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FÖRORD

Detta VTI Notat har bekostats av KFB. Arbetet ligger inom ramen för ett tema

Ban- och fordonsteknik , vilket bland annat har en inriktning på spårgeometri.

Inriktningen behandlar samverkan fordon - bana, spårgeometriska normer och

projekteringsteknik.

Notatet behandlar de problem som uppstår när tillåten hastighet skall beräknas

med olika spårgeometriska normer för olika tågslag, såsom konventionella tåg, tåg

med speciellt gynnsamma löpverk men utan aktiva korglutningssystem och tåg

med både speciellt gynnsamma löpverk och aktiva korglutningssystem. I notatet

berörs också möjligheterna att i ATC2 signalera dessa beräknade hastigheter.

Texten bygger delvis på en uppsats i Trafikstyrning vid KTH som jag skrivit hös-

ten 1993. En omarbetning har nu skett efter att Banverket 1995-02-01 givit ut änd-

rade spårgeometriska normer.

Ett varmt tack riktas till Otto Berg von Linde vid Banverkets Östra region som

ursprungligen väckte idén om att skriva en uppsats med denna inriktning och som

under arbetets gång bidragit med synpunkter.
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Tillåtna hastighetsöverskridanden för tågav kategori B och kategori S, som funk-
tion av spårets geometriska form
av

Björn Kufver
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
S-581 95 Linköping

SAMMANFATTNING

I detta VTI notat studeras möjligheterna till signalering av hastighetsöverskridan-

den för B-tåg och S-tåg. En del av arbetet har bestått i att beräkna vilka hastig-

hetsöverskridanden som de spårgeometriska normerna medger. En annan del har

bestått i att analysera om signalsystemet tekniskt medger att detta hastighetsöver-

skridande signaleras.

Så som de spårgeometriska normerna är skrivna idag, rekommenderas att ATC-

utrustningen i B-tågen ställs in för ett normalt hastighetsöverskridande om 10 %.

Det reducerade hastighetsöverskridande som kan signaleras bör uppgå till cirka

4 % ä 5 %, vilket kan behövas vid korta övergångskurvor. Om ett högre hastig-

hetsöverskridande än 10 % tillämpas för B-tågen, leder detta till att tillåten hastig-

het för A-tåg ibland måste väljas onödigt låg, att fler kurvor måste signaleras

med reducerat hastighetsöverskridande och/eller att en tvingande takhastighet

måste signaleras. De två senare åtgärderna sänker i onödan S-tågens tillåtna

hastighet.

ATC-utrustningen i S-tågen bör ställas in för ett normalt hastighetsöverskridande

om minst 30 %. Det kommer dock i många fall att bli nödvändigt att signalera

tillåten hastighet med ett tillägg med en tvingande takhastighet.

Banverket och SJ borde enas om en riksgemensam policy angående inställ-

ningarna på ATC-panelens tumhjulsomkopplare som styr tillåtet hastighets-

överskridande. Om olika inställningar skall gälla för olika banor finns risk för att

lokförare i en stressad situation glömmer ställa ner inställningen till aktuellt värde.

Tåg kan då komma att framföras i för hög hastighet utan att ATC-systemet skyd-

dar mot detta.
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II

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP

I detta VTI notat används förkortningar på följ ande sätt:

A-tåg

b

B-tåg

ha

hb

ht

L

Lr

nr

nrb

nrs

qa

qb

S-tåg

Vi

Vt

tåg av kategori A, (1 v 3 konventionella tåg

tillåtet procentuellt hastighetsöverskridande för B-tåg [-]

tåg av kategori B, (1 v 8 tåg med gynnsamma gångegenskaper

anordnad rälsförhöjning [mm]

rälsförhöjningsbrist [mm]

teoretisk rälsfÖrhÖjning [mm]

längd på spårdel mellan Övergångskurvor [m]

längd på Övergångskurva och/eller rälsförhöjningsramp [m]

läge för tumhjulsomkopplare för hastighetsöverskridande [-]

nr för B-tåg [-]

nr för S-tåg [-]

godhetstal för rälsförhöjningsramp [h/km]

godhetstal för Övergångskurva [h/km]

variabel som styr graden av hastighetsöverskridande [-]

parameter som definierar storleken på reduktion av hastighetsöver-

skridande [-]

tillåtet procentuellt hastighetsöverskridande för S-tåg [-]

tåg av kategori S, d v 5 tåg med gynnsamma gångegenskaper och

korglutningssystem

tillåten hastighet [km/h]

V för tåg av kategori I [km/h] (Va = V för A-tåg etcetera)

tvingande takhastighet [km/h]

kvoten ha/ht för A-tåg [-]
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till denna studie är att Banverket delat upp tågen i tre olika kategorier

(A, B och S) och tillämpar olika spårgeometriska normer för dem vid beräkning

av tillåten tåghastighet. På detta sätt tillåts fordon med gångdynamiskt gynnsamma

löpverk och fordon med korglutningssystem att köra fortare i kurvor.

A-tågenl är de vanliga tågen, (1 v 5 tåg som inte definierats som B-tåg eller S-tåg.

B-tåg är tåg där alla fordon har särskilt gynnsamma gångegenskaper vilket mins-

kar påkänningarna på banan. Exempel på B-tåg är XlO och tåg bestående av Rc-

lok och vagnar med ASEA-boggier. S-tåg är tåg med såväl goda gångegenskaper

som korglutningssystem. Det senare är till för att reducera de laterala krafter som

passagerarna utsätts för. De enda tåg som är klassade som S-tåg är X2.

Tyvärr finns viss inflexibilitet i signalsystemet ATCZ. Det finns inte alltid möjlig-

het att signalera de hastigheter som de spårgeometriska normerna tillåter. Detta

leder till att vissa kurvor måste signaleras med en lägre hastighet än vad spårgeo-

metrin tillåter.

Den tillåtna hastighet som visas på ATC-panelen i förarhytten är också beroende

av en tumhjulsomkopplare på ATC-panelen, vilken kan ställas i tio olika lägen.

Här krävs alltså att SJ och Banverket kommer överens om principerna för signa-

leringen av tillåten hastighet. Eftersom Banverkets huvudkontor i Borlänge ännu

inte utarbetat någon policy i denna fråga, används olika principer vid olika ban-

regioner, med följd att lokförarna kan komma att behöva göra ändringar av in-

ställningarna på ATC-panelen när en regiongräns passeras. Om föraren glömmer

att göra detta kan tåget komma att framföras i för hög hastighet.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att uppdatera beräkningarna av vilka hastighets-

överskridanden som de spårgeometriska normerna medger för B-tåg och S-tåg

 

1 De uttryck som används i normerna är tåg av kategori A, B respektive S, eller förkortat tåg kat A
etc. I dagligt tal bland praktiker på området används dock oftast beteckningarna A-tåg, B-tåg
respektive S-tåg.
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samt att studera huruvida dessa kan signaleras i ATC2. I syftet ingår inte att be-

räkna de restidsförluster som uppstår när den hastighet spårgeometrin tillåter ej

kan signaleras.

1.3 Metod

Det finns minst två angreppssätt för att belysa problemen och möjliga lösningar.

Ett teoretiskt resonemang kan föras kring några mer eller mindre väl valda spår-

geometriska typfall. Alternativt kan studien göras med ett empiriskt underlag

(avseende spårgeometrin). Här har det förstnämnda angreppssättet valts. En empi-

risk studie riskerar att behöva bli ganska omfattande om några generella slutsatser

skall kunna dras.
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2 RELEVANTA SPÅRGEOMETRISKA NORMER

Här skall ett fåtal spårgeometriska normvärden, relevanta för denna studie, listas

upp. Uppgifterna är hämtade från Banverkets föreskrift BVF 586.41, vilken är

utgiven i februari 1995.

Största tillåtna rälsförhöjning är ha=150 mm.

Största tillåtna rälsförhöjningsbrist är i normalfallet för A-tåg hb=100 mm, för B-

tåg hb=155 mm och för S-tåg hb=245 mm. Vid spår med spikbefästning är största

tillåtna rälsförhöjningsbrist för A-tåg hb=80 mm och för B-tåg och S-tåg

hb=100 mm.

I spårväxlar med moträl längs innerrälen gäller specialregler avseende rälsförhöj-

ningsbristen. Enligt de spårgeometriska normerna tillåts för A-tåg och B-tåg

100 mm rälsförhöjningsbrist om hastigheten är högst 100 km/h. I hastighets-

intervallet 105-160 km/h tillåts hb=80 mm, i intervallet 165-200 km/h tillåts

hb=60 mm och vid hastigheter över 200 km/h tillåts enbart hb=40 mm. För S-

tågen tillåts i motsvarande växlar hb=150 mm om hastigheten är högst 100 km/h. I

hastighetsintervallet 105-160 km/h tillåts hb=125 mm, i intervallet 165-200 km/h

tillåts hb=100 mm och vid hastigheter över 200 km/h tillåts enbart hb=75 mm.

Största tillåtna ändring av rälsförhöjningsbrist, där övergångskurva saknas, är has-

tighetsberoende men är lika för alla tågkategorier. Minsta tillåtna avstånd mellan

punkter där rälsförhöjningsbristen ändras språngvis, är också hastighetsberoende

men lika för alla tågkategorier.

Största tillåtna ändringshastighet för rälsförhöjningsbristen är för A-tåg 46 mm/s,

för B-tåg 56 mm/s och för S-tåg 79 mm/s. Detta uttrycks i normerna som att över-

gångskurva skall minst ha längden Lr=Ahb x quin x V/1000, där quin=6 för A-

tåg, quin=5 för B-tåg och qujn=3.5 för S-tåg.

Största tillåtna ändringshastighet för rälsförhöjningen är för A-tåg 46 mm/s, för B-

tåg 56 mm/s och för S-tåg 69 mm/s. Detta uttrycks i normerna som att rälsförhöj-

ningsramp skall minst ha längden Lr--Aha x qamin x V/ 1000, där qamin=6 för A-

tåg, qamin=5 för B-tåg och qamin=4 för S-tåg.
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Minsta längd på spårdel mellan Övergångskurvor är för alla tågkategorier

L=O.25 x V, där hastigheten V anges i km/h och längden L erhålls i meter.

I äldre spårgeometriska normer fanns en största tillåtna lutning som funktion av

tåghastigheten. Den regeln är numera borttagen.

För en vertikalkurvas radie gällde tidigare specialregler för S-tågen. I de senaste

spårgeometriska normerna gäller samma regler för alla tågkategorier.
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3 HASTIGHETSSIGNALERING I ATC2

För A-tågen gäller följande: Hastigheten kan signaleras i multipler om 5 km/h upp

till 140 km/h. Därutöver kan hastigheten signaleras enbart i multipler om 10 km/h.

På B-tågen och S-tågen kan lokföraren ställa in en tumhjulsomkopplare som deñ-

nierar hastighetsöverskridandet, d v 3 hur mycket fortare tåget får köras än ett A-

tåg. Möjliga inställningar är multipler om 5 % i intervallet 0-45 %. I baliserna kan

sedan programmeras att denna procentsats får utnyttjas, att reducerad del av pro-

centsatsen (rp) får utnyttjas eller att inget hastighetsöverskridande alls tillåts. Den

hastighet som kan signaleras kan uttryckas med ekvationen:

Vi=Vax(1+ner.05xr) [1]

där Vi betecknar tillåten hastighet för B-tåg (Vb) eller S-tåg (Vs),

Va betecknar tillåten hastighet för A-tåg,

nr är en heltalskonstant (i intervallet 0 till 9) beroende på

tumhjulsomkopplaren och

r är en variabel som kan anta värdena O, rp och 1.

På banregionerna kallas kurvor som signaleras med r=l för Kl-kurvor och de kur-

vor som signaleras med r=rp kallas för K2-kurvor. Om hastigheten signaleras med

r=0 får alla tågslag samma tillåtna hastighet, vilken här kallas för en tvingande

takhastighet (Vt).

Hastigheten Vi rundas av ATC-systemet av nedåt till multipel av 5 km/h.

Det vore Önskvärt, vilket också har påpekats av Otto Berg von Linde vid

Banverkets Östra region, att fastställa ett lämpligt värde på reduktionsparametern

rp som generellt kan användas och lämplig inställning på tumhjulsomkopplaren

(nrb för B-tåg och nrs för S-tåg) som kan användas på alla linjeavsnitt. I så fall

skulle inga krav ställas på att lokförarna skall ställa om tumhjulsomkopplaren på

ATC-panelen då gränser mellan olika linjeavsnitt passeras. För närvarande finns

dock ingen samordnad praxis gemensam för alla regioner. Olika regioner dimen-

sionerar spårgeometrin och anpassar ATC-signaleringen för olika inställningar på

tumhjulsomkopplaren på tågen.
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4 SPÅRGEOMETRISKA TYPFALL

4.1 Liten kurvradie begränsar hastigheten

Om kurvradiens storlek begränsar hastigheten gäller följande: Övergångskurvorna

är tillräckligt långa för att maximal rälsförhöjning och maximal rälsförhöjnings-

brist kan utnyttjas utan att förhållandena i övergångskurvan blir begränsande för

tillåten tåghastighet. Inga restriktioner mot hög rälsförhöjning ñnns (d v 3 inga

krav på låg rälsförhöjning med hänsyn till krökta växlar, stannande tåg vid platt-

form, långsamma godståg etc). Cirkulärkurvan är så lång att dess längd inte blir

dimensionerande för tillåten hastighet. Huruvida kurvradien är liten eller inte, kan

i dessa avseenden inte bedömas enbart med kunskap i kurvradiens absoluta stor-

lek.

Enligt spårgeometrinormema blir tillåtet hastighetsöverskridande för S-tåg (utan

avrundningar) 25.7 %. Ett läge (nrs=5) på tumhjulsomkopplaren som ger 25 %

hastighetsöverskridande är i de flesta fall lämpligt. Några enstaka intervall på

kurvradier möjliggör dock ännu högre hastighetsöverskridande. T ex radier i in-

tervallet 505-520 m medger Vs=130 km/h men medger endast Va=100 km/h. Vid

dessa fall är det bättre om tumhjulsomkopplaren generellt ställs för minst 30 %

hastighetsöverskridande (nrs=6 eller mer). I de fall fullt hastighetsöverskridande ej

tillåts, utnyttjas möjligheten att signalera en tvingande takhastighet (Vt). "Tricket"

med takhastigheten påverkar ej signaleringen för A-tåg och B-tåg.

För B-tåg blir tillåtet hastighetsöverskridande 10.4 %. Ett lämpligt läge på tum-

hjulsomkopplaren är nrb=2 vilket ger just 10 % hastighetsöverskridande. (Inom

parentes kan nämnas att Banverkets Östra region anpassar spårgeometrin och sig-

naleringen i ATC2 för nrb=2). Lösningen med tumhjulsomkopplare är dock inte

helt idealisk, vilket kan illustreras med följande exempel: Radier i intervallet 991 -

1061 m tillåter Vb=160 km/h, men detta kan inte signaleras eftersom

Va=140 km/h vid nrb=2 ger Vb=150 km/h. Högre hastighet för A-tågen får inte

signaleras.

Banverkets huvudkontor i Borlänge har inte lagt fast någon riksgemensam policy

för vilka tumhjulsinställningar som spårgeometrin skall anpassas för. Åtminstone

en banregion har valt att anpassa spårgeometrin och hastighetssignaleringen för en

inställning nrb=3 vilket alltså ger ett signalerat hastighetsöverskridande om 15 %

för B-tågen. Detta leder till att A-tågens tillåtna hastighet ibland måste väljas
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onödigt lågt, vilket illustreras i följande exempel: En kurva med radie i intervallet

472 - 511m tillåter Va=100 km/h men tillåter inte Vb=115 km/h. Vid nrb=3

måste därför Va sättas till 95 km/h, vilket leder till att Vb=105 km/h erhålls.

Alternativt kan kurvan signaleras med Va=100 km/h och ett reducerat hastig-

hetsöverskridande vilket då sänker tillåtet hastighetsöverskridande för B-tågen och

S-tågen, eller med Va=100 km/h och en tvingande takhastighet Vt=110km/h

vilket också begränsar tillåten hastighet för såväl B-tåg som S-tåg. Med nrb=2

erhålls inte denna typ av problem och kurvan kan därför signaleras med

Va=100 km/h och Vb blir då önskade 110 km/h. (Vid radier i intervallet 472 -

504 rn krävs dock, om nrs satts till 6 eller högre, en komplettering med en

tvingande takhastighet Vt=125 km/h för att inte S-tågen skall få en för hög signa-

lerad hastighet).

På banor där S-tåg ej framförs kan hastighetsöverskridandet för B-tåg sättas högt

eftersom tillåten hastighet Vb alltid kan begränsas med takhastigheten Vt. Om S-

tåg trots allt framförs på banasom signaleras på detta sätt erhålls Vs=Vb=Vt, d v 5

S-tågen erhåller inga hastighetsvinster relativt B-tågen. (Denna möjlighet att sig-

nalera för B-tågen finns alltid och kommenteras därför inte vidare i avsnitten 4.2 -

4.10). Om ett B-tåg från en sådan bana kommer ut på bana som signaleras även

för S-tåg och om tumhjulsomkopplaren ej ställs ned till nrb=2, kan tåget komma

att framföras i för hög hastighet.

4.2 Låg rälsförhöjning begränsar hastigheten

Låg rälsförhöjning kan vara nödvändig eller åtminstone önskvärd med hänsyn till

växlar i kurva, långsamma godståg och/eller lokaltåg som skall stanna vid platt-

form. Vid fall där maximal rälsförhöjning 150 mm inte utnyttjas, men förhållan-

dena i övrigt (övergångskurvors och cirkulärkurvors längder, avsaknad av mot-

räler i ytterräl etc) är sådana att full rälsförhöjningsbrist kan utnyttjas, tillåter

spårgeometrin större hastighetsöverskridanden för B-tåg och S-tåg än de ca 10 %

respektive ca 25 % som nämns i avsnitt 4.1 ovan.

Detta kan vara ytterligare ett skäl att välja minst 30 % hastighetsöverskridande för

S-tåg (nrs minst 6). Där det generella hastighetsöverskridandet (minst 30 %) inte

kan tillåtas används den tvingande takhastigheten Vt till att begränsa S-tågens

tillåtna hastighet. Maximalt värde på hastighetsöverskridande som ATC2 klarar är

45 % (vid nrs=9) och det kan tillåtas då anordnad rälsförhöjning är högst 30 mm.
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(Om ingen rälsförhöjning anordnas erhålls enligt de spårgeometriska normerna ett

tillåtet hastighetsöverskridande på 56.5 %).

För B-tågen är det emellertid inte lika lämpligt att välja ett högt värde på hastig-

hetsöverskridandet. Anledningen till detta är att fullt hastighetsöverskridande inte

kan tillåtas i de kurvor som behandlas i avsnitt 4.1 ovan.

Vilka hastighetsvinster förloras då om hastighetsöverskridandet begränsas till

10 %? Nästa nivå på hastighetsöverskridandet som kan signaleras är 15 %

(nrb=3). Detta förutsätter att rälsförhöjningen är högst 70 mm. Om rälsförhöj-

ningen är högst 25 mm kan 20 % hastighetsöverskridande tillåtas för B-tågen.

(Vid extremfallet ha=0 erhålls ett tillåtet hastighetsöverskridande på 24.5 %).
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Figurl Tillåtet hastighetsöverskridande som funktion av anordnad rälsför-
höjning.

I något enstaka fall kan det kanske vara lämpligt med 15 % hastighetsöver-

skridande för B-tågen (nrb=3). Ett sådant fall skulle kunna vara B-tåg som garan-

terat uteslutande kommer att trafikera malmbanan. Om ett sådant tåg kommer ut
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på normal bana utan att tumhjulsomkopplaren ställs ned till nrb=2 riskeras att

tåget framförs i för hög hastighet.

4.3 Låg rälsförhöjningsbrist vid spårväxel begränsar hastigheten

Om tillåten rälsförhöjningsbrist begränsas av växels moträl i innersträng gäller,

enligt de spårgeometriska normerna, samma maximala rälsförhöjningsbrist för A-

tågen och B-tågen. För S-tågen tillåts dock en högre rälsförhöjningsbrist. Den

tillåtna rälsförhöjningsbristen, för såväl A-tåg och B-tåg som S-tåg beror av tåg-

hastigheten. Hur många procents hastighetsöverskridande som kan tillåtas för

snabbtågen måste därför beräknas med ett iterativt förfarande. För en given tillåten

hastighet för A-tågen, gissas en tillåten hastighet för S-tåg så att tillåten rälsför-

höjningsbrist kan läsas av i normen. Därför kontrolleras om den gissade hastig-

heten för S-tåg inte ger för stor rälsförhöjningsbrist. En ytterligare komplikation

består av att resultaten beror av anordnad rälsförhöjning, vilken i princip kan anta

31 olikavärden (heltalsmultipel om 5 mm i intervallet Oghag 150 mm).

I figuren nedan har tillåtet hastighetsöverskridande för S-tåg beräknats vid räls-

förhöjningen ha=0, ha=75 mm respektive ha=150 mm. De redovisade värdena

avser den minsta tillåtna radien vid respektive hastighet och rälsförhöjning. Om

radien är något större (dock utan att A- och B-tågens tillåtna hastighet ökar med

5 km/h) kan tillåten hastighet för S-tåg komma att öka 5 km/h och därmed ökar

också tillåtet hastighetsöverskridande uttryckt i procent. Den högsta rälsförhöj-

ningen är osannolik i kurvor med växlar med utåt avvikande spår, men har tagits

med i figuren då den representerar ett extremvärde. Dessutom, enligt Banverkets

växelprojekteringshandbok BVH 541.555, skall ytterbågväxlar i spår för högre

hastigheter än 130 km/h förses med rörlig korsning. I så fall finns inget behov av

moträl längs innerrälen och diagrammets högra del blir ointressant.
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Figur 2 Tillåtet hastighetsöverskridande för S-tåg vid växlar med moträl längs
innerräl.

Eftersom tillåtet hastighetsöverskridande för B-tågen är noll, måste variabeln som

styr graden av hastighetsöverskridande sättas till r=0. Därmed erhålls inte heller

något tillåtet hastighetsöverskridande för S-tågen. Ett sätt att gå runt detta problem

kan vara att sätta en onödigt låg tillåten hastighet för A-tåg, så att variabeln r kan

sättas större än noll utan att B-tågen får en för hög signalerad tillåten hastighet.

Någon generell rekommendation för hastighetssignaleringen kan inte lämnas efter-

som tillåtet hastighetsöverskridande varierar kraftigt från fall till fall.
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4.4 Låg rälsförhöjningsbrist vid spikbefästning begränsar hastigheten

Om spåret har spikbefästning begränsas tillåten rälsförhöjningsbrist till hb=80 mm

för A-tåg och till hb=100mm för B-tåg och S-tåg. Det procentuella hastig-

hetsöverskridandet för B-tåg och S-tåg blir vid full rälsförhöjning 4.3 %. Tum-

hjulsomkopplaren kan därför stå i samma läge som vid banor med fullgod räls-

befästning och tillåten hastighet för B- och S-tåg signaleras med den tvingande

takhastigheten Vt.

Om tillåten hastighet begränsas både av att rälsförhöjningsbristen begränsas på

grund av spikbefästning och av att rälsförhöjningen hålls låg (av skäl som diskute-

ras i avsnitt 4.2 ovan) blir tillåtet hastighetsöverskridande för B- och S-tåg större

än 4.3 %. Vid 15 mm rälsförhöjning blir tillåtet hastighetsöverskridande 10 % och

vid rälsförhöjningen ha=0 blir tillåtet hastighetsöverskridande maximala 11.8 %.

Tillåten hastighet för B-tågen blir här "onödigt" låg om tumhjulsomkopplaren

ställs i läge nrb=2 för 10 % hastighetsöverskridande, men situationen med

spikspår och rälsförhöjning på högst 15 mm är så "udda" att det förefaller orimligt

att anpassa generell inställning av hastighetsöverskridandet för att vinna högst

5 km/h för B-tågen och S-tågen där.
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4.5 Avsaknad av övergångskurva begränsar hastigheten

Om övergångskurva saknas begränsas tillåten hastighet av storleken på ändringen

av rälsförhöjningsbrist vid tangeringspunkten. Alternativt kan tillåten hastighet

begränsas av längden på sträckan mellan sådana punkter där rälsförhöjningsbristen

ändras momentant. Kraven här är lika för alla tågslag varför tillåten tåghastighet

blir densamma, åtminstone vid tangeringspunkt mellan rakspår och kurva och vid

tangeringspunkt mellan kurvor åt motsatta håll. I dessa fall signaleras att inget

hastighetsöverskridande tillåts, d v 3 r=O.

Vid tangeringspunkt mellan två cirkulärkurvor åt samma håll kan inträffa att för

långsamma tåg bestäms tillåten hastighet av andra förhållanden än avsaknaden av

övergångskurva, medan för snabba tåg bestäms hastigheten av ändringen av räls-

förhöjningsbrist i tangeringspunkten. Detta signaleras då med wrp eller 1:1

(beroende på förhållandena i Övrigt i kurvan) och med att sätta den tvingande

takhastigheten Vt med hänsyn till avsaknaden av övergångskurva.

4.6 Kort övergångskurva med rälsförhöjningsramp begränsar hastig-

heten

Normvärdena om största tillåtna ändringshastighet för anordnad rålsförhöjning bör

inte ensamma kunna bestämma tillåten hastighet. I så fall har en onödigt hög

rälsförhöjning valts och tillåten hastighet kan ökas genom att anordnad rälsför-

höjning sänks. När tillåten hastighet beräknas i en brant rälsförhöjningsramp

måste därför kraven på rampstigningshastigheten kombineras med andra krav, t ex

största tillåtna rälsförhöjningsbrist och/eller största tillåtna ändringshastighet för

rälsförhöj ningsbristen.

I detta avsnitt krävs därför längre beräkningar för att lösa ut tillåtna hastigheter.

Jag avgränsar dock genomgången till så korta övergångskurvor att varken maxi-

malt tillåten rälsförhöjning eller maximalt tillåten rälsförhöjningsbrist kan utnytt-

jas. Det är alltså kombinationen av ändringshastighet hos anordnad rälsförhöjning

och ändringshastighet hos rälsförhöjningsbristen som blir bestämmande för tillå-

ten hastighet.
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För A-tågen gäller att tillåten ändringshastighet hos anordnad rälsförhöjning är

lika stor som tillåten ändringshastighet hos rälsförhöjningsbristen. Detta leder till

att vid korta övergångskurvor, där dessa ändringshastigheter är bestämmande för

tillåten hastighet, är den bästa kombination av anordnad rälsförhöjning och räls-

förhöjningsbrist sådan att de är lika stora. Detta kan uttryckas som att anordnad

rälsförhöjning är hälften av den teoretiska rälsförhöjningen, eller

ha=0txht [2]

där oc:0.5

Vid en beräkning av tillåten hastighet för B-tåg vid 00:05 erhålls för B-tågen ett

tillåtet hastighetsöverskridande på 3.8 %. För S-tågen vid 0L=O.5 kan tillåtet has-

tighetsöverskridande beräknas till 12.3 %.

Bortsett från inverkan av de avrundningar som tillkommer vid valet av anordnad

rälsförhöjning, förefaller det i detta sammanhang lämpligt att välja reduktions-

parametern rp till cirka 0.4. Detta innebär att om B-tågen normalt framförs med

10 % hastighetsöverskridande (nrb=2), vilket avsnitt 4.1 talar för, erhålls 4 %

hastighetsöverskridande för B-tågen. Samtidigt, om S-tågen normalt framförs med

minst 30 % hastighetsöverskridande (nrs minst 6), erhålls minst 12 % hastig-

hetsöverskridande vid korta övergångskurvor. Om 12 % hastighetsöverskridande

skulle bli för stort vid någon kurva, kan detta åtgärdas med den tvingande takhas-

tigheten Vt.

Valet av anordnad rälsförhöjning gjordes ovan för att maximera tillåten hastighet

för A-tåg. För både B-tåg och S-tåg blir då formlerna som begränsar rälsförhöj-

ningsbristens ändringshastighet avgörande för tillåten hastighet. För både B-tåg

och S-tåg är det därför fördelaktigt att välja en högre rälsförhöjning. I tabell 1

nedan visas relativa tillåtna hastigheter för A-tåg, B-tåg och S-tåg när kvoten

mellan anordnad rälsförhöjning och teoretisk rälsförhöjning (oc) varieras från 0.5

till 0.66. Den relativa tillåtna tåghastigheten är normerad med den tillåtna hastig-

heten vid 0:05 för respektive tågkategori. Dessutom visas det erhållna tillåtna

hastighetsöverskridandet, b för B-tåg respektive 5 för S-tåg.
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Val av rälsförhöjning Va/Val Vb/Vbl Vs/Vsl b [%] s [%]

 

ha: 0.5 xht 1 1 1 3.8 12.3

ha = 0.579 x ht 0.953 1.010 1.009 10 18.9

ha = 0.659 x ht 0.912 1.056 1.015 15.8 25

  

Tabell 1 Relativa hastigheter vid korta övergångskurvor med rälsförhöjnings-
ramper.

Av tabellen ovan framgår att det alltså går att hitta värden på rälsförhöjningen där

tillåtet hastighetsöverskridande för B-tåg blir 10 % respektive där tillåtet hastig-

hetsöverskridande för S-tåg blir 25-30 %. Men tillåtet hastighetsöverskridande

ökar främst genom att tillåten hastighet för A-tåg sjunker. Andra värden på oc än

0.5 bör därför användas med försiktighet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att om A-tågens hastighet maximeras blir

tillåtet hastighetsöverskridande för B-tåg 3.8 % och för S-tåg 12.3 %. Ett lämpligt

värde på rp kan uppskattas till cirka 0.4 om nrb sätts till 2 och nrs sätts till minst 6.

Vid mycket små ökningar av rälsförhöjningsrampens Aha från optimalt läge för A-

tågen, erhålls större tillåtna hastighetsöverskridanden, men detta erhålls främst

genom att tillåten hastighet för A-tåg sjunker. På grund av avrundningen av an-

ordnad rälsförhöjning till hela multipler om 5 mm, uppkommer i praktiken avvi-

kelser från de ovan givna procentsatserna.

En mera exakt skattning av bästa värde för kan inte härledas genom teoretiska

analyser. Ett högt värde på rp ger ibland 5 rim/h högre tillåten hastighet för B-

och/eller S-tåg, men leder till att inte ens reducerat hastighetsöverskridande kan

tillåtas i vissa kurvor. I dessa senare kurvor erhålls därför en lägre tillåten hastig-

het med högt värde på rp än med ett lågt. Med den teoretiska ansats jag valt går

det inte att med någon säkerhet fastställa om rp=0.4 totalt sett är bättreän rp=O.5

som idag används. En empirisk undersökning av aktuella banor med blandad tra-

fik krävs för att ta ställning till detta.

Ett annat sätt att fastställa lämpligt värde på rp är att fastställa den lägsta tillåtna

hastighet för A-tåg (Va) som vid r=rp skall ge minst 5 km/h i hastighetsöverskri-

dande för B-tåg. Vid rp=0.4 är denna lägsta hastighet Va=125 km/h, medan vid

dagens rp=O.5 är denna lägsta hastighet Va=100 km/h.
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Den matematiska behandlingen ovan avsåg mycket korta övergångskurvor. Vid

enbart något för korta övergångskurvor blir det för A-tåg kombinationen av

maximalt tillåten rälsförhöjningsbrist och maximalt tillåten ändringshastighet för

anordnad rälsförhöjning som bestämmer tillåten tåghastighet. För B-tågen och S-

tågen finns flera olika parvisa kombinationer av normvärden som kan bli bestäm-

mande för tillåten hastighet. De hastighetsöverskridanden som kan tillåtas hamnar

inom ett intervall från de överskridanden som beräknats ovan i detta stycke, till de

som beräknats i avsnitt 4.1.

4.7 Kort övergångskurva utan rälsförhöjningsramp begränsar has-

tigheten

Detta typfall kan exempelvis inträffa vid kontrakurva i anslutning till en kurva

med mindre radie. Kontrakurvan har anordnats för att erhålla längre övergångs-

kurvor till och/eller större kurvradie i den anslutande kurvan. I regel har kontra-

kurvan mycket stor radie och för att undvika extra rälsförhöjningsramper förses

inte kontrakurvan med någon rälsförhöjning. Vid höga hastigheter kan dock pro-

blem uppstå med rycket vid ingång i och utgång ur kontrakurva.

I normalfallet skall dock inte rycket i kontrakurvan behöva vara hastighets-

begränsande, utan förhållandena i den anslutande kurvan bör vara begränsande för

tillåten tåghastighet. Om en kontrakurva utan rälsförhöjning är begränsande för

tillåten tåghastighet, bör det övervägas att anordna rälsförhöjning i kontrakurvan.

Om detta inte går, eller är olämpligt (t ex då växlar ligger i kontrakurvan) gäller

följande: De tillåtna hastighetsöverskridandena blir 6.3 % för B-tåg respektive

19.7 % för S-tåg. Signaleringen av hastigheter bör därför ske med reducerat has-

tighetsöverskridande. Enligt avsnitt 4.5 ovan bör reducerat hastighetsöverskri-

dande vara ca 0.4 av fullt hastighetsöverskridande och med ett normalt hastig-

hetsöverskridande på 10 % för B-tåg och minst 30 % för S-tåg,erhålls reducerade

hastighetsöverskridanden på ca 4 % respektive 12 %.
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4.8 Kort spårdel mellan övergångskurvor begränsar hastigheten

Om längd på spårdel mellan Övergångskurvor begränsar tillåten hastighet blir

denna tillåtna hastighet lika stor för alla tågkategorier. Således signaleras i dessa

fall att inget hastighetsöverskridande tillåts, d v 5 r=0. Det kan dock inträffa att

för långsamma tåg bestäms tillåten hastighet av andra förhållanden än längden på

spårdelen mellan Övergångskurvorna. Detta signaleras då med r=rp eller r=l

(beroende på förhållandena i Övrigt i kurvan) och med att sätta den tvingande

takhastigheten Vt med hänsyn till spårdelen mellan övergångskurvorna.

4.9 Kort spårdel mellan cirkulärkurvors tangeringspunkter begrän-

sar hastigheten

Om längd på spårdel mellan cirkulärkurvors tangeringspunkter, utan mellan-

liggande Övergångskurvor, begränsar tillåten hastighet blir denna tillåtna hastighet

lika stor för alla tågkategorier. På samma sätt som i avsnitt 7.8 ovan signaleras i

dessa fall att inget hastighetsöverskridande tillåts, d v 3 r=O.

4.10 Liten vertikalradie begränsar hastigheten

Tillåten hastighet med avseende på vertikalkurvors radier är beroende av om ver-

tikalkurvan sammanfaller med rälsförhöjningsramp, men reglerna är numera lika

för de olika tågslagen.

4.11 Stor lutning

Tillåten hastighet är enligt BVF 586.41, till skillnad mot äldre spårgeometriska

normer, inte beroende av lutningen i spåret.
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5 SAMMANSTÄLLNING AV TILLÄTNA HASTIGHETSÖVER-

SKRIDANDEN

De hastighetsöverskridanden som de nya spårgeometriska normerna medger är

 

följande:

Spårgeometriskt typfall Tillåtet hastighetsöverskridande
för B-tåg, b l%l för S-tåg, S l%l

Liten kurvradie (enligt 4.1) 10.4 25.7

Låg rälsförhöjning (enligt 4.2) 10.6-24.5 26.2-56.5

Låg rälsförhöjningsbrist
vid spårväer (enligt 4.3) 0 O-36.6

Låg rälsförhöjningsbrist
vid spikbefästning (enligt 4.4) 4.3-1 1.8 4.3-11.8

Avsaknad av Övergångskurva (enligt 4.5) 0 0

Kort Övergångskurva med
rälsförhöjningsramp (enligt 4.6) 3 .8 12.3

Kort Övergångskurva utan
rälsförhöjningsramp (enligt 4.7) 6.3 19.7

Kort spårdel mellan
övergångskurvor (enligt 4.8) 0 0

Kort spårdel mellan cirkulärkurvors
tangeringspunkter (enligt 4.9) 0 O

Liten vertikalradie (enligt 4.10) 0 0

Tabell 2 Tillåtet hastighetsöverskridande vid några spårgeometriskatypfall.

Vid mycket korta Övergångskurvor uppstår, så som de spårgeometriska normerna

är skrivna, en intressekonflikt mellan A-, B- och S-tåg vid valet av anordnad räls-

förhöjning. Om en större rälsförhöjning än den som maximerar A-tågens tillåtna

hastighet väljs, erhålls störretillåtna hastighetsöverskridanden för B-tåg och för S-

tåg. Detta sker framförallt eftersom tillåten hastighet för A-tåg sjunker.
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6 REKOMMENDATIONER OCH KOMMENTARER

6.1 Rekommendationer avseende ATC2

Förhållandena i små kurvradier motiverar att B-tågens normala hastighetsöver-

skridande sätts till 10 %, d v 3 inställningen på tumhjulsomkopplaren (nrb) sätts

till 2. Förhållandena i korta övergångskurvor motiverar att reduktionsparametern

rp sätts till cirka 0.4-O.5.

S-tågens normala hastighetsöverskridande bör vara minst 25 %. I vissa kurvor,

med små kurvradier, tillåts större hastighetsöverskridande varför minst 30 % nor-

malt hastighetsöverskridande kan vara bättre. En inställning på tumhjulsomkopp-

laren (nrs) på minst 6 för minst 30 % hastighetsöverskridande kommer dock att

leda till att många kurvor måste signaleras även med en tvingande takhastighet

(Vt).

Om reduktionen av hastighetsöverskridandet sätts till rp=0.4 erhålls vid nrs=6 ett

reducerat hastighetsöverskridande på 12 %, vilket är lämpligt vid korta över-

gångskurvor. Större värden på tumhjulsomkopplaren (an) leder även här till att

fler kurvor måste signaleras även med en tvingande takhastighet (Vt).

6.2 Några synpunkter på hastighetssignalering i ett framtida signal-

system

Hela upplägget med procentuellt hastighetsöverskridande för B-tågen skapar pro-

blem med att signalera den hastighet spårgeometrin tillåter. Störst möjlighet att

maximera B-tågens hastighet erhålls om det i signalsystemet införs en takhastighet

tvingande för B-tågen men ej tvingande för S-tågen. I så fall kan

tumhjulsomkopplaren för hastighetsöverskridande, som egentligen blir överflödig,

ställas i maximalt läge (nr=9) i såväl B-tåg som S-tåg. B-tågens hastighet sig-

naleras med den nya tvingande takhastigheten och S-tågens hastighet signaleras

med den tvingande takhastighet som redan finns i ATC2. (A-tågens hastighet sig-

naleras på samma sätt som nu.) I dagens ATC2 lär finnas möjlighet att använda så

kallad Pt-signalering i detta syfte, men detta görs inte.
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6.3 Kommentarer angående de spårgeometriska normerna

I Banverkets nya spårgeometriska normer har tillåten rälsförhöjningsbrist för B-

tåg höjts från 150 mm till 155 mm. Detta leder till att 10 % hastighetsöverskri-

dande kan tillåtas för B-tågen i kurvor med liten kurvradie, vilket tidigare inte all-

tid var möjligt. En närmare beskrivning av deproblem som med de reviderade

normerna undviks, finns i min KTH-uppsats i Trafikstyming. (Nyttan av att höja

tillåten rälssförhöjningsbrist för B-tåg till 155 mm är dock marginell om tum-

hjulsomkopplaren ställs i läget nrb=3. De problem som skulle undvikas kvarstår,

se näst sista stycket i avsnitt 4.1 ovan).

I såväl de gamla spårgeometriska normerna som i de nya tillåts för B-tåg större

ryck och större rollvinkelhastighet (rampstigninghastighet) än för A-tåg. Dessa

storheter begränsas officiellt av komfortskäl. Det är inte alls uppenbart varför för-

hållandena inne i en vagnskorg vid korta övergångskurvor och branta rälsförhöj-

ningsramper skulle bli bättre av ett gångdynamiskt lämpligt löpverk. Banverket

borde därför motivera normerna bättre eller låta ompröva dem. Visserligen kan

hävdas att det är B-tågens normvärden som är riktiga, men då bör kraven på A-

tågen mildras så att de inte behöver framföras med onödigt låg hastighet. Många

av de svenska tågen är klassade som A-tåg och även i framtiden kommer kanske

de flesta internationella tågen varaav kategori A.

Motsvarande resonemang kan föras angående S-tågen. Korglutningssystemet ger

fördelar vid hög rälsförhöjningsbrist. Systemet ger därutöver fördelar vid korta

övergångskurvor utan rälsförhöjningsramper, eftersom rycket kan minskas genom

att fordonet rollar. Vid branta rälsförhöjningsramper blir det däremot svårt att se

några fördelar med korglutningssystemet: Om vi antar att en övergångskurva med

rälsförhöjningsramp begränsar tillåten hastighet (utan att full rälsförhöjning

och/eller full rälsförhöjningsbrist utnyttjas i omgivande element) bör A- och B-

tågens hastighet maximeras genom att komfortmässigt bästa möjliga kombination

av ryck och rollning anordnas genom ett väl genomtänkt val av anordnad rälsför-

höjning. Om nu tåg med korglutningssystem passerar denna övergångskurva och

korglutningsystemet ändrar den för A- och B-tåg valda kombinationen av ryck och

rollning så är det fråga om avvikelse från optimum, vilket inte borde kunna moti-

vera hastighetsöverskridanden i denna typ av övergångskurva.

I de gamla spårgeometriska normerna gällde olika regler för A-, B- och S-tåg av-

seende längd på spårdelar mellan övergångskurvor och avseende vertikalkurvors
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radier. I min KTH-uppsats i Trañkstyming kunde jag konstatera att nyttan av

korglutningssystem tydligen ansågs motivera att S-tåg kunde köra 80-154 % for-

tare än B-tåg i vertikalkurvor. Det känns helt riktigt att de regler som gett dessa

konsekvenser SIOpats i Banverkets nya föreskrifter.
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