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1.

INLEDNING

1.1

Begrepp

En spårriktmaskin utför följande arbetsmoment:
Nivellering (justering av spårets höjdläge)
Baxning (justering av spårets sidoläge)
Stoppning (justering av ballast under sliprarna)

För

nivellering och baxning

låget.

För nivellering

fordras att spårriktmaskinen

sker

denna mätning med

mäter spår-

3-punktsmetod och för

baxning sker den med 3-punkts eller med 4-punktsmetod.

1.2

Syfte

I

notat

detta

Syftet

vid

är att skapa förståelse

baxning och

skaper

skall 3-punktsmetoden

nivellering

och 4-punktsmetoden

beskrivas.

dels för vilken utsättning

som behövs

med spårriktmaskin och

dels vilka egen-

som är önskvärda hos spårgeometrin för att den skall vara enkel

att underhålla med spårriktmaskin.

2.

BAKNING MED 3-PUNKTSME'I'OD PÅ RAKSPÅR

Vid 3-punktsmetod arbetar spårriktmaskinen med i princip 3 mätpunkter
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Figur 2.1 Mätpunkter vid 3-punktsmetod.
Mätpunkten

och

B motsvarar baxaggregatet, den punkt

där spåret nivelleras

baxas. Mätpunkten A går på den ojusterade delen av spåret och mät-

punkten C går på den justerade delen.
Vid 3-punktsmetoden baxar spårriktmaskinen spåret från läget B till ett

läge BI (på den räta linjen mellan mätpunkterna A Och C).
I

figur

arbetar
vid

2.1

kommer sidolägesfelet

vid E

att åtgärdas

när maskinen

sig framåt i arbetsriktningen. När maskinen når spårlägesfelet

S i figuren, är det

mätpunkten A som först påverkas.

Om maskinen

inte styrs efter baxutsättning, utan arbetar med enbart s k automatbax,
kommer

mätpunkt A att styra maskinen snett

så att baxpunkten B kommer

att generera ett nytt sidolägesfel framför S.
Förhållande mellan storleken (amplituden) på det befintliga felet vid S

och det nya sidolägesfelet framför S beror av
1. Det befintliga felets f0rm.
2. Det befintliga felets längd.

3. Spårriktmaskinens gecmetri.

2.2 visar några fel före och

Figur

efter automatbaxning med spårrikt-

maskin SPR 131.
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Figur 2.2 Automatbax med SPR 131.

Om

spårlägesfelen

beskrivs

av

sinusfunktion

en

ett

genom

summa

matematisk

olika

förhållande

analys

(Fouriertransformation)

sinusfunktioner erhålls
(H),

mellan

amplitud

för respektive
efter

bax och

amplitud före bax, som enbart beror av sinusfunktionens våglängd.

SPR 131 och 141. L1 =
HRBETSRIKTHING ->
10 m
--4
00

5.505

L2 =

8.23
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Figgr 2.3 Automatbax med SPR 131, sinusformade spårlägesfel.
Förhållandet (H) mellan amplituderna kan lättast illustreras i en överföringsfunktion.
.o

_

Figgr 2.4 Överföringsfunktion vid 3-punktsmetod (principiellt
utseende).

Överföringsfunktionen
beroende

(H)

pendlar

mellan

ett

lägsta värde

(O-O,25

på spårriktmaskinens geometri) och 1. När våglängden ökar mot
oändligheten går alltid värdet på H mot 1.

Överföringsfunktionen kan förbättras genom att dela upp exempelvis mät-

punkt
ur

den

A i två mätpunkter (A1, A2) och

interpolera fram ett värde på A

dessa. Trots att spårriktmaskinen då

använder 4 mätpunkter arbetar

enligt 3-punktsmetod. Periodiska fel med en våglängd på två gånger

avståndet mellan mätpunkterna A1 och A2 reduceras helt.
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Figur 2.5 Uppdelning av mätpunkt A i två mätpunkter.
Om

Överföringsfunktionen är 0,6 för

reduceras
spåret

spårlägesfelet med

ytterligare en

gång

den våglängd som finns

40%, alltså

återstår 60%.

reduceras återstoden med

(0,4 - 0,6)

av

det

ursprungliga

felet

åtgärdas,

(0,6 - 0,6)

av

det

ursprungliga

felet.

Man kan

upprepad

automatbaxning helt ta bort sidolägesfelen.

baxutsättning, se kap 7).

i spåret,

Automatbaxas

40%, d v
då

återstår

alltså inte

3 24%
36%
genom

(För detta krävs

3
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BAKNING MED 3-PUNICI'SMETOD I KURVOR

cirkulärkurva skall spåret baxas från läget B till läget BII (på den

cirkel, med aktuell radie, som går genom punkterna C och A).
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Figgr 3.1 Mätpunkter vid 3-punktsmetod i cirkulärkurva.

Maskinen

"vet" var punkten BI befinner sig. Operatören måste dock mata

en pilhöjd p (avståndet mellan BI och BII) i maskinen.
Ur figur 3.1 kan härledas att pilhöjden skall vara:

p
d

= 1.12.23_ P12_=(1/2)2' bz . _1_
2R
2R
2
R
v 3 en maskinspecifik

konstant multiplicerad med krökningen.

(Här-

ledningen bygger på den Taylorutvecklade ekvationen för cirkeln

y = x2/2R).
Om. maskinen ställs

in

för en felaktig

matas in, erhålls ett felaktigt sidoläge.

radie, genom att

fel pilhöjd
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Figgr 3.2 Baxfel vid 3-punktsmetod i lång kurva.
Baxfelet närmar sig asymptotiskt det värde A som visas i figur 3.2, där
spårriktmaskiner illustreras

två

-

den ena med

en felaktig pilhöjd.

Observera att baxfelet A är större än pilhöjdsfelet.

Om en för stor radie matas in erhålls en radieminskning och vice versa.

Hur felet asymptotiskt går met A visas i figur 3.3.
FELHKTIG MDIEIHSTÄLLNING På SPR NED 3-PUHKTSMETOD. L1 =
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Figgr 3.3 Baxfel vid pilhöjdsfel.

5.505

LZ =

8.23

Baxfelen

ger upphov till felaktigt sidoläge i förhållande till växlar,

plattformar,

kontaktledning etc. Baxfelen ger

också längdändringar av

spåret och dänmed ändrad spänningsfri temperatur.
Det

är alltså nödvändigt att

operatören känner till kurvans

korrekta

radie.

Vid

passage av tangeringspunkt

Ändringen

måste pilhöjden kontinuerligt

ändras.

skall påbörjas när maskinens främre mätpunkt når tangerings-

punkten och skall avslutas när maskinens bakre mätpunkt når tangeringspunkten.
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Figgr 3.4 Passage av tangeringspunkt.

Även

vid

ändras.

passage

Ändringen

av

övergångskurva

skall

måste

pilhöjden

påbörjas när maskinens främre

kontinuerligt

mätpunkt når

övergångskurvan

och skall avslutas när maskinens bakre mätpunkt lämnar

övergångskurvan.
Pilhöjdens

ändringshastighet

är

konstant

när

spårriktmaskinen helt

befinner sig inne i övergångskurvan (om denna är en klotoid).
I

en S-kurva, där två klotoider är anslutna till varandra utan mellan-

liggande
meter,

rakspår och där de

bägge klotoiderna har samma

kan de två övergångskurvorna uppfattas

ändringshastighet

klotoidpara-

som en enda. Pilhöjdens

blir därför konstant även vid passage av inflexions-

punkten.

Vid

spårriktning är det alltså

nödvändigt att operatören känner

till

inte bara cirkulärkurvornas korrekta radier, utan även övergångskurvans

typ och längder samt längsläget på alla tangeringspunkter.
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BAKNING MED 4-PUNKTSHETOD PÅ RAKSPÅR

Vid 4-punktsmetod arbetar spårriktmaskinen med i princip 4 mätpunkter.
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Figur 4.1.Mätpunkter vid 4-punktsmet0d.

Mätpunkten
rade

B motsvarar baxaggregatet. Mätpunkten A

delen av

spåret

och mätpunkterna C

och D går

går på den ojustepå den justerade

delen.

Vid

4-punktsmetod baxar spårriktmaskinen spåret vid

B till den cirkel

som går genom punkterna A, C och D.
På

samma sätt som vid

ständig
och

3-punktsmetod kan, vid automatbax,

ingen full-

felreduktion ske. Mätpunkten A går ju på det ojusterade spåret

de befintliga

spårlägesfelen

styr därför mätbasen

till ett fel-

aktigt läge.
I

figur 4.2 visas några sidolägesfel för

spårriktmaskin

och efter automatbaxning med

Plasser Mainliner MD 07-32 (vid

lång mätbas). På samma

sätt som.vid 3-punktsmet0d beror felreduktionen på sidolägesfelens form
och längd.

ll

SPR HRINLINER HD 07-32 (LONG BHSE). L1 =
HRBETSRIKTHING ->
10m
0

10

LZ =

14.785

L3 =

25.785
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Figur 4.2 Automatbax med Mainliner MD 07-32.

Överföringsfunktion
längdsbercende.

våglängder

(H) är

som vid 3-punktsmetod

starkt våg-

Vissa maskiner har överföringsfunktioner som för vissa

antar värden

spårlägesfelen

precis

över

1, d v

3 vid dessa

istället för att reducera

våglängder ökar de

dem" Vid dessa fall

bör man

absolut inte justera spåret med upprepad automatbaxning.

När våglängden ökar mot oändligheten går alltid värdet på H mot 1.
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När

BAKNING MED 4-PUNKTSMETOD I KURVOR

spårriktmaskinen helt befinner sig i en cirkulärkurva behövs ingen

inställning

av

maskinen.

Den

baxar

ju spåret

till den

cirkel som

beskrivs av första, tredje och fjärde mätpunkterna.

Vid

passage av

tangeringspunkter

och vid baxning

av övergångskurvor

behövs dock korrigeringar. Mäthjulet (A) flyttas i sidled på ett sådant
sätt att punkterna A, C och D definierar en "tänkt" cirkel som ger rätt
sidoläge

för baxpunkten

B.

Korrigeringarna

(förställningsvärdena) är

beroende av krökningsförändringarnas storlek.

"TÄNKT cuRKEL"

sPÃR o n

OVERGHNGS -

SPÃQ

\

KURVA

cmzwá'øe

I<ulz\oq

FÄRSTÄLLMNG

Figgr 5.1 Principen för förställning.
Operatören
kurvornas

behöver alltså även vid 4-punktsmetod
korrekta

radier,

känna till cirkulär-

övergångskurvornas typ

längsläget på alla tangeringspunkter.

och längder

samt

13
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UTSÃ'I'I'NING FÖR AUTOMBIBAX

Operatören behöver känna till kurvornas korrekta radier samt övergångskurvornas

typ och längder.

kurvregistret.

spåret

Dessa uppgifter finns

Uppgifterna kan

innan

i kurvkorten och

i

spårriktningsarbetet markeras i

och/eller överlämnas till operatören kopior på kurvkorten/kurv-

registret.
Kurvkortens

längder

uppgifter om

radier,

typ av övergångskurva

är kända med tillräcklig

och element-

noggrannhet om spåret är

koordinat-

beräknat.

Om

spåret inte

gifter

är

koordinatberäknat, utan alla

är beräknade från en

uppgifter.
metod

spårgeometriska upp-

pilhöjdsmätning, finns osäkerhet i

Osäkerheten, speciellt i radieuppgiften,

ge ensidig

bax

på långa sträckor.

dessa

kan vid 3-punkts-

Vid icke koordinatberäknade

sträckor är därför 4-punktsmetod att föredra.
För

att operatören

metod,

skall

kunna veta om

är det önskvärt att

3-punktsmetod är en

det både i kurvkorten

lämplig

och i kurvregistret

noteras om kurvan är koordinatberäknad.

Operatören
längsled.

behöver också känna
Visserligen

registret,

men

det

finns

till var tangeringspunkterna
sektionstal

är lämpligare

angivna

att markera

ligger i

i kurvkorten/kurv-

tangeringspunkterna i

spåret.
Vid

baxberäkning

sektionstalen.

från

en

pilhöjdsmätning

De kan alltså komma att

Tangeringspunkterna

finns

osäkerhet

även

i

ändras vid nästa baxberäkning.

kan därför markeras

på ett icke

beständigt sätt,

t ex med krita på rälslivet.
På

koordinatberäknade

sträckor

kan

det

däremot

vara

lämpligt att

markera

tangeringspunkterna permanent, exempelvis med rälsförhöjnings-

brickor

och/eller radietavlor och rampmärken. I så fall krävs ju ingen

ytterligare utsättning av mätningsteknikerna inför

(automat-)baxning.

14

Kanske
på

är det lämpligt att permanent markering

i spår görs annorlunda

koordinatberäknad sträcka eftersom det finns gammal (felaktig) mar-

kering kvar i spåren.

15
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BAXUTSÅTJTNING

Både

vid baxning

mäthjulet

med

3-punkts och med

4-punktsmetod går det

(A) på det ojusterade spåret. Spårriktmaskinens mätbas vrids

därmed

upp i ett felaktigt läge och

spåret

i ett felaktigt sidoläge. Detta är

att

främre

baxaggregatet (B)

spårriktmaskinen med automatbax

luras att lägga

den enkla förklaringen till

inte kan reducera

spårlägesfelen

fullständigt.

För

att förbättra effekten av

Denna

kan exempelvis bestå

sedan

skriver baxvärdena

spårriktningen tillgrips baxutsättning.

i att man
var

i förväg beräkningar

10:e meter i

baxen och

spåret. Operatören inter-

polerar sedan baxen mellan de sektioner där baxen finns utsatt.
I

princip skulle det vara tänkbart att baxaggregatet

(B) styrdes efter

denna utsättning. I praktiken styrs istället främme mäthjulet

(A) efter

utsättningen.
Med denna metod erhålls en avjämning av eventuella felaktigheter i baxvärdena

(p g

a exempelvis

felaktig baxberäkning

eller felaktig

ut-

sättning).
I figur 7.1 illustreras avjämningen av felaktiga baxvärden vid 3-punkts
och vid 4-punktsmetod.

Baxnine urn UTSÄTTNINGSFEL (19 i InrsnunLL

nnssrsnxxrnrne 10h

0--4

)'

KORRERI LINJE

UMTLIW

ÅA

U

RESULIRT EFTER BAX NED 3-PUHKTSHETOD

RESULrnr EFTER sax nun 1-Puuxrsnnron
F'ggr 7.1 Avjämning av felaktiga baxvärden.
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Hade

baxaggregatet (B)

direktstyrts

av baxutsättningen hade

felen i

utsättningen överförts till spåret i skala 1:1 utan avjämning.
Alternativ
att

till baxutsättning med baxvärden

på rakspår

använda

var 10:e meter, kan

vara

spårriktmaskinens riktinstrument. Riktinstru-

mentet kan utgöras av en kikartub eller en laser.

Ensam-mm:
C.

3

H

suduwe

zwnus're,

Figgr 7.2 Baxning med riktinstrument.

Riktinstrumentet ställs upp några hundra meter framför spårriktmaskinen
och riktas in mot främre mätpunkten (A). När sedan spårriktmaskinen rör
sig

framåt mot riktinstrumentet, kan kontinuerligt avläsas främre mät-

punktens

sidoläge (i förhållande

till den inställda

siktlinjen). När

spårriktmaskinen befinner sig nära riktinstrumentet flyttas det till en
ny uppställningspunkt.
Idealet
från

är förstås

att

spårriktmaskinen vid arbetets

en sektion där första mätpunkten

att

(A) har ett korrekt sidoläge och

alla sektioner där riktinstrumentet

läge.

I så fall finns

början startar

ställs upp har korrekt

förutsättningar för ett korrekt

sido-

sidoläge efter

baxning.
Om

riktinstrwmentet ställs

långvågigt
längder

upp i felaktigt

sidoläge kommer ett mycket

sidolägesfel att kvarstå. Resultatet

blir dock mycket bra. I

avseende kortare våg-

brytpunkterna , där spårriktmaskinen

stod när riktinstrumentet flyttades, erhålls en avrundning enligt figur

2.2 respektive 4.2 (exemplen 1 vid lång våglängd).
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På

en del

icke koordinatberäknade

"rakspår" finns

korta kurvor

med

stora radier (>20000 m) som inte finns noterade på kurvkort och i kurv-

registret.

Radierna är så stora att övergångskurvor och rälsförhöjning

ej behövs och att pilhöjderna eller förställningsvärdena blir praktiskt
taget

noll. Dessa kurvor skapar dock problem med stor och felaktig bax

om riktinstrwment används. Det är därför nödvändigt att registrera även
dessa kurvor i kurvkorten och i kurvregistret.
VR, NS och SEB använder lasrar även i kurvor när de använder en fonm av
kordautsättning för att leda främre mätpunkten (A) rätt.

LHSEEKORDA

Figgr 7.3 Kordautsättning med laser.
Principen

är

koordinatberäknade. Avståndet (pilhöjden) från laserkordan till den

korrekta
nas
mäts

bygger på att spårgeometrin och laserns uppställningspunkter

spårgeometrin finns antingen lagrad i dator (NS) eller beräk-

on-line (VR, SBB). Avståndet från kordan till de ojusterade spåret
med

maskinen.

hjälp

av

en

i sidled

Genom subtraktion erhålls

maskinens mätpunkt.

rörlig lasermottagare
det baxvärde som

på spårrikt-

leder spårrikt-

18
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För

UNDERHÅLLSVÃNLIG SPÅRGEOMETRI
att underlätta spårriktningsarbetet bör

begränsas.

antalet tangeringspunkter

Med varje tangeringspunkt följer ju en procedur med ändrade

pilhöjder

eller förställningsvärden. Övergångskurvor skall

anordnas,

men

antalet

cirkulärkurvor

bör

om.möjligt

begränsas. Speciellt

vid

elementföljder

av cirkulärkurvor, som svänger åt samma håll, är det en

fördel

går att

om det

hitta en

genomgående cirkulärkurva

istället.

(Radien blir nämligen större än den minsta radien i elementföljden).

Rakspår

skall eftersträvas eftersom

de är enkla

att rikta med

rikt-

instrument.

För

att inte fler än en tangeringspunkt

riktmaskinens

svenska

samtidigt skall hamna i spår-

mätbas bör kortare linjeelement än 20 m.undvikas (enligt

normer. DB rekommenderar minst 30

än

20 m skall undvikas.

de

mötande

(Vid s-kurvor

övergångskurvornas

m). Kortare övergångskurvor

sammanräknas i detta sammanhang

längder om

de har

samma klotoidpara-

metrar).

Övergångskurvans
ringspunkt

med

tangeringspunkt bör placeras
plötslig

radieändring. Mellan

minst 20 m.

från tange-

exempelvis kontrakurva

(cirkel med radie) och övergångskurva till huvudkurva bör därför finnas
l.

Minst 20 m långt rakspår.

2.

Minst 20 m lång övergångskurva,

3.

Övergångskurva

gångskurva.

med samma

eller

klotoidparameter

som huvudkurvans över-

l_.__._J

;20m

4--å

I_

/
á/

W

320m

<-->

y

171

/

FH=HZ

Figgr 8.1 Utformning av kcntrakurva.

Nackdelarna med korta linjeelement blir mindre besvärande när spårrikt-

maskinen är utrustad:med.mikrodator för beräkning av pilhöjder och förställningsvärden.
denna utrustning.

Många

av

banverkets

spårriktmaskiner

saknar dock
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