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روسازي راه آهن

 ،که و باالست یا سایر اجزاء جایگزین دیگرپابند مجموعه  ریل، تراورس
ن یک سیستم مناسب براي عبور قطار را فراهم می سازند، روسازي راه آه

.نام دارد
ویژگی هاي اصلی روسازي راه آهن عبارتست از:

 هاي قطار به الیه هاي زیرین و کاهش تنش هاي ناشی از آن چرخ انتقال بار
میرایی انرژي و کاهش ضربات وارد به زیرسازي
حفظ مشخصات هندسی الزم در طول زمان
 داو بدون سروصبه صورت ایمن فراهم نمودن یک بستر صاف براي عبور قطار
پایین بودن هزینه هاي احداث، تعمیر و نگهداري تا حد ممکن.
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ساختار سازه اي راه آهن

 به طور کلی انواع روسازي راه آهن را به لحاظ سازه اي می توان در دو
ط مسیر بر حسب شرای. دسته بندي نمودباالست بدون و باالستی گروه 

هر دو نوع این خطوط از و بررسی هاي فنی و اقتصادي می توان 
صویر شکل زیر این دونوع سیستم روسازي راه آهن را به ت. استفاده کرد
 .کشیده است
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ساختار سازه اي راه آهن

خطوط با باالست
استفاده از این. این خطوط شامل باالست، تراورس، پابند و ریل است

چه اگر. خطوط بسیار متداول بوده و عملکرد خوبی از خود نشان داده است
ایین هزینه تعمیر و نگهداري این خطوط باالست، لیکن هزینه احداث آن پ

.تر از خط بدون باالست است
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ساختار سازه اي راه آهن

خطوط بدون باالست
که این نوع خطوط شامل یک دال بتنی پیش ساخته و یا بتن درجا است

یت ریل و صفحه الستیکی زیر ریل بر روي آن قرار دارد و پابندها تثب
هزینه احداث این نوع روسازي باالست لیکن هزینه تعمیر و . میشود

بدلیل حذف باالست، سر و صداي آن در. نگهداري آن پایین میباشد
خط آهن در استفاده از این نوع. مقایسه با سیستم باالستی بیشتر میشود

.پلها، تونل ها، محوطه بنادر و محدوده شهرها بسیار مناسب است
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مقطع عرضی

 ت که عرضی را میتوان برشی بر بدنه مسیر راه پنداش) نیمرخ(مقطع
قیم یا مست(این مقطع عرضی بسته به موقعیت قرارگرفتن در مسیر 

.متفاوت است) قوس
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نیمرخ عرضی راه آهن یک خطه

 متر است 3/5تا 3/2پهناي باالي روسازي در راه آهن یک خطه حداقل
که شامل موارد زیر میشود

 متر است2/6طول تراورس که معموال.
 سانتیمتر است40شانه باالست در خطوط مستقیم و وجه درونی قوس که
قیم و پهناي شانه باالست در خطوط مستقیم و در وجه بیرونی قوس که در خطوط مست

سانتیمتر و براي قوس هاي با شعاع کمتر، 40متر 3000قوس هاي با شعاع باالتر از 
.سانتیمتر است50
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نیمرخ عرضی راه آهن یک خطه

 در نظر گرفته شود1/5به 1شیب طرفین باالست نباید بیشتر از.
کمتر در قوس ها پیشبینی اضافه عرض الزامی و در وجه بیرونی قوس هایی با شعاع

25متر، 3000تا 1500سانیتمتر و در قوس هایی با شعاع 50متر، 1500از 
.سانتیمتر می باشد

 الً مث(متر میباشد که در شرایط استثنایی 7بستر روسازي در خطوط مستقیم پهناي
متر نیز کاهش داده 6میتواند تا ) در خطوط فرعی،صنعتی، تجاري و یا معدنی

.درصد است3شیب عرضی بستر روسازي به صورت دو طرفه و مقدار آن .شود
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خطهدو نیمرخ عرضی راه آهن 

 اجزاي پهناي باالي روسازي در راه آهن دو خطه مشابه راه آهن یک
:متر و شامل11/7عرض بستر روسازي . خطه میباشد

 متر بوده که در شرایط 3/5فاصله محور خط تا انتهاي بستر روسازي
.متر نیز انتخاب شود3استثنایی میتواند 

م فاصله محور به محور دو خط مجاور که مقدار آن بستگی به فضاي الز
براي مانور قطار، فضاي الزم براي تعمیرات و نگهداري خط، نحوه 
و قطار بر قرارگیري دکل هاي شبکه باالسري، تاثیر آیرودینامیکی حرکت د

.متر منظور شود4/7همدیگر و سرعت حرکت دارد نباید کمتر از 
 متر پیشبینی اضافه عرض پهناي3000براي قوس هایی با شعاع کمتر از

.ودباالي روسازي ضروري و مقدار آن مشابه خطوط یک خطه تعیین میش
شیب عرضی بستر روسازي در تمامی خطوط دو خطه به صورت دو

.درصد میباشد3طرفه و مقدار آن 
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نیمرخ عرضی راه آهن دو خطه
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مشخصات هندسی خط

ن ای. خطوط راه آهن بایستی داراي مشخصات هندسی خاصی باشند
مشخصات هندسی باید در دوره هاي بازرسی منظم مورد بررسی و 

.کنترل قرار گیرد
خط تعداد دفعات بازرسی و کنترل خط در یک سال بسته به اهمیت

ر از آن و صالحدید سیستم نظارت میتواند دو بار در سال و یا بیشت
.باشد
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مشخصات هندسی خط

عرض خط
 میلیمتر 14کوچکترین فاصله عرضی بین لبه هاي داخلی دو ریل تا عمق

. از سطح فوقانی ریل، عرض خط نام دارد
 میلیمتر باشد1435عرض خط در مسیرهاي مستقیم راه آهن ایران باید.
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مشخصات هندسی خط

 ادامه(عرض خط(
در کشورهاي مختلف خطوط با عرض هاي متفاوت وجود دارد:

 نقلیه اکثر خطوط جهت رسیدن به ابعاد بهینه براي وسیله): استاندارد(عرض خط نرمال
میلیمتر 1435ریلی، بر اساس این عرض خط بنا شده اند و عرض خط در این خطوط 

.است
 معموالً خطوط ریل فرعی بر اساس این عرض ): متر1,067متر یا 1(عرض خط باریک

.خط بنا شده اند
 این خطوط اساساً به دلیل ): میلیمتر1676و یا 1668، 1600، 1524(عرض خط پهن

د تا از مسائل سیاسی، طوري ساخته شده اند که با خطوط استاندارد کامالً متمایز گردن
.ورود غیرمجاز قطارهاي با عرض خط استاندارد به این شبکه جلوگیري به عمل آید

اطالعات عرض خط مورد استفاده در کشورهاي مختلف دنیا را میتوانید در آدرس * 
مطالعه http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_track_gaugesاینترنتی 

.فرمایید
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مشخصات هندسی خط

شیب عرضی ریل
با توجه به وجود شیب در بخش مخروطی چرخ هاي ناوگان براي افزایش

پایداري آن، الزم است تا ریل ها با شیب عرضی بر روي تراورس قرار 
.بگیرند

 و جهت این شیب به 20به 1شیب عرضی ریلهاي خطوط راه آهن باید
.سمت محور خط باشد
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مشخصات هندسی خط

تراز عرضی خط
براي. حرکت قطار در یک قوس باعث بروز نیروي گریز از مرکز میشود

د ریل تامین ایمنی و راحتی حرکت قطار و کاهش سایش ریلها در قوس بای
.بیرونی خط باالتر از ریل درونی قرار گیرد

یل عبارت است از میزان اختالف تراز نسبی دو رشته ر) دور(یشیب عرض
.که براي غلبه بر نیروهاي جانبی در قوسها تعبیه میگردد

میزان دور خط به شعاع قوس و سرعت حرکت وابسته است.
 قش داردنیز در تعیین دور ن) باري، مسافري یا مختلط(نوع ترافیک مسیر  .

یاز در مسیرهاي مختلط به دلیل تفاوت سرعت حداکثر و حداقل قطارها، ن
.به اعمال دور بهینه خواهد بود
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مشخصات هندسی خط

تراز عرضی خط
وي در صورتیکه سرعت کمتر از سرعت متناظر با دور بهینه باشد، نیر

.اضافی به ریل داخلی وارد خواهد شد
در صورتیکه سرعت بیشتر از سرعت متناظر با دور باشد، چطور؟؟
فاده از تنظیم و تصحیح دور در قوس ها در خطوط باالستی میتواند یا است

.تغییر دادن ضخامت باالست در دو طرف خط صورت گیرد
قعی بعلت وجود نیروهاي اضافی جبران نشده ناشی از اختالف میزان دور وا

بنابراین مقدار . و دور الزم، همواره شاهد بهم خوردن میزان دور میباشیم
.دور قوس ها باید به طور مرتب کنترل و تصحیح شود
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مشخصات هندسی خط

تراز عرضی خط
 ز از که به طور کامل نیروي گری) دور و یا بربلندي(میزان شیب عرضی

ده مرکز را در یک سرعت مفروض خنثی میسازد، بربلندي تعادلی نامی
:میشود که طبق رابطه زیر بدست می آید

𝑑𝑑 = 11.8 �𝑉𝑉2
𝑅𝑅

𝑑𝑑 شیب عرضی یا بربلندي تعادلی(mm)
𝑉𝑉 سرعت( ⁄𝑘𝑘𝑚𝑚

ℎ)
𝑅𝑅شعاع قوس(m) 
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طبقه بندي خطوط باالستی

مشخصات هندسی خط و رواداري هاي مربوط به آن بر حسب شرایط
ه همه خطوط آهن باید از نظر شرایط بهر. بهره برداري متفاوت است

.برداري مختلف طبقه بندي شوند
به خطوط اصلی راه آهن ایران بر حسب حداکثر سرعت ناوگان عبوري

و بر حسب بار ناخالص عبوري سالیانه Dو Cو Bو Aچهار طبقه 
تقسیم 4و 3و 2و 1مربوط به سال دهم بهره برداري به چهار طبقه 

.میگردند
80کمتر از 
(D)

120-80
(C) 

160-120
(B)

200-160
(A)

D1
D2
D3
D4

C1
C2
C3
C4

B1
B2
B3
B4

A1
A2
A3
A4

)1(15از بیش
)2(15تا 10
)3(10تا 5

)4(5کمتر از 

سرعت 
Km/h بار ناخالص عبوري

)میلیون تن(سال دهم 
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

نیروهاي مختلف وارد بر خطوط راه آهن را از نظر راستا و جهت اعمال نیرو
:میتوان به سه دسته طبقه بندي نمود

نیروهاي قائم
 نیروي افقی و عمود بر راستاي خط(نیروهاي طولی(
 نیروي افقی و در راستاي خط(نیروهاي طول(

ن از دیدگاه دیگر و به لحاظ ماهیت، میتوان نیروهاي وارد بر خطوط راه آه
را به صورت زیر تقسیم بندي نمود

 نیروهاي استاتیکیStatic Loading
 نیروهاي شبه استاتیکیQuasi-static Loading
 نیروهاي حرارتیTemperature Loading
 نیروهاي دینامیکیDynamic Loading

19



انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

نیروهاي قائم
عمدتاً ناشی از نیروي چرخ وسایل نقلیه ریلی عبوري میباشند.
 شود، از چرخ که به هر ریل وارد می) نیروي استاتیکی(نیروهاي قائم بدون ضریب

تاي راس. تقسیم وزن کل وسیله نقلیه ریلی بر تعداد چرخها به دست میآید
ح هرچند راستاي دقیق آنها به سط. نیروهاي قائم، عمود بر صفحه ریل ها است
.مقطع عرضی خط و شیب آن بستگی دارد
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

 ادامه(نیروهاي قائم(
به علت ذات عبوري بودن نیروها و وجود معایب و خرابی در خطوط آهن و وسیله

.نقلیه ریلی، ماهیت نیروهاي قائم وارد بر راه آهن، دینامیکی است
 عوامل موثر بر پیدایش اثرات دینامیکی

اعی تقسیم نامساوي وزن لکوموتیو و واگن ها بین محورها یا چرخ ها در اثر اختالف تراز ارتف
در راستاي طولی مسیر

 ردو(تقسیم نامساوي بار محوري در قوس ها که غالباً از طریق ایجاد اختالف ارتفاع عرضی  (
جبران میشود

گی مشکالت پروفیل چرخ از جمله خارج شدن محیط آن از شکل دایره کامل، پخی چرخ، برید
موضعی و مانند آن

شرایط خاص بارگیري واگن ها و سامانه تعلیق واگن هاي باري و مسافري
کاهشترمز گیري که در اثر آن بار محورهاي جلوي لکوموتیو افزایش یافته و بار سایر محورها
 ،خرابی هاي خط مثل بازشدگی اتصاالت، شکستگی جوش ها، موج دار شدن سطح ریل

شکستگی تراورس ها زیر ریل
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

 ادامه(نیروهاي قائم(
د صرف لحاظ کردن اثرات دینامیکی و تعیین مقادیر نیروهاي وارد بر خط نیازمن

از این رو براي مقاصد طراحی، نیروهاي قائم به صورت شبه. زمان زیادي است
.استاتیکی به خط وارد میشوند

به ضریب نیروي استاتیکی چرخ وسایل نقلیه ریلی در ضریبی افزایشی موسوم
رخ که در ضربه دینامیکی ضرب شده و حاصل به عنوان نیروي شبه استاتیکی چ

.آن اثرات دینامیکی لحاظ گردیده است، در محاسبات به کار میرود
𝑃𝑃 = ∅.𝑃𝑃𝑃𝑃

P  نیروي دینامیکی چرخ(KN)
Ps نیروي استاتیکی چرخ(KN)
)بدون بعد(ضریب ضربه  که همواره بزرگتر از یک است ∅
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

نیروهاي جانبی
دو علت عمده در پیدایش نیروهاي جانبی دخیل است

مولفه جانبی نیروي اصطکاك  بین چرخ و ریل
 نیروي هادي(نیروي جانبی وارد از لبه چرخ به ریل(
عوامل موثر در پیدایش نیروي جانبی وارد از لبه چرخ به ریل

واکنش قطار به تغییرات هندسی خط ریلی
 حرکت موزون و تناوبی خود محرك قطار
جابجایی هایی که بر اثر ناپایداري بوژي در سرعت هاي زیاد بوجود میآید
نیروي گریز از مرکز در قوس ها
ی به در خطوط باالستی راه آهن، نیروهاي جانبی از طریق چرخ وسایل نقلیه ریل

ل ریل وارد شده و در مقابل توسط سیستم پابند، تراورس ها و باالست تحم
.میگردد
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

 ادامه(نیروهاي جانبی(
 رابطه پیشنهادي براي تعیین مقدار نیروي جانبیH بر حسب کیلونیوتن

ز قوس که ناشی از تماس بال چرخ لکوموتیو و کالهک ریل به هنگام عبور ا
این رابطه که بر اساس. ها میباشد، تنها به شعاع قوس وابسته است

ه ریلی به حداکثر مقادیر نتایج تجربی به دست آمده، براي تمام وسایل نقلی
صورت زیر بیان میشود

𝐻𝐻 = 35 +
7400
𝑅𝑅

Hنیروي جانبی بر حسب کیلونیوتن
Rشعاع قوس بر حسب متر
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

نیروهاي طولی
عوامل موثر در پیدایش نیروهاي طولی در خط آهن

تغییر دماي محیط
 استفاده از درز انبساط در خطوط راه آهن یکی از راهکارهاي کاهش شدت نیروي

فشاري ناشی از افزایش دما است
 یکی از معایب وجود درزهاي انبساط، کاهش مقاومت سازه اي و بروز خرابی هاي زیاد و

.در نتیجه افزایش هزینه و حجم عملیات تعمیر و نگهداري میباشد
ترمز و شتابگیري قطارها

ی در بسیاري از راه آهن هاي دنیا، فرض بر آن است که به طور تقریبی نیروي طول
.وزن قطار میباشد% 25ناشی از ترمز و شتابگیري قطار، برابر با 
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انواع نیروهاي وارد بر خطوط راه آهن

نیروهاي طولی
 ادامه(عوامل موثر در پیدایش نیروهاي طولی در خط آهن(

نیروي جاذبه در فراز و نشیب
ناشی از اثر مولفه وزن وسیله نقلیه ریلی در امتداد طولی خط آهن میباشد.
ه نقلیه در سرباالیی اثر این مولفه به صورت یک مقاومت اضافی در مقابل حرکت وسیل

.ریلی بروز میکند
مولفه نیروي طولی ایجاد شده ناشی از تماس چرخ و ریل در قوس ها

اصطکاك بین لبه بانداژ چرخ و کالهک ریل
کشیده شدن چرخ بر روي ریل به دلیل عدم امکان دوران محورهاي بوژي

 مانند شکستگی درزها و جوش ها و (خرابی هاي خط(...
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