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הסברים
העקרונות העומדים בבסיסה של הנחיה זאת לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJובנייתם ,היא ההנחייה  RIL 820של
הרכבת הגרמנית ] ,[Deutsche Bahn DBההנחיות הנוספות בנושא זה וכמו כן הניסיון המעשי והידע של המחבר.
ההנחייה  RIL 820מגדירה את עקרונות תכנון המבנה העליון ומסדירה אותן.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

 .1מטרה ותחום השימוש

)(1

תמליל ההנחיה להלן נכתב בכתב רגיל .בדף הנגדי מופיעים ההסברים לכל סעיף,

שימוש

הכתובים בכתב נטוי.
)(2

מטרת הנחיה זאת היא קביעת העקרונות למדידת תפרי התפשטות בפסים )(REJ

יעוד

והרכבתם על גשרים עם מיסעת חצץ ,מיסעת בטון ,אדני גשר ,לוחות מפלדה ,או
לוחות מבטון ,כולל אזורי המעבר בסוללה .בנוסף לכך ,נקבעים סוגי  REJוכמו כן
הדרישות להתקנתם וכיוונונם.
)(3

ההסדרים בהנחיה זו נערכו מנקודת מבט טכנית/כלכלית ,בהתחשב בעלות
ההשקעה והתחזוקה.
על ידי בחירה יעילה של סכמה סטטית וקונסטרוקציה של הגשר ,יש למנוע ככל האפשר
תפרי התפשטות בפסים ) (REJעל גשרים.

.2

קביעת מונחים
תפר התפשטות בפסים )[Railway Expansion Joints] (REJ
תפר התפשטות בפסים ,הוא אלמנט של המבנה העליון של המסילה המאפשר לפסים תנועה
אורכית גדולה יותר .המבנה המקובל דומה למפלג וכולל פס מכוון מקובע ובצמוד לו פס לשון
המוזז אורכית.

מיסעת בטון ][slab track
מיסעה של קטע מסילה ,שאינה מורכבת ממיסעת חצץ .בדרך כלל ,מיסעת הבטון כוללת
מבנה מבטון עם מחזיקי פסים.

מיסעת חצץ ][ballast track
מיסעה של קטע מסילה ,הכוללת חצץ ,אדנים ,אביזרים ופסים.

אדני גשר ][railway sleepers
אדנים )קורות( המחוברים ישירות על הקורות האורכיות של הגשר.
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עיקרון

הסברים
)(2

ההתנגדות לתזוזה תלויה בעיקר בהתנגדות האביזרים המחברים את הפסים לאדנים ובקשיחות התווך בו נמצא האדן
מדידת ההתנגדות לתזוזה של מערכת חיבור הפסים מתבצעת על פי .EN 13146-1

)(3

הקיצור  SAהוא מהמילה הגרמנית " ,"Schienenauszugהארכת פס ,והוא נשאר כדי לקיים אחידות בכל אחד
מהשרטוטים התקניים.
דוגמה:

SA 60-500
פס UIC 60
התארכות של  500מ"מ

SA 54-340-F
פס S54
התארכות של  340מ"מ
עם פס מלווה

המבנה של תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהגיאומטריה שלהם מפורטים בתקן.

ההנחיה מבחינה בין שני סוגים )דגמים( של  .REJדגם הרכבת הגרמנית ) (DBודגם  BWGשבו משתמשים בעיקר במסעות
בטון.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
פס לשון ][tongue rail
פסים מוזזים ,וב  REJפסים נעים אורכית ,המהווים חלק של מפלג ,או של תפר התפשטות
בפסים ).(REJ

קצה הלשון ][tongue tip
הקצה החופשי של פס הלשון.

פס מכוון ][stock rail
פס קבוע אליו נצמד פס הלשון במפלגים ,או ב .REJ

פס מלווה ][guide rail
פס נוסף ,אחד או שניים ,המותקן בדרך כלל בין פסי המסילה לצורך מניעת ירידה מהמסילה
של כלים הניידים או של הרכבת במקרה של שימוט.

מבנה עילי ] [Superstructure
חלק עליון של מבנה הגשר הנשען על נציבים ונושא את העומסים הקבועים והניידים,בדרך
כלל הוא מונח על סמכים .
התנגדות לתזוזה ][slipping resistance
ההתנגדות לתזוזה היא התנגדות ,שחייבים להתגבר עליה כאשר הפס הוזז כלפי האדן.

 .3סוגי תפרי התפשטות בפסים )(REJ
)(1

בסימון סוגי ה SA) ;REJבגרמנית( כלולים:
אופן הכיתוב

 צורת הפס. מידת ההתארכות. במידת הצורך ,ציון לפסים מלווים.כל אחד מהנתונים מופרד במקף ) .( -

דוגמהSA 60-500 :
) SA 54-340-Fעם פס מלווה(

)(2

בטבלאות להלן קובצו  REJלפסי ) S54טבלה  (1ו) UIC 60-טבלה  (2הזמינים
כעת בגרמניה ,בהסתמך על הדגמים התקניים של הרכבת הגרמנית ) .(DBהנתונים
המשלימים בטור 'מונח' מציינים:
  – Hאדן עץ.  – Bאדן בטון.  – Beאדן בטון עם סמכים גמישים.  – Fפס מלווה ,דו-צדדיתבפס מלווה חד-צדדית:
 – FRפס מלווה מימין.
 – FLפס מלווה משמאל.
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סוגי ה REJבדגם
הרכבת הגרמנית )( DB

הסברים

(( והרכבתם במסילה )מהדורה ראשונהREJ) הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים
 המצורףCD השרטוטים נמצאים ב
מידת ההתארכות

מונח

מספר שרטוט

 מ"מ200

54-200 H REJ

low 54.06.200

 מ"מ200

54-200 B REJ

low 54.06.200b

 מ"מ200

54-200 H F/FR/FL REJ

low 54.06.201

 מ"מ200

54-200 B F/FR/FL REJ

low 54.06.201b

 מ"מ340

54-340 H REJ

low 54.06.305

 מ"מ340

54-340 B REJ

low 54.06.305b

 מ"מ340

54-340 H F/FR/FL REJ

low 54.06.307

 מ"מ340

54-340 B F/FR/FL REJ

low 54.06.307b

( DB )  בדגם הרכבת הגרמנית,S 54 REJ  תכניות של:1 טבלה

מידת ההתארכות

מונח

מספר שרטוט

 מ"מ200

60-200 H REJ

low 60.0210

 מ"מ200

60-200 B REJ

low 60.0210b

 מ"מ200

60-200 Be REJ

low 60.0210be

 מ"מ200

60-200 H F/FR/FL REJ

low 60.0211

 מ"מ200

60-200 B F/FR/FL REJ

low 60.0211b

 מ"מ200

60-200 Be F/FR/FL REJ

low 60.0211be

 מ"מ340

60-340 H REJ

low 60.0350

 מ"מ340

60-340 Be REJ

low 60.0350be

 מ"מ340

60-340 H F/FR/FL REJ

low60.0352

 מ"מ340

60-340 Be F/FR/FL REJ

low 60.0352be

 מ"מ340

60-340 B REJ

low 60.0360b

 מ"מ340

60-340 B F/FR/FL REJ

low60.0362b

 מ"מ500

60-500 H REJ

low 60.0510

 מ"מ500

60-500 B REJ

low 60.0510b

 מ"מ500

60-500 Be REJ

low 60.0510be

 מ"מ500

60-500 H F/FR/FL REJ

low 60.0512

 מ"מ500

60-500 Be F/FR/FL REJ

low 60.0512be

 מ"מ500

60-500 B F/FR/FL REJ

low60.0522b

 מ"מ700

60-830 Be REJ

low 60.0810be

 מ"מ700

60-830 B REJ

low 60.0812b

( DB)  בדגם הרכבת הגרמנית,UIC 60 REJ  תכניות של:2 טבלה
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הסברים
) (3ב REJ -בדגם הרכבת הגרמנית )  ( DBיש הרחבת-יתר בין הפסים באזור הלשון .כדי שהתרחבות זאת תהיה קטנה ככל
האפשר,ה  REJמותקנים כשהם מזזים יחד במידה רבה ככל הניתן ,כאשר מנצלים רק חלקית את ההארכה המירבית האפשרית.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
) (3במתווה להלן מרוכזות המידות העיקריות של  REJבדגם הרכבת הגרמנית )  .( DBנקודות ההתיחסות הן מיקומי האמצע של
הרווח בין האדנים בקצה ה  ,REJאו באמצע תפר התפשטות של הגשר.

] L3מ"מ[
210
280
210
280
360
475

SA 54-200
SA 54-340
SA 60-200
SA 60-340
SA 60-500
SA 60-830

האורך במיקום האמצעי ]מ"מ[
L1+L2
SA 54-200
10850
SA 54-340
12770
SA 60-200
10850
SA 60-340
12360
SA 60-500
15430
SA 60-830
15530

תפר התפשטות

L3

פח תיחום החצץ
גשר

נציב קצה

] L1מ"מ[

] L2מ"מ[
2450
2485
2450
2485
2525
2575

8400
10285
8400
9875
12905
12955

SA 54-200
SA 54-340
SA 60-200
SA 60-340
SA 60-500
SA 60-830

SA 54-200
SA 54-340
SA 60-200
SA 60-340
SA 60-500
SA 60-830

איור  :1המידות העיקריות של  REJבדגם הרכבת הגרמנית )  ( DBבמיקום אמצעי של מערכת ההארכה.
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הסברים
)(4

בניגוד לדגם הרכבת הגרמנית ) ,( DBאיזון האורך בדגם  BWGמתבצע על ידי הזזת הפסים המכוונים .פסי הלשון נעים
רק בהתאם למידת נשימת הפס .בזכות זה המרווח בין הפסים נשאר אחיד בכל מצב של התארכות )חוץ מאזור קצה הלשון(.

מתקני הארכת פס בדגם  BWGמורשים לשימוש רק על מיסעת בטון.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
ההתקנים להארכת פסים  REJבדגם  BWGמוצגים בטבלה  .3השרטוטים נמצאים

)(4

 REJבדגם BWG

ב  CDהמצורף.
מספר שרטוט

מינוח

מידת ההתארכות

low 60.03.06.004

60-300 FF REJ

 300מ"מ

low 60.06.06.004

60-600 FF REJ

 600מ"מ

low 60.12.06.004

60-1200 FF REJ

 1200מ"מ

טבלה  :3תכניות של  ,UIC 60 REJבדגם  BWGעל מיסעת בטון

במתווה להלן מקובצות המידות העיקריות של ההתקנים להארכת פסים  REJבדגם  .BWGנקודת
ההתיחסות היא לאמצע תפר ההתפשטות של המבנה העילי הנע.

האורך במיקום האמצעי ]מ"מ[
SA 60-300
16880
SA 60-600
17200
SA 60-1200
17550

תפר התפשטות

נציב קצה

גשר

] L2מ"מ[
12040
12200
12375

] L1מ"מ[
4840
5000
5175

SA 60-300
SA 60-600
SA 60-1200

איור  :2המידות העיקריות של  REJבדגם  BWGבמיקום אמצעי של מערכת ההארכה.
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SA 60-300
SA 60-600
SA 60-1200

הסברים
)(1

הפסים באזור המעבר של תפר ההתפשטות בגשר מחוזקים יותר בהשוואה לפסים רגילים,הם מאפשרים מרווח גדול
יותר בין נקודות התמיכה )אדנים( באזור התפר.

)(2

ללא בדיקת את המאמץ בפסים ובהסתמך על ) Ril 804.1101תקן גרמני לתכנון גשרי רכבת ( חייבים להתקין  REJעל
גשרים עם רבד חצץ ,או על מיסעת בטון בהתאם להנחיות  774/3-UICאו/ו prEN 1991-2
 החל מאורך איזון של  90מ' >  LAעל גשרים עם מיסעה נמשכת מאלמנטים טרומיים או יציקה במקום . החל מאורך איזון של  60מ' >  LAעל גשרי פלדה.או בגשרים עם אדני גשר ,במיסעת פלדה ,או בטון
 החל מאורך התפשטות של פס הנע אורכית  100מ' > .Lראה בטבלה  4לגבי תנאים להתקנת .REJ
בדרך כלל אורך האיזון  LAהוא האורך בין נקודה קבועה לבין קצה המבנה העילי של גשר ,ואורך ההתפשטות הוא אורך הפס
המונח בין שתי נקודות חיזוק שבו התנועה האורכית אפשרית.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

 .4הנחיצות הטכנית של
)(1

. REJ

 REJנחוצים על גשרים עם מיסעת חצץ ,או עם מיסעת בטון ,כאשר המאמצים
בפסים ,הנובעים מההשפעה ההדדית של גשר/מיסעה ,באזור תפר ההתפשטות של
נחיצות
טכנית

הגשר הם כדלהלן :
 במיסעת חצץ ,הם גדולים יותר מערך המאמץ המקסימאלי המותר מבחינת יציבותהמסילה לבריחה )מאמץ לחיצה( ,או מבחינת החוזק של הפסים )מאמץ מתיחה(.

 -במיסעת בטון ,הם גדולים מהמאמץ המותר מבחינת החוזק של הפס.

בגשרים המורכבים מחלק אחד ,או יותר ,עם לוח מיסעה מפלדה ,או מבטון ,או עם
אדני גשר עם חיבור פסים המאפשר תנועה אורכית ,נחוץ  REJעל מנת להגביל את
מרווח השבר במקרה של שבר הפס ,לאור זאת חייבים להתקין את  REJכאשר אורך
הפס הנע אורכית <  100מ'.

יש להתקין  REJמעל תפר ההתפשטות של הגשר.

)(2

לגבי גשרים מחלק אחד ,או יותר ,עם מיסעת חצץ ,או עם מיסעת בטון ,ולרצף גשרי
עזר עם אורך איזון מ'  LA > 30מחליט התחום המקצועי לתכנון גשרים על הצורך
בהרכבת  . REJהתחום המקצועי לתכנון גשרים קובע בתאום עם התחום המקצועי
למבנה עליון )מתכנן מסילות( את המיקום ,הדגם של ה  REJומידת ההתארכות
שלהם.
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החלטת
התחום המקצועי
לבניית גשרים

הסברים

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
ראה בטבלה  4מכלל התנאים להתקנת  REJעל הגשרים עם מסילות מרותכות

)(3

רצופות.

סוגי המבנה העילי/המיסעה

תנאים למסילה מרותכת

מאפייני המבנה העילי

תנאים למסילה עם REJ
2

גשר מחלק אחד עם מיסעת

כל סוגי הגשרים עם הוכחת

לחיצה ≤ 72 N/mm

לחיצה > 72 N/mm

חצץ ,או עם מיסעת בטון

המאמץ האורכי של הפסים

ו-

או -

מתיחה ≤ 92 N/mm

מתיחה > 92 N/mm

2

2

2

ללא הוכחת המאמץ האורכי של
)גשר עשוי מקורה/ות נמשכת,/

הפסים:

או מבנים עיליים צמודי כוח

מבנה עילי יצוק מבטון  ,או

אורכי(

מבנה עילי עם קורה/ות מפלדה

אורך איזון מ' ≤ 90

אורך איזון מ' > 90

מעורגלת ומבוטנת

מבנה עילי מפלדה מרותכת ,או

אורך איזון מ' ≤ 60

אורך איזון מ'> 60

מבנה עילי מחומרי פלדה
מרוכבים
ללא הגבלת אורך

גשר מחלקים אחדים/מיסעת

גשר מחלקים אחדים )למשל,

חצץ ,או מיסעת בטון

מסדרת  ,EFTאורך שדה מרבי
של  60מ'( או מבנים עיליים לא
צמודי כוח אורכי ,ברצף זהה
של סדר הסמכים

גשר מחלק אחד ,או יותר ,עם

מבנים עיליים עם מיסעה

אורך ההתפשטות של הפס

אורך ההתפשטות של הפס

אביזרים מחברים המאפשרים

מבטון/פלדה ,או אדני גשר

הנע אורכית מ' ≤ 100

הנע אורכית מ' > 100

תזוזה אורכית
גשר מחלקים אחדים עם קטעים

מבנים עיליים עם מיסעה

קטעים ללא תנועה אורכית

של אביזרים מחברים

מבטון/פלדה ,או אדני גשר,

) 15מ'( בשילוב פסים נעים

המאפשרים לפסים תזוזה

הסמכים הקבועים של המבנה

אורכית עם אורך התפשטות

אורכית

העילי מותרים לעומס הנוצר ע"י

מ' ≤ 100

כוחות הטמפרטורה של הפס
2

שרשרת גשרי עזר עם חיבור

שרשרת גשרי עזר

לחיצה ≤ 72 N/mm

לחיצה > 72 N/mm

פסים קבוע ,או הנע אורכית

מ' > 30

ו-

או -

מתיחה ≤ 92 N/mm

מתיחה > 92 N/mm

2

2

טבלה  :4תנאים למסילה מרותכת רצופה עם  REJעל גבי גשרים.
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2

הסברים

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

 .5פרמטרים לקביעת מידות ה .REJ
)(1

הפרמטרים לקביעת מידת ההתארכות הנדרשת ולכוונון ה:REJ-

לגבי גשרים עם מבנה עליון מחצץ/מיסעת בטון  -ראה איור ,3
לגבי מבנה עליון הנע אורכית )אדני גשר ,לוח מיסעה מפלדה ,או מבטון( -ראה איור .4

השינוי המרבי של האורך ∆Lu
התארכות ∆LT

מבנה עליון
מיסעת חצץ/מיסעת בטון

התנעה/בלימה ∆LAB

מקום התקנת התקן הארכת הפסים

אורך איזון LA

התנעה/בלימה ∆LAB

סוג המבנה העילי

התקצרות ∆ LT

התקצרות  ∆LKSע"י זחילה והצטמקות

איור  3פרמטרים של מבנים עיליים עם מבנה עליון מהודק לאורך

השינוי המרבי של האורך ∆LS
התארכות∆LS

מבנה עליון
גשר קורות/לוח מיסעה מפלדה ,או בטון
מקום התקנת התקן הארכת הפסים

אורך האיזון של פס הנע אורכית LS

התקצרות ∆LS

איור  4פרמטרים של מבנים עיליים עם מבנה עליון הנע אורכית
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פרמטרים של מבנים
עיליים

הסברים

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
)(2

.התחום המקצועי לתכנון גשרים יעביר לתחום המקצועי של מבנה עליון את
הפרמטרים הבאים על מנת לקבוע את הדגם ,מידת ההתארכות הנדרשת ואת כוונון
ההתקנים להארכת פסים .REJ
 מקדם ההתפשטות  αBrשל המבנים העיליים ,וסוג המבנים העיליים. -סוג המבנה העליון )ללא תזוזה לאורך/נע אורכית( על המבנים העיליים של הגשר.

לגבי מיסעת חצץ ומיסעת בטון:
 אורכי איזון  LAשל מבנים עיליים נעים. התקצרות המבנים העיליים  ∆LKSעקב זחילה והצטמקות של מבנה הבטון.)החלק הנותר הצפוי לשינוי האורך  ∆LKSבגין זחילה והצטמקות ,בהתיחס לגיל הבטון
בפועל בעת התקנת ה(REJ

 -מיקום התקנת ה  REJעל הגשר.

 תזוזת המבנים העיליים  ±∆lABעקב התנעה ובלימה )בהתאם לכיוון הכוח(. השינוי המקסימאלי של האורך  ∆Luבתפר הנע של הגשר.לגבי אדני גשר -לוח מיסעה מפלדה ומבטון:
 האורך  LSשל הפס ,הנע אורכית על הגשר. בגשרים עם קטעים של פסים ללא תנועה אורכית )ראה בסעיף ) ,(8(3עומס הכוחהאורכי המותר על הסמך הקבוע של הגשר.
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פרמטרים לגבי
התקנה וחידוש של
REJ

הסברים
) (3נתוני הטבלה נדונו ונקבעו עם מהנדסי רכבת ישראל.

) (1מידת הכוונון  Eמאפיינת את המרווח בין קצה הלשון לבין הציר המרכזי הראשון של בורג הפס המכוון ,הכוונון מבוצע על ידי משיכת
פסי הלשון לפני הריתוך )ראה איור .(12

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
)(3

לחישוב מידת ההתארכות הנדרשת ב REJ-השתמש בנתוני הטמפרטורה

טמפרטורות לצורך
המדידה

המופיעים בטבלה .5
טמפרטורה

טמפרטורה

דגם הגשרים והמיסעות

מקסימאלית

מינימלית

] [°C

] [°C

גשרי בטון או גשרים עם קורות מפלדה מעורגלת ועם מיסעת חצץ או מיסעת בטון

40

-10

מבנים עיליים מפלדה ,ומבני פלדה עם מיסעת חצץ או מיסעת בטון

60

-10

פס על לוח מיסעת מבטון/פלדה ,או אדני גשר )מבנה עליון נע אורכית(

65

-10

טבלה  :5תחומי הטמפרטורה לצורך החישוב

 .6מדידת ערכי הכוונון והבקרה של . REJ
)(1

הערכים הנדרשים להתקנת  REJולריתוכם במסילה הם:
 מידת ההתארכות Σ∆lערכי כוונון ובקרה

 ערך הכוונון  Eשל החלק הנע ב.REJ- גודל המרווח  Fבפס המלווה במעבר בין הסוללה והגשר. ערך בקרה :המרווח המקסימאלי בין האדנים  Dmaxבתפר ההתפשטות של הגשר.הערכים מחושבים בתלות בסוג המבנה העליון ובסוג ה  .REJיש לתעד את התוצאות
בטבלה.
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הסברים
) (1דוגמה:
נתוני גשר:
גשר עם קורה נמשכת יצוקה במקום עם מיסעת חצץ
רכבת עם בלימה רגילה
מהירות נסיעה  130קמ"ש = V
אזור המעבר ל REJ -עם התנגדות מופחתת לתזוזה .

אורך האיזון ]LA = 120 [m] = 120000 [mm

]αBr = 0.00001 [1/k
]∆lAB = ± 4.3 [mm
]∆lks = 62 [mm
מטבלה ) 5גשרים יציקה במקום (:
הטמפרטורה המרבית של הגשר40 °C :
הטמפרטורה המינימלית של הגשר -10°C

]∆TBr = 40 + 10 = 50 [k
∆Lu = αBr * ∆TBr * LA + 2* ∆lAB + ∆lks
]∆Lu = 0.00001 [1/k] * 50 [k] * 120000 [mm] + 2*4.3 + 62 = 130.6 [mm
מטבלה :6

]∆lST = 60 [mm
מידת ההתארכות הנדרשת:

]Σ∆l = ∆Lu + ∆lST = 130.6 + 60 = 190.6 [mm
סוג  REJהנבחר SA 54 – 200

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

 .7מידות וסידור  ,REJמדגם הרכבת הגרמנית ] ,[DBעל גשרים עם מיסעת
חצץ
)(1

מידת ההתארכות הנדרשת  Σ∆lשל  REJמחושבת על פי השינוי המקסימאלי של
האורך  ∆Luבתפר ההתפשטות של הגשר ושינוי האורך  ∆lSTשל קצות הפסים
)"נשימת" המסילה(.

חישוב מידת
ההתארכות

Σ∆l = ∆Lu + ∆lST
כאשר
∆Lu = αBr * ∆TBr * LA + 2* ∆lAB + ∆lks
 - LAאורך האיזון ][mm
 – αBrמקדם ההתפשטות ][1/k
 – ∆TBrההפרש המקסימאלי של טמפרטורת הגשר ][k
 – ∆lABתזוזת המבנה העילי בגלל התנעה ובלימה ][mm
 – ∆lksהתקצרות המבנה העילי בגלל זחילה והצטמקות ][mm
ערכי שינוי האורך של קצות הפסים )ראה בטבלה  (6תלויים בסוג אביזרי החיזוק בתחומי
המעבר והם מושפעים מההתחממות הנוספת של  ,15 Kבגין בלמים לינארים עם זרמי
מערבולת.

חיזוק בתחום המעבר להתקן
להארכת הפסים )(REJ

מהירות

שינוי האורך של קצות הפסים במיסעת חצץ

 Vמותרת

∆lST

[mm] ∆lST

][km/h

][mm

בלמים לינארים עם זרמי

≤ 120

40

מערבולת
תחום המעבר ללא התנגדות

65

מופחתת לתזוזת הפס
תחום המעבר עם התנגדות

60

> 120

85

מופחתת לתזוזת הפס
תחום המעבר עם פס מלווה ועם

60

לכל המהירויות

התנגדות מופחתת לתזוזת הפס
טבלה  :6שינוי האורך של קצות הפסים

23 / 65

85

הסברים

) (2המידה  Aתלויה במבנה  REJומציינת את מיקום קצה הלשון כלפי ציר האמצע הראשון של הבורג של הפס המכוון  .בכל
 REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ,( DBהמרווח בין האדנים בתפר ההתפשטות של הגשר הוא
 600מ"מ =  .D0גודל המרווח באזור החפיפה של הפס המלווה בין הסוללה והגשר הוא  80מ"מ =  .F0כאשר ה  REJמוזז יחד.
) (3הנתונים נדונו ונקבעו עם מהנדסי רכבת ישראל.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
)(2

הטמפרטורה המקסימאלית ושינוי האורך בעת התנעה ובלימה אמורים להשפיע על
ה REJולהזיז אותו עד למידת התכנון  .Aראה באיור  5ובטבלה . 7

סוגי REJ

מידת התכנון ] Aמ"מ[

54 – 200

352

54 – 340

457

60 – 200

352

מידת התכנון A

60 – 340
462

60 – 500
60 - 830

תפר התפשטות

טבלה  :7מידת התכנון  Aב REJ -מדגם הרכבת הגרמנית )( DB

כפי שמסופק בשער המפעל

מידת התכנון A

איור  5המידות לתכנון  REJמדגם הרכבת הגרמנית )( DB

)(3

בחישוב ערכי הכוונון והבקרה של  REJעל גשרים עם מיסעת חצץ ,יש להתחשב
בשוני בהתחממות של גשרי פלדה ושל גשרי בטון לפי טבלה .5
ערכי הכוונון נקבעים בתלות בסוג המבנה העליון והם מחושבים בתחום הטמפרטורה
המורשה לריתוך פס מ +10 °C -ועד  .+40 °Cהחישוב נעשה בצורת טבלה.
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חישוב ערכי הכוונון
בגשרים עם מיסעת
חצץ

הסברים
) (3דוגמה:
נתוני גשר:
גשר בטון עם מיסעת חצץ
רכבת עם בלימה רגילה
מהירות נסיעה קמ"ש V = 130
אזור המעבר ל REJ-עם התנגדות מופחתת לתזוזת הפסים.
 REJהנבחר SA 54 – 200
אורך האיזון ]LA = 120 [m] = 120000 [mm

]αBr = 0.00001 [1/k
]∆lAB = ± 4.3 [mm
]∆lks = 62 [mm
מטבלה ) 5גשרים בטון(:
הטמפרטורה המקסימאלית של הגשרTmax = 40 °C :

מטבלה ∆lST = 60 [mm] :6
מטבלה A = 352 [mm] :7
E = A -∆lST/2 -∆lAB –(Tmax- Tist)* αBr * LA
F = 80 mm + (Tmax- Tist)* αBr * LA + ∆lAB
Dmax = 600 mm + (Tmax- Tist)* αBr * LA + ∆lAB
הערכים המחושבים מ +10 °C -ועד :+40 °C
טמפרטורת הגשר
בעת ריתוך REJ
][°c
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
.
.
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Tist

מידת הכוונון

מרווח בפס
מלווה

מרווח בין
האדנים בתפר

]E [mm
282
283
284
285
287
288
289
290
291
293
294
295
296
.
.
308
309
311
312
313
314
315
317
318

]F [mm
120
119
118
117
116
114
113
112
111
110
108
107
106
.
.
94
93
92
90
89
88
87
86
84

]Dmax[mm

640
639
638
637
636
634
633
632
631
630
628
627
626
.
.
614
613
612
610
609
608
607
606
604

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

 = Tmaxהטמפרטורה המקסימאלית של הגשר ]  [°Cבהסתמך על טבלה .5
 = Tistהטמפרטורה הנוכחית של הגשר ] [°C
 = Aמידת תכנון ] [mmמטבלה 7

) (4בביצוע ה REJ -ממוקם מעל תפר ההתפשטות של הגשר מצד הסוללה .יחד עם זאת אמורה
מערכת ההארכה של ה  REJלהימצא על נציב הקצה  ,והארכת פסי הלשון על המיבנה העילי של
הגשר.
מיקומו של  REJכלפי תפר ההתפשטות נקבע על ידי חלוקת מרווח תושבות האדנים .רק במקרים

מיקום ה REJמדגם
הרכבת הגרמנית
) (DBעל מיסעת
חצץ

חריגים מותר לסובב את  , REJכלומר ,שה REJ-ימצא על המבנה העילי של הגשר ופסי הלשון
ימצאו על נציבי הקצה .
בגשר דו-חלקי עם מערך בו קצות המבנה העילי הנעים נמצאים מעל הנציב האמצעי ,יותקן REJ
על המבנה העילי במפתך הקצר יותר מבין השניים.
בכל המערכים אסור למרווח האדנים ,בתפר ההתפשטות של הגשר ,להיות גדול מ .Dmax

 .8מידות וסידור  REJעל גשרים עם מיסעות הנעות אורכית
)(1

מידת ההתארכות הנדרשת ב REJ -נמדדת בגשרי פלדה עם אדני גשר ,בלוח
מיסעה מבטון ,או מפלדה ,על פי אורך הפסים הנעים אורכית על גשר המורכב מחלק
אחד או יותר ,ותזוזת קצות הפסים משני צדי הסוללה .שינויי אורך בגלל הכוחות
הנוצרים בהתנעה ובלימה אינם נלקחים בחשבון.
מידת ההתארכות הנדרשת:
Σ∆l = ∆LS + ∆lST
כאשר
 = Σ∆lשינוי אורך הפס על המבנה העילי עקב השינוי בטמפרטורה ]מ"מ[
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חישוב מידת
ההתארכות

הסברים

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
 = ∆lSTשינוי האורך של קצות הפסים )"נשימת הפס"( ]מ"מ[ ראה בטבלה 8
לחשוב שינוי האורך של הפס יש להשתמש בנוסחה הבאה:
∆lS = αS * ∆TS * LS
כאשר
]αS = 0.0000115 [1/K
]∆TS = 75 [K
)הפרש הטמפרטורה השנתית של הפס (+65 °C / -10 °C
 = LSמידת ההתפשטות של הפס הנע אורכית ]מ"מ[
מבנה האביזרים המחברים את הפסים
בתחומי נציב הקצה בצד הסוללה

מהירות

אורך הנשימה

 Vמותרת

∆lST

][km/h

][mm

≤ 120

65

סמך קבוע 25 :החיזוקים הראשונים של
הפסים מחוברים ללא תזוזה על המיסעה
סמך נע עם  :REJהמסילה נצמדת ישירות.
סמך קבוע 25 :החיזוקים הראשונים של

> 120

80

הפסים מחזקים אורכית על המבנה העילי.
סמך נע עם  :REJבאזור המעבר חיזוק
הפס עם התנגדות מופחתת לתזוזת הפס.
טבלה  :8שינוי האורך של קצות הפסים על גשרים עם מיסעה הנעה אורכית

התזוזה ) ∆lSTאורך הנשימה של הפסים בתחום הסוללה( מתבצעת בשתי קצוות הגשר.
מידת התזוזה תלויה בסוג האביזרים המחברים )טבלה .(8

)(2

ערכי הכוונון והבקרה של  ,REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ,( DBבגשרים עם
חישוב ערכי הכוונון
בגשרים עם מיסעה
הנעה אורכית

מיסעה הנעה אורכית אינם תלויים בדגם הגשר.
את החישוב מבצעים באמצעות הנוסחאות הבאות:
E = A – ∆lST/2 – (65[°C] – T S-ist) * αS * LS
F = 80 mm + (65[°C] – T S-ist) * αS * LS
Dmax = 600 mm + (65[°C] – T S-ist) * αS * LS
כאשר
] αS = 0.0000115 [1/Kלפסים
 = TS-istטמפרטורת הפסים ] [°Cבתחום  +10 °Cועד +40 °C
 = Aמידת תכנון ]מ"מ[ מטבלה 7
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הסברים

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
)(3

במבנים עיליים העשויים מחלק אחד עם פסים הנעים אורכית ,ממוקם ה ) REJהצד
עם הפסים המכוונים( תמיד על אדני בטון במיסעת החצץ בצד הסוללה )איור .(6a
ארבעת האדנים של הארכת פסי הלשון על הגשר מוחלפים בחיזוקים על אדני גשר,
על מיסעת פלדה ,או בטון .כל אדני הגשר ש REJ -מונח עליהם ,חייבים להיות ללא
תנועה אורכית על הגשר.

על גשר עם נציב מרכזי המהווה סמך קבוע באמצע ו REJבשני קצוות המבנה העליון
הנע )איור  (6bיש לחזק את הפסים אורכית ,באזור הסמך האמצעי ,ב 60-אדנים.

על גשר עם מבנה עילי מרובה חלקים ,עם הסדר החוזר על עצמו של הסמכים
נייד/קבוע ,יש למקם  REJעל סמך נייד מצד הסוללה ו REJשני מעל הסמך הקבוע על
הנציב )איור  .(6cבצמוד אל  REJיש לחזק אורכית את הפסים ב 60-אדנים.

למקרים המיוחדים:

 -גשר העשוי מחלק אחד וה REJ-מסובב )ה  REJנמצא על המבנה העילי ,איור (6d

 -גשר דו-חלקי עם  REJמעל קצות המבנה העילי הנע על הנציב האמצעי )איור (6e

יש לוודא שהתפשטות הפס הנע אורכית) ,עם מידת ההפשטות  ( LSאינה עולה
על  20מ"מ ,בשינוי טמפרטורה של ) 20 Kהפרש המקסימאלי של הטמפרטורה בין
המבנה העילי מפלדה לבין הפס(.
]αS * 20 [K] * ls1 ≤ 20 [mm

)ראה איורים  6dו (6e
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מיקום ה REJמדגם
הרכבת הגרמנית
בגשרים עם מיסעה
הנעה אורכית

הסברים

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

מערך תקני

REJ

 25אדנים
המחוזקים אורכית

סמך קבוע

סמך נייד

2 REJ

)b

 60אדנים
המחוזקים אורכית

סמך נייד

סמך קבוע

1 REJ

סמך קבוע

סמך נייד

)c
 60אדנים
המחוזקים אורכית

2 REJ

סמך נייד

 25אדנים
המחוזקים אורכית

1 REJ

סמך נייד

סמך קבוע

סמך קבוע

 25אדני
המחוזקים אורכית

REJמסובב

סמך קבוע

סמך נייד

 25אדנים
המחוזקים ,אורכית

REJ
 25אדנים
המחוזקים אורכית

סמך קבוע

סמך נייד

איור  6מערך  REJעל גשרים עם מיסעה הנעה אורכית
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סמך נייד

סמך קבוע

הסברים
 .9בגרמניה מתקינים במיסעת בטון רק  REJמדגם .BWG

) (1בהתבסס על תכונות מיסעת הבטון )התנגדות אין-סופית לתזוזה אורכית; התנגדות המסילה לתזוזת הפס היא  ,(30 kN/mהשפעת
ההתחממות הנוספת בגין בלמים מבוקרים חשמלית )זרמי מערבולת( קטנה מאד ולכן זניחה.

) (2בשונה מדגם הרכבת הגרמנית ) ,( DBחישוב ערך הכוונון ב REJ -מדגם  BWGמתבצע מנקודת האמצע המצוינת בנקודה מנוקבת על
הפס המכוון.
נתוני הטמפרטורה נדונו ונקבעו עם מהנדסי רכבת ישראל.

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(

 .9המידות והסידור של  REJמדגם  BWGעל מיסעת בטון
)(1

מידת ההתארכות הנדרשת  Σ∆lשל  REJמחושבת בהתאם לשינוי המרבי של

חישוב מידת
ההתארכות

האורך  ∆Luבתפר ההתפשטות ∆Lu .נקבע על ידי התחום המקצועי לתכנון גשרים
בהקשר לתנועות הצפויות של הגשרים בגלל טמפרטורה ,זחילה והצטמקות )בגשרי
בטון בלבד( ובגלל התנעה ובלימה ,ומתווסף לכך גם בגלל שינוי האורך  ∆lSTשל שני
קצות הפס בתפר )נשימת הפס(:

מידת ההתארכות הנדרשת:
Σ∆l = ∆Lu + ∆lST
כאשר
∆Lu = αBr * ∆TBr * LA + 2* ∆lAB + ∆lks
בעוד ששינוי האורך של שני קצות הפס )אורך הנשימה(
הוא  40מ"מ = ∆lST
)(2

ערכי הכוונון ל
 REJמדגם BWG

בעת הרכבתם של  REJמדגם  BWGיש לכוונן את הערכים הבאים בתלות
בטמפרטורה הקובעת:
 מידת הכוונון A -מרווח האדנים  Dבתפר ההתפשטות של הגשר

מידת הכוונון  Aמציינת את המרווח בין קצה הלשון לבין נקודה המנוקבת על הפס
המכוון .יש לחשב את שני ערכי הכוונון בתחום הטמפרטורה המורשה לריתוך ,החל מ-
 +10 °Cועד  ,+40 °Cהחישוב נעשה בצורת טבלה.

להלן הנוסחה לחישוב ערך הכוונון " ,"Aבעת הרכבה של  REJמדגם  BWGעל גשרי
בטון.

A = Σ∆Lu/2- ∆lST/2 – ∆lAB - (Tmax – Tist )* αBr * LA
יש לכלול במשוואות את הערכים שקבע התחום המקצועי לבניית גשרים.

)(3

בשל הפסים המכוונים הנעים אורכית ופסי הלשון ללא תזוזה אורכית מותקן

הREJ

)חפיפת פס מכוון/פס לשון( בצד הגשר .אסור לחרוג מתחום מרווח האדנים באזור תפר
ההתפשטות של הגשר .המרווח נתון בתוכנית המיקום.
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מיקום ההתקנה
של ה REJמדגם
BWG

הסברים
) (1אזור מעבר הוא האזור לפני ואחרי ה  REJשבו המבנה העליון עובר ממבנה מסילה רגיל ל. REJ

המסילה המרותכת הרצופה מופרדת באמצעות  ,REJוהכוחות האורכיים של הפסים הנובעים מהתפשטות עקב הטמפרטורה,
מועברים לחצץ דרך מספר מסוים של אדנים .כוחות ההתנגדות לתזוזה בחיבורים של הפסים גדולים מההתנגדות של האדנים
לתזוזה אורכית בחצץ ,ולכן גורמת העברת הכוח האורכי לתזוזת אדנים ולהתרפות החצץ ,כך נוצרים שיבושים בגיאומטריה של
המסילה .כדי למנוע שיבושים אלו ,יש להתקין באזורי המעבר לפני  REJואחריהם ,החל ממהירות של יותר מ 120 -קמ"ש,
אביזרי חבור פסים עם התנגדות מופחתת לתזוזה ,וזאת לצורך אבטחת נוחיות הנסיעה .כוח התנגדות לתזוזה בחיבורים אלו
של הפסים )בערך  4 kNלנקודת חיבור אחת( קטן מההתנגדות לתזוזה האורכית של האדנים ,והכוח האורכי מתפזר ,בעיקר
באמצעות תזוזה של הפס על האדנים .ההתנגדות המופחתת לתזוזה מחייבת התקנת מחזיקי מרחק בין האדנים) אדני עץ ,או
אדני בטון( ,כדי שלא תיווצר נדידה לא מבוקרת של האדנים בחצץ  .באופן מעשי ,מחברים בכל פעם 20 ,אדנים לסבכת מסילה
באמצעות מחזיקי המרחק בין האדנים.

חיבור הפס ללא תזוזה ,לאורך של  15מ' ,אמור להפחית את נשימת המסילה על הנציב הקצה.

במסילה עם פס מלווה ,מבצעים לאורך של  20אדנים את המעבר בין רוחב התעלה של  295מ"מ או  305מ"מ ב  REJלרוחב
תעלה של  250מ"מ בקטע עם אדני המסילה .בקטעים אלו משתמשים תמיד בחיזוקי פסים עם התנגדות מופחתת לתזוזה.

) ERL PAD (2לפסים הוא  PADמחומר אלסטי ש BWG -פיתחה.

 (1) 10אזור מעבר הוא האזור לפני ואחרי ה  REJשבו המבנה העליון עובר ממבנה מסילה רגיל ל. REJ

הנחיה לתכנון תפרי התפשטות בפסים ) (REJוהרכבתם במסילה )מהדורה ראשונה(
בדגמים  SA 60-600ו SA 60-1200-יש להבטיח בנוסף ,שרוחב תפר ההתפשטות
בטמפרטורה המקסימלית התיאורטית של הגשר אינו חורג מהרוחב המינימלי הנדרש
בתוכניות המיקום.

) (4במקרה המיוחד של גשר מחלק אחד עם  REJבתחילת המבנה העילי REJ ,נוסף בקצה המבנה
העילי ונציב מרכזי המהווה סמך קבוע באמצע ,יש לבצע חיזוק אורכי של הפס באזור נקודת
האמצע על ידי שימוש ב 100 -אדנים עם חיזוק קשיח של הפסים ,באזורים האחרים עד ל

REJ`s

משתמשים בחיבור פס עם התנגדות מופחתת לתזוזה.

סידור רב-מערכתי
של התקנים
להארכת פסים
 REJעל גשרים עם
מיסעת בטון

 .10אזורי מעבר בREJ-
)(1

באזורי המעבר ל ,REJ-על הגשר ועל נציב הקצה מצד הסוללה ,יש להשתמש
במבנה עליון ובחיזוק פסים התלויים במהירות:

יישום אזורי
המעבר

 מהירות מותרת קטנה מ  120קמ"ש :אזורי מעבר  -בהסתמך על איור 7  160קמ"ש < מהירות מותרת <  120קמ"ש :אזורי המעבר  -בהסתמך על איור 8 -מהירות מותרת גדולה או שווה  160קמ"ש :אזורי המעבר  -בהסתמך על איור 9

בתחום המהירות המותרת הגדולה מ 160קמ"ש באזורי המעבר לפני  REJואחריו יש
להתקין  PADגמיש בין הפס והאדן )מאפיין הקפיציות .(40 kN/mm :c

בגשרים עם מבנה עליון הנע אורכית )אורך < 100מ'( ועם  REJצריך לבצע חיזוק
אורכי ב 25-אדנים של הפס =  15מ' ,בצד הסוללה של הסמך.

)(2

בתחום המעבר ל ,REJ-אסור להרכיב חיבורי פסים עם התנגדות מופחתת לתזוזה,
כאשר המרווח בין ה– ) REJחיבור מרותך( לבין המפלג ,או מפגש ,קטן מ 40-מ'.
באזור מעבר זה יש לחזק את הפסים .במסילות עם אדני בטון יש להתקין לכל האורך
אדני  .B 93בתחום המהירות המותרת הגדולה מ  160קמ"ש יש לקבוע ERL - PAD
לפסים עם קשיחות  PADשל .40 kN/mm
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מרווח בין התקן
הארכת הפס לבין
מפלג/מעבר חציית
המסילה

הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

מתקן הארכת פס )( REJ

מסילה בסוללה

מסילה בסוללה
גשר

מיסעת חצץ

סמך קבוע

סמך נייד

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עץ
בטון
עץ

בטון

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

25xB90 W

25x
B90 W

 20אדני עץ
UAh (1Skl
פס מלווה
B93 x 20
UAh (1 Skl
פס מלווה

עץ

REJ
REJ
REJ

REJ

מיסעת חצץ עם אדני  B93ועם פס מלווה
עיין ב ,Ril 820.2040 A05-טבלה 1

בטון

25xB90 W

REJ

עץ

 20אדני עץ
UAh (1 Skl
פס מלווה

REJ

B93 x 20
(1
UAh Skl
פס מלווה

REJ

בטון

גשר עם מיסעת חצץ
מבנה עליון בהסתמך על Ril 820.2010
מבנה עליון בהסתמך על Ril 820.2010
מיסעת חצץ עם אדני עץ
עיין ב ,Ril 820.2040 A05-טבלה 1

REJ

25x
B90 W

25xB90 W

מיסעת חצץ

גשר עם מבנה עליון הנע אורכית
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
הידוק אורכי ,עיין ב ,Ril 820.2040 A04-טבלה  1ו2-
נעות אורכית ,עיין בA04-
 ,Ril 820.2040טבלה  3ו4-
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
הידוק אורכי ,עיין ב ,Ril 820.2040 A04-טבלה  1ו2-
נעות אורכית ,עיין בA04-
 ,Ril 820.2040טבלה  3ו4-
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
הידוק אורכי/פס מלווה ,עיין ב-
נעות אורכית/פס מלווה ,עיין
 ,Ril 820.2040 A05טבלה  2ו3-
ב-
 ,Ril 820.2040 A05טבלה
 4ו5-
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
הידוק אורכי/פס מלווה ,עיין ב-
נעות אורכית/פס מלווה ,עיין
 ,Ril 820.2040 A05טבלה  2ו3-
ב-
 ,Ril 820.2040 A05טבלה
 4ו5-

הערה :הידוקי פסים על לוח מיסעה מפלדה ,או מבטון ,Ril 820.2040 A04 .טבלה  1ו ,Ril 820.2040 A05 ,3-טבלה  2ו.4-
 ,Ril 820.2040 A04טבלה  2ו ,Ril 820.2040 A05 ,4-טבלה  3ו5-
הידוקי פסים על אדני גשר:
 (1תפס עיגון ) (Sklעם התנגדות מופחתת לתזוזה ) Skl U12עם  ,Skl 16 ;Udi 5או (Skl 24
 – Uahמחזיק מרחק בין האדנים

איור  7מערך תקני של אזורי המעבר ב REJ -באזור שהמהירות המותרת בו היא קטנה מ  120קמ"ש
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25xB90
W
 18אדני
עץ לפס
מלווה
x B 93
18
לפס
מלווה

עץ
בטון

25xB90

עץ

25xB90

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עם פס
מלווה

ללא פס
מלווה

בטון

 18אדני
עץ לפס
מלווה

x B 93
18
לפס
מלווה

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
עץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
בטון

ללא פס
מלווה

עץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
25xB90 W
בטון

עם פס
מלווה

הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(
מסילה בסוללה

התקן הארכת פס )( REJ

מסילה בסוללה

גשר

מיסעת חצץ

סמך קבוע

סמך נייד

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עץ

בטון
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עץ

בטון

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

25x
B90 W

20xB93
UAh ,(1Skl
 20אדני עץ
UAh ,(1Skl
פס מלווה

REJ

25x
B90 W

B93 x 20
UAh ,(1Skl
פס מלווה

עץ

בטון

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

 20אדני עץ
(1
UAh , Skl

REJ

עץ

בטון

REJ

REJ

 20אדני עץ
(1
 , Sklבלא
UAh : Zw
20xB93
UAh ,(1Skl
 20אדני עץ
 ,(1Sklבלא
UAh : Zw
פס מלווה
20xB93
 ,(1Sklבלא
UAh : Zw
פס מלווה

גשר עם מיסעת חצץ
מבנה עליון בהסתמך על Ril 820.2010

25x
B90 W

מבנה עליון בהסתמך על Ril 820.2010

עץ

25xB90

מיסעת חצץ עם אדני עץ
פס מלווה
עיין ב ,Ril 820.2040 A05-טבלה 1

 18אדני
עץ לפס
מלווה

מיסעת חצץ עם אדני B93
פס מלווה
עיין ב ,Ril 820.2040 A05-טבלה 1

x B 93
18
לפס
מלווה

גשר עם מבנה עליון הנע אורכית
 25תמיכות פסים
הידוק אורכי ,עיין
ב ,Ril 820.2040 A04-טבלה  1ו2-

תמיכות פסים
REJ
 20אדני עץ
נעות אורכית ,עיין בA04-
UAh ,(1Skl
 ,Ril 820.2040טבלה  3ו-
4
תמיכות פסים
REJ
20xB93
25x
נעות אורכית ,עיין בA04-
UAh ,(1Skl
B90 W
 ,Ril 820.2040טבלה  3ו-
4
תמיכות פסים
REJ
 20אדני עץ
נעות אורכית/פס מלווה,
UAh ,(1Skl
עיין ב-
פס מלווה
,Ril 820.2040 A05
טבלה  4ו5-
תמיכות פסים
REJ
20 x B93
25x
B90 W
נעות אורכית/פס מלווה,
UAh ,(1Skl
עיין ב-
פס מלווה
,Ril 820.2040 A05
טבלה  4ו5-
מיסעה מפלדה ,או מבטון ,Ril 820.2040 A04 .טבלה  1ו ,Ril 820.2040 A05 ,3-טבלה 2
 ,Ril 820.2040 A04טבלה  2ו ,Ril 820.2040 A05 ,4-טבלה  3ו5-

הערה :הידוקי פסים על לוח
הידוקי פסים על אדני גשר:
 (1תפס עיגון ) (Sklעם התנגדות מופחתת לתזוזה ) Skl U12עם  ,Skl 16 ;Udi 5או (Skl 24

מיסעת חצץ

 25תמיכות פסים
הידוק אורכי ,עיין
ב ,Ril 820.2040 A04-טבלה  1ו2-
 25תמיכות פסים
הידוק אורכי/פס מלווה ,עיין ב-
 ,Ril 820.2040 A05טבלה  2ו3-

 18אדני
עץ לפס
מלווה

 25תמיכות פסים
הידוק אורכי/פס מלווה ,עיין ב-
 ,Ril 820.2040 A05טבלה  2ו3-

x B 93
18
לפס
מלווה

ו.4-

 – Uahמחזיק מרחק האדנים
 PAD Zwבין הפס והאדן) ,בדרך כלל מפלסטיק או עץ (

איור  8מערך תקני של אזורי המעבר ב–  REJבאזור שהמהירות המותרת בו גדולה מ 120-קמ"ש וקטנה מ 160-קמ"ש
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בטון
עץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עם פס
מלווה

25xB90 W
בטון

עץ

25xB90

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

ללא פס
מלווה

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

ללא פס
מלווה

בטון

עץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
25xB90 W
בטון

עם פס
מלווה

הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

מסילה בסוללה

התקן הארכת פס )( REJ

מסילה בסוללה

גשר

מיסעת חצץ

מיסעת חצץ

סמך קבוע

סמך נייד
גשר עם מיסעת חצץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עץ
בטון

25x
B90 W

 40אדני עץ
UAh ,(1Skl
40xB93
UAh ,(1Skl

REJ
REJ

 40אדני עץ
 ,(1SklבלאUAh : Zw
40xB93
25xB90W14
UAh
 40אדני עץ
(1
 , Sklבלא UAh : Zwפס מלווה

25x
B90 W

מבנה עליון בהסתמך על
Ril 820.2010
מבנה עליון בהסתמך על
Ril 820.2010

מיסעת חצץ עם אדני עץ
REJ
 40אדני עץ
עץ
מבנה עליון
(1
פס מלווה
UAh Skl
בהסתמך על
עיין ב ,Ril 820.2040 A05-טבלה 1
פס מלווה
Ril 820.2010
40xB93
40xB93
25x
בטון
מיסעת חצץ עם אדני B93
REJ
(1
(1
B90 W
פס מלווה
 , SklבלאUAh : Zw
UAh Skl
עיין ב ,Ril 820.2040 A05-טבלה 1
פס מלווה
פס מלווה
גשר עם מבנה עליון הנע אורכית
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
REJ
 40אדני עץ
עץ
מבנה עליון
הידוק אורכי ,עיין
נעות אורכית ,עיין
UAh (1Skl
בהסתמך על
ב,Ril 820.2040 A04-
ב ,Ril 820.2040 A04-טבלה  3ו4-
Ril 820.2010
טבלה  1ו2-
REJ
40xB93
25x
בטון
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
UAh ,(1Skl
B90 W
הידוק אורכי ,עיין
נעות אורכית ,עיין ב ,Ril 820.2040 A04-טבלה  3ו-
ב,Ril 820.2040 A04-
4
טבלה  1ו2-
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
REJ
 40אדני עץ
עץ
מבנה עליון
(1
הידוק אורכי/פס מלווה,
נעות אורכית/פס מלווה ,עיין ב-
UAh Skl
בהסתמך על
עיין ב-
 ,Ril 820.2040 A05טבלה  4ו5-
Ril 820.2010
פס מלווה
,Ril 820.2040 A05
טבלה  2ו3-
REJ
40xB93
25x
בטון
 25תמיכות פסים
תמיכות פסים
UAh (1Skl
B90 W
הידוק אורכי/פס מלווה,
נעות אורכית/פס מלווה ,עיין ב-
עיין ב-
 ,Ril 820.2040 A05טבלה  4ו5-
פס מלווה
,Ril 820.2040 A05
טבלה  2ו3-
הערה :הידוקי פסים על לוח מיסעה מפלדה ,או מבטון ,Ril 820.2040 A04 .טבלה  1ו ,Ril 820.2040 A05 ,3-טבלה  2ו.4-
 ,Ril 820.2040 A04טבלה  2ו ,Ril 820.2040 A05 ,4-טבלה  3ו5-
הידוקי פסים על אדני גשר:

 (1תפס עיגון ) (Sklעם התנגדות מופחתת לדחיקה ) Skl U12עם  ,Skl 16 ;Udi 5או (Skl 24
 – Uahמחזיק מרחק בין האדנים
 PAD : Zwבין הפס והאדן) ,בדרך כלל מפלסטיק או עץ (

איור  9מערך תקני של אזורי המעבר  REJבאזור שהמהירות המותרת בו גדולה או שווה  160קמ"ש
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עץ
25xB90

בטון

 18אדני עץ לפס
מלווה
18 x B 93
לפס מלווה

25xB90 W

עץ

25xB90

עץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
בטון

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

עם פס
מלווה

ללא פס
מלווה

בטון

 18אדני עץ לפס
מלווה

18 x B 93
לפס מלווה

מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010

ללא פס
מלווה

עץ
מבנה עליון
בהסתמך על
Ril 820.2010
25xB90 W
בטון

עם פס
מלווה

הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

)(3

אזורי מעבר על
מיסעת בטון

יש לקבוע בנפרד עם מתכנן הגשר את אזורי המעבר של REJ
על מיסעת בטון.

בטבלאות הבאות מקובצים השרטוטים בהקשר למערכים התקניים של  REJושל אזורי

)(4

מערכים תקניים

המעבר.
עיין בשרטוטים ב  CDהמצורף
שרטוט מספר

תאור

יעוד

low 54.06.1833

מערך אדנים )אדני עץ ללא פס מלווה(

 120קמ"ש ≤ v

low 54.06.1833b

מערך אדנים )אדני בטון ללא פס מלווה(

low 54.06.1834

מערך אדנים עם פסים מלווים )אדני עץ –

 120קמ"ש ≤ v

פסים מלווים חד-צדדיים/דו-צדדיים(

 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש

 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש
פס S 54
(low 54.06.0200) SA 54-200
(low 54.06.0305) SA 54-340
 120קמ"ש ≤ v
 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש
פס S 54
(low 54.06.0200b) SA 54-200B
(low 54.06.0305b) SA 54-340B

פס S 54
(low 54.06.0201) SA 54-200F
(low 54.06.0307) SA 54-340F
low 54.06.1834b

מערך אדנים עם פסים מלווים )אדני בטון –

 120קמ"ש ≤ v

פסים מלווים חד-צדדיים/דו-צדדיים(

 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש
פס S 54
(low 54.06.0201b) SA 54-200F
(low 54.06.0307b) SA 54-340F

טבלה  9אזורי מעבר  S54שהמהירות המותרת בהם היא קמ"ש  v ≤ 120ו 160-קמ"ש <  120 < vקמ"ש
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הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

שרטוט מספר

תאור

יעוד

low 60.1833

מערך אדנים )אדני עץ ללא פס מלווה(

 120קמ"ש ≤ v

low 60.1833b

מערך אדנים )אדני בטון ללא פס מלווה(

low 60.1834

מערך אדנים עם פסים מלווים )אדני עץ –

 120קמ"ש ≤ v

פסים מלווים חד-צדדיים/דו-צדדיים(

 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש

 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש
פס UIC 60
(low 60.0210) SA 60-200
(low 60.0350) SA 60-340
(low 60.0510) SA 60-500
 120קמ"ש ≤ v
 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש
פס UIC 60
(low 60.0210b) SA 60-200B
(low 60.0350b) SA 60-340B
(low 60.0510b) SA 60-500B
(low 60.812b) SA 60-830B

פס UIC 60
(low 60.0211) SA 60-200F
(low 60.0352) SA 60-340F
(low 60.0512) SA 60-500F
low 60.1834b

מערך אדנים עם פסים מלווים )אדני בטון –

 120קמ"ש ≤ v

פסים מלווים חד-צדדיים/דו-צדדיים(

 160קמ"ש <  120 < vקמ"ש
פס UIC 60
(low 60.0211b) SA 60-200BF
(low 60.0352b) SA 60-340BF
(low 60.0512b) SA 60-500BF

טבלה  10אזורי מעבר  UIC 60שהמהירות המותרת בהם היא ,קמ"ש  v ≤ 120ו 160-קמ"ש <  120 < vקמ"ש

שרטוט מספר

תאור

יעוד

low 60.1836be

מערך אדנים עם פסים מלווים )אדני בטון ללא

 160קמ"ש ≥ v

פסים מלווים(ERL ,

פס UIC 60
(low 60.0210be) SA 60-200Be
(low 60.0360be) SA 60-340 Be
(low 60.0510be) SA 60-500 Be
(low 60.810be) SA 60-830 Be

low 60.18386be

מערך אדנים עם פסים מלווים )אדני בטון –

(low 60.0211be) SA 60-200Be

פסים מלווים חד-צדדיים/דו-צדדיים(ERL ,

(low60.0352be) SA 60-340 Be
(low 60.0512be) SA 60-500 Be

טבלה  11אזורי מעבר  UIC 60שהמהירות המותרת בהם היא ,קמ"ש v ≥ 160
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הסברים
) (1אורך המינימלי של המסילה הנדרש עד למפלג ,או עד למעבר חציית הרכבת ,הוא לפחות  9.2מ' כאשר ה REJ-ממוקם בתצורה
מסובבת.

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

 REJ .11עם פס מלווה
)(1

 REJעם פס מלווה

ל  REJ-מדגם הרכבת הגרמנית ) ( DBעם פס מלווה  ,יש רוחב תעלה מורחב:
  305מ"מ בS 54- 295 -מ"מ ב.UIC 60-

המעברים לפסים המלווים האלו מבוצעים בצד המסילה והגשר ,בהתאם לשרטוטים התקניים
שבנספח .יש להקפיד על סוג המבנה העליון ושימוש בפסים ואביזרים מחברים עם התנגדות
מופחתת לתזוזה התלויים במהירות הנסיעה.

למערך התקני של הפסים המלווים נדרש אורך מסילה חופשי של  14מ' עד  18מ' מצד הסוללה
בהתיחס לאמצע התפר בנציב הגשר .האורך של האזור הנדרש תלוי במימדי ה REJהנדרש.
כאשר אורך המסילה החופשי הנדרש קצר בגלל מפלג קרוב  ,או מפגש ,מותר ש REJ-מדגם
הרכבת הגרמנית ) ,( DBיותקן במיקום מסובב )מכאן ,שה REJמונח על מיסעת הגשר ופסי
הלשון מונחים על נציב הקצה(.

 .12התקנת  REJוכוונונם
)(1

סעיף זה כולל את הכוונון ,בתלות בטמפרטורה ,של ה REJ -ואת שלבי הביצוע להרכבתם:
 הכוונת ה REJ -כלפי תפר ההתפשטות של הגשר כוונון וריתוך הלשונות והפסים המכוונים -ריתוך סגירה בקטע המסילה הנצמדת

תחום השימוש של הוראות ההרכבה והכוונון:
  REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ( DBעם אדני גשר ,לוח מיסעה מפלדה ,או בטון. REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ( DBעל גשרי פלדה,או על גשרי בטון  ,עם מיסעת חצץ. REJ -מדגם  BWGעל גשרי פלדה ,או גשרי בטון עם מיסעת חצץ ,או עם מיסעת בטון.
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מטרה ותחום
השימוש

הסברים
) (6נתונים אלו נדונו ונקבעו עם מהנדסי רכבת ישראל.

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

)(2

הערכים הנדרשים להרכבת  REJולריתוכו ,וכמו כן גם הערכים לביקורת המרווח
המקסימאלי של האדנים בתפר ההתפשטות של הגשר מחושבים כמתואר בפרקים  8 ,7ו 9-ויש

ערכי כוונון

לתעד אותם.

)(3

הטמפרטורה הקובעת להרכבת  REJעל גשרי פלדה ,או גשרים מבטון ,עם מיסעת חצץ,
היא טמפרטורת הגשר הנמדדת בעת עבודות ההרכבה .הטמפרטורה נמדדת בגשרי בטון,

הטמפרטורה הקובעת
למיסעת חצץ ,או
מיסעת בטון

למשל ,בתחתית של תעלת כבלים מכוסה ,ובגשרי פלדה  -במבנה העילי בצד שאינו מופנה
לשמש.

)(4

הטמפרטורה הקובעת להרכבת  REJעל גשרי פלדה עם אדני גשר ,עם מיסעה מבטון ,או
לוח מיסעה מפלדה עם חיזוק פסים הנע אורכית ,היא טמפרטורת הפסים בפועל הנמדדת בעת
עבודות ההרכבה .הטמפרטורה נמדדת בצד הפס שאינו פונה לשמש.

)(5

הטמפרטורה הקובעת לייצור מירווח ההתפשטות הנדרש בין הפסים המלווים על נציב
הגשר  ,היא ,בכל דגמי המיסעות ,תמיד טמפרטורת הגשר הנמדדת בעת עבודות ההרכבה.

)(6

ביצוע את ריתוך פסי הלשון ופסים המכוונים בטמפרטורה של  +10°Cעד .+40°C

הטמפרטורה הקובעת
למבנה עליון עם חיבור
פסים הנע אורכית

הטמפרטורה הקובעת
למרווח ההתפשטות של
הפס המלווה
טווח הטמפרטורה
לצורך הריתוך

 .13הרכבת  REJמדגם הרכבת הגרמנית )( DB
)(1

 REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ,( DBמכוון אל תפר ההתפשטות של הגשר כך ,שהאדנים
משני צדי תפר התפשטות ימוקמו קרוב ככל האפשר לשטחים הפנימיים של פח תמך החצץ
)) (Ballast Gapאיור .(10
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הרכבה בתפר
ההתפשטות של הגשר

הסברים
) (2מרווח פחי תמך החצץ הוא המרווח בין הצדדים החיצונים )הצדדים של המסילה ( של פחי תמך
החצץ.

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(
מרווח האדנים הקיים

נציב קצה

גשר
כיוון הארכת הלשון

תפר התפשטות

מרווח פחי תמך החצץ

מצב אספקה בשער בית החרושת

איור  10הכוונת  REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ( DBכלפי תפר ההתפשטות של הגשר

)(2

לפני שמתחילים להרכיב את  ,REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ,(DBודא שבכוונון הקיים של
פחי תמך החצץ ,בטמפרטורה בעת ההרכבה ,יישמר מרווח האדנים המקסימאלי המותר בתפר

כוונון פחי תמך החצץ
)(Ballast Gap.

ההתפשטות ).( Dmax
בגשרים עם מיסעת חצץ חייבים להקפיד על התנאים הבאים:

מרווח קיים בין צירי האדנים = מרווח פחי תמך החצץ > 300 +

.Dmax

בגשרים עם מבנה עליון הנע אורכית:

מרווח קיים בין צירי האדנים = המרווח המדוד החיצוני )מצד המסילה( בין פח תמך החצץ עד
לאמצע אדן הגשר .Dmax > 150 +
בתפרי התפשטות נטוים ביחס לציר המסילה ,יש להגדיל את מרווח האדנים הקיים במידה
הכפולה של נטיית האדנים ביחס לתפר.

יש ליצור את המרווח הקיים בין צירי האדנים ,בתפר ההפשטות ,על ידי הזזת קטע אדני
המסילה של הארכת הלשונות ) 4אדנים מחוברים עם שומרי מרחק(.

)(3

בשלב הבא ממקמים את הפסים המכוונים של  REJמדגם הרכבת הגרמנית ) ,( DBעל ידי
הזזתם על האדנים ,כך שהבורג של הפסים ימצא בערך באמצע החור המאורך בתמיכת הפסים
המכוונים )דיוק  ± 15מ"מ(.
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ריתוך הפסים
המכוונים

הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

בכיוון האורכי אי ההתאמה המותרת בין הפסים המכוונים היא קטנה מ  5מ"מ .בסוף ,רתך את
הפסים המכוונים לפסי המסילה בטמפרטורה הנאוטרלית) ,איור .(11
אי ההתאמה המותרת ≥  5מ"מ
מיקום אמצע ההברגות
של הפסים המכוונים

רתוך הרכבה של
של הפסים המכוונים,
בטמפרטורה נאוטרלית

איור  11ריתוך הפסים המכוונים של  REJמדגם הרכבת הגרמנית )(DB

)(4

כוונן את פסי הלשון למידת הכוונון  ,Eבטמפרטורה הקובעת בהתאם לטבלת הטמפרטורות,

ריתוך פסי הלשון

בדיוק של  ± 3מ"מ )איור  .(12לאחר מכן קצר ,את הארכות פסי הלשון עד לאמצע המרווח בין
האדנים ורתך אותם בטמפרטורה הנאוטרלית.

)(5

ב REJ-עם פס מלווה ,כוונן את המרווח  Fבין הפס מלווה מצד הסוללה והפס המלווה מצד
הגשר )איור  ,(12בהסתמך על טבלת הטמפרטורות המחושבת ,בדיוק של  ± 5מ"מ.
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הרכבת הפס
המלווה

הסברים
) (1ערך הכוונון המחושב  Dמציין את הרווח בין האדן הראשון על נציב הקצה לבין האדן הראשון על המבנה העילי.
בסוגים  SA 60-600ו SA 60-1200-יש לבדוק את רוחב תפר ההתפשטות ואם המרווח החופשי הקיים מאפשר עבודה תקינה של המספריים.

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

E ± 3mm

כוונון פסי הלשון
קיצור הארכת הלשונות
לאמצע הרווח בין האדנים

ריתוך ההרכבה של
פס הלשון
בטמפרטורה
נאוטרלית

גשר
F

כוונון הפער בין
הפסים המלווים

נציב קצה

איור  12ריתוך פסי הלשון ב ) REJמדגם הרכבת הגרמנית )( DB

 .14הרכבת  REJמדגם BWG
)(1

 REJמדגם  BWGמכוונן מראש בבית החרושת ,לפני אספקתו לאתר הבנייה )ראה באיור
 13לגבי מידת הכוונון  aומרווח בין האדנים  .(Dיש להעריך את טמפרטורת הגשר הצפויה ואת

מיקום תפר
התפשטות

רוחב תפר ההתפשטות בפועל בעת ההרכבה ,ולמסור למפעל המייצר את המידע הזה  14ימים
לפני ההרכבה .מיקום ה REJביחס לתפר ההתפשטות מתבצע בהסתמך על נתוני השרטוט
של חברת .BWG
המיקום הסופי של הפסים המכוונים

הנקודה המנוקבת
מרווח האדנים D
ב תפר ההתפשטות

גשר

קצה הלשון

מירכוז

איור  13מיקום  REJמדגם  BWGכלפי תפר ההתפשטות של הגשר.
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נציב
קצה

הסברים
) (3המידה " "Aמציינת את המיקום של הנקודה המנוקבת על הפס המכוון כלפי קצה הלשון ,והיא נוצרת על ידי הזזת הפס המכוון.

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

)(2

ריתוך פסי הלשון

ריתוך פסי הלשון מבוצע בטמפרטורה הנאוטרלית .אי ההתאמה בין קצות הלשון ואי

ההתאמה בריתוכי ההרכבה אמורה להיות קטנה מ  5מ"מ בכיוון האורכי )איור .(14

שורש הלשון
אי-התאמה מותרת  ≤ 5מ"מ

גשר

קצות הלשון
אי-התאמה מותרת  ≤ 5מ"מ

נציב קצה

נקודה מנוקבת

תפר
התפשטות

מקם את האדנים בהתאם לחלל החופשי
הנדרש בתפר ההתפשטות

ריתוך פסי הלשון
בטמפרטורה הניטראלית

איור  14ריתוך פסי הלשון של  REJמדגם BWG

)(3

כוונון את מידת ההארכה " ,"Aשל הפסים המכוונים הניידים בטמפרטורה

ריתוך הפסים
המכוונים

הקובעת,בהסתמך על טבלת הטמפרטורות בדיוק של  ± 3מ"מ.
יש לקצר את הפסים המכוונים בצד נציב הקצה עד לאמצע הרווח בין האדנים ולרתך אותם
בטמפרטורה הנאוטרלית.
) (4

נציב קצה

גשר

קיצור הפסים המכוונים עד
לאמצע הרווח בין האדנים

ערך הכוונון  ± 3 Aמ"מ )מכוונן מראש בבית החרושת(
בדיקה לטמפרטורה בגשר בפועל

תפר
התפשטות

נקודה מנוקבת

איור  15ריתוך פסי הלשון ב REJ-מדגם BWG
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ריתוך הפסים המכוונים
בטמפרטורה הניטראלית

הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

 .15ייצור מסילה מרותכת רצופה
)(1

לאחר ייצור ריתוכי ההרכבה בפסים המכוונים ובפסי הלשון ב) REJ-דגם הרכבת הגרמנית

גשרים עם מיסעת חצץ

) ( DBודגם  ,(BWGיש לסגור בטמפרטורה הנאוטרלית את בורגי חיבורי הפסים ב ,REJאת
אזורי ההצמדה עם ההתנגדות המופחתת לתזוזה ואת  25האדנים הראשונים של המסילה
המתחברת 25 .אדני המסילה יוצרים את נקודות העיגון שבהן וויסות מסילה )איורים  ,17 ,16ו-
 (18אסור .באזור הזה בצע את כל הריתוכים אך ורק כריתוכי הרכבה בטמפרטורה
הנאוטרלית .בסוף יש לחזק את הברגים במסילה הרצופה בהסתמך על התקן הקיים.

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

ריתוך הרכבה בטמפרטורה
נאוטרלית

ריתוך הרכבה בטמפרטורה
נאוטרלית

נקודת עיגון
 25יחידות B 90 W

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

נקודת עיגון
 25יחידות B 90 W

REJ

וויסות מסילה מרותכת
ריתוכים רק בטמפרטורת הניטראלית ,אזור ללא וויסות מסילה

וויסות מסילה מרותכת

 (1בהחלפת סוג האדנים
במסילות ראשיות עם  80קמ"ש > v
 80קמ"ש < 50 < v
ביתר המסילות

 10מ' = l
 5מ' = l
 3מ' = l

איור  16מיקום ריתוכי החיבור ,או הריתוכים הסופיים ,ונקודות העיגון בעת הרכבת  REJעם אדני בטון על
מיסעת חצץ

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה נאוטרלית

נקודת עיגון
 25יחידות B 90 W

וויסות מסילה
מרותכת

חיבור פסים עם
התנגדות
מופחתת לתזוזה

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה נאוטרלית

חיבור פסים עם
התנגדות
מופחתת לתזוזה

REJ

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

נקודת עיגון
 25יחידות B 90 W

ריתוכים רק בטמפרטורת הניטראלית אזור ללא וויסות מסילה

וויסות מסילה
מרותכת

(1

בהחלפת סוג האדנים
במסילות ראשיות עם  80קמ"ש > v
 80קמ"ש < 50 < v
ביתר המסילות

 10מ' = l
 5מ' = l
 3מ' = l

איור  17מיקום ריתוכי החיבור ,או הריתוכים הסופיים ,ונקודות העיגון בעת הרכבת  REJעם אדני בטון על
מיסעת חצץ וחיבורי פסים עם התנגדות מופחתת לתזוזה
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הסברים

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה הנאוטרלית

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה הנאוטרלית

ריתוך חיבור ,או ריתוך
סופי

ריתוך חיבור ,או ריתוך
סופי

נקודת עיגון  25אדני עץ

נקודת עיגון  25אדני עץ

REJ

וויסות מסילה מרותכת
רצופה

וויסות מסילה מרותכת רצופה

ריתוכים רק בטמפרטורת הניטראלית אזור ללא וויסות מסילה

איור  :18מיקום ריתוכי החיבור ,או הריתוכים הסופיים ונקודות העיגון בעת הרכבת  REJעם אדני עץ על
מיסעת חצץ

בגשרים עם חיזוק פסים הנע אורכית ,בשונה מגשרים עם מיסעת חצץ ,הנח את נקודת

)(2

העיגון על הסוללה בצד הסמך הנייד )איור  .(19כל יתר השלבים בצע כפי שנקבע בפרק ).15(1

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

נקודת עיגון
 25יחידות
B 90 W
וויסות מסילה
מרותכת

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

ריתוך הרכבה בטמפרטורה
הנאוטרלית

ריתוך הרכבה בטמפרטורה
הנאוטרלית

REJ

חיזוק פסים
הנע אורכית

 25אדנים
עם הידוק
אורכי

גשרים עם חיזוק
פסים הנע אורכית

נקודת עיגון
 25יחידות B 90 W

ריתוכים רק בטמפרטורת הניטראלית אזור ללא וויסות מסילה

 (1בהחלפת סוג האדנים
במסילות ראשיות עם  80קמ"ש > v
 80קמ"ש < 50 < v
ביתר המסילות

וויסות מסילה
מרותכת

 10מ' = l
 5מ' = l
 3מ' = l

איור  :19מיקום ריתוכי החיבור ,או הריתוכים הסופיים ,ונקודות העיגון בעת הרכבת  REJעל גשרים עם
חיזוק פסים הנע אורכית.

)(3

כאשר מחליפים פסים ולא מחדשים את ה ,REJ-יש להכין נקודות עיגון באמצעות סגירת
אביזרי חיבור הפסים לאורך  25אדנים ,לפני ה  REJואחריו .מיקום נקודות העיגון )איור (20
יקבע על פי סוג המבנה העליון על הגשר )מיסעת חצץ /חיזוק פסים הנע אורכית(.
יש לקבוע לפני יצירת ריתוכי ההרכבה את ערכי הכוונון ולהתאים אותם לטמפרטורה בפועל.
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החלפת פסים בלי
החלפת ה REJ

הסברים
) (1מגבה היתר המאזן  u0הוא:

11.8 * Ve2
][mm
r

= u0

כאשר:
u0 = u + uf
 – u0מגבה יתר מאזן ]מ"מ[
 – uמגבה יתר במסילה ]מ"מ[
– ufחוסר מגבה יתר ]מ"מ[
 – Veמהירות מתוכננת ]קמ"ש[
 -rרדיוס קשת המסילה ]מ'[

הנחיה לתכנון התקנים להארכת פסים ) (REJולבנייתם )מהדורה ראשונה(

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

ריתוך הרכבה בטמפרטורה
הנאוטרלית

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה הנאוטרלית

נקודת עיגון באורך  25נקודות
תמיכה בפסים

ריתוך חיבור ,או
ריתוך סופי

נקודת עיגון באורך  25נקודות
תמיכה בפסים
 REJקיים

וויסות מסילה
מרותכת

החלפת פסים

החלפת פסים

וויסות מסילה
מרותכת

ריתוכים רק בטמפרטורת הניטראלית ,אזור ללא וויסות מסילה

איור  20מיקום ריתוכי החיבור ,או הריתוכים הסופיים ,ונקודות העיגון בעת החלפת פסים

) (4בעת הרכבת  REJעל מיסעת בטון יש להסדיר נקודות עיגון ישירות לפני ה REJואחריו .כדי
להפחית את מספר חיבורי הריתוך יש להזיז את הפסים הארוכים עד לריתוכי ההרכבה של הפסים

גשרים עם מיסעת
בטון

המכוונים ופסי הלשון ,ובהתאם לכך לסדר את הריתוכים הסופיים ברווח גדול יותר מנקודות העיגון
)איור .(21

ריתוך חיבור ,או ריתוך
סופי

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה הנאוטרלית

ריתוך הרכבה
בטמפרטורה הנאוטרלית

נקודת עיגון באורך  25נקודות
תמיכה בפסים
) (Skl 15במיסעת הבטון

ריתוך חיבור ,או ריתוך
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REJ

וויסות
מסילה מרותכת
ריתוכים רק בטמפרטורת הניטראלית אזור ללא וויסות מסילה

איור  21מיקום ריתוכי החיבור ,או הריתוכים הסופיים ,ונקודות העיגון בעת הרכבת  REJעל מיסעת בטון

 .16ערכים גבוליים להתקנת  REJבקשת אופקית
)(1

במהירויות  200קמ"ש ≤  Veחוסר מגבה יתר  ufשל  REJבקשת הוא:
 100מ"מ ≤ uf
מגבה היתר המותר  uהוא:
 120מ"מ ≤ 20 ≤ u
במהירויות  200 ≤ Ve ≤ 300מותר להתקין  REJבקשת רק במקרים יוצאי דופן.
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