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Οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση
γραµµών µε βαρέα µηχανήµατα γραµµής

1.

ΠΕΤΕΠ

07-03-01-50

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση της γραµµής µε
βαρέα µηχανήµατα γραµµής.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ δεν υπάρχουν υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στο έργο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην εργασία περιλαµβάνεται η τακτοποίηση της γραµµής, δηλ. η πλήρης τακτοποίηση της
γραµµής από απόψεως υπογόµωσης, οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής τακτοποίησης και η
σταθεροποίηση της γραµµής µε χρήση βαρέων µηχανηµάτων οριζοντιογραφικής και υψοµετρικής
τακτοποίησης της γραµµής (µπουρέζα), βαρέως µηχανήµατος τακτοποιήσεως έρµατος (µηχάνηµα
τακτοποιήσεως έρµατος (ρεγκαλέζα)ς) και βαρέως µηχανήµατος σταθεροποίησης γραµµής
(σταµπιλιζάτορας) σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια. Στην εργασία περιλαµβάνεται και η
χωροστάθµηση της γραµµής.

3.1. ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
3.1.1.

Μήκος ράµπας σε περίπτωση ανύψωσης της γραµµής

Όταν γίνεται ανύψωση ενός τµήµατος µιας γραµµής κυκλοφορίας (για την άρση των σφαλµάτων
της γραµµής) προκύπτει στην αρχή και στο τέλος του τµήµατος αυτού µια ανισοσταθµία (όση η
υψοµετρική διαφορά της γραµµής πριν και µετά την ανύψωση). Για την οµαλή κυκλοφορία στα
σηµεία αυτά της διαφορετικής ανισοσταθµίας, είναι απαραίτητη η κατασκευή µιας ράµπας
συγκεκριµένου µήκους.
Το µήκος της ράµπας εξαρτάται από την κατηγορία της γραµµής (κύρια ή δευτερεύουσα), τα
γεωµετρικά της στοιχεία στην οριζοντιογραφία (καµπύλη ή ευθεία) καθώς και από την τιµή της
ανύψωσης η οποία θα δοθεί.
Σε κύρια γραµµή για δεδοµένη ανύψωση u [m], το µήκος της ράµπας L [m] είναι:
ευθύγραµµο τµήµα

:

L = 600 u (1 : 600)

καµπύλο τµήµα

:

L = 1000 u (1: 1000)

Σε δευτερεύουσα γραµµή για δεδοµένη ανύψωση u [m], το µήκος της ράµπας L [m] είναι:
ευθύγραµµο τµήµα

:

L = 400 u (1 : 400)

καµπύλο τµήµα

:

L = 1000 u (1: 1000)
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Έστω ότι η προβλεπόµενη ανύψωση σε κύρια γραµµή είναι µεγέθους 30mm. (= 0,03 m) σε ένα
ευθύγραµµο τµήµα. Το µήκος της ράµπας θα είναι:
L = 600 Χ 0,03 m = 18 m
Σε καµπύλο τµήµα το αντίστοιχο µήκος θα ήταν:
L = 1000 Χ 0,03 m = 30 m

3.1.2.

Κατασκευή ράµπας εισόδου

Σχήµα 1
1. Η ράµπα κατασκευάζεται µε τον χωροβάτη του µηχανήµατος υπογοµώσεως (Σχήµα 1,2). Το
µήκος της ράµπας υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3.1.2.
2. Επιλέγεται η σιδηροτροχιά αναφοράς.
3. Σε ευθύγραµµα τµήµατα γραµµής θεωρείται σιδηροτροχιά αναφοράς η σιδηροτροχιά που
βρίσκεται ψηλότερα (π.χ. λόγω σφάλµατος γραµµής).
4. Σε καµπύλα τµήµατα γραµµής θεωρείται σιδηροτροχιά αναφοράς η εσωτερική χαµηλότερη
σιδηροτροχιά («θηλυκή» σιδηροτροχιά).
5. Τοποθετείται ο χωροβάτης στην αρχή Α της ράµπας και ελέγχεται η κατακορυφότητα του µε την
αεροστάθµη. Μηδενίζεται ο χωροβάτης (η κλίµακα των υψών δείχνει «Ο»).
6. Τοποθετείται η σταδία στο τέλος Τ της ράµπας. Στο πέλµα της σιδηροτροχιάς αναγράφεται η
επιθυµητή τιµή της ανύψωσης.
7. Στοχεύεται η επιθυµητή τιµή της ανύψωσης (πάνω στη σταδία), ορίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο
το κεκλιµένο επίπεδο σκόπευσης.
8. Η χωροστάθµηση εκτελείται µε µετακίνηση της σταδίας από το τέλος Τ προς την αρχή Α της
ράµπας. Ανά 4 µέτρα γίνεται ανάγνωση και οι τιµές της ανάγνωσης αναγράφονται στο πέλµα
της σιδηροτροχιάς (πύκνωση σηµείων). Η χωροστάθµηση συνεχίζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο
έως την αρχή Α της ράµπας.
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9. Ο χωροβάτης διατηρείται στην θέση Α και η χωροστάθµηση συνεχίζεται ανά 4 µέτρα πέρα από
το τέλος της ράµπας Τ µέχρις σηµείου Τ’ σε απόσταση από το Τ όσο το µήκος της µηχανής
υπογοµώσεως. Οι τιµές της ανάγνωσης αναγράφονται σε παρένθεση στο πέλµα της
σιδηροτροχιάς.
10.Ο στοιχειοδότης της µηχανής υπογοµώσεως (χειριστής στον εµπρόσθιο θάλαµο) δίδει από το
σηµείο Τ έως το σηµείο Τ΄ τις τιµές σε παρένθεση και κατόπιν συνεχίζει µε τις τιµές της
ανύψωσης που διαβάζει στο πέλµα της σιδηροτροχιάς οι οποίες προκύπτουν από την
χωροστάθµηση (βλ. 3.1.4.).

3.1.3.

Χωροστάθµηση γραµµής

Τα επόµενα αφορούν την χωροστάθµηση της γραµµής µεταξύ της ράµπας εισόδου και της ράµπας
εξόδου.

Σχήµα 2
1. Η σταδία τοποθετείται στο τέλος της ράµπας εισόδου Τ. Ο χωροβάτης τοποθετείται στο
επόµενο υψηλό σηµείο (ΥΣ, σφάλµα γραµµής) κατά την φορά εργασίας και σε απόσταση 50 –
70 µέτρων από την σταδία στο Τ.
2. Ανυψώνεται το οπτικό του χωροβάτη κατά την τιµή της ανύψωσης u (π.χ. Σχήµα 3 15 mm) και
γίνεται σκόπευση στην σταδία στο σηµείο Τ.
3. Το τέλος της ράµπας εισόδου Τ έχει από την κατασκευή της ράµπας ανύψωση u (π.χ. Σχήµα 3,
20 mm). Ανυψώνοντας το όργανο επίσης κατά u ορίζουµε µια ευθυγραµµία (επιθυµητή θέση
γραµµής).
4. Γίνεται πύκνωση των σηµείων ανά 4 µέτρα και αναγράφονται οι τιµές της ανύψωσης στο πέλµα
της σιδηροτροχιάς.
5. Συνεχίζεται η χωροστάθµηση τοποθετώντας την σταδία στην θέση του χωροβάτη και τον
χωροβάτη στο επόµενο υψηλό σηµείο σε απόσταση 50 – 70 µέτρων. Η πύκνωση σηµείων
γίνεται κανονικά ανά 4 µέτρα. Η εργασία επαναλαµβάνεται µέχρι το τέλος της ράµπας εξόδου.
6. Το µηχάνηµα υπογοµώσεως εργάζεται από το τέλος της ράµπας εισόδου προς το τέλος της
ράµπας εξόδου µε τις τιµές που έχουν αναγραφεί στο πέλµα της σιδηροτροχιάς.

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-50

3/5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

3.1.4.

Κατασκευή ράµπας εξόδου

Η χωροστάθµηση συνεχίζεται και πέραν του τέλους Τ της ράµπας εξόδου (προς την αρχή) και κατά
µήκος όσο το µήκος του µηχανήµατος (προέκταση ευθυγραµµίας). Οι τιµές αυτές αναγράφονται σε
παρένθεση στο πέλµα της σιδηροτροχιάς.
Το µήκος της ράµπας εξόδου είναι το ίδιο µε το της µηχανής εισόδου (βλ. 3.1.2).
Ο χωροβάτης τοποθετείται στο τέλος της ράµπας εξόδου Τ και η σταδία στην αρχή Α. ∆ίδεται στην
κλίµακα των υψών του χωροβάτη η τιµή u και γίνεται σκόπευση στο “Ο” στης σταδίας (η σκόπευση
µας ακολουθεί την κλίση της ράµπας).
Γίνεται πύκνωση ανά 4 µέτρα όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

3.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΚΟΤΟΜΗΣ
Ο ανάδοχος θα µελετήσει και συντάξει µηκοτοµή της γραµµής την οποία θα υποβάλλει προς
έγκριση στην Υπηρεσία. Μετά την έγκρισή της, αυτή θα είναι δεσµευτική, µετά δε το πέρας των
εργασιών θα υποβάλλει την τελική µηκοτοµή, µε τυχόν εγκεκριµένες αλλαγές.

3.3. ΥΠΟΓΟΜΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η υπογόµωση της γραµµής περιλαµβάνει 3 φάσεις εργασίας:
• Α΄ φάση συµπίεσης
• Α΄ φάση σταθεροποίησης
• Β΄ φάση σταθεροποίησης
Α΄ φάση συµπίεσης
Η κάθε ανύψωση, στη Α’ φάση συµπίεσης του έρµατος πάνω στην ήδη σκυροστρωµένη γραµµή σε
πάχος περίπου 25 cm δεν θα ξεπερνά τα 6 cm. Θα εκτελείται διπλή υπογόµωση (µπουράρισµα),
µε παράλληλη χρήση του δονητή έρµατος του µηχανήµατος. Το βάθος εισχώρησης του
συστήµατος συµπίεσης (µπούρα) θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή
µηχανήµατος και η συµπίεση θα ρυθµίζεται ανάλογα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το είδος
των σκύρων που θα χρησιµοποιηθούν. Στην φάση αυτή γίνεται και οριζοντιογραφική τακτοποίηση
της γραµµής. Η φάση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα του 1 περάσµατα (διελεύσεις
εργασίας).
Α΄ φάση σταθεροποίησης
Στην Α΄ φάση σταθεροποίησης του έρµατος η γραµµή ανυψώνεται έως 2,5 cm ενώ τα µπούρα της
µηχανής υπογοµώσεως (µπουρέζας) βυθίζονται δύο φορές κατά 2 έως 3 cm χαµηλότερα από το
κάτω πέλµα του στρωτήρα και γίνεται και χρήση του δονητή έρµατος. Η φάση αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει περισσότερα του 1 περάσµατα (διελεύσεις εργασίας).
Β΄ φάση σταθεροποίησης
Στην Β΄ φάση σταθεροποίησης του έρµατος η γραµµή ανυψώνεται µέχρι 1,5 cm ενώ τα µπούρα
βυθίζονται µόνο µια φορά 2 έως 3 cm χαµηλότερα από το κάτω πέλµα του στρωτήρα και γίνεται και
χρήση του δονητή έρµατος.
Σε κάθε φάση εργασίας του µηχανήµατος υπογοµώσεως (µπουρέζα) ακολουθεί το µηχάνηµα
τακτοποιήσεως έρµατος (ρεγκαλέζα) που διαµορφώνει τα σκύρα σύµφωνα µε την τυπική διατοµή
και το µηχάνηµα σταθεροποίησης έρµατος (σταµπιλιζάτορας) που παρέχει την απαραίτητη
σταθεροποίηση της γραµµής.
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Τα βαρέα µηχανήµατα γραµµής (υπογοµώσεως, τακτοποίησης έρµατος και σταθεροποίησης
γραµµής) θα πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις ΠΕΤΕΠ 07-22-ΧΧ-ΨΨ.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παραλαβή της εργασίας θα γίνει µε την χρήση του καταγραφικού µηχανήµατος του Ο.Σ.Ε.
(ΕΜ 120), ή µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Όλα τα σφάλµατα που θα προκύψουν κατά
την καταγραφή θα διορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αµοιβή.

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 µέτρο µήκους γραµµής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται:
• Η τιµή της εργασίας του µηχανήµατος και του προσωπικού (τοπογραφικό συνεργείο παροχής
στοιχείων εργασίας και ελέγχου, χειριστές, βοηθητικό προσωπικό) µε όλες τις εργασίες που
περιγράφονται στο κεφ. 3.
• και κάθε άλλη εργασία µη ρητώς κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση της στρώσης γραµµής.

ΠΕΤΕΠ:07-03-01-50
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