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1.

ΠΕΤΕΠ

07-03-03-10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης και τους κανόνες στρώσης και
απελευθέρωσης των τάσεων για γραµµές στρωµένες µε Σ.Σ.Σ.1.

1.2. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισµούς:
• UIC: ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων
• ∆.Γ.: ∆ιεύθυνση Γραµµής
• Ν.Κ.Ε.Γ.: Νέος Κανονισµός Επιδοµής Γραµµής (2000)
• Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές
• Σ.∆.: συσκευές διαστολής
Ορισµός των Σ.Σ.Σ.
Ονοµάζουµε Σ.Σ.Σ. κάθε σιδηροτροχιά, της οποίας το µήκος είναι τέτοιο ώστε να υφίσταται πάντοτε
ένα κεντρικό τµήµα σταθερό (αµετακίνητο) σε οποιαδήποτε µεταβολή της θερµοκρασίας.

1.3. ΟΥΣΙΩ∆Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ.
1. Οι θερµοκρασιακές µεταβολές συνεπάγονται τη δηµιουργία θλιπτικών ή εφελκυστικών τάσεων
των σιδηροτροχιών. Η σύνδεση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων και ο εγκιβωτισµός των
στρωτήρων εντός του έρµατος, αντιτίθεται στην ελεύθερη µετακίνηση τους.
2. Η αναπτυσσόµενη αντίσταση ασκείται, κατά την διαµήκη κατεύθυνση. Σε µία γραµµή καλά
σταθεροποιηµένη (µε καλή υπογόµωση επί καλά συµπιεσµένου έρµατος κανονικής διατοµής), η

1

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ βασίσθηκε στις εξής οδηγίες του Ο.Σ.Ε.:
1. ΣΤΡΩΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΚΗ (ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑΙ ΣΙ∆/ΧΙΑΙ ΣΣΣ)
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΣΣ ΣΕ ΜΕ ΣΙ∆/ΧΙΕΣ UIC 54 ΚΑΙ
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ SKL 14 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΜΠΥΛΩΝ 250 * <R < 300"
3. Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΣΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΙΝ "ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ." ΚΑΙ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟΝ ΟΜΑ∆ΟΣ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ.".
5. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΣΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Σ.∆.)
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΣΣ ΧΩΡΙΣ Σ.∆ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ Η ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΙΑΣ
7. ΒΡΑ∆ΥΠΟΡΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Σ.Σ.Σ. (∆Γ/ΥΓ/432278/511-151/1/28-21986)
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αναπτυσσόµενη ολική αντίσταση είναι επαρκής σε µια ορισµένη απόσταση από το άκρο της
ράβδου, για να παρεµποδιστεί κάθε µετακίνηση αυτής που προκαλείται από τις µεταβολές της
θερµοκρασίας.
3. Η µεσαία περιοχή των Σ.Σ.Σ. όπου οι θερµικές τάσεις εµφανίζονται µε µεγαλύτερες τιµές κατά
τις ακραίες θερµοκρασίες, είναι αυτή η οποία παραµένει πρακτικά αµετακίνητη.
4. Και από τις δύο πλευρές της µεσαίας περιοχής και επί µεταβλητού µήκους, µη υπερβαίνοντος
όµως, στην πράξη, τα 150 m από τα άκρα της ράβδου, οι κατά µήκος κινήσεις εµποδίζονται
µερικώς µόνο. Οι περιοχές αυτές καλούνται «ζώνες εκτόνωσης» (ή ζώνες αναπνοής), οι δε έπ’
αυτών παρατηρούµενες κατά µήκος κινήσεις των σιδηροτροχιών εµφανίζουν, προφανώς, τη
µέγιστη τιµή σε αυτά τα άκρα της Σ.Σ.Σ.
5. Για να παραµείνουν οι τάσεις θλίψεως ή εφελκυσµού σε λογικά όρια, απαιτείται η στερέωση
(σύσφιξη συνδέσµων) των Σ.Σ.Σ. να πραγµατοποιείται στην πρέπουσα θερµοκρασία και να
λαµβάνονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εκτέλεση των επισκευών ή των τροποποιήσεων.
6. Προς αποφυγή δηµιουργίας απαράδεκτων διακένων στα άκρα της Σ.Σ.Σ. λόγω των ανωτέρω
κινήσεων, καθίσταται αναγκαία η χρησιµοποίηση συσκευών διαστολής (Σ.∆.).
7. Είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις (που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ) η στρώση γραµµής
µε Σ.Σ.Σ. χωρίς την χρήση Σ.∆. στα άκρα της.
8. Το διάκενο µίας Σ.∆., εξαρτάται από τις µεταβολές της θερµοκρασίας, οι οποίες εµφανίζονται επί
της Σ.Σ.Σ., από της στρώσεως αυτής. Συνεπώς οι τιµές του διακένου ποικίλλουν, χωρίς ωστόσο
να υπερβαίνουν κάποια καθορισµένα όρια, για τη δεδοµένη θερµοκρασία.
9. Εδώ σηµειώνεται ότι για να µη προκληθεί ολίσθηση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων,
αλλά µόνο κίνηση των στρωτήρων στις ζώνες εκτόνωσης, είναι απαραίτητο οι σύνδεσµοι να
εξασφαλίζουν µια αποτελεσµατική σύνδεση. Η χρήση ελαστικών συνδέσµων διευκολύνει την
καλή διατήρηση της σύσφιξης.
10.Στρεβλωµένες σιδηροτροχιές ή συγκολλήσεις που εµφανίζουν γωνιακά ελαττώµατα, είναι
δυνατό να επηρεάσουν δυσµενώς τη σταθερότητα µιας γραµµής στρωµένης µε Σ.Σ.Σ.
11.Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι κανόνες και τα ειδικά µέτρα που αναγράφονται στην
παρούσα προδιαγραφή, για τον καθορισµό των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη τα διάφορα αίτια
ανωµαλιών.
12.Είναι αναγκαίο να δίνονται συνεχείς και ακριβείς οδηγίες στο προσωπικό των οµάδων κατά την
εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Γραµµές µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές µπορούν να στρωθούν µε µεταλλικούς,
ξύλινους και στρωτήρες σκυροδέµατος (διµερείς ή ολόσωµους) και σιδηροτροχιές S33, UIC 50,
UIC 54, UIC 60, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3. Γραµµές Σ.Σ.Σ. µπορούν
να στρωθούν επίσης σε γραµµές χωρίς έρµα (σταθερή επιδοµή).

2/21

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10

ΣΤΡΩΣΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ
ΜΗΚΗ (ΣΣΣ)

2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται περιγράφονται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ
στρώσης (ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20).

2.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
Τα κριτήρια αποδοχής των υλικών που ενσωµατώνονται περιγράφονται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ
στρώσης (ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20).

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ.
Η µεθοδολογία κατασκευής γραµµών µε σιδηροτροχιές συνεχώς συγκολληµένες, περιγράφεται στις
αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10 και ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20.

3.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ

ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.) 2

Επιτρέπεται η στρώση γραµµών µε συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών, σε απεριόριστο
µήκος και µε στρωτήρες ξύλινους, µεταλλικούς ή σκυροδέµατος, υπό τις εξής γενικές
προϋποθέσεις:
• Το µήκος µιας γραµµής µε Σ.Σ.Σ., δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 300 m.
• Στα άκρα κάθε Σ.Σ.Σ., σε κύριες γραµµές και εκτός περιοχής σταθµών, θα τοποθετούνται ειδικές
Συσκευές ∆ιαστολής (Σ.∆.)3.
• Σε γραµµές µε Σ.Σ.Σ., µέσα σε σταθµούς ή σήραγγες, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της
∆.Γ., η αντικατάσταση των Σ.∆. µε µεταβατικές, αµφιδετηµένες, εσχάρες σιδηροτροχιών µε
ξύλινους ή µεταλλικούς στρωτήρες.
• Στις µεταλλικές γέφυρες χωρίς έρµα επιτρέπεται η στρώση µε Σ.Σ.Σ., εφ΄ όσον το άνοιγµά τους
δεν υπερβαίνει τα 30 µέτρα.
• Για τις µεταλλικές γέφυρες χωρίς έρµα, ανοίγµατος µεγαλύτερου από 20 m, πρέπει να
τοποθετούνται συσκευές διαστολής, πριν και µετά το άνοιγµα.
• Σε µεγάλες µεταλλικές γέφυρες, χωρίς έρµα, µε πολλά ανοίγµατα, χρειάζεται, για κάθε
περίπτωση, ειδική µελέτη, εγκρινόµενη από την ∆.Γ., στην οποία θα λαµβάνεται υπόψη και η
θέση των σταθερών και κινητών εφεδράνων των ζευκτών.
• Σε περίπτωση χρήσης πλευρικού µηχανισµού (πτερύγια) επί των στρωτήρων, για αύξηση της
εγκάρσιας αντίστασης των στρωτήρων, θα καθορίζονται από τη ∆.Γ. τα αντίστοιχα ισχύοντα
µειωµένα ελάχιστα όρια ακτίνων καµπυλών για κατασκευή Σ.Σ.Σ. καθώς και οι όροι και οι
προϋποθέσεις εφαρµογής τους.
Για στρώση γραµµών µε Σ.Σ.Σ. επί µεταλλικών στρωτήρων, θα ισχύει και το κεφάλαιο 3.13.
Τα επιτρεπόµενα ελάχιστα όρια καµπυλών για τις οποίες επιτρέπεται η στρώση Σ.Σ.Σ., ανάλογα µε
το είδος των στρωτήρων και των σιδηροτροχιών φαίνονται στον επόµενο πίνακα IV:

2
3

ΝΚΕΓ (2000) Νέος Κανονισµός Επιδοµής Γραµµής (2000). Άρθρο 11
βλ. όµως και Κεφ. 3.5, 3.6
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3.3. ΣΤΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ Σ.Σ.Σ. ΜΕ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ UIC 54, ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ SKL 14 ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 250M ≤
R ≤ 300M 4
1. Σιδηροτροχιές
• Θα χρησιµοποιηθούν καινούργιες σιδηροτροχιές σκληρότητας 900.
• Θα προβλεφθεί λείανσή τους µετά από εύλογο χρονικό διάστηµα.
• Θα γίνεται πλήρης περιοδικός έλεγχος κάθε 2 χρόνια και θα αντικαθίστανται αυτές, εάν η
πλάγια φθορά υπερβεί το 70% του προβλεπόµενου από τους κανονισµούς ορίου φθοράς.
2. Στρωτήρες
• Θα τοποθετηθούν καινούργιοι ολόσωµοι στρωτήρες από σκυρόδεµα ανά 60 cm.
• Θα γίνεται πύκνωση των στρωτήρων και τοποθέτησή τους σε αξονική απόσταση 55 cm, σε
διάστηµα 10 m προ της αρχής του παραβολικού, καθ’ όλο το µήκος του παραβολικού και του
κυκλικού τόξου, καθώς και 10 m µετά το πέρας του παραβολικού.
• Θα γίνεται αυστηρός περιοδικός έλεγχος κάθε 2 χρόνια και διόρθωση της καθετότητας των
στρωτήρων.

3. Μικρό υλικό γραµµής

4
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Τα αναφερόµενα βασίζονται σε Προσωρινή Οδηγία που συντάχθηκε τον Οκτώβριο 2001 από την ∆Γ µε
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• Θα χρησιµοποιηθούν καινούργιοι σύνδεσµοι SKL 14.
• Θα γίνεται προσεκτική σύσφιγξη του συνδέσµου σύµφωνα µε την οδηγία του κατασκευαστή.
4. Συγκολλήσεις
• Θα γίνονται µε την µέθοδο της αυτογενούς συγκόλλησης (flash butt welding) µε µηχανή
ηλεκτροσυγκόλλησης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% των συγκολλήσεων.
• Το ποσοστό των αλουµινοθερµικών συγκολλήσεων θα περιοριστεί στο 20 %.
5. Έρµα
• Θα χρησιµοποιηθεί σκύρο σκληρότητας DR ≥ 14.
• Θα γίνεται αυστηρή τήρηση της διατοµής του έρµατος που προβλέπεται, κυρίως στην
υπερυψωµένη πλευρά των κυκλικών τόξων των καµπυλών µε κατασκευή φραγµάτων
συγκρατήσεως σκύρων, όπου απαιτείται.
• Θα δηµιουργηθεί αρχείο χαρακτηριστικών διατοµών επιδοµής ανά 500 m και να γίνεται
επανέλεγχος των διατοµών αυτών πριν από κάθε θερινή περίοδο.
6. Συµπύκνωση Έρµατος
• Μετά την ερµάτωση και τελική διόρθωση των γραµµών από µηχανή υπογόµωσης, είναι
απαραίτητη η χρήση µηχανήµατος σταθεροποίησης έρµατος (σταµπιλιζάτορ) και πλαϊνού
συµπυκνωτή έρµατος.
7. Γεωµετρία στρώσης
• Προ της στρώσης θα γίνει εξασφάλιση των καµπυλών (εφ’ όσον δεν υφίσταται).
• Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος της γεωµετρίας της γραµµής ως προς την τελική
οριζοντιογραφική της θέση µε το µηχάνηµα καταγραφής σφαλµάτων γραµµής µε απαίτηση
παράδοσης της γραµµής από πλευράς σφαλµάτων σε επίπεδο Β5. Εν συνεχεία θα γίνεται
τακτικός έλεγχος µε το καταγραφικό µηχάνηµα, ώστε τα σφάλµατα να µην υπερβαίνουν τις
απαιτήσεις επιπέδου C.
8. Απελευθέρωση Τάσεων
• Ισχύουν τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο 3.12. Επιπρόσθετα θα ισχύουν τα εξής:
• Θα γίνεται απελευθέρωση των τάσεων το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από
την πρώτη καλοκαιρινή περίοδο.
Η απελευθέρωση θα γίνεται σε θερµοκρασία 28–38οC όταν αυτή γίνεται µε θερµοκρασία
περιβάλλοντος.
Συνιστάται η απελευθέρωση των τάσεων να γίνεται σε θερµοκρασία σιδηροτροχιάς που θα
πλησιάζει προς το άνω όριο της θερµοκρασίας απελευθέρωσης, ώστε να αποφεύγονται οι
ενδεχόµενες οριζοντιογραφικές ανωµαλίες της γραµµής κατά την αύξηση των θλιπτικών τάσεων
αυτής στις θερµές περιόδους που είναι και οι περισσότερο ανεπιθύµητες.
Σε περίπτωση χρήσης συσκευών θέρµανσης ή υδραυλικών εντατήρων, η απελευθέρωση να γίνεται
σε θερµοκρασία 32ο C.
• Συνιστάται η απελευθέρωση τάσεων να γίνεται µε συσκευή θέρµανσης.

5
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• Σε όλη την διάρκεια των εργασιών απελευθέρωσης και µέχρι σταθεροποίηση της γραµµής µε
µηχάνηµα σταθεροποίησης έρµατος (σταµπιλιζάτορα) θα επιβάλλεται βραδυπορία 20 km/h.
• Θα τηρείται αναλυτικό αρχείο απελευθέρωσης.

3.4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σ.∆. ΣΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

(Σ.Σ.Σ.)6

Οι Σ.∆. δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται:
α. Σε καµπύλες µε ακτίνα R < 500 m.
Λεπτοµέρειες και τυχόν περιορισµοί κατά περίπτωση αναφέρονται σε σχετικές τεχνικές οδηγίες
της ∆.Γ.
β. Στις καµπύλες συναρµογής γενικά.
γ. Σε απόσταση µικρότερη των 100 m από Ισόπεδη ∆ιάβαση, στρωµένη µε Σ.Σ.Σ., για στρώση µε
σιδ/χιές βάρους ≤ 50 kg/m.
δ. Σε απόσταση µικρότερη των 120m από Ισόπεδη ∆ιάβαση, στρωµένη µε Σ.Σ.Σ., για στρώση µε
σιδ/χιές βάρους > 50 kg/m.
Για τις µεταλλικές γέφυρες χωρίς έρµα, ανοίγµατος µεγαλύτερου από 20 m, πρέπει να
τοποθετούνται συσκευές διαστολής, πριν και µετά το άνοιγµα.

3.5. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ Σ.Σ.Σ. (ΧΩΡΙΣ Σ.∆.)
3.5.1.

Μεθοδολογία κατασκευής

Για να ενσωµατωθεί µια αλλαγή σε Σ.Σ.Σ. γίνονται οι ακόλουθες κατά σειρά εργασίες:
α. Στρώση της πλήρους αλλαγής
β. Σκυρόστρωση
γ. Οριστική υψοµετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση
δ. Εκτέλεση εσωτερικών συγκολλήσεων
ε. Ενσωµάτωση της αλλαγής στις Σ.Σ.Σ. µε εκτέλεση των εξωτερικών συγκολλήσεων
Οι εργασίες ενσωµάτωσης εκτελούνται µόνο σε θερµοκρασία 230C έως 350C. Ταυτόχρονα µε τις
εξωτερικές συγκολλήσεις S γίνεται η εκτέλεση των συγκολλήσεων των δυο εκατέρωθεν τµηµάτων
ανοικτής γραµµής σε µήκος 150 m το καθένα.
Εάν µετά την εκτέλεση των συγκολλήσεων S και κατά την εκτέλεση των υπολοίπων συγκολλήσεων
των εκατέρωθεν της αλλαγής τµηµάτων η θερµοκρασία εξέλθει των παραπάνω ορίων (230C ≤ t ≤
350C), εκτελούνται οι συγκολλήσεις και εκ των υστέρων γίνεται απελευθέρωση των τµηµάτων
αυτών (χωρίς τη χρήση συσκευών θερµάνσεως στην αλλαγή).
Σε περίπτωση κατά την οποία η θερµοκρασία είναι εκτός των ανωτέρω ορίων (230C ≤ t ≤ 350C) και
δεν προβλέπεται να κυµανθεί σύντοµα εντός των παραπάνω ορίων, τότε συγκολλούνται στον
ευθύγραµµο κλάδο εκατέρωθεν της αλλαγής από 1 σιδηροτροχιά των 18 m και στη συνέχεια
τοποθετούνται τρεις σιδηροτροχιές των 18 m και δηµιουργούνται 4 αρµοί σύµφωνα µε το κεφάλαιο
3.6. Μόλις η θερµοκρασία κυµανθεί στα όρια των θερµοκρασιών απελευθέρωσης (230C ≤ t ≤ 350C)

6
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τότε αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές των 18m που φέρουν οπές στα άκρα τους, συγκολλούνται οι
αρµοί και γίνεται απελευθέρωση των τάσεων των Σ.Σ.Σ. σε µήκος 150 m εκατέρωθεν της αλλαγής.
Παρόµοια διαδικασία ακολουθείται στην περίπτωση που αντί των 4 αρµών υπάρχουν Σ.∆. οι
οποίες αντικαθίστανται µε κουπόνι σιδηροτροχιάς αντίστοιχου µήκους κατά τα ισχύοντα για Σ.Σ.Σ.
Στην ίδια την αλλαγή κατά την απελευθέρωση των τάσεων δεν γίνεται χαλάρωση συνδέσµων αλλά
δίνονται µερικά κτυπήµατα µε µπάλα από καουτσούκ ή ξύλο.
Στα εκατέρωθεν µιας ενσωµατωµένης αλλαγής καταλήγοντα τµήµατα των Σ.Σ.Σ. τοποθετούνται 80
αντιοδευτικά γραµµής σε µήκος 50m περίπου, εναλλάξ στρωτήρα παρά στρωτήρα.

3.6. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ 4 ΑΡΜΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ) ΜΙΑΣ Σ.Σ.Σ. ΣΕ ΜΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Η ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΙΑΣ
3.6.1.

Αντικείµενο

Το παρόν κεφάλαιο έχει για σκοπό να ορίσει:
• τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, σε γραµµές µε ταχύτητα v ≤ 120 km/h, µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε στα άκρα µιας Σ.Σ.Σ. τρεις σιδηροτροχιές των 18 m αντί µιας συσκευής
διαστολής.
• τις οδηγίες που αφορούν τη στρώση, επίβλεψη, και συντήρηση των 3 σιδηροτροχιών των 18m
και των αρµών αυτών.

3.6.2.

Γενικά

Η σύνδεση µιας Σ.Σ.Σ. µε µία γραµµή µε αρµούς ή µε µια αλλαγή τροχιάς, γίνεται µε τη
χρησιµοποίηση τριών σιδηροτροχιών µήκους 18m της ίδιας διατοµής µε αυτή της Σ.Σ.Σ. εκτός από
την τρίτη σιδηροτροχιά που µπορεί να είναι µεταβατική σιδηροτροχιά. Οι σιδηροτροχιές αυτές
καθώς και τα τελευταία 6m της Σ.Σ.Σ. στρώνονται σε ξύλινους στρωτήρες.

Οι τρεις αρµοί Α1, Α2, Α3 πρέπει να φέρουν αµφιδέτες µε 6 οπές. Η διάτρηση των αµφιδετών και
των σιδηροτροχιών εκτελείται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα σχέδια της ∆.Γ.. Η εσωτερική επιφάνεια
των οπών πρέπει να είναι κυλινδρική και λεία. Η επιτρεπόµενη από την αµφίδεση µέγιστη
µετακίνηση πρέπει να είναι µεταξύ 23 και 25 mm 7 . Μεταξύ των αµφιδετών και της ροδέλας
γκρόβερ τοποθετείται µια πλάκα 45x45x45 mm µε οπή 23 mm στο µέσο της, όπως φαίνεται και στο
σχήµα 3. Η σύσφιξη των µπουλονιών γίνεται κανονικά όπως και στους απλούς αµφιδέτες.

7

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: από τα υπάρχοντα σήµερα υλικά στον Ο.Σ.Ε. µόνο οι σιδηροτροχιές U.I.C. 54 έχουν
αµφιδέτες 6 οπών που παρουσιάζουν δυνατότητα µετακίνησης στην αµφίδεση 23 mm και εποµένως προς
το παρόν τουλάχιστον η οδηγία αυτή αφορά µόνο σιδηροτροχιές U.I.C. 54.

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10
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Σχήµα 3: Αµφιδέτης UIC 54

Σχήµα 4: Τοµή Α-Α

Σχήµα 5: πλάκα στήριξης
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Αν ένας Κ.Μ.Α. ευρίσκεται στην περιοχή των τριών σιδηροτροχιών των 18 m, τοποθετούµε ένα
κουπόνι των 18 m που µετακινεί τον Κ.Μ.Α. στην επιθυµητή θέση.
Τα τρία µήκη των 18 m πρέπει να ευρίσκονται σε ευθυγραµµία ή σε καµπύλη ακτίνας R≥ 800 m.
Χρησιµοποιούµε την ενισχυµένη διατοµή έρµατος για τα τελευταία 100m της Σ.Σ.Σ. καθώς και για
τις τρεις εσχάρες των 18 m.

3.6.3.

Ρύθµιση

Μετά τη στρώση της Σ.Σ.Σ. τα διάκενα των τριών αρµών Α1, Α2, Α3 ρυθµίζονται έτσι ώστε να είναι
ίσα µε:

α i = 15 −
όπου

θ
3

(ι = 1 − 3 )

αi : το διάκενο σε mm και
θ:

η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς τη στιγµή της ρύθµισης.

3.6.4.

Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ.

3.6.4.1.

Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. χωρίς θέρµανση των σιδηροτροχιών

Η απελευθέρωση γίνεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 23° και 30°C.
Η Σ.Σ.Σ. εκτρέπεται στον αρµό Α1, µετά δε το τέλος της απελευθέρωσης των τάσεων, δηµιουργείται
ένα διάκενο α1 ίσο:

α 1 = ( 45 − θ ) − α 2 − α 3
είτε κόβοντας το άκρο της Σ.Σ.Σ., είτε τοποθετώντας ένα κουπόνι µήκους τουλάχιστον 6 m,
όπου θ : η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς τη στιγµή της ρύθµισης
α2,3: τα µετρούµενα διάκενα σε mm των αρµών Α2 και Α3.
Στη συνέχεια µετακινούνται οι σιδηροτροχιές ώστε τα διάκενα των αρµών Α1, Α2, Α3 να είναι ίσα
µεταξύ τους.
Ο αρµός Α1 µπορεί προσωρινά να δεθεί από το µέρος της Σ.Σ.Σ. µε σφιγκτήρες έως ότου
ανοιχτούν οι τρύπες της αµφίδεσης στη σιδηροτροχιά.
Ο αρµός Α4 και οι επόµενοι ρυθµίζονται σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 07-05-02-10.

3.6.4.2.

Απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. µε θέρµανση των σιδηροτροχιών

Αν η απελευθέρωση των τάσεων της Σ.Σ.Σ. γίνεται µε τη βοήθεια συσκευής θερµάνσεως των
σιδηροτροχιών, τότε µετά το τέλος της απελευθέρωσης των τάσεων της Σ.Σ.Σ. περιµένουµε να
κρυώσει η Σ.Σ.Σ. και να αποκτήσει τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, οπότε δηµιουργούµε στον
αρµό Α1 ένα διάκενο α1.

α 1 = ( 45 − θ ) − α 2 − α 3
είτε κόβοντας το άκρο της Σ.Σ.Σ., είτε τοποθετώντας ένα κουπόνι µήκους τουλάχιστον 6 m.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Αν η ρύθµιση του διακένου των αρµών έγινε σε θερµοκρασία µικρότερη των 15°C, επιβάλλεται να
γίνει νέα ρύθµιση του διακένου των αρµών σε θερµοκρασία µεταξύ 15° και 30°C.

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10
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3.7. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
Αν µια συσκευή διαστολής πρέπει να αντικατασταθεί λόγω βλάβης, είναι προτιµότερο να
αντικατασταθεί µε τρεις σιδηροτροχιές των 18 m και µε αµφιδέτες, όπως αναφέρθηκε στα
προηγούµενα. Στους δηµιουργούµενους αρµούς δίδονται διάκενα ώστε να ισχύουν οι σχέσεις:

α 1 + α 2 + α 3 = 45 − θ

και

α1 = α 2 = α 3 .
Η ρύθµιση γίνεται σε θερµοκρασία σιδηροτροχιάς µεταξύ 15° και 30°C.
Αν η γραµµή µε αρµούς είναι στρωµένη µετά την Σ.Σ.Σ. και έχει µη ελαστικούς συνδέσµους, οι 4
πρώτες εσχάρες γραµµής µε αρµούς εφοδιάζονται µε αντιοδευτικά, δηλ. τοποθετούνται στους τρεις
κεντρικούς στρωτήρες κάθε εσχάρας από 4 αντιοδευτικά ανά στρωτήρα.

3.8. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ. – ΟΡΙΣΜΟΙ
Όλες οι θερµοκρασίες που αναγράφονται στο παρόν κείµενο, αναφέρονται στις σιδηροτροχιές:
• είτε αυτές µετρούνται στην υπόψη σιδηροτροχιά, κατά προτίµηση στο εσωτερικό ενός
αποτµήµατος σιδηροτροχιάς (κουπόνι), το οποίο είναι εκτεθειµένο στις ίδιες συνθήκες,
• είτε αυτές υπολογίζονται, κατόπιν των διαπιστούµενων επιµηκύνσεων, όταν χρησιµοποιούµε
τεχνική θέρµανση σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 07-03-03-52, ή εφελκυσµό µε υδραυλικούς
εντατήρες σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 07-03-03-54.

3.8.1.

Ουδέτερη θερµοκρασία (Θ.Ο.) σε σηµείο της Σ.Σ.Σ.

Είναι η θερµοκρασία κατά την οποία οι θερµικές τάσεις µηδενίζονται, στο εν λόγω σηµείο της Σ.Σ.Σ.
Η θερµοκρασία αυτή είναι πρακτικά η ίδια, όταν το σηµείο βρίσκεται στο µεσαίο τµήµα της
σιδηροτροχιάς.

3.8.2.

Θερµοκρασία παγίωσης (Θ.Π.) µιας Σ.Σ.Σ. ή ενός τµήµατος αυτής

Η θερµοκρασία παγίωσης (Θ.Π.) µιας Σ.Σ.Σ. ή ενός τµήµατος αυτής είναι ο αριθµητικός µέσος όρος
των θερµοκρασιών, οι οποίες υφίστανται κατά τη σύσφιξη των συνδέσµων σ’ ολόκληρο το µήκος
αυτής (πριν την απελευθέρωση τάσεων).

3.8.3.

Θερµοκρασία απελευθέρωσης (Θ.Α.) µιας Σ.Σ.Σ. ή ενός τµήµατος αυτής

Είναι η θερµοκρασία παγίωσης µετά την απελευθέρωση.

3.8.4.

Θερµοκρασία αναφοράς (Θ.αν.) για µία περιοχή της γραµµής

Είναι η χαµηλότερη θερµοκρασία απελευθέρωσης (ή παγίωσης εφ’ όσον δε έγινε απελευθέρωση)
για κάθε µία από τις τροχιοσειρές, εφ’ όσον κατ’ εξαίρεση οι δύο τροχιοσειρές δεν
απελευθερώθηκαν ταυτόχρονα ή αν η θερµοκρασία παγίωσης ή απελευθέρωσης µεταβλήθηκε
κατά τη διάρκεια των εργασιών. Για τις Σ.Σ.Σ., οι οποίες απελευθερώθηκαν κατά τµήµα του ολικού
τους µήκους, επιβάλλεται να καθοριστούν οι ακραίες χιλιοµετρικές θέσεις των περιοχών, στις
οποίες εφαρµόστηκαν διαφορετικές θερµοκρασίες αναφοράς.

3.8.5.

Θερµοκρασία ρύθµισης (Θ.Ρ.) των Σ.∆.

Είναι η θερµοκρασία στην οποία πραγµατοποιείται η ρύθµιση του διακένου της Σ.∆.

3.8.6.

Θερµή περίοδος

Θερµή περίοδος του έτους θεωρείται το διάστηµα από 1η Μαΐου έως και 15 Σεπτεµβρίου.
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3.9. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
Η χρονική περίοδος για τη διέλευση των φορτίων του επόµενου πίνακα ονοµάζεται «χρόνος
σταθεροποίησης». Αυτός προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τρόπο, χωρίς όµως να είναι
µικρότερος των δύο ηµερών. Ο περιορισµός αυτός δεν εφαρµόζεται για γραµµές που είναι
στρωµένες µε στρωτήρες από σκυρόδεµα ή γραµµές µε ξύλινους στρωτήρες, στους οποίους έχει
γίνει συµπύκνωση έρµατος µε µηχανήµατα.
Η αγκύρωση των στρωτήρων εντός του έρµατος, τόσο κατά την κατά το µήκος έννοια, όσο και κατά
την εγκάρσια του µήκους έννοια, είναι το πρωταρχικό στοιχείο για τη σταθερότητα των γραµµών
που είναι στρωµένες µε Σ.Σ.Σ. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να επαγρυπνούµε για τη διατήρηση της
κανονικής διατοµής του έρµατος και να λαµβάνουµε ειδικά µέτρα προφύλαξης κατά την εκτέλεση
οποιασδήποτε εργασίας, που επηρεάζει τη σταθερότητα της γραµµής.
Τα στελέχη οφείλουν να έχουν πάντα υπόψη τους:
α. ότι µια γραµµή, πρόσφατα στρωµένη, αποκτά την τελική της σταθερότητα µε το πέρασµα του
χρόνου και
β. ότι κάθε εργασία που απαιτεί ανύψωση ή οριζόντια µετατόπιση, έστω και µικρού µεγέθους, µιας
γραµµής που «είναι σε κυκλοφορία», συνεπάγεται αξιοσηµείωτη χαλάρωση της σταθερότητάς
της, για χρονικό διάστηµα, περισσότερο ή λιγότερο µακρύ. Γι’ αυτό τέτοιες επεµβάσεις
απαγορεύονται αν δεν έχει επιβληθεί βραδυπορία, εφόσον δεν υφίστανται κατάλληλες συνθήκες
θερµοκρασίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στα επόµενα κεφάλαια.

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10
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∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ
ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ:
Στρωτήρες
από
σκυρόδεµα

Άλλου τύπου
στρωτήρες

20.000

100.000

• για ανυψώσεις µεταξύ υψηλών σηµείων
(Υ.Σ.)<50mm και οριζόντιες µετατοπίσεις µικρότερες
των 20mm.

0

20.000

• Ανυψώσεις και οριζόντιες µετατοπίσεις µεγαλύτερες
από τις προηγούµενες τιµές.

20.000

100.000

0

20.000

• για ανυψώσεις µεταξύ υψηλών σηµείων
(Υ.Σ.)<50mm και οριζόντιες µετατοπίσεις µικρότερες
των 20mm

20.000

100.000

• Ανυψώσεις και οριζόντιες µετατοπίσεις µεγαλύτερες
από τις προηγούµενες τιµές

20.000

100.000

2. Άλλες επιµέρους εργασίες 2ης κατηγορίας.

20.000

100.000

γ. Εργασίες τροποποίησης που προξενούν χαλάρωση
της σταθερότητας της γραµµής, όπως αυτές
ορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας
ΠΕΤΕΠ.

20.000

100.000

α. Ανακαινίσεις
1. µετά τη 2η ανύψωση
2. µετά τη συµπληρωµατική υψοµετρική τακτοποίηση µε
βαριά µηχ/τα και στη συνέχεια µε οριζοντιογραφική
τακτοποίηση που πραγµατοποιείται εντός 24h:

β. Εργασίες συντήρησης 2ης κατηγορίας, όπως αυτές
ορίζονται στην ΠΕΤΕΠ 07-05-03-30
1. Μετά την ανύψωση µε βαριά µηχ/τα γόµωσης και στη
συνέχεια την οριζοντιογραφική τακτοποίηση, η οποία
πραγµατοποιείται εντός 24h:

3.10. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΑΡΧΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ Σ.Σ.Σ.
Σε περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση του µήκους των Σ.Σ.Σ., σε γραµµές σε «κυκλοφορία»,
οι προς εκτέλεση εργασίες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών, που ενδεχοµένως
απαιτηθούν, πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στην ∆ιεύθυνση Γραµµής.

3.11. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ
α. Η κατάτµηση σε τµήµατα, ηλεκτρικά µεµονωµένα, για τα κυκλώµατα της γραµµής,
πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε σηµείο της Σ.Σ.Σ., τοποθετώντας απότµηµα σιδηροτροχιάς,
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το οποίο συγκολλάται κατά τα άκρα του και το οποίο περιέχει στο µέσο του κολλητό αρµό
µόνωσης.
β. Οι προϋποθέσεις στρώσης, επίβλεψης, συντήρησης και επισκευής των κολλητών αρµών
µόνωσης καθορίζονται στην ΠΕΤΕΠ 07-08-05-10.
γ. Εντούτοις, για τους µονωτικούς αρµούς τους συνεχόµενους µε τις Σ.∆., επιτρέπεται η χρήση
αµφιδετών µε µόνωση.

3.12. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ.
3.12.1.

Γενικές αρχές

Η απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. είναι µία εργασία, η οποία αποσκοπεί, µέσω της δηµιουργίας
συνθηκών ελεύθερης διαστολής, στο µηδενισµό όλων των τάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν
δηµιουργηθεί. Πραγµατοποιείται, κατά το µέτρο του δυνατού, ταυτόχρονα και στις δύο
τροχιοσειρές, είτε σε µία µόνη φορά επί του συνόλου του µήκους της Σ.Σ.Σ., που περιλαµβάνεται
µεταξύ δύο Σ.∆., είτε κατά τµήµατα µήκους, µε ενδεχόµενη κοπή και εν συνεχεία εκτροπή
τουλάχιστον του ενός άκρου του επεξεργαζόµενου µήκους της Σ.Σ.Σ.
Για γραµµές µε Σ.Σ.Σ. σε µεταλλικούς στρωτήρες ισχύουν και τα στο κεφάλαιο 3.13 αναφερόµενα.
Για γραµµές µε 4 αρµούς αντί Σ.∆. ισχύουν τα στο κεφάλαιο 3.6 αναφερόµενα.
Για να πετύχουµε την ελεύθερη διαστολή ενδείκνυται, µετά τη χαλάρωση των συνδέσµων, να
µειώσουµε, όσο το δυνατόν περισσότερο, όλες τις υφιστάµενες τριβές µεταξύ των σιδηροτροχιών
και των στρωτήρων, όπως επίσης και αυτές επί των συσκευών διαστολής (Σ.∆.).
Προς τούτο απαιτούνται:
• έλεγχος της καλής λίπανσης των πλακών έδρασης των Σ.∆.,
• έδραση των σιδηροτροχιών επί κυλίνδρων, τοποθετούµενων ανά 10 ως 15 στρωτήρες,
• εγκάρσιες κρούσεις µε ξύλινη ή χάλκινη ράβδο (βαριά), µε σηµείο έναρξης το ένα άκρο και
µετακινούµενοι κατά µήκος της Σ.Σ.Σ.8.
Στην περίπτωση που η απελευθέρωση πραγµατοποιείται επί του συνόλου της Σ.Σ.Σ. ή σε τµήµα
αυτής, συνδεδεµένου µε Σ.∆., επιβάλλεται η προσεκτική παρακολούθηση της περίπτωσης
εµπλοκής της Σ.∆. κατά τη διάρκεια των εργασιών. Αν υφίσταται τέτοιος κίνδυνος, πρέπει να
διαχωριστεί η αντίστοιχη βελόνη της Σ.Σ.Σ. και να εκτραπούν τα υπόψη άκρα, πριν την έναρξη των
προαναφερθέντων εργασιών.
∆εν συνίσταται πάντως να γίνεται απελευθέρωση σε µία µόνη φορά µιας Σ.Σ.Σ., µήκους
µεγαλύτερου των 1.200 m για το λόγο ότι οι τριβές που συσσωρεύονται δεν επιτρέπουν την
ελεύθερη διαστολή.
Οι Σ.Σ.Σ. πρέπει να απελευθερώνονται σε θερµοκρασία µεταξύ 23° και 35°C και όταν η αντίσταση
για την κατά µήκος µετατόπιση της γραµµής καθίσταται επαρκής.
• Η προϋπόθεση αυτή εκπληρώνεται όταν µετά την δεύτερη ανύψωση, η οποία πρέπει να
εκτελείται µε βαριά µηχανήµατα γόµωσης:
• ή επακολούθησε µια συµπύκνωση των µεσοδιαστηµάτων µε µηχανήµατα, ή συµπληρώθηκε ο
χρόνος σταθεροποίησης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 (σε γραµµές µικρής κυκλοφορίας,

8

Επιτρέπεται η χρήση δονητών εγκεκριµένων από την Υπηρεσία.
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στις οποίες ο χρόνος σταθεροποίησης είναι σχετικά µεγάλος, συνιστάται η συµπύκνωση µε
µηχανήµατα).
Η διατοµή του έρµατος είναι αυτή που καθορίζεται από τη σχετική ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10.
Αν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες δεν δηµιουργούν τη βεβαιότητα ότι η θερµοκρασία θα παραµείνει
εντός των προαναφερθέντων ορίων για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η σύσφιξη των συνδέσµων,
καταφεύγουµε στη θέρµανση της Σ.Σ.Σ. ή την απελευθέρωση µε εντατήρες (βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-0352, 54).
Αν η απελευθέρωση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί µετά από συµπληρωµατική µικρή ανύψωση
της γραµµής, την οποία δεν ακολούθησε µηχανική συµπλήρωση των µεσοδιαστηµάτων, απαιτείται
µετά την ανύψωση, αναµονή για την ολοκλήρωση του χρόνου σταθεροποίησης, όπως αυτός
καθορίζεται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.
Ανάλογα µε το µήκος της Σ.Σ.Σ., που περικλείεται µεταξύ δύο Σ.∆., και του χρόνου περιθωρίου που
διατίθεται, η απελευθέρωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µία ή περισσότερες φορές (τµηµατικά).
Η τοποθέτηση των Σ.Σ.Σ. στη θέση τους, µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, σε περιπτώσεις
ανακαίνισης γραµµών µε εσχάρες ή ανακαίνισης µόνο των σιδηροτροχιών, ισοδυναµεί µε πλήρη
απελευθέρωση αν η όλη εργασία γίνει σε θερµοκρασία µεταξύ 23° και 35°.

3.12.2.

Τοπική οµαλοποίηση των τάσεων

Η εργασία οµαλοποίηση των τάσεων είναι δυνατό να γίνει υπό οποιαδήποτε θερµοκρασία,
εξαιρουµένων των πολύ υψηλών ή πολύ χαµηλών θερµοκρασιών.
Η εργασία δεν πρέπει να εκταθεί πέραν της µεσαίας περιοχής της Σ.Σ.Σ. και ως εκ τούτου δεν
επιτρέπεται να εκτελείται σε απόσταση µικρότερη των 150 m από Σ.∆. (αν η θερµοκρασία, κατά την
εργασία, είναι σε µέτρια επίπεδα, τότε η απόσταση, κατ’ εξαίρεση είναι 100 m).
Η εργασία αυτή, η οποία δεν απαιτεί την κοπή της Σ.Σ.Σ., συνίσταται στη χαλάρωση των
συνδέσµων στο προς επεξεργασία µήκος, την τοποθέτηση ή µη της σιδηροτροχιάς επί κυλίνδρων
αν το µήκος της σιδηροτροχιάς είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο, αντίστοιχα, των 150 m, το χτύπηµα
µε ξύλινες ή χάλκινες βαριές των σιδηροτροχιών και εν συνεχεία τη σύσφιξη των συνδέσµων υπό
σταθερή θερµοκρασία.

3.12.3.

Απόδοση πλήρους ταχύτητας στη γραµµή

Η κανονική ταχύτητα κυκλοφορίας δεν γίνεται να αποδοθεί αν δεν εκπληρούνται οι παρακάτω δύο
προϋποθέσεις:
• Οι Σ.Σ.Σ. απελευθερώθηκαν σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τον κανονισµό και
• Συµπληρώθηκε ο χρόνος σταθεροποίησης, µετά τη δεύτερη ανύψωση και τη συµπληρωµατική
υψοµετρική τακτοποίηση, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ.
• Υπάρχει η προβλεπόµενη διατοµή του έρµατος (κανονική ή ενισχυµένη).
Εφ’ όσον δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η γραµµή θα κυκλοφορεί µε ανώτατη ταχύτητα ως εξής:
• 100 Km/h σε γραµµές στρωµένες µε στρωτήρες από σκυρόδεµα και σιδηροτροχιές UIC 50 ή 54
καθώς και σε γραµµές µε µεταλλικούς στρωτήρες UIC 28 και σιδ/χιές UIC 50.
• 80 Km/h σε γραµµές στρωµένες µε ξύλινους στρωτήρες µε σύνδεση κ και σιδηροτροχιές UIC 50
ή UIC 54.
• 70 Km/h σε σιδηροτροχιές S33 και Β.Ο. σε µεταλλικούς στρωτήρες.
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3.12.4.

Παραβάσεις που αφορούν την απελευθέρωση

Είτε πρόκειται για ανακαίνιση γραµµής, είτε µόνο σιδηροτροχιών, η απελευθέρωση επιβάλλεται αν
οι Σ.Σ.Σ. ή τα συγκολληµένα µήκη, που την απαρτίζουν, δεν έχουν όλα στερεωθεί (σύσφιξη
συνδέσµων), συγκολληθεί και ερµατωθεί, σε θερµοκρασία µεταξύ των 23° και 35°C. Η
απελευθέρωση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο για εκείνα τα τµήµατα της Σ.Σ.Σ., στα οποία
ενδεχοµένως η σύσφιξη των συνδέσµων να έγινε εκτός των προαναφερθέντων ορίων, ακόµη και
αν δεν έγινε µηχανική συµπύκνωση, µετά την συµπληρωµατική υψοµετρική τακτοποίηση, αφού
παρήλθε όµως ο χρόνος σταθεροποίησης µετά τη 2η ανύψωση.
Στην περίπτωση, στην οποία η ταχύτητα διέλευσης των αµαξοστοιχιών θα µπορούσε να αυξηθεί
πέραν των ορίων της προηγούµενης παραγράφου, θα πρέπει να απελευθερωθούν όλα τα
συγκολληµένα µήκη, τα οποία δεν απελευθερώθηκαν.
∆εν επιτρέπονται παραβάσεις σε όσα εκτίθενται παραπάνω, παρά µόνο στις παρακάτω
καθοριζόµενες περιπτώσεις.

3.12.4.1.

Τµήµατα γραµµής µε προβλεπόµενες (λόγω χάραξης) ταχύτητες
αµαξοστοιχιών ίσες ή µεγαλύτερες των 80 KM/H

Παραβάσεις που αφορούν την απελευθέρωση:
∆εν επιτρέπεται καµία παράβαση σ’ αυτές τις γραµµές.
Η απελευθέρωση πρέπει να συντελείται αµέσως µόλις αυτό καταστεί δυνατό, και υποχρεωτικά πριν
τη χειµερινή περίοδο, αν σε µερικές ράβδους η σύσφιξη έγινε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των
35°C.
Παραβάσεις που αφορούν την απόδοση της κανονικής ταχύτητας:
Η κανονική ταχύτητα µπορεί να επιτραπεί προ της απελευθέρωσης αν:
• οι διατοµές του έρµατος είναι σύµφωνοι µε τις ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10.
• έχουν συµπληρωθεί οι χρόνοι σταθεροποίησης µετά τη 2η ανύψωση και τη συµπληρωµατική
υψοµετρική τακτοποίηση,
• η διαφορά της µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας ως προς τη χαµηλότερη θερµοκρασία, στην
οποία τα συνιστώντα την Σ.Σ.Σ. συγκολληµένα µήκη σιδηροτροχιών στερεώθηκαν (σύσφιξη
συνδέσµων), συγκολλήθηκαν και ερµατώθηκαν, δεν υπερβαίνει τους 25° C.
Αν, πριν την απελευθέρωση, η µέγιστη θερµοκρασία υπερβεί την παραπάνω καθορισµένη, οριακή,
θερµοκρασιακή διαφορά των 25° C, πρέπει να τεθεί, τουλάχιστον κατά την περίοδο των υψηλών
θερµοκρασιών της ηµέρας, βραδυπορία που αναφέρεται στην παράγραφο «Απόδοση πλήρους
ταχύτητας στη γραµµή» (εφ’ όσον η κανονική ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από αυτή την τιµή).
Σε περιπτώσεις ανακαίνισης µόνο των σιδηροτροχιών σε παλιά γραµµή, που είναι ήδη
σταθεροποιηµένη, πρέπει να τηρούνται µόνο οι προϋποθέσεις της ύπαρξης κανονικής διατοµής
του έρµατος και της µη υπέρβασης της οριακής διαφοράς των θερµοκρασιών πέραν των 25°C.
Η παράβαση αυτή δεν έχει παρά µόνο προσωρινό χαρακτήρα και απαιτεί όσο το δυνατό ταχύτερη
επέµβαση για την απελευθέρωση των τάσεων των Σ.Σ.Σ.
Η κανονική ταχύτητα δύναται να αποδοθεί, πριν την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, µετά
την 2η ανύψωση και τη συµπληρωµατική υψοµετρική τακτοποίηση, αν:
• η απελευθέρωση πραγµατοποιήθηκε µετά από µηχανική συµπύκνωση του έρµατος
• οι διατοµές του έρµατος είναι σύµφωνες µε τις ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10.

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10
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• η συµπληρωµατική υψοµετρική και οριζόντια τακτοποίηση πραγµατοποιήθηκε τουλάχιστον δύο
µέρες νωρίτερα και
• η µέγιστη θερµοκρασία της ηµέρας δεν υπερβαίνει τους 40°C.
Αν η µέγιστη θερµοκρασία υπερέβη την παραπάνω αναφερόµενη, οριακή τιµή θερµοκρασίας των
40°C, πριν την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης µετά τη δεύτερη ανύψωση και
συµπληρωµατική υψοµετρική τακτοποίηση, συνιστάται, τουλάχιστον κατά τις ώρες των υψηλών
θερµοκρασιών της ηµέρας, επιβολή βραδυπορίας που αναφέρεται στην παράγραφο «Απόδοση
πλήρους ταχύτητας στη γραµµή» (εφ’ όσον η κανονική ταχύτητα είναι µεγαλύτερη από αυτή την
τιµή).
Η παράβαση αυτή αφορά κυρίως τις γραµµές µε µικρή κυκλοφορία, στις περιπτώσεις στρώσης ή
ανακαίνισης της γραµµής µε ξύλινους στρωτήρες.

3.12.4.2.

Τµήµατα γραµµής µε προβλεπόµενες (λόγω χάραξης) ταχύτητες
αµαξοστοιχιών µικρότερες των 80 KM/H.

Παραβάσεις που αφορούν την αποκατάσταση της κανονικής ταχύτητας:
Σ’ αυτές τις γραµµές είναι δυνατό να αποδοθεί η κανονική ταχύτητα, σε περιοχές όπου υφίστανται
Σ.Σ.Σ. υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν για γραµµές στρωµένες µε κανονικές
σιδηροτροχιές, µη συγκολληµένες.
Εντούτοις συνίσταται, αν αυτό δεν προκαλεί υπερβολική ενόχληση στην κυκλοφορία, να
αναµείνουµε την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, µετά τη 2η ανύψωση.

3.13. ΣΤΡΩΣΗ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ - ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ. ΕΠΙ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ
3.13.1.

Γενικά

Η τεχνική στρώσης - συγκόλλησης - απελευθέρωσης γραµµής µε Σ.Σ.Σ. επί µεταλλικών
στρωτήρων είναι παρόµοια µε την αντίστοιχη που εφαρµόζεται επί στρωτήρων από σκυρόδεµα ή
ξύλινων και η οποία περιγράφεται λεπτοµερώς στα προηγούµενα κεφάλαια.
Στη στρώση επί µεταλλικών στρωτήρων µε τα χρησιµοποιούµενα άκαµπτα αγκύρια η ελαστικότητα
της συνδέσεως σιδηροτροχιάς -στρωτήρα είναι πάρα πολύ µικρή και επιτυγχάνεται µόνον από το
ελαστικό υπόθεµα και τη διπλή ελατηριωτή ροδέλα.
Η επίτευξη της παραπάνω αναφερόµενης ελαστικής σύνδεσης που είναι και πρωταρχικής
σηµασίας για την ασφάλεια έναντι παραµορφώσεων της γραµµής, επιτυγχάνεται µε κατάλληλη
σύσφιγξη του βλήτρου αγκυρίου η οποία ελέγχεται από το διάκενο που θα παραµένει στη διπλή
ελατηριωτή ροδέλλα µετά την σύσφιγξη9.
Η σύσφιγξη πρέπει να γίνεται µε µηχανήµατα κοχλιώσεως εφοδιασµένα µε διάταξη ρύθµισης της
ροπής σύσφιγξης η οποία θα προσδιορίζεται µετά από δοκιµή σύσφιγξης.

9

Στο θέµα αυτό πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή δεδοµένου ότι παρά τις οδηγίες και συστάσεις το προσωπικό
γραµµής που εκτελεί τις εργασίες αυτές έχει την τάση να συσφίγγει µέχρι αρνήσεως την διπλή ελατηριωτή ροδέλα
νοµίζοντας ότι έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη σύνδεση ενώ το κανονικό διάκενο, που πρέπει να παραµένει, στο
µέσον της διπλής ελατηριωτής ροδέλας (όχι στα άκρα) για να θεωρηθεί η σύσφιγξη ικανοποιητική, πρέπει να
κυµαίνεται από 1 έως 2 mm.
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3.13.2.

Μετατροπή αµφιδετούµενης γραµµής σε γραµµή µε Σ.Σ.Σ. ή
χρησιµοποίηση παλαιών σιδ/χιών και στρωτήρων για στρώση γραµµής
Σ.Σ.Σ.

Για µετατροπή αµφιδετούµενης γραµµής σε γραµµή µε Σ.Σ.Σ. ή χρησιµοποιήσεως παλαιών
σιδ/χιών και στρωτήρων για στρώση γραµµής Σ.Σ.Σ. θα πρέπει:
α. Να γίνεται επιλογή των σιδ/χιών ώστε να µη παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώµατα (πλευρικές
φθορές, πατιναρίσµατα, ρωγµές κλπ).
β. Να αποκόπτονται τα άκρα των σιδ/χιών 30 έως 50 cm περίπου ανάλογα από τον τύπο της
σιδ/χιάς ώστε να αφαιρούνται οι οπές και οι φθορές που παρουσιάζονται στην περιοχή των
αρµών.
γ. Να γίνεται επιλογή των µεταλλικών στρωτήρων που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να µην
εµφανίζουν παραµορφώσεις, φθορές και ρηγµατώσεις στις οπές και στις θέσεις έδρασης των
σιδ/χιών .
δ. Είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται καινούργιο υλικό για το µικρό υλικό σύνδεσης σιδ/χιάςστρωτήρα. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης παλαιού υλικού θα πρέπει να γίνεται σχολαστική
επιλογή αυτού. Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιµοποίηση παλαιών διπλών ελατηριωτών
ροδελών και παλαιών ελαστικών υποθεµάτων.

3.13.3.

Στρώση γραµµής

Συνιστάται η στρώση (σύσφιγξη συνδέσµων) να γίνεται πάντοτε σε θερµοκρασία σιδ/χιάς εντός των
ορίων της θερµοκρασίας απελευθέρωσης των τάσεων (23o έως 35o C) και να τηρούνται µε
αυστηρότητα οι διατάξεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Η στρώση θα γίνεται µε χρήση Σ.∆. (Συσκευή διαστολής) και απόσταση στρωτήρων 60 cm και δεν
θα πρέπει µεταξύ αλλαγών επί µεταλλικών στρωτήρων και Σ.∆. (οι οποίες στρώνονται πάντοτε σε
ξύλινους στρωτήρες) να παρεµβάλλεται µια σιδηροτροχιά η οποία θα είναι στρωµένη κατά το µισό
της µήκος (προς τις Σ.∆.) σε ξύλινους στρωτήρες και κατά το άλλο µισό (προς την αλλαγή) σε
µεταλλικούς στρωτήρες.
Η θερµοκρασία της σιδ/χιάς θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς µε θερµόµετρα ακριβείας
τοποθετηµένα στη ψυχή της σιδ/χιάς και προς την σκιερή πλευρά αυτής.
Απαγορεύεται κάθε εργασία επί των Σ.Σ.Σ. στο χρονικό διάστηµα από 1 Μαΐου έως 15
Σεπτεµβρίου λόγω των αναπτυσσοµένων κατά την περίοδο αυτή θερµοκρασιών.
Να εφαρµόζεται και να ελέγχεται πάντοτε µε αυστηρότητα η διατοµή του έρµατος που εµφανίζεται
στο σχήµα 4, για την ασφάλεια έναντι παραµορφώσεως της γραµµής.

Σχήµα 6: Ενισχυµένη διατοµή έρµατος σε γραµµές µε Σ.Σ.Σ. σε µεταλλικούς στρωτήρες

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10
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Για τον καλύτερο έλεγχο της διατοµής έρµατος κρίνεται σκόπιµο να λαµβάνονται ανά 500 m
διατοµές µε χωροβάτη.
Να γίνεται χρήση καινούργιων ελαστικών υποθεµάτων πάχους > 7 mm και όσο το δυνατόν
µαλακότερα (ελαστικότερα). Η ελαστικότητα του υποθέµατος προσδιορίζεται από τον δείκτη
ακαµψίας του C. Θα πρέπει λοιπόν ένα µαλακό υπόθεµα να έχει δείκτη ακαµψίας Cstat = 100
KN/mm και Cdyn = 150 KN/mm περίπου.
Το ελάχιστο πάχος έρµατος, κάτω από τον στρωτήρα, όπως φαίνεται και στο σχήµα 4, θα πρέπει
να είναι 35 cm.
Σε όλη την διάρκεια των εργασιών και µέχρι σταθεροποιήσεως της γραµµής θα επιβάλλεται
βραδυπορία 20 Km/h.
Να γίνεται επιθεώρηση της γραµµής από ώρας 09.00 έως 18.00, εφ’ όσον προβλέπεται αύξηση
της θερµοκρασίας µεγαλύτερη των 37οC, για µη απελευθερωµένες Σ.Σ.Σ. και µεγαλύτερη των 40οC
για τις υπόλοιπες.
H συγκόλληση των σιδηροτροχιών θα γίνεται µε αλουµινοθερµική συγκόλληση ή συγκόλληση µε το
µηχάνηµα ηλεκτροσυγκολλήσεως σιδηροτροχιών. Προς αποφυγή ρηγµατώσεων στις
συγκολλήσεις, λόγω συστολής, θα πρέπει αµέσως µετά τη συγκόλληση να γίνεται σύσφιγξη των
συνδέσµων και µάλιστα σε ανοδική πορεία θερµοκρασίας. Σε αντίθετη περίπτωση (καθοδική
πορεία θερµοκρασίας), θερµαίνεται η σιδηροτροχιά εκατέρωθεν της συγκόλλησης στους 100οC
περίπου, ή διατηρείται σε εφελκυσµό µε την συσκευή εφελκυσµού σιδ/χιών για 15 λεπτά περίπου
µετά τη συγκόλληση.
Κατά τη στρώση της γραµµής τόσο µε όµοιο υλικό π.χ. σιδηροτροχιές UIC 50 επί µεταλλικών
στρωτήρων UIC 50 (U 28) όσο και ανόµοιο υλικό π.χ. σιδηροτροχιές UIC 54 επί µεταλλικών
στρωτήρων και αγκύρια S 33, θα δίδεται µεγάλη προσοχή στο εύρος της γραµµής το οποίο θα
πρέπει να συµφωνεί µε τον Ν.Κ.Ε.Γ.. Το κανονικό εύρος για κάθε περίπτωση (ευθυγραµµία,
καµπύλη κτλ) και για όµοιο υλικό επιτυγχάνεται µε τους κατάλληλους συνδυασµούς των αγκυρίων.
Για ανόµοιο υλικό και ιδιαίτερα για στρώση σιδ/χιών UIC 54 επί µεταλλικών στρωτήρων και αγκύρια
S 33 λόγω της παλαιότητας του υλικού (στρωτήρες και αγκύρια) και ανάλογα µε την φθορά που
παρουσιάζει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγείται δοκιµαστική στρώση ώστε να
καθορίζεται ο κατάλληλος για την επιτυχία του κανονικού εύρους συνδυασµός των αγκυρίων.

3.14. ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ (Σ.∆.)
Σχετική η ΠΕΤΕΠ 07-06-03-20.

3.15. ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΣ
3.15.1.

Σύνταξη διαγραµµάτων στρώσης των Σ.Σ.Σ.

α. κάθε ανακαίνιση που περιλαµβάνει Σ.Σ.Σ. πρέπει να αποτελεί αντικείµενο ιδιαίτερης µελέτης,
που υποβάλλεται στη ∆.Γ. προς έγκριση.
β. Η µελέτη αυτή έχει τη µορφή διαγράµµατος, στο οποίο υποδεικνύονται:
• η φορά κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών,
• τα ακόλουθα στοιχεία της γραµµής µε την ακριβή χιλιοµετρική θέση τους:
-
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συσκευές γραµµής, περιλαµβανόµενης επίσης και της προβλεπόµενης στρώσης νέων
συσκευών γραµµής προς επίτευξη κυκλοφορίας σε µία µόνο γραµµή (κατάργηση της µίας
γραµµής στις διπλές γραµµές),

-

µονωτικοί αρµοί,

-

ισόπεδες διαβάσεις και

-

τεχνικά έργα, προσδιορισµένα επακριβώς (είδος έργων, άνοιγµα αυτών, θέση σταθερών
και κινητών εφεδράνων και τρόπος στρώσης της γραµµής έπ’ αυτών).

Η χάραξη της γραµµής, δηλαδή ευθυγραµµίες και καµπύλες µε τις πραγµατικές τους ακτίνες, R,
εφόσον αυτές περιλαµβάνονται µεταξύ των τιµών του πίνακα IV του κεφαλαίου 3.2 ή είναι κατά τι
µικρότερες των προηγούµενων οριακών τιµών.
Η θέση των Σ.Σ.Σ., αριθµηµένων, µε τα µήκη αυτών µετρούµενα από άξονα σε άξονα των Σ.∆., µε
ενδείξεις της χιλιοµετρικής θέσης των Σ.∆. και της αποστάσεώς των από παραβολικές συναρµογές,
καθώς επίσης και µε ενδείξεις των στοιχείων τα οποία συνθέτουν την Σ.Σ.Σ. και του είδους των
στρωτήρων (ξύλινοι, από σκυρόδεµα ή µεταλλικοί).

3.15.2.

Σηµειωµατάριο στοιχείων των Σ.Σ.Σ.

3.15.2.1.

Γενικά

Για την παρακολούθηση της εξέλιξης και της συµπεριφοράς των συνεχώς συγκολληµένων
σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) απαιτείται η τήρηση, στο αρχείο των Τµηµάτων Γραµµής, των απαραίτητων
στοιχείων (ιστορικό) για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί από τότε που αυτές στρώθηκαν.
• Τα εν λόγω στοιχεία αναγράφονται στο “Σηµειωµατάριο στοιχείων των Σ.Σ.Σ.”.
• Οι οδηγίες που αφορούν στην συντήρηση των Σ.Σ.Σ., δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των
εργασιών συντήρησης, εάν η θερµοκρασία (της σιδηροτροχιάς) δεν περιλαµβάνεται εντός
σαφώς καθορισµένων ορίων, για κάθε µια από τις Σ.Σ.Σ.
• Τυχαίνει συνεπώς να είναι προφανής η ανάγκη εφοδιασµού, των εργοδηγών και αρχιτεχνίτων
γραµµής, µε τους απαραίτητους πίνακες, στους οποίους θα αναγράφονται, τα εν λόγω ακραία
όρια θερµοκρασιών (ανώτατη και κατώτατη θερµοκρασία), ώστε αυτοί να εκτελούν τις διάφορες
εργασίες συντήρησης, σε θερµοκρασίες που κυµαίνονται µεταξύ των παραπάνω ορίων.
Οι εν λόγω πίνακες αποτελούν το “Σηµειωµατάριο οµάδας των Σ.Σ.Σ.”.

3.15.2.2.

Τρόπος σύνταξης του “Σηµειωµατάριου στοιχείων της Σ.Σ.Σ.”

1. Συντάσσεται ένα εποπτικό διάγραµµα προσδιορισµού των Σ.Σ.Σ. στο οποίο περιλαµβάνονται:
• Ο αύξων αριθµός της συσκευής διαστολής (Σ.∆.)
• Η χιλιοµετρική θέση του άξονα της συσκευής διαστολής (Σ.∆.)
• Οι ακραίες χιλιοµετρικές θέσεις από την αρχή παραβολής (Α.Π.) εισόδου µέχρι την Α.Π.
εξόδου, των καµπυλών, µαζί µε τις ακτίνες τους
• Ο αύξων αριθµός της συνεχώς συγκολληµένης σιδηροτροχιάς
2. Το κυρίως “Σηµειωµατάριο στοιχείων της Σ.Σ.Σ.” περιλαµβάνει:
α. Στην πρώτη σελίδα, προσδιοριστικά στοιχεία της Σ.Σ.Σ. (αύξοντα αριθµό, ακραίες
χιλιοµετρικές θέσεις), στοιχεία του υλικού επιδοµής µέγιστη ταχύτητα της γραµµής κλπ.
β. Στην δεύτερη σελίδα το διάγραµµα της Σ.Σ.Σ., µε τις χιλιοµετρικές θέσεις των τµηµάτων της,
τα οποία απελευθερώθηκαν κάτω από διαφορετική θερµοκρασία.

ΠΕΤΕΠ:07-03-03-10
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γ. Στην τρίτη σελίδα, πίνακα των ρυθµίσεων που έχουν γίνει στις συσκευές διαστολής (Σ.∆.)
από τότε που αυτές στρώθηκαν.
Επίσης, στην ίδια σελίδα, πίνακα των υφιστάµενων θερµοκρασιών κατά την στρώση
(σύσφιξη, ερµάτωση και συµπίεση του έρµατος) της Σ.Σ.Σ., εφ’ όσον αυτές κυµαίνονται
µεταξύ 23° έως 35°C, οπότε και δεν τυγχάνει, κατ΄ αρχήν, αναγκαία η απελευθέρωση.
Σηµειώνονται οι ακριβείς χιλιοµετρικές θέσεις των µηκών γραµµής που στρώνονται κάθε
µέρα και µε συνεχή εργασία, µε την θερµοκρασία που ισχύει αντίστοιχα.
δ. Στην τέταρτη σελίδα (συντάσσεται ιδιαίτερη σελίδα για κάθε τµήµα της Σ.Σ.Σ., που έχει
απελευθερωθεί ξεχωριστά), πίνακα των απελευθερώσεων που έχουν γίνει, στον οποίο
αναγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης της απελευθέρωσης (µε την θερµοκρασία του
περιβάλλοντος ή µε θέρµανση) και η θερµοκρασία αναφοράς που έχει επιτευχθεί. Επίσης
πίνακα µε τις απελευθερώσεις που τυχόν έχουν γίνει µεταγενέστερα, µε πλήρη αιτιολόγηση.
ε. Στην πέµπτη σελίδα (συντάσσεται ιδιαίτερη σελίδα για κάθε τµήµα της Σ.Σ.Σ., που έχει
απελευθερωθεί ξεχωριστά), πίνακα µε τις διάφορες ειδικές εργασίες συντήρησης που έχουν
εκτελεσθεί (αντικατάσταση σιδηροτροχιών που έχουν υποστεί βλάβη ή έχουν σπάσει,
καθαρισµός του έρµατος, συστηµατική αντικατάσταση του υλικού επιδοµής, τροποποιήσεις
χάραξης ή υπερύψωσης κλπ) µαζί µε την ηµεροµηνία εκτέλεσης.

3.15.2.3.

Τρόπος σύνταξης του “Σηµειωµατάριου οµάδας των Σ.Σ.Σ.”

Συντάσσεται ένα έντυπο για κάθε µια συνεχώς συγκολληµένη σιδηροτροχιά. Αυτό περιλαµβάνει:
• στοιχεία προσδιορισµού της Σ.Σ.Σ., δηλαδή γραµµή, στην οποία βρίσκεται, µε τις ακραίες
χιλιοµετρικές θέσεις (από τον άξονα της µιας συσκευής διαστολής µέχρι τον άξονα της άλλης)
• τις υφιστάµενες θερµοκρασίες αναφοράς (θ. αν) σε ολόκληρο το µήκος αυτής.
• τα όρια των θερµοκρασιών, µεταξύ των οποίων επιτρέπεται η εκτέλεση των διαφόρων εργασιών
συντήρησης, οι οποίες επηρεάζουν την σταθερότητα της γραµµής, τα οποία εξαρτώνται από τη
θερµοκρασία αναφοράς.

3.16. ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Οι γραµµές µε Σ.Σ.Σ. σε υπόγειες κατασκευές (σήραγγες, υπόγειες γέφυρες, κλπ.) είναι δυνατό να
παγιωθούν (σύσφιξη συνδέσµων) και να συγκολληθούν σε οποιαδήποτε θερµοκρασία που
υπερβαίνει τους 0°C.
Αν η γραµµή, εκτός της υπόγειας κατασκευής, είναι στρωµένη µε κανονικού µήκους σιδηροτροχιές,
επιβάλλεται η τήρηση, εντός της υπόγειας κατασκευής και στα άκρα αυτής, µεταβατικών τµηµάτων,
µε στρώση σιδηροτροχιών µεταβλητού µήκους.
Αν η γραµµή, εκτός της υπόγειας κατασκευής, είναι στρωµένη µε Σ.Σ.Σ. σε ξύλινους ή από
σκυρόδεµα στρωτήρες, επιτρέπεται:
• είτε η στρώση Σ.∆. στην είσοδο και την έξοδο της υπόγειας κατασκευής και εκτός αυτής,
• είτε η απευθείας συγκόλληση των εξωτερικών Σ.Σ.Σ. µε τις Σ.Σ.Σ. της υπόγειας κατασκευής,
υπό την προϋπόθεση της πρότερης απελευθέρωσης των πρώτων, σε θερµοκρασία µεταξύ των
23° και 35°C, ξεκινώντας από σηµείο που βρίσκεται εντός της υπόγειας κατασκευής και σε
απόσταση περίπου 30 m και από τα δύο στόµια (εισόδου και εξόδου) αυτής.
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Αν το µήκος της υπόγειας κατασκευής είναι µικρότερο των 60m, η Σ.Σ.Σ. απελευθερώνεται
πλήρως, περιλαµβανοµένου και του, εντός της υπόγειας κατασκευής, στρωµένου τµήµατος10.
Η διατοµή του έρµατος των εξωτερικών Σ.Σ.Σ. θα ενισχυθεί καθ’ ύψος, σε µήκος 50 m, και στα δύο
στόµια (άκρα) της υπόγειας κατασκευής. Εντός των υπόγειων κατασκευών δεν γίνεται χρήση
ελαστικών συνδέσµων.

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).

10

Σε περιπτώσεις γραµµών διατρεχόµενων µε ταχύτητες µικρότερες των 80 χ.α.ω., για τις οποίες δεν απαιτείται
απελευθέρωση, οι εξωτερικές Σ.Σ.Σ. πρέπει να στερεώνονται (σύσφιξη συνδέσµων), µετά τη συγκόλληση µε τις
Σ.Σ.Σ. της υπόγειας κατασκευής, υπό θερµοκρασία κυµαινόµενη µεταξύ των 23° και των 35°C.
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