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Εξασφάλιση γραµµών µε εξασφαλιστικούς πασσάλους
παρά την γραµµή

1.

ΠΕΤΕΠ

07-02-03-10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την εξασφάλιση του άξονα της γραµµής και των ορίων απαλλοτρίωσης
µε εξασφαλιστικούς πασσάλους παρά την γραµµή.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στο έργο ενσωµατώνονται τα εξής υλικά.
• Αποτµήµατα παλαιών σιδηροτροχιών, τα οποία θα διαθέσει στον ανάδοχο ο Ο.Σ.Ε.
• Λάµες από φύλλα αλουµινίου, διαστάσεων 100 Χ 300 Χ 2,5 [mm].
• Ετικέτες αλουµινίου στην οποία θα αναγράφονται στοιχεία εξασφάλισης (περίπτωση
εξασφάλισης µε λάµες).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
Η χάραξη του άξονα γραµµής (και η προσωρινή σήµανση µε ξύλινους πασσάλους) θα γίνει,
σύµφωνα µε τις διατοµές της µελέτης των χωµατουργικών.

3.2. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ∆ΙΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η εξασφάλιση του άξονα της διπλής γραµµής θα γίνει µε δύο τρόπους, ως ακολούθως:
1. Με έµπηξη δύο πασσάλων (αποτµήµατα σιδηροτροχιών), οι οποίοι θα τοποθετούνται
εκατέρωθεν του άξονα της διπλής γραµµής κατακόρυφα και κάθετα ως προς αυτόν.
2. Στις σήραγγες, γέφυρες, κρηπιδώµατα σταθµών κλπ. (όπου δεν είναι δυνατή η έµπηξη
πασσάλων στην επιθυµητή απόσταση) η εξασφάλιση θα γίνεται από λάµες αλουµινίου επίπεδες
οι οποίες θα στερεώνονται εκατέρωθεν του άξονα της διπλής γραµµής και κάθετα ως προς τον
άξονα, σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.
3. Σαν πάσσαλοι εξασφάλισης θα χρησιµοποιηθούν παλιές άχρηστες σιδηροτροχιές, τις οποίες θα
διαθέσει ο ΟΣΕ σε διάφορα µήκη. Τις λάµες θα τις προµηθευτεί ο ανάδοχος του έργου από το
εµπόριο.
4. Η εργασία της εξασφάλισης του άξονα διπλής γραµµής θα γίνει πριν από τις εργασίες στρώσης.
Η στρώση και η παραλαβή των γραµµών θα γίνεται βάσει των εξασφαλιστικών πασσάλων.
Η εργασία εξασφάλισης του άξονα της διπλής γραµµής περιλαµβάνει:

ΠΕΤΕΠ:07-02-03-10
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3.2.1.

Εξασφάλιση µε πασσάλους

Ο πάσσαλος θα εµπήγνυται κατακόρυφα και κάθετα προς τον άξονα της διπλής γραµµής. Το
πέλµα της σιδηροτροχιάς του άξονα θα βρίσκεται πάντα προς την πλευρά της κίνησης των
αµαξοστοιχιών.
Η εργασία περιλαµβάνει τα εξής:
• Κοπή - µεταφορά και διασπορά των πασσάλων επί τόπου του έργου.
• Έµπηξη πασσάλων εξασφάλισης (διάνοιξη οπής, τοποθέτηση πασσάλου, πλήρωση µε
σκυρόδεµα Β160), σε αποστάσεις όπως καθορίζονται κατωτέρω.
• Τοποθέτηση του εξασφαλιστικού σηµείου (ποντάρισµα).
• Βαφή πασσάλων.

3.2.2.

Εξασφάλιση µε λάµες

Η εργασία περιλαµβάνει τα εξής:
• Προµήθεια, διαµόρφωση και διασπορά των λαµών αλουµινίου επί τόπου του έργου.
• Στερέωση των λαµών µε κάρφωµα ή µε συγκόλληση.
• Το κάρφωµα των λαµών θα γίνεται µε ειδικό εργαλείο καρφώµατος. Η συγκόλληση των λαµών,
όπου αυτό θ’ απαιτηθεί, θα γίνεται µε ηλεκτροκόλληση.
• Τοποθέτηση του εξασφαλιστικού σηµείου (ποντάρισµα).
• Βαφή λαµών.
• Τοποθέτηση επί των λαµών ετικέτας αλουµινίου στην οποία θα έχει αναγραφεί µε ανάγλυφα
στοιχεία η απόσταση µεταξύ του σηµείου εξασφάλισης και του άξονα της πλησιέστερης
γραµµής, όταν η γραµµή θα είναι στην τελική οριζοντιογραφική θέση της.
Οι διαστάσεις των λαµών θα είναι 100 Χ 300 Χ 2,5 [mm] και θα κατασκευασθούν από φύλλα
αλουµινίου (πάχους 2,5 mm).

3.2.3.

Αποστάσεις εξασφαλιστικών σηµείων

Τα εξασφαλιστικά σηµεία (πάσσαλοι/ λάµες) θα τοποθετούνται κάθετα προς τον άξονα της
γραµµής1 ως εξής:

3.2.3.1.

Αποστάσεις από τον άξονα της γραµµής

Η απόσταση του εξασφαλιστικού πασσάλου από τον άξονα της πλησιέστερης γραµµής θα
ανέρχεται σε 3 m.
Η λάµα θα στερεώνεται σε σταθερό σηµείο (κρηπίδωµα σταθµού, τοιχίο κλπ) σε απόσταση 3 m, η
εάν αυτό δεν είναι δυνατόν στο πλησιέστερο δυνατόν σηµείο προς την απόσταση των 3 m.

3.2.3.2.

Αποστάσεις µεταξύ των πασσάλων

Η απόσταση µεταξύ των εξασφαλιστικών σηµείων κατά µήκος της γραµµής θα είναι:
• Σε ευθυγραµµίες 50 m
• Σε καµπύλες 10 m και

1

2/8

Η ευθυγραµµία που ορίζεται από το ζεύγος των εξασφαλιστικών σηµείων θα είναι κάθετη προς τον άξονα
της γραµµής.
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Υποχρεωτικά θα τοποθετείται πάσσαλος στην αρχή, στο τέλος των παραβολικών τόξων των
καµπυλών και στο µέσον της καµπύλης.

3.2.4.

Ύψος πασσάλων

1. Το ύψος του ζεύγους των πασσάλων σε κάθε διατοµή θα είναι 25 cm ± 5 cm πάνω από την
ερυθρά (τελική στάθµη) της σιδηροτροχιάς της γραµµής (στις καµπύλες θα λαµβάνεται η
ερυθρά της υπερυψωµένης σιδηροτροχιάς).
2. Ο πάσσαλος θα εµπήγνυται στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 50 cm, εντός οπής διαµέτρου
τουλάχιστον 20 cm, η οποία θα πληρούται µε σκυρόδεµα Β160.

3.2.5.

Τοποθέτηση εξασφαλιστικού σηµείου (ποντάρισµα)

1. Στους πασσάλους, θα γίνεται βαθούλωµα στο πέλµα µε ειδική πόντα. Το βαθούλωµα αυτό είναι
το εξασφαλιστικό σηµείο. Υψοµετρικά το εξασφαλιστικό σηµείο για µεν τις ευθυγραµµίες θα
βρίσκεται στο ίδιο υψόµετρο µε το τελικό υψόµετρο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς της
γραµµής, στις δε καµπύλες στο ίδιο υψόµετρο µε το τελικό υψόµετρο της εσωτερικής
σιδηροτροχιάς της γραµµής. Στις καµπύλες θα αναγράφεται και η υπερύψωση.
2. Στις λάµες που θα είναι τοποθετηµένες σε σήραγγα κρηπιδώµατα, και γέφυρες µε την βοήθεια
ειδικής πόντας θα γίνεται βαθούλωµα πάνω στην επιφάνεια της λάµας, το βαθούλωµα αυτό θα
είναι το εξασφαλιστικό σηµείο, και η απόσταση από τον άξονα της πλησιέστερης γραµµής θα
αναγράφεται σύµφωνα µε την παρ. 1.3.2. επί της λάµας. Υψοµετρικά το σηµείο εξασφάλισης για
µεν τις ευθυγραµµίες θα βρίσκεται στο ίδιο υψόµετρο µε το τελικό υψόµετρο της κεφαλής
σιδηροτροχιάς της γραµµής στις δε καµπύλες στο ίδιο υψόµετρο µε το τελικό υψόµετρο της
εσωτερικής σιδηροτροχιάς της γραµµής. Στις καµπύλες θα αναγράφεται και η υπερύψωση.

3.2.6.

Βαφή πασσάλων και λαµών

1. Η βαφή των πασσάλων θα γίνει σε τρεις φάσεις. Η πρώτη θα είναι βάψιµο µε αντισκωριακό
πριν την έµπηξη θα ακολουθήσουν σε δύο στρώσεις µε ελαιόχρωµα χρώµατος µαύρου, από το
έδαφος έως την µέση του πασσάλου και λευκού τον υπόλοιπο µισό.
2. Η βαφή των λαµών θα γίνει σε τρεις φάσεις, η πρώτη φάση θα είναι βάψιµο µε αντισκωριακό και
των δύο πλευρών της λάµας, η δεύτερη φάση θα είναι βάψιµο µε ελαιόχρωµα χρώµατος
λευκού. Οι δύο φάσεις αυτές θα γίνουν πριν την τοποθέτηση των εξασφαλιστικών σηµείων. Η
τρίτη φάση θα είναι βάψιµο µε λευκό χρώµα των λαµών αφού τοποθετηθούν.

3.3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η εξασφάλιση του άξονα της µονής γραµµής θα γίνεται:
• V ≤ 120 km/h: µε µονή εξασφάλιση2 (ένα εξασφαλιστικό σηµείο παράλληλα προς τον άξονα της
γραµµής)
• V > 120 km/h: µε διπλή εξασφάλιση (ζεύγος εξασφαλιστικών σηµείων εκατέρωθεν του άξονα
της γραµµής)
Η εργασία θα εκτελεσθεί κατ’ αντιστοιχία όσων ισχύουν στο κεφάλαιο 3.2.

2

Εάν η Υπηρεσία κρίνει σκόπιµο, θα γίνει αντί της µονής, διπλή εξασφάλιση του άξονα.
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3.4. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΙΟΤΡΙΩΣΗΣ
Η σήµανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα γίνει ως ακολούθως:

3.4.1.

Έµπηξη πασσάλων

• Οι πάσσαλοι θα τοποθετούνται κατακόρυφα εκατέρωθεν του άξονα της γραµµής και σύµφωνα
µε τις συντεταγµένες κορυφών του ορίου απαλλοτρίωσης σύµφωνα µε τα σχέδια του Ο.Σ.Ε.
• Για την σήµανση των ορίων απαλλοτρίωσης θα χρησιµοποιηθούν για πάσσαλοι παλιές
άχρηστες σιδηροτροχιές τις οποίες θα διαθέσει ο Ο.Σ.Ε.
• Οι συντεταγµένες του ορίου απαλλοτρίωσης αναφέρονται στα σχέδια γ/δ όπου γ η απόσταση
του ορίου απαλλοτρίωσης από τον άξονα χάραξης διπλής γραµµής και δ η χιλιοµετρική
απόσταση του ορίου απαλλοτρίωσης στον άξονα χάραξη της διπλής γραµµής.
• Ο πάσσαλος θα εµπήγνυται στο έδαφος σε βάθος τουλάχιστον 1 m.
• Το ύψος του πασσάλου από το έδαφος θα είναι 0,80 εκ. έως 1,00 m.

3.4.2.

Βαφή πασσάλων

Οι πάσσαλοι θα βαφούν αφού µπηχθούν µε µία στρώση αντισκωρικό και µε δύο στρώσεις µε
ελαιόχρωµα, χρώµατος λευκού.

3.5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
Θα συνταχθεί µητρώο εξασφάλισης γραµµής, το οποίο θα παραδοθεί και σε ηλεκτρονική µορφή.
Στο Παράρτηµα 1 δίδεται υπόδειγµα για την σύνταξη του µητρώου της γραµµής.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την Επίβλεψη βάσει των αναφερόµενων εδώ (Κεφάλαιο 2).

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται
στην ΠΕΤΕΠ 07-14-01-10.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το έργο της τακτοποίησης της γραµµής θα επιµετράται ανά τεµάχιο εξασφάλισης (πάσσαλος ή
λάµα).
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
• Η µεταφορά σε χώρο για την κοπή, η κοπή και µεταφορά επί τόπου των πασσάλων.
• Η προµήθεια, κοπή και µεταφορά επί τόπου των λαµών.
• Η εργασία µηχανηµάτων, συσκευών και αναλωσίµων, καθώς και του αναγκαίου προσωπικού,
• και κάθε άλλη εργασία µη ρητώς κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση της εργασίας.
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