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ΠΕΤΕΠ

Χάραξη Σιδηροδροµικής Γραµµής

1.

07-01-01-10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά γενικές αρχές για την χάραξη κανονικού εύρους γραµµής.

1.1. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισµούς:
• ∆.Γ.: ∆ιεύθυνση Γραµµής

1.2. ΣΥΜΒΟΛΑ

1

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

h

mm

R

m

v

km/h

L

m

i

mm/m

α

mm

Η ανεπάρκεια της υπερύψωσης

π

mm

Τo πλεόνασµα της υπερύψωσης

µ

mm/sec

Η µεταβολή της ανεπάρκειας της εφαρµοζόµενης υπερύψωσης h,
ανά µονάδα χρόνου, στις παραβολικές συναρµογές

γ

m/sec2

Μη εξισορροπούµενη πλευρική επιτάχυνση

H εφαρµοζόµενη υπερύψωση
Η ακτίνα της καµπύλης σε µέτρα
Η εφαρµοζόµενη ταχύτητα
Το µήκος της καµπύλης συναρµογής
Η κλίση του πρανούς υπερύψωσης (η µεταβολή της
εφαρµοζόµενης υπερύψωσης h ανά µονάδα µήκους, στις
παραβολικές συναρµογές)

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ βασίσθηκε στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000), αλλά και άλλες συµπληρώσεις
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2.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
Τα χαρακτηριστικά στοιχεία στις καµπύλες είναι τα εξής:
1.

H ακτίνα καµπύλης R

2.

Το παραβολικό L

3.

H εφαρµοζόµενη υπερύψωση h

4.

Η ανεπάρκεια α της υπερύψωσης

L≤

R
3,5

ισούται µε την διαφορά της εφαρµοζόµενης
υπερύψωσης h από τη θεωρητική hθVµεγ, που
αντιστοιχεί στη µέγιστη ταχύτητα Vµεγ των
ταχυκίνητων (επιβατικών) αµαξοστοιχιών.
α = h θ Vµεγ – h

5.

To πλεόνασµα π της υπερύψωσης

ισούται µε την διαφορά της θεωρητικής
υπερύψωσης hθVελ που αντιστοιχεί στη,
θεωρούµενη σαν ελάχιστη, ταχύτητα Vελ των
βραδυκίνητων (εµπορικών) αµαξοστοιχιών, από
την εφαρµοζόµενη υπερύψωση h.
π = h – hθ Vελ

6.

Η µεταβολή της εφαρµοζόµενης
υπερύψωσης h ανά µονάδα
µήκους, στις παραβολικές
συναρµογές

7.

Η µεταβολή µ=∆α/∆χ της
ανεπάρκειας της εφαρµοζόµενης
υπερύψωσης h, ανά µονάδα
χρόνου, στις παραβολικές
συναρµογές

που εκφράζεται µε την κλίση i του πρανούς
υπερύψωσης

Για κάθε ένα από τα προηγούµενα στοιχεία θεσπίζονται οριακές τιµές, που πρέπει να τηρούνται. Ο
συσχετισµός των οριακών αυτών τιµών οδηγεί, για κάθε ακτίνα καµπύλης και για κάθε συνδυασµό
µέγιστης και ελάχιστης ταχύτητας, σε ορισµένο περιθώριο διακύµανσης, µέσα στο οποίο πρέπει να
επιλεγεί η υπερύψωση, που θα εφαρµοσθεί.
Από την τελική αυτή υπερύψωση θα προκύψει, στην συνέχεια, ένα ελάχιστο µήκος παραβολικής
συναρµογής, που πρέπει επίσης να τηρηθεί (Σχήµα 1).

Ταχύτητα
Vµεγ, Vελ
Μήκος
παραβολικού L
Ακτίνα R

Επιλογή
υπερύψωσης
h

Σχήµα 1
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Ισχύουν οι εξής οριακές τιµές:
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΚΑΜΠΥΛΗΣ

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ

Οριακή τιµή της υπερύψωσης
h στην ελεύθερη γραµµή

h µεγ = 160 mm

Οριακή τιµή της υπερύψωσης
h σε σταθµούς

h µεγ = 100 mm

Οριακή τιµή της ανεπάρκειας α
της υπερύψωσης

αµεγ = hθ Vµεγ – h = 105 mm

Οριακή τιµή του πλεονάσµατος
π της υπερύψωσης

πµεγ = h - hθ Vελ = 100 mm

ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ’
ΕΞΑΙΡΕΣΗ

µε απόφαση της ∆.Γ.:
Οριακή τιµή της µεταβολής της
εφαρµοζόµενης υπερύψωσης
h, στις παραβολικές
συναρµογές, ανά µονάδα
µήκους.

144
i=
V µεγ

Η οριακή αυτή τιµή, ισοδυναµεί
µε τη µέγιστη ανεκτή κλίση i
του πρανούς υπερύψωσης

(µε παραδοχή µέγιστου
ρυθµού αύξησης της
υπερύψωσης r = 40 mm/sec)

Οριακή τιµή της µεταβολής της
ανεπάρκειας της
εφαρµοζόµενης υπερύψωσης,
στις παραβολικές συναρµογές,
ανά µονάδα χρόνου
Οριακή τιµή της µη
εξισορροπούµενης πλευρικής
επιτάχυνσης*

i=

216
,
V µεγ

µε ανώτατο όριο :

µ=

i µεγ = 2,5 mm/m
(µε παραδοχή µέγιστου
ρυθµού αύξησης της
υπερύψωσης r = 60
mm/sec)

∆α
= 60mm / sec
∆χ
γ= 0,7 m/sec2

κυρτές καµπύλες
Οριακή τιµή της µέγιστης
κατακόρυφης επιτάχυνσης∗

γκ = 0,2 m/sec2
κοίλες καµπύλες
γκ = 0,3 m/sec2

Από τις καθοριζόµενες στην προηγούµενη παράγραφο οριακές τιµές, επιτρέπεται, ύστερα από
έγκριση της ∆.Γ., υπέρβαση µέχρι 5% και για µία µόνο από τις ανωτέρω οριακές τιµές σε κάθε
καµπύλη, εκτός της µέγιστης τιµής της εφαρµοζόµενης υπερύψωσης (hµεγ = 160 mm).
Για τον προσδιορισµό της υπερύψωσης h, καθώς και του µήκους της παραβολικής συναρµογής L,
που θα εφαρµοσθούν, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι συνδυασµοί µέγιστων και ελάχιστων ταχυτήτων
V (V µεγ για τις επιβατικές αµαξοστοιχίες και V ελ για τις εµπορικές):
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

α

V µεγ ≤ 100 km/h

V ελ = 60 km/h

β

100 < V µεγ ≤ 140 km/h

V ελ = 70 km/h

γ

140 < V µεγ ≤ 200 km/h

V ελ = 80 km/h

∗ δεν περιλαµβάνεται στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000)
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Αν το επιβάλλουν τοπικές συνθήκες, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της ∆.Γ., να χρησιµοποιηθεί για
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση διαφορετικός συνδυασµός τιµών Vµεγ και Vελ.

2.2. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ
ΑΚΤΙΝΑΣ R ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
1. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα, συναρτήσει της ακτίνας R των κυκλικών καµπυλών, που είναι
επακριβώς πασσαλωµένες, εφ΄ όσον δεν συντρέχουν άλλοι περιορισµοί, λόγω κατά µήκος κλίσεως
της γραµµής, κλίσεως του πρανούς υπερύψωσης κτλ, θα υπολογίζεται µε τον τύπο2:

Vµεγ =

265 R
= 4,74 R
11,8

(1)

O τύπος (1) ισχύει για τους α και β, συνδυασµούς ταχυτήτων Vµεγ και Vελ της παρ. 2.1.4,
ανεξάρτητα από την ακτίνα.
Για τον συνδυασµό γ της ίδιας παραγράφου, ο τύπος (1) ισχύει εφόσον R ≤ 1250 m, ενώ για R >
1250 m ο τύπος:
2. Για τις ατµήλατες αµαξοστοιχίες, η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα θα υπολογίζεται µε τον τύπο:

V µαγ = 4,25 R

(3)

µε οριακή τιµή V µεγ ≤ 120 km/h
3. Από την επίλυση των εξισώσεων (1) και (2) ως προς το R προκύπτουν οι εξής αντίστοιχοι τύποι
που δίνουν την ελάχιστη ακτίνα Rελ συναρτήσει της µέγιστης ταχύτητας Vµεγ:
Για τους α και β συνδυασµούς των Rµεγ και Vελ της παραγράφου 2.1.4 καθώς και για τον συνδυασµό

Rελ

11,8V 2 µεγ
=
= 0,045V 2 µεγ
265

(4)

γ εφόσον V µεγ ≤ 170 km/h ισχύει:
Για 170 < Vµεγ ≤ 200 km/h ισχύει:

Rελ =

(

11,8 2
V µεγ − 802
205

)

(5)

Οι επιτρεπόµενες από τον Κανονισµό Κινήσεως µέγιστες ταχύτητες δεν πρέπει να υπερβαίνονται.

2.3. ΥΠΕΡΥΨΩΣΕΙΣ
1. Στα ευθύγραµµα τµήµατα των γραµµών, οι επιφάνειες κυλίσεως των σιδηροτροχιών τοποθετούνται
στο ίδιο ύψος και για τις δύο τροχιοσειρές.
2. Στις καµπύλες, η εξωτερική τροχιοσειρά τοποθετείται ψηλότερα από την εσωτερική κατά την
υπερύψωση h, δηλ. η υπερύψωση δίδεται πάντα στην εξωτερική σιδηροτροχιά. Η εσωτερική
σιδηροτροχιά ακολουθεί τα υψόµετρα της µηκοτοµής.
3. Η κανονική υπερύψωση h που θα εφαρµοσθεί, υπολογίζεται µε τον τύπο :

2

λαµβάνεται υπόψη η µεγαλύτερη υπερύψωση h=160 mm

4/20

ΠΕΤΕΠ:07-01-01-10

ΧΑΡΑΞΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

105 11,8V 2 4,68V 2
a=
⋅
=
R
R
265

(7)

Στην περίπτωση αυτή, η ανεπάρκεια υπερύψωσης α δίνεται από τον τύπο :

π=

160 11,8V 2 11,8V 2ελ 11,8
⋅
−
=
⋅ (0,60V 2 − V 2ελ )
265
R
R
R

(8)

και το πλεόνασµα υπερύψωσης π από τον τύπο:
όπου V ελ η τιµή, που προκύπτει από τον συνδυασµό ταχυτήτων της παρ. 2.1.4.
4. Κατ’ εξαίρεση, σε ορισµένες καµπύλες, στις οποίες οι τοπικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την
εφαρµογή της υπερύψωσης, που προκύπτει από τον τύπο (6), είτε γιατί δεν είναι δυνατή η
εφαρµογή παραβολικής συναρµογής του απαιτούµενου µήκους, είτε γιατί το µήκος του κυκλικού
τόξου της καµπύλης είναι ανεπαρκές (παρ. 2.7), επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση - για κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση - της ∆.Γ., να εφαρµοσθεί µικρότερη υπερύψωση, µε ελάχιστη τιµή,
υπολογιζόµενη από τον τύπο:

11,8V 2
h=
− 105
R

(9)

Στις περιπτώσεις, που από τον τύπο (9) προκύπτουν αρνητικές τιµές (δηλαδή υποβιβασµοί –
πράγµα απαράδεκτο), θα εφαρµόζεται µηδενική υπερύψωση.

Vµεγ = 0,375 R.h
V µεγ =

R
( h + 105 )
11 ,8

(10)

(11)

5. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα Vµεγ, για µια καµπύλη µε ακτίνα R, συναρτήσει µόνο της
υπερύψωσης, δίνεται από τον τύπο:
H µέγιστη δυνατή ταχύτητα - επιτρεπτή µόνο ύστερα από έγκριση της ∆.Γ.- σε µια καµπύλη µε
ακτίνα R, συναρτήσει µόνο της υπερύψωσης, δίνεται από τον τύπο:

Ο τύπος (11) για h=0 γίνεται:

V µεγ = 2,98 R

και για h=160:

V µεγ = 4,74 R

(11α)

6. Oπως ορίστηκε στην παράγραφο 2.1, η µέγιστη επιτρεπόµενη υπερύψωση είναι:
h µεγ = 160 mm
Oι εφαρµοζόµενες υπερυψώσεις στρογγυλεύονται στα 5 mm

160 11,8V 2 7,12V 2
h=
⋅
=
R
R
265
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7. Στις κύριες γραµµές µέσα σε σταθµούς, η εφαρµοζόµενη υπερύψωση δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει την τιµή h = 100 mm.
8. Σε ειδικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η εφαρµογή µεγαλυτέρων υπερυψώσεων, ύστερα από έγκριση
της ∆.Γ.
9. Σε αλλαγές τροχιάς, τοποθετηµένες σε καµπύλες κυρίας γραµµής, δίδεται η κανονική υπερύψωση
στον κλάδο τους, που ανήκει στην κύρια γραµµή, όπως προκύπτει από τον τύπο (6), για την
αποδεκτή ταχύτητα διελεύσεως του κλάδου αυτού.
10.Αρνητική υπερύψωση, που τυχόν θα προκύψει στον άλλο κλάδο της αλλαγής, µπορεί να γίνει
δεκτή, ύστερα από έγκριση της ∆.Γ.
11.Σε τµήµατα µε διπλή γραµµή και µεγάλες κλίσεις, εξαιτίας των οποίων προβλέπεται διαφορετική
ταχύτητα για κάθε γραµµή, πρέπει να εφαρµόζεται αντίστοιχα και διαφορετική υπερύψωση.
12.∆εν επιτρέπεται όµως, η υπερύψωση στην γραµµή, που διατρέχεται µε µικρότερη ταχύτητα, να
είναι µικρότερη από εκείνη, που δίνει ο τύπος (9) για τη µεγαλύτερη ταχύτητα της άλλης γραµµής.

2.4. ΠΡΑΝΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α
ΜΗΚΟΥΣ)
1. Η µετάβαση από ένα τµήµα γραµµής µε µηδενική υπερύψωση, σε άλλο µε υπερύψωση h, καθώς
και η µετάβαση από τµήµα γραµµής µε υπερύψωση h1 σε τµήµα µε υπερύψωση h2 (µεγαλύτερη ή
µικρότερη), πραγµατοποιείται µε ευθύγραµµο πρανές υπερύψωσης.
2. Η µεταβολή της υπερύψωσης ανά µονάδα µήκους ονοµάζεται κλίση του πρανούς υπερύψωσης και
εκφράζεται µε το λόγο: i =

∆h
όπου ∆h η µεταβολή υπερύψωσης, που αντιστοιχεί σε µήκος
∆L

συναρµογής ∆L.
3. Για την κλίση i του πρανούς υπερύψωσης ισχύει:

i≤

144
≤ 2,5mm / m
V µεγ

(12)

4. Όπως αναπτύσσεται στην παράγραφο 2.6.1.3, τα πρανή υπερύψωσης πρέπει να συµπίπτουν µε
τις παραβολικές συναρµογές.
5. Πρέπει να επιδιώκεται, τα πρανή υπερύψωσης να βρίσκονται, ολόκληρα, έξω από αλλαγές
τροχιάς, συσκευές διαστολής και, γενικά, συσκευές γραµµής. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, λόγω
τοπικών συνθηκών, επιβάλλεται περιορισµός στην ταχύτητα, που ορίζεται από τη ∆.Γ. κατά
περίπτωση.
6. Από την κυκλοφορία των συρµών, εµφανίζονται τοπικές µεταβολές στην κλίση του πρανούς
υπερύψωσης, κατά µήκος της συναρµογής.
7. Σαν ανοχές επεµβάσεως, για τη διόρθωση των ανωµαλιών αυτών, ορίζονται για τις διάφορες
µέγιστες ταχύτητες κυκλοφορίας, οι εξής τιµές, που προκύπτουν από µετρήσεις σε φορτιζόµενη
γραµµή, µε βάση τµήµα µήκους 3,0 m:
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Πίνακας Ανοχές επεµβάσεως για µεταβολή της υπερύψωσης και την στρεβλότητα
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ [mm/m]

ΤΙΜΗ µεταξύ σηµείων που απέχουν 3 m

V ≤ 60 km/h

6 mm/m

18 mm

60 km/h <V ≤80 km/h

5 mm/m

15 mm

80 km/h <V ≤100 km/h

4 mm/m

12 mm

100 km/h <V ≤120 km/h

3,3 mm/m

10 mm

V > 120 km/h

3 mm/m

9 mm

8. Παρόµοιες ανωµαλίες εµφανίζονται επίσης στις ευθυγραµµίες και τα κυκλικά τόξα, από
ανοµοιόµορφες υποχωρήσεις των σιδηροτροχιών, που δηµιουργούν τοπικές στρεβλότητες της
γραµµής.
Για τις στρεβλότητες αυτές, ισχύουν οι ίδιες ανοχές επεµβάσεως του πίνακα 1.

2.5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ
1. Η µεταβολή µ της ανεπάρκειας υπερύψωσης ανά µονάδα χρόνου, εκφράζεται µε το λόγο:

µ=

∆α
∆χ

(σε mm/sec)

όπου ∆α η µεταβολή της ανεπάρκειας υπερύψωσης σε χρονικό διάστηµα ∆χ.
Η µεταβολή αυτή, υπολογίζεται, συναρτήσει της αντίστοιχης µεταβολής της ανεπάρκειας
υπερύψωσης µήκους ανά µονάδα µήκους µε τη σχέση :

∆α ∆α Vµεγ
⋅
=
∆χ ∆L 3,6
και έχει σταθερή τιµή, ίση µε:

µ=

a Vµεγ
⋅
L 3,6

(13)

(13 α)

2. Η µέγιστη τιµή της µεταβολής της ανεπάρκειας υπερύψωσης ανά µονάδα χρόνου, που ορίζεται µε
την παρ. 2.1.2 ίση µε 60 mm/sec, για την µέγιστη εφαρµοζόµενη ταχύτητα της γραµµής, θεωρείται
ανεκτή, από άποψη ανέσεως των επιβατών.

2.6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ
2.6.1.

Γενικά

1. Μεταξύ ευθυγραµµίας και κυκλικής καµπύλης (µε ακτίνα R) ή µεταξύ δύο συνεχόµενων,
οµόστροφων κυκλικών καµπυλών (µε ακτίνες R1 και R2 ), πρέπει να παρεµβάλλεται καµπύλη
συναρµογής, για να εξασφαλίζεται βαθµιαία και οµαλή µεταβολή της ακτίνας καµπυλότητας, από
την τιµή ∞ που έχει για την ευθυγραµµία στην τιµή R, ή από R1 σε R2, κατά την µετάβαση από τη
µια καµπύλη στην άλλη.

ΠΕΤΕΠ:07-01-01-10
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2. Κατά µήκος της καµπύλης συναρµογής, µεταξύ ευθυγραµµίας και κυκλικής καµπύλης, η
καµπυλότητα πρέπει να µεταβάλλεται γραµµικά, από την µηδενική τιµή, που έχει στην αρχή της
(δηλαδή στο σηµείο επαφής της µε την ευθυγραµµία), ως την τελική τιµή

1
, που αντιστοιχεί στην
R

ακτίνα R της κυκλικής καµπύλης, στο τέλος της καµπύλης συναρµογής (δηλαδή το σηµείο επαφής
της µε το κυκλικό τόξο).
Γραµµική επίσης πρέπει να είναι η µεταβολή καµπυλότητας της καµπύλης συναρµογής, όταν
παρεµβάλλεται µεταξύ δύο συνεχόµενων οµόστροφων κυκλικών καµπυλών.
Για την οµαλή κύλιση των συρµών, πρέπει το πρανές υπερύψωσης να εκτείνεται στο µήκος της
παραβολικής συναρµογής. ∆ηλαδή η υπερύψωση πρέπει να αρχίζει στο ίδιο σηµείο µε την
παραβολική συναρµογή και, αυξάνοντας γραµµικά ως το τέλος της συναρµογής, να φθάνει στο
σηµείο αυτό, την καθορισµένη, για το κυκλικό τόξο, τιµή h, όπως δείχνει το σχήµα 2.

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα βελών και υπερυψώσεων

2.6.2.

Υπολογισµός καµπύλης συναρµογής

Η καµπύλη συναρµογής, που θα εφαρµόζεται, είναι κυβική παραβολή της µορφής
y = K x3
∆ιακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

2.6.3.

Οριζοντιογραφική συναρµογή ευθυγραµµίας και κυκλικής καµπύλης

Για την περίπτωση συναρµογής ευθυγραµµίας και κυκλικής καµπύλης, ο σταθερός συντελεστής Κ
ορίζεται

Κ =
8/20

1
6 lR συν 3τ
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όπου: l η προβολή στην ευθυγραµµία του µήκους L της καµπύλης συναρµογής, R η ακτίνα της
καµπύλης και τ η γωνία, που σχηµατίζει µε την ευθυγραµµία η κοινή εφαπτόµενη της καµπύλης
συναρµογής και του κυκλικού τόξου, στο σηµείο επαφής τους (βλ. σχ. 3).
Με βάση τα ανωτέρω, η εξίσωση της καµπύλης συναρµογής γίνεται:

y=

Χ3
6lRσυν 3τ

(14)

Σχήµα 3 : Παραβολική συναρµογή µεταξύ ευθυγραµµίας και κυκλικής καµπύλης.
Στις περιπτώσεις που το µήκος της καµπύλης συναρµογής είναι:

L≤

R
,
3,5

επιτρέπεται να εφαρµόζεται, αντί του τύπου (14), ο απλοποιηµένος τύπος της κυβικής παραβολής:

Χ3
y=
6 LR

(15)

όπου δεχόµαστε ότι : L = l ( βλ. σχήµα 3α)
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Σχήµα 3α: Παραβολική συναρµογή µεταξύ ευθυγραµµίας και κυκλικής καµπύλης (περίπτωση L ≤

2.6.4.

R
)
3,5

Υπολογισµός του µήκους του τόξου συναρµογής

∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις, ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της υπερύψωσης:
1. Υπολογισµός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R (παρ.2.3.3)3:
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

h ⋅V
144
h
=
2,5

Lελ =

V ≥ 57,6 km/h

Lελ

V < 57,6 km/h

(20)

(20α)

2. Υπολογισµός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R-105 (κατ’ εξαίρεση περίπτωση,
παρ 2.3.4)4:
Το ελάχιστο µήκος της παραβολικής συναρµογής θα είναι το µεγαλύτερο που προκύπτει από τους
εξής τρεις τύπους:

2.6.5.

Lελ =

h ⋅V
144

(20)

Lελ =

a ⋅V
216

(22)

Lελ =

h
2,5

(20α)

Οριζοντιογραφική συναρµογή δύο οµόστροφων, συνεχόµενων, κυκλικών
καµπυλών

1. Εάν η διαφορά της επιτάχυνσης µεταξύ δύο οµόστροφων, συνεχόµενων, κυκλικών καµπυλών είναι
< 0,2 m/sec2, τότε παραλείπεται η συναρµογή αυτών µε παραβολικό τόξο∗ 5.

3

Εφ΄ όσον η υπερύψωση που θα εφαρµοσθεί υπολογίζεται µε τον τύπο (6) όπως κατά κανόνα πρέπει να γίνεται (βλ.
παρ. 2.3.3), θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του ελάχιστου µήκους Lελ της παραβολικής συναρµογής, µόνο
η οριακή τιµή της µεταβολής της υπερύψωσης ανά µονάδα µήκους

4

∗
5

(i ≤

144
Vµεγ

και i ≤2,5 mm/m) γιατί δίνει

δυσµενέστερα αποτελέσµατα, (µεγαλύτερα µήκη του Lελ).
βλ. προηγούµενη υποσηµείωση
δεν προβλέπεται στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000)
η πλευρική επιτάχυνση υπολογίζεται ως εξής:

γ=

v2
h
−g⋅
R
S

όπου v [m/sec], R [m], g=9,81 m/sec2, h [mm], S=1500 [mm]
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2. Για την περίπτωση σύνδεσης δύο οµόστροφων, συνεχόµενων, κυκλικών καµπυλών, µε ακτίνες R1
και R2 ( όπου R1 > R2), οι οποίες έχουν αντίστοιχα µε τις εκατέρωθεν ευθυγραµµίες, καµπύλες
συναρµογής µήκους L1 και L2, µε προβολές l 1 και l 2 και µετατοπίσεις δ1 και δ2, η παραβολική
συναρµογή ορίζεται από τις εξισώσεις (βλ. σχ. 4):
α. Για την πλευρά προς την καµπύλη µε ακτίνα R1:

1
Χ2 δ
y=
+ −
2 R1 2 6lρ

 l 3 l
3
( 2 ) − ( 2 − x)  (16α)



β. Για την πλευρά προς την καµπύλη µε ακτίνα R2:

1
Χ2 δ
y=
+ +
2 R2 2 6lρ
όπου:

η

δ = δ 2 − δ1 =

2

µετατόπιση
2

l2
l
− 1
24 R2 24 R1

(17)

R1 R2
R1 − R2

(18)

l = 24 ρ .δ

(19)

ρ=

και

 l 3 l
3
( 2 ) − ( 2 − x)  (16β)



Όπως δείχνει το σχήµα 4, σαν αρχή των συντεταγµένων ορίζεται το σηµείο 0

Σχήµα 4: Παραβολική συναρµογή µεταξύ δύο συνεχόµενων κυκλικών καµπυλών

ΠΕΤΕΠ:07-01-01-10
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2.6.6.

Σύνδεση δύο οµόστροφων κυκλικών καµπυλών, που µεταξύ τους µεσολαβεί
µια µικρή ευθυγραµµία

Για την περίπτωση δύο οµόστροφων κυκλικών καµπυλών, µε ακτίνες R1 και R2 (R1>R2), που µεταξύ
τους µεσολαβεί µια µικρή ευθυγραµµία, της οποίας το µήκος δεν είναι αρκετό, για να τοποθετηθεί,
στην κάθε καµπύλη, κανονική παραβολική συναρµογή, µε στρογγυλεύσεις, και να παραµείνει το
απαιτούµενο ενδιάµεσο ευθύγραµµο τµήµα (µήκους τουλάχιστον 30m 6 ) (παρ. 2.7, σχήµα 9), η
σύνδεση των δύο καµπυλών γίνεται µε µια ενιαία παραβολική συναρµογή T1 – Τ2 (σχήµα 6), χωρίς
µεσολάβηση ευθύγραµµου τµήµατος. Οι συντεταγµένες της ενιαίας αυτής συναρµογής δίνονται από
την εξίσωση:

y=

εφόσον

L2 〉

Χ3
(20)

6l2 R2συν 3τ 2

R2
,
3,5

ή από την απλοποιηµένη µορφή της:

Χ3
y=
6l2 R2
εφ’ όσον

L2 ≤

(20α)

R2
3,5

Στις εξισώσεις αυτές και το σχ. 6 είναι:
• L1, L2 τα απαιτούµενα µήκη τόξων συναρµογής της ευθυγραµµίας µε τις δύο κυκλικές καµπύλες
(αντίστοιχων ακτινών R1, R2).
• l1, l2 τα αντίστοιχα µήκη προβολών των δύο αυτών τόξων συναρµογής επί της ευθυγραµµίας.
• δ1, δ2 οι µετατοπίσεις των δύο κυκλικών καµπυλών, που αντιστοιχούν στα µήκη συναρµογής L1, L2.
• Μ1, Μ2 τα σηµεία επαφής των αρχικών καµπυλών µε την ενδιάµεσή τους ευθυγραµµία.
• Οι εξισώσεις (20) και (20α) εφαρµόζονται µε τις εξής προϋποθέσεις:
• Οι τιµές του χ πρέπει να µεταβάλλονται µεταξύ l1 και l2, δηλαδή
l1 ≤ χ ≤ l 2
• Η αρχική ενδιάµεση ευθυγραµµία Μ1, Μ2 πρέπει να έχει µήκος:

(Μ1Μ 2 ) ≥

l2ελ − l1ελ
2

όπου l1ελ και l2ελ είναι τα ελάχιστα µήκη προβολών των τόξων συναρµογής, που αντιστοιχούν στη
µέγιστη επιτρεπτή κλίση του πρανούς υπερύψωσης:

6
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προτείνεται η τοποθέτηση ευθύγραµµου τµήµατος µήκους ίσου µε V (km/h) µε ελάχιστο µήκος τα 30 m χωρίς τις
στρογγυλεύσεις.
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• Τα µήκη l 1 και l 2 πρέπει να υπολογισθούν για την ίδια ταχύτητα V και την ίδια κλίση i του πρανούς
υπερύψωσης: i =

144
V

Σχήµα 6: Παραβολική συναρµογή µεταξύ δύο οµόστροφων κυκλικών καµπυλών ακτίνων R1 & R2 (R1 > R2) µε
µικρή ενδιάµεση ευθυγραµµία

2.6.7.

Οριζοντιογραφική συναρµογή δύο αντίστροφων κυκλικών καµπυλών

Μεταξύ δύο αντίστροφων κυκλικών καµπυλών της κύριας γραµµής πρέπει οπωσδήποτε, να
µεσολαβεί ένα ευθύγραµµο τµήµα, αρκετά µεγάλο, ώστε να µπορούν να παρεµβληθούν από µια
παραβολική συναρµογή προς την κάθε κυκλική καµπύλη.
Μεταξύ των δύο αυτών συναρµογών πρέπει να παραµένει ευθύγραµµο τµήµα, ελάχιστου µήκους 30m
7
, στο οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται οι στρογγυλεύσεις στις άκρες των συναρµογών, που
απαιτούνται σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 2.7.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παρεµβολή του ελάχιστου ευθύγραµµου τµήµατος, θα πρέπει το
τµήµα αυτό να παραλείπεται και οι δύο συναρµογές να έχουν κοινή αρχή, κοινή εφαπτοµένη και την
ίδια µεταβολή καµπυλότητας.
Μεταξύ δύο αντίστροφων καµπυλών, µε κοινή αρχή καµπύλης συναρµογής, όπου η µεταβολή της
καµπυλότητας είναι η ίδια σε όλο το µήκος των δύο συναρµογών, θα πρέπει επίσης η υπερύψωση να
µεταβάλλεται οµοιόµορφα, σε όλο το µήκος των δύο συναρµογών και να µηδενίζεται στην κοινή αρχή
των (σηµείο καµπής).

7

προτείνεται η τοποθέτηση ευθύγραµµου τµήµατος µήκους ίσου µε V/2 (km/h) µε ελάχιστο µήκος τα 30m χωρίς
τις στρογγυλεύσεις
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Στη γραφική παράσταση αυτών των καµπυλών, η γραµµική µεταβολή των βελών και των
υπερυψώσεων απεικονίζονται, αντίστοιχα, µε τα ευθύγραµµα τµήµατα ΑΟΒ και ΓΟ∆.
Στην περίπτωση σύνδεσης δύο αντίστροφων καµπυλών, µε κοινή αρχή καµπύλης συναρµογής, θα
πρέπει οι δύο συνεχόµενες παραβολικές συναρµογές να έχουν ελάχιστο µήκος που υπολογίζεται, για
την κάθε µια, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους 2.6.2.1, και να
συνδυάζονται κατά τρόπο ώστε να αποτελούν ενιαία συναρµογή, µε σταθερή µεταβολή καµπυλότητας
και υπερύψωσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Σχήµα 7: ∆ιάγραµµα βελών και υπερυψώσεων δύο διαδοχικών αντίστροφων κυκλικών καµπυλών

2.6.8.

Υψοµετρική συναρµογή οµόστροφων κυκλικών καµπυλών

Μεταξύ δύο οµόστροφων, συνεχόµενων καµπυλών, µε ακτίνες R1 και R2 και αντίστοιχες υπερυψώσεις
h1 και h2, η ενδιάµεση παραβολική συναρµογή θα έχει, στην αρχή της, υπερύψωση h1 και στο τέλος
h2, µε ενδιάµεση γραµµική µεταβολή (βλ. σχήµα 5).

Σχήµα 5: ∆ιάγραµµα βελών και υπερυψώσεων δύο διαδοχικών κυκλικών καµπυλών
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Το ελάχιστο µήκος του τόξου συναρµογής υπολογίζεται ως εξής:
∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις, ανάλογα µε τον τρόπο υπολογισµού της υπερύψωσης:

1. Υπολογισµός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R (παρ.2.3.3)8:
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
V ≥ 57,6 km/h

ΜΗΚΟΣ ΤΟΞΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

Lελ =

(h2 − h1 )V
144

Lελ =

V < 57,6 km/h

(21)

h2 − h1
2,5

(21α)

2. Υπολογισµός υπερύψωσης βάσει του τύπου h=7,12*v2/R-105 (κατ’ εξαίρεση περίπτωση) (παρ.
2.3.4)9:

2.6.9.

Lελ =

(h2 − h1 )V
144

(21)

Lελ =

(a2 − a1 )V
216

(23)

Lελ =

h2 − h1
2,5

(21α)

Εφαρµογή των τόξων συναρµογής

Η εφαρµογή των τύπων των προηγούµενων παραγράφων, για τον προσδιορισµό των συντεταγµένων
χαράξεως της παραβολικής συναρµογής, γίνεται κυρίως, σε αρχικές χαράξεις γραµµής, ενώ για τις
διορθώσεις καµπυλών στις υπάρχουσες γραµµές, χρησιµοποιείται σπανιότερα.
Σε υφιστάµενες γραµµές, και για ταχύτητες µέχρι 100 km/h, επιτρέπονται εξαιρέσεις από όσα ορίζονται
στις παραγράφους 2.6.1.3, 2.6.2.3.1, 2.6.2.5 και 2.7, όταν οι τοπικές συνθήκες εµποδίζουν την
εφαρµογή τους και ύστερα από έγκριση της ∆.Γ.10

2.6.10. ∆ιόρθωση της χάραξης σε υφιστάµενες καµπύλες
Για την διόρθωση της χάραξης σε υφιστάµενες καµπύλες, χρησιµοποιείται η µέθοδος των βελών, κατά
την οποία, µε πολύ ικανοποιητική προσέγγιση, τα βέλη θεωρούνται ανάλογα προς την καµπυλότητα,
τόσο κατά µήκος της συναρµογής, όσο και της κυκλικής καµπύλης.

8

Εφ΄ όσον η υπερύψωση που θα εφαρµοσθεί υπολογίζεται µε τον τύπο (6) όπως κατά κανόνα πρέπει να
γίνεται, θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του ελάχιστου µήκους Lελ της παραβολικής συναρµογής,
µόνο η οριακή τιµή της µεταβολής της υπερύψωσης ανά µονάδα µήκους

9
10

(i ≤

144
Vµεγ

και i ≤2,5 mm/m) γιατί

δίνει δυσµενέστερα αποτελέσµατα, (µεγαλύτερα µήκη του Lελ).
βλ. προηγούµενη υποσηµείωση
Στις περιπτώσεις αυτές, θα εφαρµόζεται ότι ορίζουν αντίστοιχα οι καταργούµενοι ΚΕΓ (Κανονισµοί Επιδοµής
Γραµµής, 1953) και ΣΚΕΓ (Συµπλήρωµα Κανονισµών Επιδοµής Γραµµής, 1953).
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Με αφετηρία την παραδοχή αυτή, µετρώνται επί τόπου και καταγράφονται σε διάγραµµα τα βέλη µιας
χορδής, σταθερού µήκους 2l = 20 m, που µετατοπίζεται διαδοχικά, ανά 10 m, και κατόπιν –στο
γραφείο- µε κατάλληλη επεξεργασία του διαγράµµατος (αναλυτικά ή µε τη βοήθεια ειδικών
διορθωτικών συσκευών) προσδιορίζεται η απαιτούµενη µετάθεση της γραµµής στις άκρες της κάθε
χορδής, ώστε το διάγραµµα βελών να αποκτήσει την επιθυµητή µορφή του σχήµατος 8, δηλαδή να
εξισωθούν τα βέλη σε όλο το µήκος του κυκλικού τόξου και να µεταβάλλονται γραµµικά, στο µήκος της
καµπύλης συναρµογής.

Σχήµα 8: ∆ιάγραµµα βελών

2.6.11. Συναρµογές σε αλλαγές τροχιάς
Οι οριζόντιες συναρµογές των προηγούµενων παραγράφων, επιτρέπεται να µην εφαρµόζονται σε
δευτερεύοντες κλάδους αλλαγών τροχιάς, σε συνδέσεις αλλαγών µεταξύ τους, καθώς επίσης και σε
παρακαµπτήριες γραµµές σταθµών, βιοµηχανικών συνδέσεων, λιµένων, κ.λπ.
Ειδική τεχνική οδηγία της ∆.Γ. θα καθορίσει τους όρους χαράξεως και περιορισµού ταχύτητας, που θα
εφαρµόζονται στις περιπτώσεις αυτές.

2.7. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΩΝ ΤΟΞΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ
Στις άκρες των οριζοντιογραφικών συναρµογών των κυκλικών καµπυλών, τόσο προς την ευθεία, όσο
και προς το κυκλικό τµήµα της καµπύλης, δηµιουργούνται, υποχρεωτικά, στρογγυλεύσεις, όπως
δείχνει το σχήµα 9, για να γίνει η κύλιση οµαλότερη.
Αντίστοιχες στρογγυλεύσεις εφαρµόζονται και στις
στρογγυλεύσεων, καθορίζεται µε τεχνική οδηγία της ∆.Γ.

υπερυψώσεις.

Η

µορφή

αυτών

των

Σχήµα 9
Στρογγυλεύσεις στα άκρα οριζόντιων συναρµογών και πρανών υπερυψώσεων
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Στην περίπτωση δύο αντίστροφων καµπυλών, µε κοινή αρχή καµπύλης συναρµογής, που
µορφώνονται σύµφωνα µε την παρ. 12, δεν γίνονται στρογγυλεύσεις στο σηµείο καµπής της
συναρµογής (βλ. σχήµα 9 και 10).
Για τη µόρφωση του πρανούς υπερύψωσης των δύο τροχιοσειρών, µπορεί να εφαρµοσθεί
οποιαδήποτε από τις τρεις διατάξεις του σχήµατος 10 και εκλέγεται, κατά περίπτωση, εκείνη, που
συνεπάγεται τις λιγότερες εργασίες ανυψώσεως ή υποβιβασµού γραµµής.
Οι ανωµαλίες που προκαλούνται από την είσοδο ή έξοδο σε µια παραβολική συναρµογή (ή πρανές
υπερύψωσης) δεν αποσβένονται αµέσως και εποµένως, αν δύο συναρµογές βρίσκονται κοντά η µια
στην άλλη, είναι πιθανό οι ανωµαλίες να επαυξηθούν.
Γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται, να αφήνεται ένα διάστηµα, τουλάχιστον 30 m, -ανεξάρτητα από την
ταχύτητα- ανάµεσα στα σηµεία περατώσεως των στρογγυλεύσεων δύο διαδοχικών συναρµογών (ή
πρανών υπερύψωσης), τόσο στο µεταξύ των δύο καµπυλών ευθύγραµµο τµήµα, όσο και στο καθαρό
κυκλικό τόξο, που αποµένει στην κάθε καµπύλη (βλ. σχ. 9)

Σχήµα 10: Μηκοτοµή τροχιοσειρών

2.8. ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ
1. Στην κατά µήκος τοµή της γραµµής, τα τµήµατα της ερυθράς µε διαφορετικές κλίσεις, πρέπει να
συναρµόζονται στα σηµεία αλλαγής κλίσεων, µε κατάλληλα κυκλικά τόξα (κατακόρυφες κυκλικές
συναρµογές), εφ’ όσον η διαφορά των αντίστοιχων κλίσεων –αν είναι οµόρροπες- ή το άθροισµά
τους – αν είναι αντίρροπες- προκύπτει µεγαλύτερο από 0,0025.
2. Για την άνεση της κυκλοφορίας, πρέπει να επιδιώκεται, η ακτίνα της κατακόρυφης κυκλικής
συναρµογής να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερη.
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Ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µέγιστη ταχύτητα, ορίζονται οι εξής ελάχιστες επιτρεπόµενες
ακτίνες της κατακόρυφης συναρµογής:
Πίνακας: Ελάχιστες επιτρεπόµενες ακτίνες της κατακόρυφης συναρµογής
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΚΤΙΝΑ R [m]

R [m]
Κατ’ εξαίρεση

V ≤ 100 km/h

5.000 m

2.500 m

100 < V ≤ 150 km/h

10.000 m

5.000 m

150 < V ≤ 200 km/h

20.000 m

10.000 m

3. Η κατακόρυφη συναρµογή πρέπει, όσο είναι δυνατό, ν’ αποφεύγεται στα πρανή υπερύψωσης. Αν
όµως αυτό δεν µπορεί να γίνει, θα εφαρµόζεται συναρµογή, µε ακτίνα όσο το δυνατό µεγαλύτερη.
Επίσης η κατακόρυφη συναρµογή κλίσεων πρέπει να τερµατίζεται σε απόσταση τουλάχιστον 6m
από την αρχή ή το τέλος κάθε συσκευής γραµµής (αλλαγής τροχιάς, συσκευής διαστολής κ.λπ.).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και για ταχύτητες µέχρι 100 km/h, επιτρέπεται η ύπαρξη καµπύλης
κατακόρυφης συναρµογής κλίσεων και σε συσκευές γραµµής, εφόσον η ακτίνα της κυκλικής αυτής
συναρµογής είναι τουλάχιστον 5.000 m.
Τέλος οι κατακόρυφες συναρµογές πρέπει ν’ αποφεύγονται στα, χωρίς έρµα, καταστρώµατα
µεταλλικών γεφυρών.
Η υψοµετρική πασσάλωση των κατακόρυφων συναρµογών κλίσεως είναι υποχρεωτική.
4. Στις κατακόρυφες συναρµογές οι επιτρεπόµενες αναπτυσσόµενες κατακόρυφες επιταχύνσεις
ορίζονται∗:
-

Σε κοίλα τόξα: 0,30 m/sec2

-

Σε κυρτά τόξα: 0,20 m/sec2

5. Το µήκος l των εφαπτόµενων των κατακόρυφων συναρµογών κλίσεως δίνεται, µε ικανοποιητική
προσέγγιση, από τους εξής τύπους (βλ. σχ. 11):
α. Συναρµογή, οριζόντιου τµήµατος γραµµής µε
κεκλιµένο, κλίσεως 1:m

l1 =

Rσ 1 1
⋅
2 m

(24α)

β. Συναρµογή µεταξύ οµόσηµων κλίσεων 1:m και
1: n:

l2 =

Rσ 2  1 1 
 − 
2 m n

(24β)

γ. Συναρµογή µεταξύ ετερόσηµων κλίσεων 1:m
και 1:n

l3 =

Rσ 3  1 1 
 + 
2 m n

(24γ)

∗ δεν προβλέπεται στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000)
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Σχήµα 11: Κατακόρυφη συναρµογή διαφορετικών κλίσεων
6. Οι τεταγµένες y, για την χάραξη της κυκλικής κατακόρυφης συναρµογής, δίνονται, µε ικανοποιητική
προσέγγιση, από τον τύπο:

y=

Χ2
2 Rσ

(25)

(βλ. σχ. 12)

Σαν άξονας των τετµηµένων χ θεωρείται η κάθε µια από τις συναρµοζόµενες κλίσεις και οι
τεταγµένες y µετρώνται κάθετα στις κλίσεις αυτές.

Σχήµα 12
Η αρχή των τετµηµένων προσδιορίζεται από το µήκος l των εφαπτοµένων, που υπολογίζεται µε έναν
από τους τύπους (24) της προηγ. παραγράφου.

2.9. ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΛΙΣΗ11
Η µέγιστη κατά µήκος κλίση ορίζεται σε:

11

Για ταχύτητες άνω των 200 km/h θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆).
Έχουν ληφθεί στοιχεία και από την Τεχνική Οδηγία των DB 800.0110 (Netzinfrastruktur Technik entwerfen;
Linienfuhrung -- Τεχνικές διαµόρφωσης υποδοµής δικτύων. Χάραξη γραµµής. (Προδιαγραφή Γερµανικών
Σιδηροδρόµων (DB)).
∆εν προβλέπεται στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000).
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2.9.1.

Ελεύθερη (εκτός σταθµών) γραµµή

• Έως 25 ‰ σε υφιστάµενες γραµµές για ταχύτητες v ≤ 120 km/h
• Έως 14 ‰ σε νέες γραµµές (έως 16‰ κατόπιν εγκρίσεως της ∆.Γ.)

2.9.2.

Σήραγγες (νεοκατασκευαζόµενες)

• Μήκους ≤ 1.000 m: ≤ 2‰
• Μήκους >1.000 m: ≤ 1‰

2.9.3.

Σταθµοί (νεοκατασκευαζόµενοι)

• Έως 2,5‰

2.10. ΑΞΟΝΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
Οι νέες γραµµές θα κατασκευάζονται για αξονικά φορτία 22,5 t.

2.11. ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 12
Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων παρακείµενων γραµµών η απόσταση µεταξύ των αξόνων δύο
γραµµών καθορίζεται από:
- το στατικό περιτύπωµα του τροχαίου υλικού (µέγιστο περίγραµµα που καταλαµβάνει ο συρµός σε
στάση),
- το δυναµικό περιτύπωµα του τροχαίου υλικού στις ευθυγραµµίες (µέγιστο περίγραµµα που
καταλαµβάνει ο συρµός εν κινήσει), το επιπλέον διάστηµα που επιβάλλει η κίνηση στις στροφές.
Στις ευθυγραµµίες και σε καµπύλες ακτίνας καµπυλότητας Rc > 250m η απόσταση των αξόνων των
δύο γραµµών κυµαίνεται σύµφωνα µε την U.I.C., ανάλογα µε την ταχύτητα κίνησης V από 3,57 m
µέχρι 3,67 m, σύµφωνα µε τον πίνακα 3.
Πίνακας Αξονική απόσταση γραµµών
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
V ≤ 80km/h
80 < V ≤ 160km/h
160 < V ≤ 200km/h
V > 200km/h

12
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ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
3,65 m
(κατ’ εξαίρεση 3,60 m)
4,00 m
4,20 m
(κατ’ εξαίρεση 4,00 m)
4,20 m

Για ταχύτητες άνω των 200 km/h θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι Τεχνικές Προδιαγραφές
∆ιαλειτουργικότητας (ΤΠ∆).
∆εν προβλέπεται στον Νέο Κανονισµό Επιδοµής Γραµµής (2000)
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