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FÖRORD

Enligt beslut av regering och riksdag - bl a trafikpolitiska pro-

positionen 1987/88:50 - skall statens väg- och trafikinstitut

(VTI) även bedriva järnvägsforskning. Detta innebär att institut-

ets traditionella forskningsområde - vägar och vägtrafik - vidgas{

VTIs forskning inom järnvägsområdet avses i första hand behandla

frågor rörande banteknik och säkerhet. FoU-verksamheten kommer

dock också att beröra andra frågeställningar t ex simulering av

tågtrafik och finansiering/prissättning av järnvägens transport-

tjänster.

Vid den under 1988 nybildade järnvägsenheten har föreliggande VTI

notat tagits fram. Notatet behandlar spårväxlars geometri och av-

sikten är bl a att detta notat skall användas i utbildningssamman-

hang.

För VTI är det en angelägen uppgift att medverka till att resul-

tatet från forsknings- och utvecklingsarbete kan tillämpas i prak-

tiken. Det är i det perspektivet som VTI tagit fram detta notat.
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1 INLEDNING OCH AVGRÄNSNINGAR

I detta notat ges en introduktion till spårväxelgeometri. Perspek-

tivet är spårprojektörens och inte växelkonstruktörens (utom

möjligen i avsnitt 8.2). Kapitlen 3-8 behandlar därför endast

spårmitt.

Viktiga detaljgeometrier såsom tungspetsens geometri, spårvidds-

förändringar, korsningspartiets geometri, moträlernas utformning,

förändringar i rällutning etc behandlas inte här.

2 VÄXELNS DELAR

Växelns delar framgår av figur 2.1

  

   

 

 

a - främre stödrälsskarv (FSK) i - vingräler

b - bakre stödrålsskarv j - spetsräler

c - bakre korsningssksrv (BKS) k - moträler

d - främre korsningsskarv m - mellanräler

e - tungspets n - farräler

f - tungrot v - växelns vinkel - tangenten

g - matematisk korsningspunkt för vinkeln, exempelvis

(MKP) v-l:9

Fig 2.1 Växelns delar

Pâ bangårdsritningar illustreras växlar endast med räta linjer

mellan FSK och MKP respektive MKP och BKS. Triangeln mellan MKP

och de bägge BKS ritas vanligen fylld.



Det raka spåret benämns stamspår och det avvikande spåret benämns

grenspår. Vanligtvis går huvudtågvägen genom stamspâret. Undantag

finns dock.

2.1 Tungan

Ur komfortsynpunkt vore det önskvärt att tungan kunde bockas i

form av en övergångskurva med oändlig radie mot FSK. Detta låter

sig inte göras eftersom tungan då skulle blimycket tunn i änden.

Istället utgör tungan oftast ett cirkelsegment. Då tungan tangerar

stamspâret blir den också ganska tunn. I vissa äldre växel-

konstruktioner finns därför tungor som ej tangerar stamspâret.

Grenspåret börjar då med en vinkeländring, med en knyck i spåret.

Man talar om tangerande respektive överskärande tungor.
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Fig 2.2 Överskärande tunga

Överskärande tungor ger upphov till påtagligt dålig tåggång. SJs

växlar 1:13 och 1:15 med SJ50-räl, vilka har överskärande tungor,

har märkbart sämre tåggång vid FSK-änden av växeln än vid BKS-

änden. Någon sådan skillnad i tåggång går ej att märka i växlar

med tangerande tunga (exempelvis 1:14 och 1:15 med UIC60-räl).

Oavsett om tungan är överskärande eller tangerande så fasas den av

i tungspetsen. Grenspårskurvan (för spånmitt) börjar därför alltid

framför tungspetsen.



Så kallade klotoidväxlar (se kapitel 8 nedan) har klotoidform på

tungan men radien är inte oändlig i FSK-änden. På samma sätt som

vid cirkulär tunga ändras sidokrafterna momentant då fordonen går

in i/ut ur grenspårskurvan vid FSK.

2.2 Korsningspartiet

Tidigare slutade grenspårskurvan före korsningen i de flesta

växeltyperna.

 

 
 

 

 

Fig 2.3 Växel med rakt korsningsparti

Några växlar har genomgående radie, d v 8 korsningspartiet är

krökt. Samtliga UIC60-växlar vid SJ har krökt korsningsparti.

Fig 2.4 Växel med krökt korsningsparti



3 RAK ENKEL VÄXELS GEOMETRI

Vid projektering av spår och växlar uppstår ibland beräkningsfall

som lättare kan lösas med datorprogram som är avsedda för vågpro-

jektering, s k väglinjeberäkningsprogram. Anledningen till detta

är att på marknaden tillgängliga väglinjeberäkningsprogram medger

större flexibilitet i valet av indata, än vad SJs växelberäknings-

program gör. Eftersom växlar inte finns som elementtyp i väglinje-

beräkningsprogram måste de där ersättas med någon cirkelbåge eller

kombination av cirkelbåge och raklinjeelement.

Den enklaste grenspårsgeometrin som finns i växlar är alltså en

enda cirkulär kurva. Växeln har då tangerande tunga och krökt

korsningsparti.

  

 

  

 

Fig 3.1 Växel med tangerande tunga och krökt korsningsparti

Exempel på sådana växlar är UIC60-växlarna 1:9 (R=300), 1:12

(R=500), 1:14 (R=760) och 1:18.5 (R=1200).

Längderna från FSK till MKP och från MKP till BKS blir då lika.

Längden (t) kan beräknas till

t = R tan (3.1)2
2

där a = växelvinkeln (RAD)



Grenspårskurvans längd (L) blir

L=a R (3.2)

Den svenska växeln 1:13 har överskärande tunga och sedan genom*

gående radie R=600, d v 3 korsningspartiet är krökt.

/
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Fig 3.2 Växel med överskärande tunga och krökt korsningsparti

Längden från FSK till MKP (tl) blir där kortare än längden från

MKP till BKS (tz).

En sådan här växel låter sig inte beräknas i väglinjeberäknings-

program om inte en fiktiv radie (Rf) införs.

a

Rf blir alltid mindre än R. Dess längd (L) bestäms ur

L = a Rf ' (3.4)

Dessutom måste ett rakspår läggas in i växelberäkningen. Längden

(L) skall vara

L = t2 - t1 (3.5)

Med formlerna (3.3) - (3.5) erhålls rätt data för FSK, MKP och

BKS, men grenspårskurvan inne i växeln blir givetvis felaktigt

beskriven (R # Rf). För utsättning av växeln tas endast koordinat-

erna för stamspåret fram.



Växlar med rakt korsningsparti måste givetvis också ha en raklinje

i linjebeskrivningen. Formlerna (3.3) - (3.5) kan användas.

Detsamma gäller för växlar med flera radier i grenspårskurvan.

4 KOMFORTKRITERIER I VÄXLAR

För huvudtågvägen gäller de vanliga spårgeometriska kraven. Til-

låten rälsförhöjningsbrist begränsas dock där korsningspartiet

ligger i ytterräl.

100 mm

I s 80 mm då V > 100 km/h

60 mm då V > 160 km/h

H IA

H IA

Tab 4.1 Tillåten rälsförhöjningsbrist vid korsning i ytterräl

(DB- och SJ-normer)

Även för sidotågvägen begränsas rälsförhöjningsbristen enligt Tab

4.1. Eftersom övergångskurvor inte kan anordnas vid FSK och är

ovanliga vid BKS tillåts i sidotågvägen att I påförs momentant.

 

Detta är en stor skillnad mot huvudtågvägen där I måste påföras

kontinuerligt i en övergångskurva med beaktande av tillåtet ryck.

Växlar med överskärande tunga har inte några hastighetsnedsätt-

ningar föranledda av den impuls fordonen utsätts för närde pas-

serar knycken.

5 SIDOTÅGVÃGEN BAKOM VÃXELN

5.1 Långsliprar

 

BKS ligger normalt där spåravståndet är ca 1,75 m. Så korta

sliprar kan ej användas eftersom trycket på ballasten i så fall

skulle bli för stort. Därför placerades sliprarna förr omlott.
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Fig 5.1 Omlottplacering av sliprar

Nackdelen med denna slipersplacering är att spåren blir mycket

svåra att stoppa manuellt och praktiskt taget omöjliga att stoppa

med växelriktmaskin.

Numera läggs istället s k långsliprar från BKS till en sektion där

spåravståndet är ca 2,4 m.

  

, /:m:
Fig 5.2 Långsliprar

Vid långsliprarna kan man inte ha olika rälsförhöjning i de bägge

spåren. Man bör där också ha samma krökning (l/R) i bägge spåren

eller, om växeln har genomgående radie, ha en krökningsskillnad

som. motsvarar krökningsskillnaden mellan stamspår och grenspår i

växeln. Vid andra krökningsförhållanden måste nya unika slipers-

placeringar beräknas.



5.2 Kurvberäkning med Taylorutveckling

Cirkulärkurvan approximeras med

Y = EE (5.11

Ingen åtskillnad görs mellan vinkel och tangenten

a = tan a (5.2)

Därför gäller

Atana=

W
I
N

(5.3)

Antag att vi vill beräkna en kurva bakom den svenska växeln 1:15

med SJ50-räl. Avstånd mellan huvudtågväg och sidotågväg skall vara

4,5 m. Långsliperssatasen går 8,17 m ut från BKS.

RIE;
I 1
r U

2(_25' 13. 336

   

Fig 5.3 Kurva bakom EV-SJ50-1:15

Avståndet från MKP till kurvans vinkelspets blir approximativt

L = 15 - 4,5 m.= 67,5 m (5.4)

Kurvan får ej gå in i långsliperssatsen. Avståndet från vinkel-

spets till kurvans tangeringspunkt blir därför approximativt högst

L = 67,5 m - 26,25 m - 8,17 m.= 33,08 m, (5.5)



Kurvans totala längd bör därför högst bli

L = 2 o 33,08 m = 66,16 m. (5.6)

Enligt (5.3) får radien inte överskrida

R = 15 - 66,16 = 992,4 m. (5.7)

Värdet rundas lämpligen av till R = 992 m.

En stakning av enandragradsparabel ger i verkligheten en radie

som är större än eller lika med det beräknade radievärdet. Kurvan

i Fig 5.3 får därför ingenstans en krökning sem är större än

1/992 m.

5.3 Kurvberäkning med trigonemetri

Vi räknar på samma kurva som i 5.2 ovan.

Avståndet från MKP till kurvans vinkelspets blir

 

L = J(15 - 4,5)7 + (4,5)2 m = 67,650 m (5.8)

OBS! Lutande längd

Avståndet från vinkelspets till kurvans tangeringspunkt får högst

bli

Maximalt värde på radien löses därefter ur

R = 33,230 m/tan (å arctan 315-) = 998,006 m (5.10)

Radien rundas lämpligen av till R = 998 m.
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Fig 5.4 Tangentlängd

6 VÃXELFÖRBINDELSE

6.1 Långsliprar

 

I växelförbindelser med små spåravstånd får inte två kompletta

långsliperssatser plats. Man får då slopa några av de sista lång-

sliprarna. Lämpligt är att ha minst tre kortsliprar i förbindelsen

så att växlarna kan riktas en i taget.

6.2 Kurvberäkningar med STEPP

 

Med Sveriges Vägverks linjeberäkningsprogram STEPP (Samordnat

Tekniskt Programsystem för Projektering av vägar) kan komplicerade

växelförbindelser lätt beräknas.
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Fig 6.1 Växelförbindelse för 70 km/h

I Fig 6.1 visas ett beräkningsfall som STEPP klarar av med en

beräkning. SJs växelprojekteringsprogram kräver beräkningar i

flera steg för att lösa ut tangeringspunkterna. En viktig skillnad

mellan STEPP och SJs program (VÄBER och de olika CAD-programmen)

är att i STEPP behöver inte växlarnas läge i längsled ges som in-

data (under förutsättning att BKS ligger på rakspår eller i cir-

kulärkurva).

Målsättningen med projekteringen i Fig 6.1 antas vara att skjuta

förbindelsen så långt åt höger som möjligt, under villkoret att

rakspåret skall vara minst 20 m långt. I Tab 6.1 visas indata till

STEPP-programmet. Växlarna har överskärande tunga. Växel 1:15 har

rakt korsningsparti. Växel 1:13 har genomgående radie R=600.

Växlarnas fiktiva radier är» beräknade enligt formlerna (3.3) -

(3.5).
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,1,INF,INF,-,-,A,O,-,B,0,-,

,2,-550.991,-550.991,-,36.678,

,3,INF,INF,-,7.904,

,4,INF,INF,-,13.576,

,5,600,600,-,-,

,6,INF,INF,-,1.743,

,7,557.847,557.847,-,42.827,

,8,INF,INF,-,-,C,O,-,D,O,-,

Tab 6.1 Indata till STEPP

(Indata ges i ordningen elementnummer, radie i tangeringspunkt 1,

radie i tangeringspunkt 2, klotoidparameter, elementlängd, beteck-

ning på tvångspunkt 1, sidomått till dito, längsmått till dito,

beteckning på tvångspunkt 2, sidmmått till dito och längsmått till

dito. Utöver data i Tab 6.1 måste koordinaterna för punkterna A-D

och startpunkt för längdmätningen anges som indata.)

7 KRÖKTA VÄXLAR

Det viktigaste som kan sägas om krökta växlar är att de skall und-

vikas. Sidotågvägen kräver ofta en rälsförhöjning som ej passar

huvudtågvägen. Dessutom begränsas tillåten rälsförhöjningsbrist

till högst 100 mm i krökta växlar med korsningspartiet i ytter-

rälen. Vid hastigheter på 105-160 km/h begränsas rälsförhöjnings-

bristen till 80 mm och vid hastigheter över 160 km/h till 60 mm

(SJ-normer och DB-normer). Sammantaget kan dessa begränsningar in-

verka avsevärt på tillåten hastighet i huvudtågvägen. Exempel

lämnas i 7.3 nedan.

Vidare blir komfortstörningarna slitaget och underhållsbehovet i

regel stort vid krökta växlar. Detta beror dels på att det är

svårt att bygga en krökt växel helt korrekt och att lägga den i

den teoretiskt riktiga spårlinjen och dels på att diskomforten och

påkänningarna när hjul går emot mot- och vingräler blir extra

stora när fordonet passerar växeln med rälsförhöjningsbrist.
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Normalt är det också besvärligare att få fram reservdelar till en

krökt växel, exempelvis efter en urspåring.

Om någon föreslår en växel i kurva, undersök alltid om växeln kan

flyttas till rakspår! Alternativt; speciellt vid projektering av

nya spåranläggningar, undersök om huvudtågvägen kan rätas vid det

föreslagna växelläget!

7.1 Sidotågvägen enligt Taylorutveckling

Betrakta Fig 7.1 där en ursprungligt rak växel har krökts!

- - - RHK VÄXEL
Kräm vÃXEL

 

 

 

Fig 7.1 Krökt växel

Ett lokalt koordinatsystem (x,y) har lagts så att det raka stam-

spåret ligger längs linjen x=0. Vi antar att vi har en växel vars

grenspår endast består av en cirkelkurva (exempelvis någon av

UICGO-växlarna 1:9 med R=300, 1:12 med R=500, 1:14 med R=760 eller

1:18.5 med R=1200). Om origo läggs vid FSK kan grenspåret enligt

Taylorutveckling approximeras med
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Om huvudtågvägen nu kröks till en cirkulärkurva (R2) kan dess

geometri approximeras med

Sliprarna i växeln ger spåravståndet och den krökta växelns gren-'

spårskurva blir därför

Om R1 och R2 har samma tecken är växeln en innerbågväxel och om R1

och R2 har olika tecken är den en ytterbågväxel.

Radien i grenspårskurvan (R3) löses ur en jämförelse mellan (7.3)

och (7.4)

- y2/2 R3 (7.4)N 1»

l

- + - (7.5)

Formel (7.5) kan användas till överslagsmässiga spårlinjeberäk-

ningar och till beräkning av rälsförhöjning. Formeln skall ej

användas till exakta beräkningar av spårgeometrin.

I bilaga 1 visas att formeln gäller approximativt även för andra

typer av växlar och för godtycklig geometri i huvudtågvägen.

7.2 Sidotågvägen trigonometriskt beräknad

För att exakt bestämma grenspårskurvans radie i en krökt växel

måste hänsyn tas till att rälerna måste längdändras när växeln

kröks.

Vi betraktar någon av de geometriska enkla växlarna igen (exempel-

vis UICGO 1:9, 1:12, 1:14 eller 1:18.5)



15

  

Fig 7.2 Växel som kröks cirkulärt

För den raka växeln gäller

L: 92:_R1 tan 2 (7.6)

där al = växelvinkeln

När växeln kröks och läggs i radien R2 kapas och förlängs rälerna

inne i växeln på ett sådant sätt att tangentlängderna (t) behålls.

För att beräkna grenspårskurvans radie (R3) börjar vi med att lösa

ur az

_t_ = 21R2 tan 2 (7.7)

Sedan kan a3 beräknas

0.3 =a1

För innerbågväxel har al och az samma tecken. För ytterbågväxel

har de olika tecken.

Slutligen beräknas R3 ur (7.9)

§4-= tan ;1 (7.9)
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Genom att utnyttja formel (7.10) kan vinklarna förkortas bort.

  

tan (a + b) = gaf :a: :323: b (7.10)

d v 8

L=å+å auf
R3 1 - E_. E..

R1 R2

vilket enklare tecknas som

  

1 å"+'%_
i; = 11- t27(R1 - R2) (7°12)

eller

R3 = §1'+R§ ' tz (7.13)
1 2

R1 och R2 har samma tecken om växeln är en innerbågväxel. De har

olika tecken om växeln är en ytterbågväxel.

Observera likheten mellan (7.5) och (7.12)!

Formderna (7.12) och (7.13) ger exakta resultat och de kan därför

användas vid exempelvis koordinatberäkning av växlar. Då måste

också längden av cirkelkurvan med radien R3 beräknas. Längden L3

beräknas ur

L3 = 3 ' R3

där a mäts i radianer.

7.3 Teoretisk rälsförhöjning i sidotågvägen

 

Ett av problemen med krökta växlar är, som nämnts ovan, att hitta

en rälsförhöjning som är lämplig för såväl sidotâgvägen som huvud-

tågvägen.



17

När teoretisk rälsförhöjning (ht) skall beräknas i sidotågvägen är

det inte nödvändigt att beräkna radien i sidotågvägen. Eftersom

superpositionsprincipen gäller för krökningen, formel (7.5),

gäller principen även för teoretisk rälsförhöjning

ht3 = ht1 + ht2 (7.15)

där ht1 = ht i raka växelns grenspår

ht2 = ht i växlens huvudtågväg, beräknad för sido-

tågvägens hastighet

ht3 = ht i växelns sidotågväg

Formel (7.15) är arbetsbesparande speciellt om växlarna ligger i

övergångskurva.

Som exempel på krökt växel kan vi ta en industrispårsanslutning

som föreslagits i fjärrtågsspår Nl i Järna (på linjen Stockholm -

Katrineholm). Huvudtågvägen är projekterad med radien R = 1224 m.

Rälsförhöjningen är tänkt att vara ha = 150 mm. Övergångskurvorna

är så långa att de ej begränsar hastighetenför någon tågkategori.

Hastigheter och rälsförhöjningsbrist blir enligt Tab 7.1

Tågkategori Hastighet Rålsförhöjningsbrist

160 hm/h 97 mm

175 km/h 146 mm

200 km/h 236 mm

Tab 7.1 Hastigheter i Järna utan ytterbågväxel

Om industrispårsanslutningen utförs med rak växel väljs en UICGO-

växel med vinkeln 1:9 och radien R = 300 m. Hastigheten blir 40-

50 km/h med rälsförhöjningsbristen 63-99 mm.
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Flyttas 1:9-växeln till kurvan ovan och tillåten hastighet sätts

till 40 km/h får rälsförhöjningen i R = 1224 m högst vara

ha = 100 + ht - 63 = (7.16)

= 100 + 16 - 63 = '

= 53 - 50

Tillåten hastighet i huvudtågvägen sjunker då till 115 km/h,

oberoende tågkategori. Om högre hastighet önskas måste en längre

växel väljas. Vi prövar med den längsta växel SJ har: UICöO 1:18.5

med R = 1200 m.

Vid 40 km/h blir teoretisk rälsförhöjning

ht = 11.8 - 402/1200 = 16 (7.17)

Rälsförhöjningen i huvudtågvägen får högst vara

ha = 100 mm + 16 - 16 = 100 (7.18)

Tillåten hastighet i huvudtågvägen blir 135 km/h, oberoende

tågkategori.

7.4 Krökt växelförbindelse

 

*I en växelförbindelse mellan parallella spår väljs normalt samma

geometri i förbindelsen som 'i huvudtågvägarna. Detta följer av

superpositionsprincipen.
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Fig 7.4 Krökning i krökt växelförbindelse

7.5 Övergång från dubbelspår till enkelspår

Tidigare utfördes övergång från dubbelspår till enkelspår med sym-

metrisk växel. En symmetrisk 1:18.5-växe1 får radien R = 2400 m i

bägge spåren. Med SJs normer för huvudtågvägar kan endast 70 km/h

tillåtas eftersom övergångskurvor saknas. Vid symmetriska växlar

tillämpas därför komfortkriterier för sidotågvägar och i en sym-

metrisk 1:18.5-växel kan hastigheten 120 km/h tillåtas.
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Detta sätt att utfonma spårgeometrin har på senare tid kriti-

serats. För SJs del, med vänstertrafik, förespråkas att högerväxel

används istället för symmetrisk växel, se Fig 7.5.

 

 

 

;Å

V:\20 ' 4

V:/ZO 2

B V: 200

  

KN ;

Fig 7.5 Övergång till dubbelspår med 1:18.5-växel

En sådan lösning har följande fördelar:

1. Ingen hastighetsreduktion i spår 1. Tåg på enkelspåret kan

lämna det i full fart, vilket höjer kapaciteten på enkel-

spåret.

2. Bästa tänkbara komfort i anslutningen till spår 1. Antalet tåg

som utsätts av kamfortstörningen växelkurva halveras.

3. Enklare riktning av växeln.

Nackdelen är att tillåten hastighet sjunker i anslutningen av spår

2. Hastighetsminskningen är dock liten och saknar ibland betydelse

eftersom tåg på spår 2 ibland får stoppsignal i avvaktan på att

mötande tåg lämnar enkelspåret. Tåget på spår 2 hinner då inte

accelerera upp till 100 km/h innan det passerar växeln.
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8 KLOTOIDVÃXLAR

8.1 Klotoidväxel enligt ORE D121

I ORE D121/RP 4 presenteras två snarlika växlar:

Växel 1:29.74 har tangerande tunga och genomgående radie R = 3000.

Vid V = 140 km/h bli rälsförhöjningsbristen 77 mm och vid V = 160

km/h blir den 101 mm. (Skiss från ORE D121/RP 4 finns i bilaga 2).

Växel 1:43.65 har tangerande tunga och dess grenspår består av en

klotoid med R = 3000 i FSK och oändlig radie i BKS. Klotoidens

längd är ca 137 m, Växeln är uppenbarligen konstruerad för växel-

förbindelser vid spåravstånd större än eller lika med 4,2 m, se

skiss från ORE D121/RP 4 på bilaga 3. Tack vare klotoiderna har

två ändringar i rälsförhöjningsbristen tagits bort och ersatts med

ryck om 22 mm/s vid 140 km/h respektive 33 mm/s vid 160 km/h.

 

Fig 8.1 Krökningsförlopp i 1:29.74-förbindelse vid 4,2 m spår-

avstånd
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I M i)

Fig 8.2 Krökningsförlopp i 1:43.65-förbindelse vid 4,2 m spår-

avstånd

! AN

Fig 8.3 Krökningsförlopp i 1:43.65-förbindelse vid mer än 4,2 m

spåravstånd

Klotoid växel 1:43.65 ger alltså färre komfortstörningar än växel

1:29.74. Nackdelen med klotoidväxeln är att förbindelsens totala

längd ökar.

Spåravstånd Längd med 1:29.74 Längd med 1:43.65

4.2 m 225.754 m 273.850 m

4.5 m 234.676 m 286.945 m

6.0 m 279.286 m 352.420 m

Tab 8.1 Längd på växelförbindelser med 1:29.74- respektive

1:43.65-växlar



23

8.2 Funderingar kring klotoidväxlar

Nackdelen med att använda klotoidväxeln 1:43.65 är påtaglig. Den

är onödigt stor eftersom klotoiderna gjorts så långa att rycket

(både vid 140 och 160 km/h) är betydligt lägre än vad som kan

accepteras i huvudtågvägar (SJ 46 mm/s).

Klotoiderna kan alltså kortas av utan att ryckvärdena blir

oacceptabla. Om växeln konstrueras för att klara spåravstånd ner

till 4,2 m och för att ge ryck på 46 mm/s vid 140 km/h, skall den

bestå av 53.361 m lång cirkulärkurva och sedan 65 m lång klotoid.

 

l \ I

Fig 8.4 Krökningsförlopp i en tänkt förbindelse med ryck om

46 mm/s

Växeln kan givetvis konstrueras för andra ryck lägre än 46 mm/s. I

Tab 8.2 redovisas förbindelsens längd för de av ORE standardi-

serade växlarna och för en växeltyp, som klarar SJs tillåtet ryck

om 46 mm/s
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Våxeltyp 1:29.74 1:43.65 1:34.93

Ryck - > 22 mm/s 46 mm/s

Spåravstånd

4.2 m 225.754 m 273.850 m 236.675 m

4.5 m. 234.676 m 286.9451n 247.155 m

6.0 m. 279.286 m 352.420 m. 299.552 m

Tab 8.2 Längd på växelförbindelse med olika växlar för

140 km/h

Genom att öka ryckvärdena från 1:43.65-växelns mycket låga 22 mm/s

till värden som accepteras även i huvudtågvägar kan förbindelsen

kortas minst 37 m. Dessutom blir dessa nya klotoidväxlar på

53.361 m längd identiska med den cirkulära 1:29.74-växeln. En hel

del växelkomponenter skulle därför ha blivit identiska.
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BILAGA 1'

Växelkurvan i en rak växel kan approximativt beskrivas med

x0 = IJ ko dydy (1)

där (x,y) är ett ortonormerat koordinatssytem med origo i FSK ocht

y-axeln längs växelns stamspår och

där k0 ar % som funktion av y.

Huvudtågvägen kröks nu med k1 och kan alltså approximeras med

x1 = JJ kl dydy ' (2)

En approximation av grenspårskurvan i den krökta växeln (xz) ges

nu av att sliprarna fixerat spåravståndet

Ekvation (3) sorteras om och kombineras med (1) och (2)

xo + x1 = I] k0 dydy + JJ k1 dydy =

IJ (kO + k1)dydy

X2

Samtidigt kan givetvis xz approximeras med

X2 = JJ kz dydy (4)

Genom att jämföra (3) med (4) erhålls

k2 = ko + k1 (5)

d v 5 superpositionsprincipen gäller approximativt för krökningen

i växlar. Den gäller oavsett växelns ursprungliga geometri (över-

skärande tunga, rakt korsningsparti, klotoidväxel eller annan

specialgeometri) och oavsett om huvudtågvägen ligger i rakspår,

Övergångskurva och/eller cirkulärkurva.

Ekvation (5) uttrycks alternativt

-=-+- m
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