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Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε).

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων
Περιγραφή

Hµεροµηνία

Πρώτη έκδοση

05/2006

Παρατηρήσεις
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.
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ΠΕΤΕΠ

Γενικές διατάξεις στρώσης γραµµής µε αρµούς

1.

07-03-02-10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά ειδικότερες διατάξεις για την στρώση γραµµών µε αρµούς.
Γενικές διατάξεις για την στρώση γραµµών (µε αρµούς ή µε συνεχώς συγκολληµένες
σιδηροτροχιές) περιλαµβάνονται στην ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10, η οποία θα πρέπει να ληφθεί επίσης
υπόψη.

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

2.

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

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ∆ΙΑΚΕΝΑ ΑΡΜΩΝ – ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ
Σε γραµµές που στρώνονται µε αµφιδετούµενους αρµούς, ισχύουν τα εξής:
1. Στο ύπαιθρο, τα διάκενα των αρµών που πρέπει να αφήνονται, τη στιγµή της τοποθέτησης των
σιδηροτροχιών, δίνονται στον επόµενο πίνακα για τους συνηθισµένους τύπους σιδηροτροχιών
και, ανάλογα µε τηn θερµοκρασία κατά τηn στιγµή εκείνη.
Θερµοκρασία της
σιδηροτροχιάς

Μήκος σιδηροτροχιάς
11,887 ή 12 m
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Άνοιγµα (διάκενο) του αρµού [mm]
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- 10 ΟC

8
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2. Για σιδηροτροχιές, συγκολληµένες σε µήκη µεγαλύτερα από 18 m, τα αντίστοιχα διάκενα θα
καθορίζονται κάθε φορά από τη ∆.Γ., ανάλογα µε τον τύπο της σιδηροτροχιάς και της
στρώσεως.
3. Σε σήραγγες, µήκους µικρότερου ή ίσου µε 200 m, καθώς και στα ακραία τµήµατα µεγαλύτερων
σηράγγων, µέχρις αποστάσεως 100 m από τα στόµιά τους, θ’ αφήνονται τα ίδια διάκενα, όπως
και στο ύπαιθρο.
Στο εσωτερικό σηράγγων µεγαλύτερου µήκους από 200 m, και για τα σηµεία των, που απέχουν
100 m και πέρα από το πλησιέστερο στόµιο, τα κανονικά διάκενα υποβιβάζονται στο µισό της
αντίστοιχης τιµής, που θα είχαν στο ύπαιθρο. Η ίδια µείωση εφαρµόζεται και για γραµµές σε
εργοστάσια, αµαξοστάσια, υπόστεγα κλπ.
Πάντως, στο εσωτερικό των σηράγγων µεγάλου µήκους, το διάκενο ρυθµίζεται έτσι, ώστε να
µηδενίζεται, όταν η θερµοκρασία φθάνει στο µέγιστο όριο, που έχει παρατηρηθεί εκεί.
4. Τα διάκενα των αρµών πρέπει να µειώνονται, αν σε µήκος 180 µέτρων το άθροισµά τους βρεθεί
µεγαλύτερο, κατά 75%, από το άθροισµα των κανονικών διακένων στη θερµοκρασία της
µετρήσεως.
Μεµονωµένοι αρµοί, µε διάκενο κατά 100% µεγαλύτερο από το κανονικό (ιδίως σε τµήµατα µε
συχνές καθιζήσεις), πρέπει να διορθώνονται αµέσως, για ν’ αποφεύγεται η φθορά στις άκρες
των σιδηροτροχιών.
5. Τα διάκενα των αρµών πρέπει ν’ αυξάνονται στις εξής περιπτώσεις:
• Αν, σε µήκος 180 µέτρων, το άθροισµά τους βρεθεί µικρότερο κατά 25% από το άθροισµα
των κανονικών διακένων, στη θερµοκρασία της µετρήσεως.
• Αν τρεις (για σιδηροτροχιές µήκους 18 m) ή τέσσερις (για σιδηροτροχιές µήκους 12 m)
διαδοχικοί αρµοί παραµένουν κλειστοί, σε θερµοκρασία κατώτερη από εκείνη, µε την οποία
υπολογίστηκαν.
• Εξαιρετικά, σε τµήµατα που εµφανίζεται κίνδυνος λυγισµού της γραµµής, τα διάκενα των
αρµών πρέπει ν’ αυξάνονται και πριν εξαντληθούν τα προαναφερθέντα όρια.
6. Η ρύθµιση (σµίκρυνση ή αύξηση) των διακένων των αρµών πρέπει να εκτελείται πάντοτε σε
θερµοκρασία κατώτερη από εκείνη, για την οποία ο αρµός προβλέπεται να κλείσει τελείως, και,
κατά κανόνα, µεταξύ 15-25οC, εκτός αν ειδικοί λόγοι επιβάλλουν τη ρύθµιση και µε άλλη
θερµοκρασία.
7. Εργασίες επιδοµής, που συνεπάγονται απογύµνωση της γραµµής, δεν επιτρέπεται να
εκτελούνται σε ψηλές θερµοκρασίες, για ν’ αποφεύγονται παραµορφώσεις.
Επίσης δεν πρέπει να εκτελούνται εργασίες πάνω στην ίδια τη γραµµή, σε περίπτωση παγετού.
8. Κάτω από ψηλές θερµοκρασίες, δεν επιτρέπεται να χαλαρώνονται ή να λύνονται τα βλήτρα των
αγκυρίων ή τα ελικωτά.
9. Κατά τις εξαιρετικά ζεστές µέρες, είναι απαραίτητη ιδιαίτερη παρακολούθηση της γραµµής.
Στις περιπτώσεις αυτές, για να διευκολύνεται η διαστολή των σιδηροτροχιών, επιτρέπεται
ελαφρή χαλάρωση των βλήτρων των αµφιδετών στους αρµούς, που η θέση τους δηµιουργεί
αµφιβολίες για την οµαλή λειτουργία τους.
Επίσης ιδιαίτερη παρακολούθηση της γραµµής επιβάλλεται και σε περιπτώσεις παγετού, για τον
κίνδυνο θραύσεως των σιδηροτροχιών.
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10.Τα διάκενα των αρµών πρέπει να παρακολουθούνται ιδιαίτερα σε θέσεις, που συνεπάγονται
δυσµενείς συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή:
• Στις άκρες τµηµάτων µε έντονες κλίσεις και στα χαµηλότερα σηµεία ανωφερειών ή
κατωφερειών, σε θέσεις που επιβαρύνονται µε συχνές τροχοπεδήσεις (σήµατα, εισόδους
σταθµών, σηµεία σταθµεύσεως), στις προσβάσεις µεταλλικών γεφυρών, εφοδιασµένων µε
ειδικές συσκευές διαστολής, σε περιοχές ισοπέδων διαβάσεων, αλλαγών, διασταυρώσεων,
πλαστίγγων, κλπ.
• Σε τµήµατα, που το κατάστρωµα παρουσιάζει καθιζήσεις, ιδίως στις περιόδους των χαµηλών
θερµοκρασιών.
• Σε τµήµατα όπου υπάρχει κίνδυνος λυγισµού της γραµµής.

3.2. ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
Στα καµπύλα τµήµατα των γραµµών πρέπει, για την εσωτερική τροχιά, να χρησιµοποιούνται
σιδηροτροχιές εξισώσεως, (δηλαδή βραχύτερες από το κανονικό µήκος).
Ο αναγκαίος αριθµός ράβδων και η διάταξη στρώσεως, για τις βραχείες σιδ/χιές, υπολογίζεται
ανάλογα µε την ακτίνα της καµπύλης και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η εκτροπή της αντιστοιχίας των
αρµών εσωτερικής και εξωτερικής τροχιάς (δηλαδή η προχώρηση ή οπισθοχώρηση του άκρου
κάθε εσωτερικής σιδηροτροχιάς, σε σχέση µε το αντίστοιχο άκρο της εξωτερικής) να µην
υπερβαίνει το µισό της διαφοράς (βαθµίδας), µε την οποία κλιµακώνεται το µήκος στις βραχείες
σιδ/χιές, και πάντως να µην είναι µεγαλύτερη από 30 mm.
Η θεωρητική µείωση µ του µήκους της εσωτερικής σιδηροτροχιάς, σε σχέση µε το κανονικό µήκος l
της αντίστοιχης εξωτερικής, είναι σε µέτρα:

Π

µ =l⋅

R+

Π
2

(1)

και, κατά µεγάλη προσέγγιση:

µ =l⋅

Π
R

(2)

όπου Π το πλάτος της γραµµής στην καµπύλη (δηλαδή η απόσταση µεταξύ αξόνων εσωτερικής και
εξωτερικής σιδηροτροχιάς) σε µέτρα και R η ακτίνα της καµπύλης σε µέτρα.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κριτήρια αποδοχής της περαιωµένης εργασίας αναφέρονται στις ΠΕΤΕΠ που αφορούν την
κατασκευή γραµµής µε Σ.Σ.Σ. (ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 και ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20).

5.

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

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο τρόπος επιµέτρησης της εργασίας αναφέρεται στις ΠΕΤΕΠ που αφορούν την κατασκευή
γραµµής µε Σ.Σ.Σ. (ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20).
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