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  مطالعه ميداني مقاومت جانبي خط با استفاده از روش جابجايي پانل خط
  
  2، بهروز ميرفتاحي1جبار علي ذاكري

 
 دانشگاه علم وصنعت ايران دانشكده مهندسي راه آهن استاديار 1

 دانشگاه علم وصنعت ايران ارشد دانشكده مهندسي راه آهن كارشناس 2
 

 :چكيده
متر، به دليل عدم تامين مقاومت جانبي، امكان تبديل خطوط درز دار  400در قوس هاي تند خطوط راه آهن با شعاع كمتر از 

به خطوط بدون درز وجود نداشته و در محل اين درز ها خرابي هاي زيادي از جمله خرابي ادوات، ليهدگي تـاج و كنـاره ريـل،    
به منظور كـاهش هزينـه هـاي هنگفـت تعميـر و      . بوجود مي آيد... جانبي خط و  شكستگي تراورس، خرابي باالست، جابجايي

  . ، مي بايست مقاومت جانبي خط افزايش يابد CWRنگهداري و همچنين بهره گيري از فوايد متعدد خطوط 
راورس هـا،  از جمله مي توان به روش كاهش فاصله  ميان تـ . روش هاي مختلفي  براي افزايش مقاومت جانبي خط وجود دارد

در خصـوص روش هـاي انـدازه    همچنـين  . استفاده از مهار هاي تراورس، فن آوري هاي جديد و تغيير نوع تراورس اشاره نمود
گيري مقاومت جانبي مي توان از روش تراورس منفرد، روش جابجايي پانل خط، روش جابجايي مكانيكي خـط، روش اسـتفاده   

  . يري پيوسته ديناميكي مقاومت جانبي خط نام برداز واگن خارج شده از خط، روش اندازه گ
بكار گيري تراورس هاي اصطكاكي و استفاده از روش جابجايي مطالعه ميداني، ضمن معرفي تراورس بتني اصطكاكي با  در اين

  .  دازيممتر مي پر 250جانبي قاب، به مقايسه ميان مقاومت جانبي خط با تراورس هاي معمولي و اصطكاكي در قوس با شعاع 
نتايج حاصل ازبررسي هاي ميداني نشان داد كه با استفاده از تراورس هاي اصطكاكي به جاي تراورس هاي معمـولي، مقاومـت   

بنابر اين با توجه به نتايج آزمايشات، با استفاده از تـراورس هـاي اصـطكاكي    . درصد افزايش يافته است 67جانبي خط بيش از 
 .متر را جوش كرد 400عاع كمتر از مي توان درزهاي قوس هاي با ش

  خط آهن، مقاومت جانبي، تراورس بتني اصطكاكي، آزمايش ميداني: كلمات كليدي
  

  :مقدمه - 1
، امكان جوشـكاري درز خـط در قـوس    بدليل عدم وجود مقاومت جانبي كافي راه آهن هاقديمي  خطوطدر بسياري از 
 .گردند و در بين دو ريـل درز وجـود دارد   ها به جاي جوش به وسيله ادوات اتصال به هم متصل مي و ريل هاي تند وجود ندارد

طبق بررسي هاي بعمل آمده مشخص شده است در محل درزها مشكالت زيادي از جمله، خرابي ادوات، لهيدگي تـاج و كنـاره   
به همين دليل هزينه زيادي جهت عمليات  .وح رخ مي دهدبه وض... ريل، شكستگي تراورس، خرابي باالست، جابجايي جانبي و 

بنابراين به منظور  .تعمير و نگهداري صرف مي شود و به واسطه آن زمان، انرژي، نيروي انساني، ادوات و تجهيزات هدر مي رود
  .يست مقاومت جانبي خط افزايش يابدمي با CWRهره گيري از فوايد متعدد خطوط ب

مقاومت اصـطكاكي  بخش  3مقاومت ايجاد شده بين تراورس و باالست جهت تامين مقاومت جانبي خط را مي توان به 
  .تقسيم كرد زير تراورس و مقاومت اصطكاكي در ا باالست شانه هابانتهاي تراورس  ، مقاومت اصطكاكي دراطراف تراورس در

هاي اصطكاك بين دانه هاي باالست كـه بـر روي سـطح نسـبتا     ، از ايجاد نيروزير تراورس مولفه مقاومت اصطكاكي در
اصطكاك داخلي بين دانه  ضريبمي باشد در حالي كه  5/0حدود  ضريباين . يكنواخت تراورس بتني مي لغزند بوجود مي آيد

  . مي باشد 9/0-4/1هاي باالست در محدوده 


