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ـان و         کلی ـانون حقـوق مؤلف ـا ق ـابق ب ـاب مط ه حقوق چاپ و نشـر ایـن کت

براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق بـه نشـر    1348مصنفان مصوب سال 

ـاب (از        نوآور می ـا قسـمتی از ایـن کت باشد. لذا هر گونه اسـتفاده از کـل ی

برداري، نشـر الکترونیکـی، هـر     قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

ـا     وي دي، دي صورت اینترنتی، سی نوع انتشار به دي، فیلم فایـل صـوتی ی

تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  

 گیرند. است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می



 

 
 

 هـاي ایـن انتشـارات، بـه     نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قـدردانی از اعتمـاد شـما بـه کتـاب     
 

هـاي   رساند که همکاران این انتشارات، اعـم از مؤلّفـان و مترجمـان و کـارگروه     ان میاستحضارت

سازي و نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ  مختلف آماده

هـاي   اند که اثري را ارائه نمایند کـه از حـداقل   اند و تالش کرده کار بسته شما فرهیختۀ گرامی به

ندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هـم از نظـر کیفیـت    استا

 شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمـال   رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

نقـص و اشـکال دانسـت.     توان الزامـاً مبـرّا از    نمیبروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را 

اي و اخالقی خود و نیز بنابـه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق       دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه ازسوي

ویـژه از طریـق فراخـوان بـه خواننـدگان       مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، بـه 

هـا و   هـا را در چـاپ   هـاي منتشـرة خـود آگـاه شـده و آن      ابگرامی، ازهرگونه اشـکال احتمـالی کتـ   

 هاي بعدي رفع نماید. ویرایش

کـه حـین مطالعـۀ کتـاب بـا       راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضـا داریـم درصـورتی    لذا دراین  

اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخـورد نمودیـد، اگـر اصـالحات را بـر      

شدة خود را با هزینۀ انتشارات  اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش انجام دادهروي خود کتاب 

نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگـۀ  

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن  اي یادداشت نموده جداگانه

هـا و   س خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این مـوارد بررسـی شـده و در چـاپ    تما

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء   ویرایش

 سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

النۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئو

کـه اصـالحات    منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکـاري علمـی و فرهنگـی، درصـورتی     به
رسـم ادب و قدرشناسـی، نسـخۀ دیگـري از       درست و بجا باشند، متناسب با میزان اصالحات، به

عنـوان هدیـه، بـه     را بـه  شدة آن و نیز از سایر کتب منتشـرة خـود   همان کتاب و یا چاپ اصالح

که اصـالحات تأثیرگـذار باشـند در مقدمـۀ       نماید، و درصورتی انتخاب خودتان، برایتان ارسال می

 شود. چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می

کارهـاي   آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه همچنین نشر نوآور و پدید

ر راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و     شما عزیزان د

  نمایند. مشتاقانه استقبال می

 

 
 
 66484191-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  
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هـاي بـاال در    برد. خطوط جدید با سـرعت  در یک دوره خاصی به سر میامروزه راه آهن 

قدیمی در حال نوسازي و یا بازسازي هستند. آگاهی از مسـائل   حال اجرا بوده و خطوط

ها و جست و جـو   ها و ترافیک زیاد جاده زیست محیطی، تراکم روزانه مسافر در فرودگاه

براي ایمنی بیشتر نقش نوینی را در حمل و نقل به راه آهن واگذار کرده است. در عـین  

آوریهـاي نـوین و    و اسـتفاده از فـن   هاي تحلیل تا اندازه زیادي دگرگون شده حال روش

هاي طراحی قدیمی را تغییر داده است. شاید بتوان گفـت کـه    اي روش هاي رایانه قابلیت

آهن نیم قرن گذشته، اینست که هر دو روي  آهن نوین و راه تنها خصوصیت مشترك راه

 کنند.   ریل اما با دو طراحی و فنآوري کامال متفاوت حرکت می
یک نظام مهندسی اسـت کـه دربـاره طراحـی، سـاخت، نگهـداري و        مهندسی راه آهن

کند و دانش کافی از فناوریهاي نـوین، اقتصـاد حمـل و     برداري از راه آهن بحث می بهره

 کند. شناسی را نیز طلب می نقل و جامعه
ها، نیز در مرحله اول یعنی از ابتداي پیدایش خود تا اواسط  آهن همانند اغلب فعالیت راه

یستم توسعه سریع یافته و حمل و نقل زمینی را به انحصار در آورد. در حالیکه در قرن ب

هاي حمل و نقلی ناشی از  ، به علت کاهش شدید فعالیت1980مرحله دوم یعنی تا دهه 

 رقابت اتومبیل و هواپیما دچار بحران شده و آسیب دید.  
هـایی نظیـر    ص در بخشبا این وجود چند سالی است راه آهن در مرحله نوینی به خصو

قطارهاي پرسرعت و مغناطیسی، خدمات ترددي، حمل و نقـل چنـد وجهـی و غیـره از     

توسعه قرار گرفته است. اگرچه سهم راه آهن هنوز از بازار حمل و نقل ناچیز است ولـی  

 اي بهتر براي آن بود.  توان در انتظار آینده می
اي  ن بـا ایـن هـدف کـه مجموعـه     کتاب حاضر براي استفاده دانشجویان مهندسی عمـرا 

ها فراهم آورد تهیه گردیـده   هاي علمی راه آهن را در جهت رفع نیاز آن فشرده از تحلیل

 امید است گام کوچکی براي ارتقاء دانش آنان در زمینه راه آهن برداشته شود. است.

 

 دکتر محمود رضا کی منش

 الهه قاسمی صالح آبادي
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 لیر بر وارد يها تنش )15-2( شکل

 آهن راه خط خمش اریمع کنواختی بار تحت فضا مین )16-2( شکل

 لیر تاج در یبرش تنش ممیماکز )17-2( شکل

 یچوب تراورس مقطع) 1-3( شکل

 يفوالد يها تراورس یکل شکل) 2-3( شکل

 ها تراورس مرکز تا مرکز فاصله براساس چرخ ریز تراورس بر شده اعمال يمحور بار درصد )3-3( شکل

 تکه کی یبتن تراورس) 4-3( شکل

 تکه دو یبتن تراورس) 5-3( شکل

 

 اتصاالت) 1-4( شکل

 نیریز صفحه با و نیریز صفحه بدون صلب اتصال) 2-4( شکل

 ریل زیر زینچه نمونه) 3-4( شکل

 ارتجاعی اتصال) 4-4( شکل

 نابال اتصال )5-4( شکل

 یچیپ نوع یارتجاع اتصال اجزاء )6-4( شکل

 پاندرل اتصال )7-4( شکل

 يفنر یارتجاع اتصال اجزاء )8-4( شکل

 یلیر ضدخزش ابزار) 9-4( شکل

 گاه هیتک يدارا پل درز) 10-4( شکل

 معلق لیر درز) 11-4( شکل

 شده تیتقو لیر درز) 12-4( شکل
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 باالست با خط یعرض مقطع) 1-5( شکل

 باالست متفاوت قشرهاي اعمال) 2-5( شکل

 )اتصال قوس -رهیدا -اتصال قوس( ریمس هندسه ءاجزا) 1-6( شکل

 ها یسهم در ممیماکز يانحنا با نقطه) 2-6( شکل

 کسانی درجات باها  یسهم دسته) 3-6( شکل

 اتصال هاي منحنی مقایسه) 4-6( شکل

 چهار درجه یسهم دور رمپ) 5-6( شکل

 چهار درجه یسهم یمنحن ياجزا) 6-6( شکل

 دیکلوتوئ اتصال یمنحن ياجزا) 7-6( شکل

 یجانب شتاب براساس اتصالهاي  یمنحن سهیمقا) 8-6( شکل

 تراموا) 1-7( شکل

 قاطر با تراموا) 2-7( شکل

 شهري سبک قطار) 3-7( شکل

 )مترو( زمینی زیر ریلی خطوط) 4-7( شکل

 

 

 فهرست جداول

 2 ................................................................................................................. ها قوس در خط عرض اضافه ) 1-1( جدول

 ضربه بیضر محاسبه در یلیر هینقل لهیوس و آهن راه خط يپارامترها) 2-1( جدول

 قوس محل از گذرنده لوکوموتیو نوع دو از وارد جانبی نیروي) 3-1( جدول

 U -33 لیر مشخصات )1-2( جدول

 
 R -50 لیر مشخصات )2-2( جدول

 UIC -60 لیر مشخصات) 3-2( جدول

 PH -37 یقاشق لیر مشخصات) 4-2( جدول

 HI -54 نوع یقاشق لیر مشخصات) 5-2( جدول

 یسقف لیجرثق يسر ریز لیر مشخصات) 6-2( جدول

 UIC -60 لیر مجاز شیسا) 7-2( جدول

 ایاسترال آهن راه در استفاده مورد يها لیر اتیخصوص )8-2( جدول

 لیر پاشنه در یخمش مجاز تنش محاسبه اریمع) 9-2( جدول

 لیر کالهک ینییپا لبه در یاضاف یخمش تنش محاسبه يبرا الزم يها پارامتر) 10-2( جدول

  آلمان آهن راه در موجود يها لیر طول انواع يبرا لیر درز طول) 11-2( جدول

 لیر یطول ییجابجا برابر در خط مقاومت نمونه ریمقاد) 12-2( جدول

 یچوب يها تراورس ابعاد مجاز يها اندازه ) 1-3( جدول

 يفلز يها تراورس ییایمیش ياه یژگیو) 2-3( جدول



 11 فهرست مطالب 

 

 يفلز يها تراورس یکیمکان يها یژگیو) 3-3( جدول

 یبتن يها تراورس یهندس مشخصات) 4-3( جدول

 خط طبقه حسب بر خط لومتریک1 در الزم يها تراورس تعداد) 5-3( جدول

 ایران اسالمی جمهوري اهن راه خطوط بندي طبقه) 1-5( جدول

 طرح سرعت اساس بر مجاز يبربلند و نشده یخنث یجانب شتاب) 1-6( جدول

 161هینشر در دیکلوتوئ بدون یافقهاي  قوس شعاع حداقل) 2-6( جدول
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 فان و مصنّفان و هنرمنـدان کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّ
 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق بـه    1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن     

دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از   ها و موارد  کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،        

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس

دون اجازة    شـرعاً نیـز حـرام    کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده وصوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

کـه هـر    است، لـذا درصـورتی   چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      

ها  زانه به بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور رو

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

نتـی) و نیـز سـایر مراجـع     اي و اینتر (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی قضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

به تهیـۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ       که هر کتابفروشی، اقدام  همچنین درصورتی

رسـانی   ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع      

تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد   

نیـز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه       اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و 

 نماید. استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است.

هـر گونـه تخلّـف از     انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة

 66484191 -2هـاي هـاي انتشـارات نــوآور بـه شـماره      مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـنقبیل 

 info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

غ به ایـن انتشـارات ابـال     www.noavarpub.comو یا از طریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمل آید،  نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. و نیز به       

 



 

 

 و کلیاتخچه تاری: 1 فصل
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 : اصلی هدف

 خط به وارد نیروهاي رسیبر و آن امتیازات و آهن راه با ییآشنا

 اهن راه امتیازات )الف

 متفاوت هاي عرض با خطوط مقایسه )ب

 خط به وارد نیروهاي بررسی )ج
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 اهن تاریخچه راه -1-1

ایمن و سریع انسان و کاال هدف همیشگی هر  ونقل حملي بشري تا به امروز ها از سپیده دم فعالیت

شـامل اختـراع    ونقـل  حمـل شناخته شده در توسـعه  تحوالت اساسی . بوده استاي  جامعه سازمان یافته

م و به شکل امروزي براي اولین بار در اوایل قـرن نـوزده   آهن راهکه از  باشد، می و هواپیما آهن راهچرخ، 

،تأمین حرکت هدایت شده چرخ ونقل حملخصوصیت اصلی این سیستم استفاده شد.  در معادن انگلیس

 . آورد میدرجه آزادي را براي وسیله نقلیه ریلی فراهم توسط ریلمیباشد، به طوریکه تنها یک 

مـیالدي، کـه در    1550ي فلزي در یک نقاشی مربوط به سال ها حرکت گاریها و واگنها بر روي ریل

دهـد، بـه تصـویر     مـی در معادن آلسـس را نشـان    ونقل حملي ها شهر باسل سوییس یافت شده و روش

طـور کلی،آنگونـه کـه از شـیارهاي ایجـاد شـده روي       بـه   هـا  حرکت هـدایت شـده گـاري   . کشیده است

 .  نیز شناخته شده بود ها آید، در زمان رومی میبراي تسهیل و تسریع حرکت گاریها بر  ها سنگفرش

ي مرمـر  هـا  مونت پنتلی در نزدیک آتـن، کـه سـنگ   اي  ي صخرهها شیارهاي عمیق موجود در زمین

ي مـورد اسـتفاده توسـط    هـا  تـأمین شـده اسـت، روش    سفید براي پارتنن و سایر بناهاي تاریخی ازآنجا

عـالوه بـر   . کنـد  میي ساخت را آشکار ها ي مرمرین به محلها یونانیهاي باستان براي انتقال تخته سنگ

، حرکت هدایت شده با قـرار دادن ناودانیهـاي چـوبی بـر روي     اند این، آنگونه که بعضی نویسندگان گفته

 . در یونان باستان مورد استفاده قرار گرفته است ها راههاي لجن زار و هدایت کالسکه

 

 آهن خصوصیات و امتیازات راه -1-2

اهن در کشورهاي صنعتیبه مرور کاهش یافـت کـه ایـن     از نیمه قرن بیستم به بعد طول خطوط راه

 کاهش بیش از سایر کشورها بوده است. علت اصلی این کاهش چه بود؟

  آهن راه 3 و 2کاهش نسبی ترافیک در خطوط درجه 

 توسعه انواع ترابري از جمله حمل نقل هوایی، جادهاي و حمل مواد سوختی با لوله 

 هاي شخصی  افزایش تعداد اتومبیل 

ها و زمان زیادي که براي رفـتن از مرکـز    ولی اشباع خطوط هوایی، مخارج سنگین احداث بزرگ راه

 اهن است. وباره راهها الزم است از جمله ازجمله دالیل رونق د شهر به فرودگاه

 اهن هاي منحصر به فرد راه ویژگی  -1-1-1

 به نام ریل تماس دو فلـز بـه دلیـل     هاي با طوقه فلزي بر روي دو راه فلزي باریک چرخش چرخ

تري را نسـبت   جاي به مراتب سنگین کند. توان جابه مقاومت کمی که در برابر چرخش ایجاد می

 به جاده دارد.

 ربري قابلیت حمل تعداد زیادي مسافر را دارد.اهن در مورد خدمات مساف راه 

 ها یک درجه آزادي بیشتر نـدارد. بنـابراین از هـر وسـیله دیگـري       تردد قطار به دلیل وجود ریل



 15 فصل هفتم: قطار شهري 

 

 تر است. برداري خودکار مناسب براي بهره

 اهن به فراز نشیب بسیار حساس بـوده وسـاخت ان خـاکبرداري، خـاکریزي، پـل و تونلهـاي        راه

دهد که در  اهن نیست. تجربه نشان می کند، ولی این مخارج فقط خاص راه جاب میبسیاري را ای

 شود می اهن تمام تر از راه درصد گران 50راه چهار خطه در حدود  شرایط مساوي یک بزرگ

 و  گیـرد  ها که به وسیله شکل خاص ریل و طوقه چرخ صورت می هدایت دقیق لکوموتیو و واگن

دهد. به عنوان مثال فاصله دو قطار سـریع   ض راه یا تونل و یا پل را میامکان استفاده از تمام عر

 سانتیمتر است.20کیلومتر بر ساعت فقط  140متر و به سرعت  15/3به عرض

 اهن راه متیازاتا -1-1-2

باشد و قطارهاي سـریع معمـولی در    کیلومتر در ساعت می 130سرعت متوسط قطارها معادل  سرعت:

 کنند. می کیلومتر در ساعت حرکت 160تا  140فرانسه با متوسط سرعت 

اهن به طور متوسط کمتر از یـک کشـته بـه     ترین وسیله ترابري است. تلفات راه اهن مطمئن راه ایمنی:

 100کیلومتر است، این در حالی است که بـراي جـاده ایـن عـدد بـیش از      –ازاي هر یک ملیارد مسافر 

 باشد. کشته می 25کشته و براي حمل نقل هوایی بیش از 

ترین وسـیله حمـل نقـل اسـت. آمـار نشـان        اهن بدون شک منظم راه نظم در ساعت رفت و برگشت:

 درصد کمتر است. 2درصد تاخیر دارند از  15دهد که درصد قطارهاي بین شهري که بیش از  می

 دهد که در زمان مساوي کمترین خستگی در مسافرت با قطار است. آمار نشان می راحتی:

 ترین وسیله براي انتقال تعداد زیادي مسافر یا مقدار زیادي بار است. اهن مناسب راه :ظرفیت باال

اي انـرژي   براي شرایط ترافیک مساوي در حمل نقل ریلی نصف حمل نقـل جـاده   مصرف انرژي کمتر:

 مصرف می شود.

ـ  قطار برقی هیچ آلودگی تولید نمی آلودگی کمتر محیط: ه اتومبیـل  کند و قطارهاي دیزلی نیز نسبت ب

 درصد آلودگی کمتري تولید می کنند. 15در شرایط ترافیک مساوي، 

هـاي حمـل نقـل     اهن بسیار کمتر از سایر سیسـتم  حریم اشغال شده زمینی در راه نیاز به حریم کمتر:

 .)راه آهناست. (حریم جاده سه برابر حریم 

 قل کمتر است.هاي حمل ن اهن در مقایسه با دیگر سیستم هزینه راه هزینه کمتر:

 هاي یک خطه و دوخطه آهن مقطع عرضی راه -1-2

در شکل زیر نمایی شماتیک از انواع مقاطع عرضی روسازي باالستی ارائه شده است. اسـتفاده از ایـن نـوع    

روسازي در راه آهن بسیار متداول بوده و با در نظر گرفتن کلیـه مزایـا و معایـب آن، در مجمـوع عملکـرد      

نشان داده است. اگر چه هزینه تعمیر و نگهـداري روسـازي باالسـتی در مقایسـه بـا       بسیار خوبی را از خود

 باشد.تر از خطوط بدون باالست میتر است، لیکن هزینه احداث آن پایینخطوط بدون باالست بسیار بیش
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مقطع عرضی روسازي  -اهن یک خطه در مسیر مستقیم مقطع عرضی روسازي باالستی راه ) 1-1( شکل

 یک خطه در قوس اهن باالستی راه

 

مقطع عرضی روسازي  -اهن دو خطه در مسیر مستقیم مقطع عرضی روسازي باالستی راه ) 2-1( شکل

 اهن دو خطه در قوس باالستی راه

 هاي متفاوت  مقایسه خطوط با عرض -1-3

میلـی متـري از سـطح فوقـانی ریـل،       14هاي داخلی دو ریل تا عمق ترین فاصله عرضی بین لبهکوچک

خط در مسیرهاي مستقیم راه آهن جمهوري اسالمی ایران مطابق بـا نشـریه    عرض خط نام دارد. عرض

تـر از  هـاي بـا شـعاع کـم    باشد. در قوسمتر میمیلی 1435ریزي، سازمان مدیریت و برنامه 301شماره 

ایران اضافه عـرض   301شود. بر اساس نشریه بینی میمتر الزم است اضافه عرض در خطوط پیش 250

 باشد.ها مطابق جدول زیر میختلف بر حسب شعاع آنهاي مخط در قوس
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 ها اضافه عرض خط در قوس  ) 1-1( جدول

 
ها هاي ناوگان براي افزایش پیداري آن، الزم است تا ریلبا توجه به وجود شیب در بخش مخروطی چرخ

 20قائم،  1( 20به  1هاي خطوط راه آهن با شیب عرضی بر روي تراورس قرار گیرند. شیب عرضی ریل

باشد. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است، جهت ایـن شـیب بایسـتی بـه سـمت      می)افقی

 .توان بر روي تراورس و یا بر روي صفحات اتصالی پابندها تعبیه کردمحور خط باشد. این شیب را می

 

 اهن در خطوط راه عرض خط و شیب عرضی ریل ) 3-1( شکل

نسبی دو رشته ریل کـه بـراي غلبـه بـر نیروهـاي      عبارت است از میزان اختالف تراز )شیب عرضی (دوِر

گردد. میزان دور خط به شعاع قوس و سـرعت حرکـت وابسـته اسـت. نـوع      ها تعبیه میجانبی در قوس

به دلیل تفاوت سرعت حداکثر و حداقل قطارها، نیاز به اعمـال  )ترافیک مسیر (باري، مسافري یا مختلط

قطار از سرعت متناظر بـا ایـن مقـدار بیشـتر شـود، یعنـی       دوِر بهینه خواهد بود. در صورتی که سرعت 

تري به ریل خـارجی وارد خواهـد گردیـد و در صـورتی کـه      کسري دوِر وجود داشته باشد، نیروي بیش

 تر از مقدار سرعت متناظر با دوِر بهینه باشد، نیروي اضافی به ریل داخلی وارد خواهد شد.سرعت کم

تواند با استفاده از تغییـر دادن ضـخامت   واقع در خطوط باالستی، می هايتنظیم و تصحیح دور در قوس

باالست در دو طرف خط صورت گیرد.به علت وجود نیروهاي اضـافی جبـران نشـده، ناشـی از اخـتالف      

ها باید به طـور  خورد. بنابراین مقدار دور قوسمیزان دور واقعی و دور الزم، همواره میزان دور به هم می

هاي زیرکوب و یا به روش سنتی و بـا  تواند با استفاده از ماشینتصحیح شود. این کار می مرتب کنترل و

 کاري انجام شود. میزان شیب عرضی(دوِر) باید مطابق زیر باشد.دیلم

)1-1(  h=11/8  

h:  شیب عرضی)mm( 


