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Aπελευθέρωση των τάσεων των συνεχώς
συγκολληµένων σιδηροτροχιών σε φυσική
θερµοκρασία περιβάλλοντος

1.

ΠΕΤΕΠ

07-03-03-50

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν στην απελευθέρωση των τάσεων
των συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) σε φυσική θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Η εργασία είναι δυνατόν να γίνει όταν εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερµοκρασίας που καθορίζονται
στην ΠΕΤΕΠ 07-03-03-101 (βλ. και κεφ. 3.1.8).

1.1. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται αναφορά στους ακόλουθες συντµήσεις:
• ∆.Γ.: ∆ιεύθυνση Γραµµής
• Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές
• Σ.∆.: συσκευή διαστολής

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για την εργασία της απελευθέρωσης τάσεων των Σ.Σ.Σ.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
1. Η απελευθέρωση µιας συνεχούς συγκολληµένης σιδηροτροχιάς έχει ως σκοπό την
οµοιόµορφη κατανοµή των εσωτερικών τάσεων για δηµιουργία συνθηκών ελεύθερης διαστολής
(ή συστολής) σε όλο το µήκος της.
2. Η απελευθέρωση τάσεων συνίσταται στην χαλάρωση της σύσφιξης των συνδέσµων, την
τοποθέτηση της σιδηροτροχιάς επί κυλίστρων (τεµάχια στρογγυλού οπλισµού Φ20) τα οποία
τοποθετούνται ανά 8 έως 10 στρωτήρες, την κρούση εγκαρσίως της σιδηροτροχιάς µε

1

Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης µε τη χρησιµοποίηση συσκευών θέρµανσης ή υδραυλικών εντατήρων
(βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-03-52,54) και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα µπορούσε η εργασία να εκτελεσθεί σε
φυσική θερµοκρασία περιβάλλοντος για τους παρακάτω λόγους:
• Με την χρησιµοποίηση των συσκευών θέρµανσης ή των υδραυλικών εντατήρων µπορούµε να επιτύχουµε
την ιδανική θερµοκρασία 280 - 300, επιθυµητή για την µικρότερη καταπόνηση της Σ.Σ.Σ. κατά τις ακραίες
θερµοκρασίες.
• Επιτυγχάνεται θερµοκρασία απελευθέρωσης ενιαία σε όλο το µήκος της Σ.Σ.Σ., όποιο και αν είναι αυτό. Ο
σκοπός της ενιαίας θερµοκρασίας έχει σηµασία διότι διευκολύνει µελλοντικά τις εργασίες συντήρησης,
δεδοµένου ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται ενός των ορίων θερµοκρασιών που επηρεάζονται από την
θερµοκρασία απελευθέρωσης της Σ.Σ.Σ.
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κατάλληλες βαριές (ξύλινες ή πλαστικές) για την εξουδετέρωση των τριβών και στη συνέχεια
την σύσφιξη σε µέση θερµοκρασία (230 έως 350 C).
3. 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 είτε στο σύνολο του µήκους της Σ.Σ.Σ., που
περιλαµβάνεται µεταξύ δύο συσκευών διαστολής (Σ.∆.), είτε τµηµατικά, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στα επόµενα.
4. Η εργασία εκτελείται σε περιθώρια κυκλοφορίας.
5. Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης ταυτόχρονα και στις δύο σιδηροτροχιές. Το προς
απελευθέρωση µήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει σε κάθε φάση εργασίας τα 1.200 m διότι οι
υφιστάµενες τριβές παρεµποδίζουν την ελεύθερη διαστολή ή συστολή της σιδηροτροχιάς.
6. Το ελάχιστο µήκος του προς απελευθέρωση τµήµατος είναι 300 m.
7. Οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ., αναγράφονται στην ΠΕΤΕΠ
07-03-03-10.
8. Η σύσφιξη των συνδέσµων πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασία σιδηροτροχιάς που να
κυµαίνεται από 230 έως 350C.
9. Εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την προβλεπόµενη για την σιδηροτροχιά
θερµοκρασία, καταφεύγουµε στη χρησιµοποίηση συσκευών θέρµανσης των σιδηροτροχιών
(βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-03-52) ή την χρήση υδραυλικών εντατήρων (βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-03-54).
10. Εάν η Σ.Σ.Σ. έχει µήκος µεγαλύτερο από 1.200 m τότε η απελευθέρωση γίνεται κατά τµήµατα
του µήκους της. Αυτό καθορίζεται ανάλογα µε το χρονικό περιθώριο της διακοπής της
κυκλοφορίας (έτσι ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την εκτέλεση της εργασίας σε όλο το
µήκος στον διατιθέµενο χρόνο διακοπής της κυκλοφορίας).
11. Για να είναι δυνατή η ελεύθερη διαστολή της σιδηροτροχιάς σε περίπτωση απελευθέρωσης
κατά τµήµατα, κόβεται αυτή στο ένα άκρο του απελευθερωµένου τµήµατος όπως αναφέρεται
παρακάτω και εκτρέπεται από τη θέση του ώστε να µπορεί η σιδηροτροχιά να µετακινείται
ελεύθερα.
12. Εάν το απελευθερωµένο τµήµα αρχίζει από Συσκευή ∆ιαστολής (Σ.∆.) ή καταλήγει σε αυτήν,
αυτή λιπαίνεται επαρκώς για να µειωθούν οι τριβές, εάν δε υπάρχει κίνδυνος εµπλοκής των
επεξεργασµένων άκρων (βελονών) τότε αποσυνδέεται και εκτρέπεται η αντίστοιχη βελόνη. Το
ίδιο ισχύει εάν η Σ.Σ.Σ. απελευθερώνεται σε ολόκληρο το µήκος της (µικρότερο των 1200 m).
Κατά την περίπτωση αυτή οι Σ.∆. λιπαίνονται κανονικά και εκτρέπονται οι αντίστοιχες βελόνες
(βλ. και ΠΕΤΕΠ 07-06-03-20).

3.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Είδος
1. Μηχανικός, επικεφαλής συνεργείου

1

2. Αρχιτεχνίτης

2

3. Εργάτες
4. Συνεργείο για αλουµινοθερµικές κολλήσεις
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Πλήθος

20-25
1
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3.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
3.3.1.

Μηχανήµατα
Είδος

Πλήθος

1. Εξοπλισµός συνεργείου συγκολλητών

1

2. Μηχανήµατα κοχλίωσης /αποκοχλίωσης συνδέσµων
(κραπονιέρες)

5

3. βαγονέτο µικρό, χειροκίνητο (τροκ)

1

3.3.2.

Εργαλεία
Είδος

Πλήθος

1. Θερµόµετρο σιδηροτροχιάς

1

2. Παραµίνες

8

3. σκαπάνες υπογοµώσεως (πικούνια)

10

4. κλειδιά κραπώ

6

5. κλειδιά τυρφωνιών

5

6. ξύστρες

15

7. κύλιστρα

300

8. φτυάρια

15

9. εννεάκρανα (πιρούνες)

8

10. κασµάδες

6

11. βαριές (ξύλινες ή πλαστικές)

4

12. γρύλοι µηχανικοί

2

13. βούρτσα µεταλλική

3

14. γωνιές

2

15. κιθάρες

4

16. κλειδιά διπλής ενέργειας

2

17. πλήρης συσκευή κοπής οξυγόνου

1

3.3.3.

Λοιπά υλικά
Είδος

1. αποτµήµατα σιδηροτροχιών (κουπόνια) µήκους 6 m
2. γράσο

Πλήθος
4
1 δοχείο µικρό

3. ξύλινοι πάσσαλοι

3.3.4.

Περιγραφή εργασίας

3.3.4.1.

Γενικά

Όπως αναφέρθηκε, το µήκος του τµήµατος εργασίας ανέρχεται από 300 έως 1.200 m. Το µήκος
εργασίας εξαρτάται από την απόδοση του συνεργείου, αλλά κυρίως από την ταχύτητα της ανόδου
της θερµοκρασίας. Επισηµαίνεται, ότι το καλοκαίρι η άνοδος της θερµοκρασίας είναι ταχύτατη, ενώ
την άνοιξη και το φθινόπωρο είναι βραδεία. Ως εκ τούτου, το µήκος εργασίας το καλοκαίρι
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επιλέγεται µεταξύ 300 και 600 m, ενώ την άνοιξη και το φθινόπωρο από 500 έως 1200 m
αντίστοιχα.
Ο χρόνος έναρξης της εργασίας καθορίζεται από την εποχή του χρόνου, λόγω ακριβώς της
ταχύτητας ανόδου της θερµοκρασίας.
Η εργασία οργανώνεται κατά τρόπον, ώστε η µέση θερµοκρασία σύσφιξης να είναι κατά το δυνατόν
29OC2.

3.3.4.2.

Λύσιµο των συνδέσµων της γραµµής

Περίπτωση χωρίς Σ.∆.
Καθορίζεται το µήκος του τµήµατος εργασίας, σύµφωνα µε το αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας
ΠΕΤΕΠ. Το τέλος του τµήµατος αυτού πρέπει ν’ απέχει 6 m τουλάχιστον από υπάρχουσα
συγκόλληση3. Το τέλος του τµήµατος εργασίας σηµειώνεται µε την γωνία και στις δύο
σιδηροτροχιές και εξασφαλίζεται µε ξύλινο πάσσαλο µεταξύ ή εκτός των σιδηροτροχιών4.
Τοποθετείται το θερµόµετρο στο έρµα µεταξύ των σιδηροτροχιών και παράλληλα προς αυτές.
Οι σύνδεσµοι της γραµµής καθαρίζονται5 από τυχόν σκύρα, ώστε να διευκολυνθεί η εργασία των
µηχανηµάτων κοχλίωσης/αποκοχλίωσης.
Οι θέσεις τοποθέτησης των κυλίστρων σηµειώνεται µε κιµωλία στην σιδηροτροχιά (ανά 8-10
στρωτήρες).
∆ιασπείρονται τα κύλιστρα µε την βοήθεια βαγονέτου στις σηµειωθείσες θέσεις.
∆ηµιουργούνται οι θέσεις για την τοποθέτηση των κιθαρών (όπου απαιτείται αποµακρύνεται το
σκύρο µε τις σκαπάνες υπογοµώσεως6.
Κόβονται οι σιδηροτροχιές στο σηµείο της αφετηρίας, και εκτρέπονται στο πλάι (ώστε να
µπορέσουν να επιµηκυνθούν / βραχυνθούν λόγω των σωρευµένων θερµοκρασιακών τάσεων).
Λύνονται οι σύνδεσµοι της γραµµής σε όλο το µήκος:
• Χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι µε τα µηχανήµατα κοχλίωσης/αποκοχλίωσης (κραπονιέρες).
• Αποµακρύνονται οι σύνδεσµοι και αποτίθενται στο πλάι, ή κατά τρόπον που να είναι δυνατή η
ανύψωση των σιδηροτροχιών.
• Ανυψώνονται οι σιδηροτροχιές µε τις κιθάρες και
• Αποµακρύνονται τα ελαστικά υποθέµατα (µε την βοήθεια των ξυστρών).
• Τοποθετούνται τα κύλιστρα κάτω από το πέλµα των σιδηροτροχιών
• Κρούονται οι σιδηροτροχιές µε τις βαριές.
Περίπτωση µε Σ.∆.
1-9. Εργασίες 1 έως 9 όπως στο προηγούµενο κεφάλαιο
Λύνεται η γραµµή 6 µέτρα πριν την Σ.∆.
2
3
4

5
6
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∆ηλ. η µέση θερµοκρασία στο επιτρεπόµενο εύρος 23oC και 35oC (κεφ. 3.1.8)
∆ιότι στο σηµείο αυτό θα κοπούν οι σιδηροτροχιές και θα συγκολληθούν µετά το πέρας της εργασίας και
δεν επιτρέπεται δύο συγκολλήσεις ν’ απέχουν λιγότερο από 6m µεταξύ τους.
Μέσω του πάσσαλου αυτού, ο οποίος σηµαίνει το πέρας τµήµατος εργασίας, είναι δυνατόν να γνωρίζουµε
το ακριβές σηµείο έναρξης του επόµενου τµήµατος εργασίας. Ο πάσσαλος δηλαδή σηµαίνει και την
αφετηρία του επόµενου αυτού τµήµατος.
Με φτυάρια και εννεάκρανα (πιρούνες)
Πικούνια
ΠΕΤΕΠ:07-03-03-50
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Λύνεται η Σ.∆., καθαρίζεται µε την µεταλλική βούρτσα και γρασάρεται (βλ. και κεφ. 3.1.12).

3.3.4.3.

Σύσφιξη των συνδέσµων της γραµµής

Η σύσφιξη των συνδέσµων αρχίζει όταν η θερµοκρασία ξεπεράσει το κάτω επιτρεπόµενο όριο της
απελευθέρωση των τάσεων (23οC, κεφ. 3.1.8) και θα πρέπει να έχει περατωθεί πριν ξεπερασθεί το
αντίστοιχο άνω όριο (35οC). Η επιλογή της θερµοκρασίας έναρξης της εργασίας σύσφιξης πρέπει
να επιλεγεί κατά τρόπον, ώστε κατά το δυνατόν η µέση θερµοκρασία απελευθέρωσης τάσεων να
είναι 29οC.
Η εργασία της σύσφιξης αρχίζει από το τέλος του τµήµατος εργασίας προς την αρχή (αφετηρία)7.
• Κρούονται οι σιδηροτροχιές µε τις βαριές.
• Οι σιδηροτροχιές ανυψώνονται µε τις κιθάρες (ή τις παραµίνες), αφαιρούνται τα κύλιστρα και
τοποθετούνται τα ελαστικά υποθέµατα.
• Τοποθετούνται οι σύνδεσµοι στις θέσεις τους.
• Συσφίγγονται οι σύνδεσµοι µε τα µηχανήµατα κοχλίωσης/αποκοχλίωσης (κραπονιέρες). Η
ταχύτητα ανόδου της θερµοκρασίας καθορίζει το πλήθος των συνδέσµων που συσφίγγονται
στην φάση αυτή της εργασίας (είναι δυνατή η σύσφιξη κατ’ αρχήν κάθε δεύτερου ή τρίτου
στρωτήρα. Το πλήθος των συνδέσµων που συσφίγγονται µπορεί να τροποποιείται κατά την
πορεία της εργασίας).
• Συσφίγγονται οι υπόλοιποι σύνδεσµοι (εφ’ όσον κατά την προηγούµενη εργασία δεν έχουν
συσφιχθεί όλοι οι σύνδεσµοι) µε κατεύθυνση από την αφετηρία προς το τέλος του τµήµατος
εργασίας.
• Συλλέγονται τα κύλιστρα σε σάκους.
• Εφ’ όσον υπάρχει στο τµήµα εργασίας Σ.∆., αυτή ρυθµίζεται σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 07-06-0330. Η εργασία αυτή εκτελείται µετά την εργασία 4 και παράλληλα µε τις εργασίες 5 και 6.
• Εκτελούνται οι απαραίτητες συγκολλήσεις.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για να υπάρχουν όσο το δυνατό ακριβέστερα στοιχεία, για κάθε Σ.Σ.Σ., τηρείται το «Σηµειωµατάριο
στοιχείων των Σ.Σ.Σ.» (βλ. Παράρτηµα 1), στο οποίο θα συντάσσεται ιδιαίτερη σελίδα για κάθε
απελευθερωµένο τµήµα της Σ.Σ.Σ χωριστά.
Στην τέταρτη σελίδα του σηµειωµαταρίου στοιχείων Σ.Σ.Σ. συµπληρώνεται πίνακας τµηµάτων στα
οποία έχει γίνει απελευθέρωση τάσεων (βλ. Παράρτηµα 1) και αναγράφονται ο τρόπος εκτέλεσης
της απελευθέρωσης τάσεων και η επιτευχθείσα θερµοκρασία αναφοράς.
Επίσης συµπληρώνεται ο πίνακας µε τυχόν µεταγενέστερες απελευθερώσεις στο ίδιο τµήµα µε την
αιτιολογία εκτέλεσης τους.

7

η οποία είναι το σηµείο που κόβονται και εκτρέπονται οι σιδηροτροχιές ή ή Σ.∆. αναλόγως.
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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
Η επιµέτρηση της εργασίας θα γίνεται βάσει του µήκους της γραµµής στην οποία διεξήχθη η
εργασία. Η εργασία οµαλοποίησης των τάσεων δεν επιµετράται ξεχωριστά, αλλά θεωρείται ότι
περιλαµβάνεται στην ως άνω (κύρια) εργασία της απελευθέρωσης των τάσεων.
Στις ως άνω επιµετρούµενες επί µέρους εργασίες, περιλαµβάνονται:
•

Η παροχή όλων των απαιτούµενων εργατικών χεριών, µηχανηµάτων, υλικών, εφοδίων και
εγκαταστάσεων.

•

Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων, κλπ για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ,

•

Κάθε άλλη εργασία µη ρητά κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση της εργασίας.

∆εν περιλαµβάνεται η εργασία και τα υλικά για την εκτέλεση των αλουµινοθερµικών συγκολλήσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΜΜΗ…………

…………

από Χ.Θ.

εως Χ.Θ.

………..

Σ.Σ.Σ
ΟΣΕ/∆ΙΠΑΡ/ΥΓ……
ΥΓ….- ...Τµ.Γρ.
∆ιαµ……

Οµάς…..

Καµία εργασία που µπορεί να επηρεάσει την
σταθερότητα της γραµµής δεν επιτρέπεται σε µία
γραµµή Σ.Σ.Σ. εάν η θερµοκρασία ευρίσκεται εκτός
των ορίων από 0Ο -40Ο C

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ
ΗΜ……….

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ……….ΗΜΕΡΕΣ

Νο της ΣΣΣ η
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΗΣ

ΑΚΡΑΙΕΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ:
Γόµωση και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση άνευ
αποµακρύνσεως
του έρµατος

1

2

3

4
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Άλλες εργασίες
που επηρεάζουν
την σταθερότητα
της γραµµής (2ας
κατηγορίας)

5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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