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Οδηγία για την απελευθέρωση τάσεων των
Συνεχώς Συγκολληµένων Σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.).
µε την χρησιµοποίηση συσκευών θέρµανσης

1.

ΠΕΤΕΠ

07-03-03-52

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορούν την απελευθέρωση τάσεων των
συνεχώς συγκολληµένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) µε την χρησιµοποίηση συσκευών θέρµανσης. Η
εργασία ενδείκνυται όταν δεν εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερµοκρασίας που καθορίζονται στην
ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10 (στην περίπτωση αυτή, αντί για την απελευθέρωση τάσεων µε την
χρησιµοποίηση συσκευών θέρµανσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µέθοδος µε χρήση
υδραυλικών εντατήρων, βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-03-54)
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.
Η απελευθέρωση της Σ.Σ.Σ. είναι µία εργασία, η οποία αποσκοπεί, µέσω της δηµιουργίας
συνθηκών ελεύθερης διαστολής, στον µηδενισµό όλων των τάσεων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν
δηµιουργηθεί. Πραγµατοποιείται ταυτόχρονα και στις δύο τροχιοσειρές, είτε στο σύνολο του µήκους
της Σ.Σ.Σ., που περιλαµβάνεται µεταξύ δύο συσκευών διαστολής (Σ.∆.), είτε τµηµατικά, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στα επόµενα.
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 ξύλινες
βαριές για εξουδετέρωση των τριβών και στη συνέχεια την σύσφιξη σε µέση θερµοκρασία (230 έως
350 C).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Για την εργασία της απελευθέρωσης τάσεων των Σ.Σ.Σ. µε την χρησιµοποίηση υδραυλικών
εντατήρων δεν απαιτούνται υλικά τα οποία ενσωµατώνονται στο έργο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η εργασία εκτελείται σε περιθώρια κυκλοφορίας.
Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης ταυτόχρονα και στις δύο σιδηροτροχιές. Το προς
απελευθέρωση µήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει κάθε τα 1.200 m διότι οι υφιστάµενες τριβές
παρεµποδίζουν την ελεύθερη διαστολή ή συστολή της σιδηροτροχιάς.
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 διακοπής της κυκλοφορίας (έτσι
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ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου για την εκτέλεση της εργασίας σε όλο το µήκος και στον χρόνο
διακοπής της κυκλοφορίας).
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 την θέση του ώστε να µπορεί η σιδηροτροχιά να µετακινείται ελεύθερα.
Εάν το απελευθερωµένο τµήµα αρχίζει από Συσκευή ∆ιαστολής (Σ.∆.) ή καταλήγει σε αυτήν, αυτή
λιπαίνεται επαρκώς για να µειωθούν οι τριβές, εάν δεν 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 µ). Κατά την
περίπτωση αυτή οι Σ.∆. λιπαίνονται κανονικά και εκτρέπονται οι αντίστοιχες βελόνες (βλ. και
ΠΕΤΕΠ 07-06-03-20).
Οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση της απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ., αναγράφονται στην ΠΕΤΕΠ 0703-03-10.
Όπως προαναφέρθηκε, η σύσφιξη των συνδέσµων πρέπει να γίνεται σε θερµοκρασία
σιδηροτροχιάς που να κυµαίνεται από 230 έως 350C.
Εφ’ όσον οι καιρικές συνθήκες δεν δίνουν την προβλεπόµενη για την σιδηροτροχιά θερµοκρασία,
καταφεύγουµε στη χρησιµοποίηση συσκευών θέρµανσης των σιδηροτροχιών.
Συνιστάται η εκτέλεση της απελευθέρωσης µε την χρησιµοποίηση των εν λόγω συσκευών
θέρµανσης και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα µπορούσε η Σ.Σ.Σ. από την θερµοκρασία
περιβάλλοντος να έχει θερµοκρασία εντός των ανωτέρω ορίων για τους παρακάτω λόγους:
Με την χρησιµοποίηση των συσκευών θέρµανσης µπορούµε να επιτύχουµε την ιδανική
θερµοκρασία 280 - 300, επιθυµητή για την µικρότερη καταπόνηση της Σ.Σ.Σ. κατά τις ακραίες
θερµοκρασίες.
Επιτυγχάνουµε 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 µελλοντικώς τις εργασίες
συντήρησης, για το λόγο ότι όλες οι εργασίες εκτελούνται ενός των ορίων θερµοκρασιών που
εξαρτώνται από την θερµοκρασία απελευθέρωσης της Σ.Σ.

3.2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
3.2.1.

Ρύθµιση ταχύτητας της συσκευής θέρµανσης

α. Η χρησιµοποιούµενη συσκευή θέρµανσης έχει δύο θερµαντήρες (1 σε κάθε σιδηροτροχιά), ο
κάθε ένας είναι εφοδιασµένος µε 10 καυστήρες. Υπάρχει δυνατότητα να περιορισθεί ο αριθµός
των σε λειτουργία καυστήρων (συνήθης λειτουργία µε όλους ή µε 6 καυστήρες ανά
θερµαντήρα). Κατά τη λειτουργία της συσκευής η πίεση κατά την έξοδο του υγραερίου
ρυθµίζεται σε 1,5 Kg/cm2.
Έστω θ η υπάρχουσα θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς πριν τη θέρµανση και Θ = 280 - 300 C η
ζητούµενη.
Για τη λειτουργία 10 καυστήρων σε κάθε θερµαντήρα η ταχύτητα Τ σε µέτρα ανά λεπτό1 δίνεται
από τον τύπο:

T=

150
Θ −θ

1 Η συσκευή θερµάνσεως είναι εφοδιασµένη µε ταχύµετρο, το οποίο δείχνει την ταχύτητα σε µέτρα/ λεπτό.

2/35

ΠΕΤΕΠ: 07-03-03-52

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ (Σ.Σ.Σ.) ΜΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Για την λειτουργία 6 καυστήρων ανά θερµαντήρα η ταχύτητα δίνεται από τον τύπο:

T=

90
Θ −θ

Η µε αυτόν τον τρόπο προσδιορισµένη ταχύτητα εφαρµόζεται για τα 50 πρώτα µέτρα, τα δε
επιτυγχανόµενα αποτελέσµατα, ελεγχόµενα από την παρατηρούµενη επιµήκυνση της ράβδου
στην θέση της αφετηρίας 1, µας οδηγούν στην τροποποίηση ή όχι της ταχύτητας για το
υπόλοιπο µήκος της απελευθερούµενης σιδηροτροχιάς. Κατά τον ίδιο τρόπο τροποποιείται η
ταχύτητα εµπειρικά λόγω µεταβολής της θερµοκρασίας θ κατά τη διάρκεια των εργασιών.
β. Η µείωση της λειτουργίας καυστήρων συνιστάται όταν η διαφορά της ζητούµενης θερµοκρασίας
ως προς την υπάρχουσα είναι µικρότερη ή ίση προς 150 (Θ-θ ≤ 150 C) και αυτό για να µειωθεί η
ταχύτητα της συσκευής και να καταστεί δυνατή η σύσφιξη των συνδέσµων µερικών στρωτήρων,
αµέσως πίσω από την συσκευή θέρµανσης για παγίωση της ράβδου. Κατά την λειτουργία µε
µειωµένους καυστήρες ανάβουµε τους τελευταίους κατά την φορά πορείας της συσκευής, οι δε
πρώτοι µένουν σβηστοί.
γ. Η χρήση της συσκευής θέρµανσης πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε να µη χρειάζεται η
επιστροφή της προς το σηµείο εκκίνησης και η για δεύτερη φορά θέρµανση.
δ. Η ταχύτητα πορείας της συσκευής θέρµανσης και ο ελάχιστος αριθµός στρωτήρων οι οποίο
πρέπει να συσφίγγονται αµέσως πίσω αυτής δίνονται από τον ακόλουθο πίνακα:
Χρήση 10 καυστήρων της συσκευής
Ταχύτητα

Θ-θ

[m/min]

180

Ελάχιστη σύσφιξη

≤8

Όλοι οι στρωτήρες

0

0

9 – 10

1 κάθε 2 στρωτήρες

0

0

11 – 12

1 κάθε 3 στρωτήρες

13

1 κάθε 4 στρωτήρες

14 – 15

1 κάθε 5 στρωτήρες

≥ 16

1 κάθε 6 στρωτήρες

15 - 17
13 - 14
12

0

0

10 - 11
≤9

0

0

Χρήση 6 καυστήρων της συσκευής
Ταχύτητα

Θ-θ

[m/min]

140 - 150
0

11 - 13
10
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0

0

Ελάχιστη σύσφιξη

≤6

Όλοι οι στρωτήρες

7–8

1 κάθε 2 στρωτήρες

9

1 κάθε 3 στρωτήρες

9

0

10

1 κάθε 4 στρωτήρες

8

0

11

1 κάθε 5 στρωτήρες

7

0

≥ 12

1 κάθε 6 στρωτήρες
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3.2.2.

Υπολογισµός πραγµατικής θερµοκρασίας απελευθέρωσης τάσεων

Η θερµοκρασία απελευθέρωσης της σιδηροτροχιάς βρίσκεται από την µέτρηση κάθε σηµείου από
τα σηµεία αφετηριών 1, 2, 3, …. των αντίστοιχων επιµηκύνσεων ∆L της ράβδου για κάθε
προηγούµενο τµήµα των 50m από τον τύπο:

Θ απ = θ +

Σ∆L
η * 0,525

όπου θ είναι η αρχική θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς, η ο αριθµός των τµηµάτων 50m
απελευθερωµένης σιδηροτροχιάς και Σ∆L το άθροισµα των επιµηκύνσεων, κάθε 50 m τµήµατος
λαµβανοµένου χωριστά (άθροισµα των διάφορων µετακινήσεων σε κάθε σηµείο 1, 2, 3,...).
Η ως παραπάνω ευρισκόµενη θερµοκρασία δεν πρέπει ν’ απέχει από την αρχικά προσδιορισµένη
(28ο – 30ο).

3.2.3.

Περίπτωση διακοπής θέρµανσης

Εάν για οποιαδήποτε λόγο διακοπεί η θέρµανση, επιτρέπεται η συνέχιση των εργασιών
απελευθέρωσης χωρίς τη λήψη ειδικών µέτρων, εφ’ όσον η διάρκεια διακοπής δεν είναι
µεγαλύτερη των 10 min. Εάν η διάρκεια διακοπής είναι µεγαλύτερη των 10 min αλλά µικρότερη των
15 min, τότε η απελευθέρωση επαναλαµβάνεται σε µήκος 30 m προ του σηµείου διακοπής της
θέρµανσης. Τέλος σε περίπτωση διακοπής της θέρµανσης περισσότερο των 15 min τότε η
συνέχιση των εργασιών εκτελείται ως εξής:
Έστω Ο το σηµείο διακοπής της θέρµανσης του απελευθερωµένου τµήµατος L:
Κατεύθυνση εργασιών

Ο

Rn

Z1

L

Σ.∆.
Z2

Rn-1

Ξαναρχίζει η θέρµανση από το σηµείο Ο. Στην ζώνη Ζ2 της οποίας το µήκος δίνεται από τον
πίνακα που ακολουθεί, δεν πραγµατοποιείται καµία σύσφιξη των συνδέσµων. Μετά την θέρµανση
και σύσφιξη των συνδέσµων της υπόλοιπης σιδηροτροχιάς, χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι και επί της
ζώνης Ζ1, που βρίσκεται πέρα από το σηµείο Ο της οποίας το µήκος δίνεται όµοια από τον ίδιο
πίνακα. Στην συνέχεια κρούεται η σιδηροτροχιά µε ξύλινες βαριές σε ολόκληρη την περιοχή Ζ1 - Ζ2
και συσφίγγονται οι σύνδεσµοι. Έτσι επιτυγχάνεται η οµαλοποίηση των τάσεων στην περιοχή
διακοπής της θέρµανσης.
∆ιαφορά
θερµοκρασίας Θ-θ
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Σιδηροτροχιές S33 και UIC 50

Σιδηροτροχιές UIC 54

Ζ1 [m]

Z2 [m]

Ζ1 [m]

Z2 [m]

10

30

0

35

0

15

60

40

70

50

20

90

110

105

135
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3.3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι προπαρασκευαστικές εργασίες µπορούν να εκτελεσθούν µε ταυτόχρονη κυκλοφορία συρµών
(δηλ. και εκτός περιθωρίων κυκλοφορίας).

3.3.1.

∆ιαίρεση της Σ.Σ.Σ. σε τµήµατα

Η γραµµή Σ.Σ.Σ. διαιρείται σε τµήµατα L1, L2, L3 κ.ο.κ. (σκαρίφηµα Νο 1). Το µήκος αυτό
καθορίζεται ώστε:
• να είναι µικρότερο των 1200 m.
• να µπορεί να απελευθερωθεί όλο στο διαθέσιµο χρόνο της διακοπής της κυκλοφορίας.
• να είναι πολλαπλάσιο του 50 για την διευκόλυνση του υπολογισµού των επιµηκύνσεων, µε τη
βοήθεια πίνακα που συντάχθηκε µε βάση το µήκος 50 m.
Η εργασία εκτελείται ως εξής:
α. Μετρούµε από το ένα άκρο της βελόνης της Συσκευής ∆ιαστολής Νο 1 (Σ.∆., Νο 1) µήκη ανά
50m, τα οποία σηµειώνονται µε κίτρινη κιµωλία πάνω στην ψυχή της σιδηροτροχιάς.
β. Σηµειώνουµε την αρχή R1, R2, R3, στην ψυχή της σιδηροτροχιάς µε κίτρινη κιµωλία. Αυτά
προσδιορίζουν τα µήκη L1, L2, L3, κ.ο.κ. Το καθένα θα απελευθερωθεί σε ένα διάκενο της
κυκλοφορίας.
γ. Εξασφαλίζουµε την αρχή R1, R2, R3 µε ξύλινους πασσάλους τοποθετηµένους σε µικρή
απόσταση από τη σιδηροτροχιά στο ύψος του πέλµατος αυτής. Πάνω στους πασσάλους
τοποθετείται µε την βοήθεια γωνίας από ένα καρφί σηµάδι για την επισήµανση της ακριβούς
θέσης της αρχής.
δ. Αριθµούµε κάθε τµήµα L ανά 50µ αρχίζοντας από την αρχή R1 µε κατεύθυνση προς τη Σ.∆.
Νο1, από την R2 προς την R1, από την R3 προς την R2 κ.ο.κ.
ε. Περίπτωση του τελευταίου τµήµατος µη έχοντος µήκος πολλαπλάσιο του 50 (σκαρίφηµα Νο 2):
Έστω το µήκος αυτό (Ν-1)* 50-Χ µέτρα. Σηµειώνουµε το µήκος Χ που περιλαµβάνεται µεταξύ του
τελευταίου σηµείου και της Σ.∆. Νο2 (το Χ µετράται το ίδιο από το άκρο της βελόνης διαστελλόµενο µήκος). Η αρίθµηση των αποστάσεων ανά 50µ γίνεται πάνω στο τµήµα αντίστροφα
από την τελευταία αφετηρία RN προς την Σ.∆. Νο2.
Για την εκτέλεση των παραπάνω µετρήσεων και εργασιών χρειάζονται τα παρακάτω εργαλεία.
• µετροταινία µεταλλική
• κίτρινη κιµωλία
• ξύλινοι πάσσαλοι
• καρφιά
• βαριά
• σφυρί
Η εργασία εκτελείται µε (1) ένα στέλεχος και (2) δύο εργάτες της οµάδος.

3.3.2.

∆ιανοµή των κυλίστρων (κύλινδροι)

Τα κύλιστρα είναι τεµάχια σιδήρου µπετόν (λείο άνευ ραβδώσεων ) διαµέτρου Φ20 µήκους κατά
6 mm µικρότερο του πλάτους του πέλµατος της σιδηροτροχιάς. Αυτά διανέµονται κάθε 8
στρωτήρες σε κάθε σιδηροτροχιά (απαιτούνται για αυτό 440 τεµάχια περίπου ανά χιλιόµετρο
απελευθερωµένης γραµµής, στο ίδιο διάκενο της κυκλοφορίας).
ΠΕΤΕΠ: 07-03-03-52
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Σηµειώνουµε στους στρωτήρες στους οποίους θα τοποθετήσουµε τα κύλιστρα ένα σταυρό µε
κίτρινη κιµωλία.
Συσφίγγουµε γερά 8 στρωτήρες εντός του τµήµατος L2. Ο πρώτος βρίσκεται σε απόσταση 1 έως
2 m από την R1, οι υπόλοιποι προς την αρχή R2 (περιοχή Α1, Β1 σκαρίφηµα Νο 1). Με την
σύσφιξη αποφεύγεται η ολίσθηση των σιδηροτροχιών του τµήµατος L2 προς το τµήµα L1, κατά την
διάρκεια των εργασιών απελευθέρωσης.
Προετοιµάζουµε το τµήµα L1 στα µικρά κενά της κυκλοφορίας, πριν το προβλεπόµενο περιθώριο
κυκλοφορίας για τις κύριες εργασίες απελευθέρωσης τάσεων. Η προετοιµασία γίνεται για την
χαλάρωση (χωρίς αφαίρεση του περικοχλίου) των συνδέσµων ενός στρωτήρα επί τριών στην
περιοχή που βρίσκεται µεταξύ Σ.∆. Νο1 και του σηµείου αφετηρίας R1. Για την εκτέλεση της
εργασίας αυτής τίθεται βραδυπορία 60 Km/h.
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρειάζονται τα εξής εργαλεία:
• 2 κλειδιά βλήτρων
• 2 κλειδιά βλήτρων για τις Σ.∆.
• 2 αξίνες
• 2 φτυάρια
• 2 πηρούνες
• 2 κρίκοι
• 4 µηχανάκια κοχλίωσης - αποκοχλιώσης

3.4. Η ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ L1
(ΑΡΧΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ Σ.∆.)
Η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια διάκενου διακοπής της κυκλοφορίας.

3.4.1.

Χαλάρωση συνδέσµων

Χαλαρώνουµε όλους τους συνδέσµους των δύο σιδηροτροχιών, µαζί και αυτών της Σ.∆. Νο1,
αρχίζοντας από την Σ.∆. Νο1 µε κατεύθυνση προς την αρχή R1 και µέχρι το σηµείο Α1 το οποίο
βρίσκεται 1 έως 2 m πέρα αυτής (η χαλάρωση επεκτείνεται µέχρι το σηµείο Α1, για να µπορεί να
γίνει η απελευθέρωση µέχρι την αφετηρία R1 µε την τοποθέτηση ενός κυλίστρου κοντά στην R1).
Πρέπει να χαλαρώνονται τα βλήτρα ή τα τυρφόνια κατά τρόπον ώστε κατά την τοποθέτηση των
σιδηροτροχιών πάνω στα κύλιστρα να µην παρεµποδίζεται η ελεύθερη διαστολή ή συστολή αυτών
από την επαφή µε τους συνδέσµους τους λόγω µη καλής χαλάρωσης.

3.4.2.

Τοποθέτηση των κυλίστρων ανά 8-10 στρωτήρες

α. Ανυψώνουµε την σιδηροτροχιά στη θέση των στρωτήρων στους οποίους θα τοποθετηθούν τα
κύλιστρα. Για την εκτέλεση ανύψωσης χρησιµοποιούνται λοστοί ή κρίκοι. Στην περίπτωση
χρησιµοποίησης κρίκων αντί λοστών πρέπει να προετοιµασθεί η θέση τοποθέτησης των
κρίκων, πριν το διάκενο της διακοπής κυκλοφορίας. Για την εργασία αυτή απαιτούνται 2 λοστοί
ανύψωσης ή δύο κρίκοι.
β. Αφαιρούµε τα ελαστικά πέλµατα από τους στρωτήρες στους οποίους θα τοποθετήσουµε τα
κύλιστρα. Για την εργασία αυτή χρησιµοποιούµε ειδικό εργαλείο (ξύστρα).
γ. Τοποθετούµε τα κύλιστρα κάθετα προς το µήκος της σιδηροτροχιάς µεταξύ σιδηροτροχιάς και
πλακών έδρασης, εφ’ όσον αυτές υπάρχουν, µεταξύ δε σιδηροτροχιάς και στρωτήρα, όταν δεν
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υπάρχει (περίπτωση στρώσης πάνω σε ξύλινους στρωτήρες χωρίς πλάκες έδρασης ή πάνω σε
στρωτήρες από σκυρόδεµα ή µεταλλικών).
δ. Κρούοµε την σιδηροτροχιά µε τη βοήθεια δύο ξύλινων ή ελαστικών βαριών για να
εξουδετερωθούν οι τριβές και να απελευθερωθούν οι σιδηροτροχιές.

3.4.3.

Εξασφάλιση των αφετηριών 1, 2, 3, … του τµήµατος L1 (που απέχουν
µεταξύ τους 50m)

α. Για την εργασία αυτή πρέπει :
• τα µηχανάκια κοχλίωσης - αποκοχλιώσης να έχουν χαλαρώσει όλους τους συνδέσµους από
τη Σ.∆. Νο1 µέχρι το σηµείο R1 και να έχουν αποµακρυνθεί πέρα από το σηµείο Β1.
• το σύνολο των κυλίστρων να έχει τοποθετηθεί στις θέσεις τους.
• η ράβδος (το τµήµα Σ.Σ.Σ.) να έχει ισορροπήσει (να είναι αµετακίνητη) µετά τα τελικά
χτυπήµατα µε τις ξύλινες βαριές.
β. Χαράζουµε µε µια γωνία και µε βελόνη στη θέση των σηµείων των αφετηριών 1, 2, 3,…., του
τµήµατος L1 ανά 50 m µία γραµµή στο πέλµα της σιδηροτροχιάς και το ίδιο απέναντι πάνω στο
στρωτήρα. Για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας χρειάζονται δύο γωνίες µε κεφαλή, και
δύο καρφιά χάραξης.
γ. Σηµειώνουµε την θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς. Για την εργασία αυτή χρησιµοποιούµε
θερµόµετρο εντός κουπονιού σιδηροτροχιάς, το οποίο πρέπει να τοποθετείται στην προς
απελευθέρωση γραµµή πολλές ώρες πριν την έναρξη των εργασιών.

3.4.4.

Σύσφιξη της σιδηροτροχιάς

Την ώρα που ο επικεφαλής του συνεργείου σηµειώνει την θερµοκρασία και µεταφέρει (εξασφαλίζει)
τις αφετηρίες 1, 2, 3, …, µε χαράξεις επί των στρωτήρων εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:
α. Οι µηχανές κοχλίωσης αποµακρύνονται πέρα από το σηµείο Β1 χωρίς να εκτροχιαστούν.
β. Τοποθετείται επί της γραµµής η συσκευή θέρµανσης στο τµήµα L2 δίπλα στην συσφιγµένη
περιοχή Β1 Α1 πριν τις µηχανές κοχλίωσης και θερµαίνουµε αρχίζοντας από το R1 µε
κατεύθυνση προς την Σ.∆. Νο 1.
γ. Μεταφέρουµε ακριβώς πάνω στο πέλµα της σιδηροτροχιάς τη θέση της αφετηρίας R1 από τον
πάσσαλο εξασφάλισης την στιγµή διέλευσης της συσκευής θέρµανσης. Η νέα αυτή σηµείωση
γίνεται απέναντι του καρφιού του πασσάλου µε τη βοήθεια της γωνίας.
δ. Κρούοµε τη ράβδο εγκαρσίως µε ξύλινες ή ελαστικές βαριές προ της συσκευής θέρµανσης. Για
αυτό το λόγο δύο εργάτες ο κάθε ένας σε κάθε σιδηροτροχιά και σε µήκος 200µ χτυπούν
εγκαρσίως από µέσα και από έξω την κεφαλή της σιδηροτροχιάς προχωρώντας πάνω στη
γραµµή (1 κρούση κάθε 2-3 βήµατα).
ε. Αφαιρούµε τα κύλιστρα πίσω από τη συσκευή θέρµανσης. Για τον λόγο αυτό σηκώνουµε την
σιδηροτροχιά στη θέση των στρωτήρων που έχουν κύλιστρα αφαιρούµε αυτά και
επανατοποθετούµε τα ελαστικά πέλµατα.
στ. Σφίγγουµε τους συνδέσµους (κούµπωµα της ράβδου) αµέσως πίσω από το συνεργείο το οποίο
αφαιρεί τα κύλιστρα χρησιµοποιώντας 4 µηχανάκια κοχλίωσης, δύο σε κάθε σιδηροτροχιά. Είναι
απαραίτητο η σύσφιξη να ακολουθεί από κοντά τη θέρµανση ώστε η σύσφιξη να γίνεται πριν τη
ψύξη της θερµαινόµενης ράβδου.
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Πρέπει να εξασφαλίζεται η σύσφιξη λίγων συνδέσµων πίσω από τη θέρµανση που καθορίζεται
βάσει της διαφοράς της αρχικής θερµοκρασίας της σιδηροτροχιάς θ και αυτής που θέλουµε κατά
την θέρµανση Θ ( Θ ≈ 280 - 300 C) πού δίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί.
Στο τέλος των εργασιών απελευθέρωσης και πριν από την διέλευση των αµαξοστοιχιών πρέπει να
έχουν συσφιχθεί οι σύνδεσµοι όλων των στρωτήρων.

3.4.5.

Έλεγχος επίτευξης επιθυµητής θερµοκρασίας - επιθυµητής επιµήκυνσης

Κατά την θέρµανση της σιδηροτροχιάς µε τη συσκευή θέρµανσης ελέγχεται αν η θερµοκρασία σε
αυτήν έγινε στην επιθυµητή τιµή (280 -300 C) βάσει της µετακίνησης της σιδηροτροχιάς στις θέσεις
των αφετηριών 1, 2, 3, … που απέχουν 50 m µεταξύ των, λόγω της διαστολής ή συστολής αυτής.
Οι µετακινήσεις αυτές µετρώνται εύκολα λόγω της εξασφάλισης των αφετηριών πάνω στους
στρωτήρες.
Κατά την θέρµανση η σιδηροτροχιά θεωρείται σχεδόν ελεύθερη προς διαστολή κατόπιν των
µέτρων πού λάβαµε για την εξουδετέρωση των τριβών (κύλιστρα, κρούση, λίπανση).
Συνεπώς για τη διαφορά θερµοκρασίας Θ-θ η επιµήκυνση της σιδηροτροχιάς για το µήκος 50µ θα
είναι:
∆L = (Θ-θ) * 50 *10,5 *10-3 mm = 0,525(Θ-θ) mm
Ο συνηµµένος πίνακας δίνει τις τιµές της θεωρητικής επιµήκυνσης ∆L για την διανοµή των
θερµοκρασιών Θ-θ από 1 έως 20 και για µήκη από 50 έως 24 * 50 = 1.200 m.
Η µε τον προηγούµενο τύπο ευρισκόµενη θεωρητική επιµήκυνση της σιδηροτροχιάς για τα πρώτα
50 m (στην αφετηρία 1) θα είναι διπλάσια στα δεύτερα 50m (στην αφετηρία 2) κ.ο.κ.
Η επιτρεπτή παρέκκλιση από τη θεωρητική τιµή της επιµήκυνσης είναι ± 2 mm. Συνεπώς εάν η
προκαλούµενη µετακίνηση µετρούµενη από τη θέση κάθε αφετηρίας 1, 2, 3, ……. δεν διαφέρει της
θεωρητικής, πέρα των ± 2 mm αυτή είναι αποδεκτή και καµία µεταβολή της ταχύτητας της
συσκευής θέρµανσης χρειάζεται .
Παράδειγµα: έστω η θερµοκρασία της προς απελευθέρωση ράβδου θ = +50. Συνεπώς η διαφορά
Θ-θ = 30-5 = 250 η δε θεωρητική επιµήκυνση ∆L της ράβδου για µήκος 50 m θα είναι ∆L = 0,525 *
25 =13 mm Οι ανεκτές συνεπώς επιµηκύνσεις της ράβδου στα σηµεία αφετηρίας 1, 2, 3, ….. (που
απέχουν 50µ µεταξύ τους) θα είναι όπως παρακάτω:
• Στο σηµείο 1 13 ± 2 ήτοι 11 έως 15 mm
• Στο σηµείο 2 2Χ13 ± 2 ήτοι 24 έως 28 mm
• Στο σηµείο 3 3Χ13 ± 2 ήτοι 37 έως 41 mm
Εάν δεν επιτυγχάνουµε τις ανώτερες επιµηκύνσεις, τότε επιβάλλεται τροποποίηση της ταχύτητας
της συσκευής θέρµανσης το οποίο πρακτικά βρίσκεται από την παρακολούθηση των µετακινήσεων
των αφετηριών. Από το παραπάνω παράδειγµα (θερµοκρασία ράβδου θ = +50) θεωρητικά η
ταχύτητα της συσκευής θέρµανσης πρέπει να είναι, για λειτουργία της συσκευής θέρµανσης µε
όλους τους καυστήρες:
Τ = 150/Θ-θ =150/30-5 =150/25 = 6 m/ min
Εάν µε την παραπάνω ταχύτητα διαπιστώσουµε ότι δεν επιτυγχάνουµε την θεωρητική επιµήκυνση
των 13 mm ανά 50 m αλλά για παράδειγµα 15 mm τότε στο επόµενο τµήµα των 50 m η ταχύτητα
πού θα πρέπει να επιτευχθεί είναι: 6 *15/13 = 7,8 m/min
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3.5. ΡΥΘΜΙΣΗ Σ.∆.
Προτείνεται η πραγµατοποίηση της ρύθµισης των συσκευών διαστολής αµέσως µετά τη λήξη της
απελευθέρωσης κατά τις οδηγίες "Ρύθµιση των συσκευών διαστολής", βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-06-20.
Στην πράξη επιτρέπεται η πραγµατοποίηση της ρύθµισης την επόµενη ή µεθεπόµενη το πολύ. Το
διάκενο που θεωρούµε (χάσµα) ανταποκρίνεται στην υφιστάµενη θερµοκρασία της ράβδου και όχι
σε αυτήν των 280 -300 C.
Στις συσκευές διαστολής δίνεται διάκενο 120 mm για θερµοκρασία 280 -300C. Για µεταβολή της
θερµοκρασίας κατά 10, το διάκενο αυξάνεται ή µειώνεται (αυξάνεται για τη µείωση της
θερµοκρασίας και ελαττώνεται από την αύξησή της) κατά 1,1 mm.
Με θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς για παράδειγµα 400, κατά τη ρύθµιση της συσκευής διαστολής
πρέπει να δοθεί διάκενο 120-10 *1,1 = 109 mm.

3.6. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ L2 (ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ Σ.∆.)
Συσφίγγουµε γερά τους 8 στρωτήρες οι οποίοι βρίσκονται µεταξύ των σηµείων Α2, Β2 (βλέπε το
σκαρίφηµα Νο 1) του σηµείου Α2 λαµβανόµενου σε απόσταση 1 έως 2 m από την αφετηρία R2,
εντός του L3.
Κόβουµε την σιδηροτροχιά στη θέση της αφετηρίας R1 µε οξυγόνο χρησιµοποιώντας οδηγό
κατακόρυφου κοπής κατά τρόπο ώστε η χαραγή σήµανσης της αφετηρίας R1, πάνω στο πέλµα της
σιδηροτροχιάς να παραµείνει ορατή και να βρίσκεται προς την πλευρά του τµήµατος L1 (δηλαδή το
αφαιρούµενο µέταλλο να πραγµατοποιείται από το τµήµα L2).
Χαλαρώνουµε όλους τους συνδέσµους αρχίζοντας από την αφετηρία R1 µε κατεύθυνση την
αφετηρία R2 και µέχρι το σηµείο Α2.
Κατά την έναρξη της χαλάρωσης των συνδέσµων εκτρέπεται η σιδηροτροχιά L2, στη θέση της
κοπής R1, για να αποφευχθεί η κατά µέτωπο επαφή των άκρων των σιδηροτροχιών L1 και L2.
Όπως και για τη σιδηροτροχιά L1 (τµήµα L1):
α. Τοποθετούµε τη σιδηροτροχιά L2 επί των κυλίστρων
β. Εξασφαλίζουµε τις αφετηρίες 1, 2, 3, … επί των στρωτήρων
γ. Παγιώνουµε τη σιδηροτροχιά (σύσφιξη συνδέσµων) για αυτό.
Τα µηχανήµατα κοχλιώσεως αποµακρύνονται πέρα από το Α2, προς την περιοχή της σιδηροτροχιά
L3.
Τίθεται επί της γραµµής η συσκευή θέρµανσης.
Σηµειώνεται (µεταφέρεται) ακριβώς επί του πέλµατος της σιδηροτροχιάς η θέση της αφετηρίας R2
από τον πάσσαλο εξασφάλισης κατά τη στιγµή της διέλευσης της συσκευής θέρµανσης από αυτήν.
Κρούοµε τη σιδηροτροχιά προ της συσκευής θέρµανσης και πίσω από αυτήν αφαιρούµε τα
κύλιστρα και συσφίγγονται οι σύνδεσµοι.
Αποµακρύνονται από τη γραµµή η συσκευή θέρµανσης και τα µηχανήµατα κοχλιώσεως.
Χαράζουµε (µεταφέρουµε) την αφετηρία R1 επί της σιδηροτροχιάς L2. Στο τέλος του κουµπώµατος
(σύσφιξη συνδέσµων ορισµένου αριθµού στρωτήρων) της σιδηροτροχιάς L2, δύο περιπτώσεις
µπορούν να εµφανισθούν στο άκρο της σιδηροτροχιάς L1:
• ή ένα διάκενο
• ή πλεόνασµα µήκους (επικάλυψη των άκρων των σιδηροτροχιών L1 και L2)
ΠΕΤΕΠ: 07-03-03-52
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α. Περίπτωση διάκενου (παρατηρείται όταν η ράβδος στρώθηκε σε ψηλή θερµοκρασία)
Ι. Τοποθετούµε ένα κουπόνι σιδηροτροχιάς µήκους L (6m περίπου) κατά τρόπο ώστε το ένα
άκρο να βρίσκεται ακριβώς στη θέση της αφετηρίας R1 προσδιοριζόµενης µε τον πάσσαλο
εξασφάλισης και όχι από την χαραγή επί της σιδηροτροχιάς L1 (σκαρίφηµα Νο 5).
ΙΙ. Κόβουµε την σιδηροτροχιά L2 σε µία απόσταση d από το άλλο άκρο του κουπονιού, τέτοια
ώστε:
d = 2( S
όπου

− 1)[mm] +

L[m]
* (Θ − θ )
100

2(S-1) είναι το προσκοµιζόµενο µέταλλο για τις συγκολλήσεις

L[m]
* (Θ − θ ) είναι η επιµήκυνση του κουπονιού µήκους L στην αρχική
100
θερµοκρασία θ0 , για αύξηση αυτής σε Θ0 = 300 C
ΙΙΙ. Συγκολλούµε τα δύο άκρα του κουπονιού L ως παρακάτω:
• συγκόλληση Νο 1 (σκαρίφηµα Νο 5): Κανονίζουµε διάκενο 5 mm µεταξύ της άκρης της
σιδηροτροχιάς L1 και της άκρης του κουπονιού L αφού µετακινούµε αυτό κατάλληλα και
συγκολλούµε. Κατ’ αρχήν, η αφετηρία R1 επί του πέλµατος της σιδηροτροχιάς L1 (άκρη
αυτής) δεν συµπίπτει µε αυτήν επί του εξασφαλιστικού πασσάλου, παρατηρούµενης
συνήθως µιας µικρής µετατόπισης κατά την µια ή την άλλη κατεύθυνση (συνήθως προς
την πλευρά της σιδηροτροχιάς L1). Αυτό δεν έχει σηµασία γιατί πραγµατοποιείται κατόπιν
οµαλοποίηση των τάσεων.
• συγκόλληση Νο 2 (σκαρίφηµα Νο 5): θερµαίνουµε τη σιδηροτροχιά L2 επί µήκους 10 έως
12 m για την επίτευξη διάκενου 5 mm µεταξύ της άκρης L2 και της άκρης του κουπονιού
L.
Καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης και µέχρι της τελικής ψύξης πρέπει να
διατηρείται σταθερά το διάκενο S, που επιτυγχάνεται ή µε θέρµανση ή µε ειδικά εργαλεία
ακινητοποίησης των άκρων των συγκολληµένων ράβδων και ελεγχοµένου από αφετηριών
χαραγµένων επί του πέλµατος των σιδηροτροχιών και αντίστοιχα επί δύο πλησίον και
εκατέρωθεν της συγκόλλησης κειµένων στρωτήρων .
IV. Eάν το χρονικό περιθώριο δεν επαρκεί για την εισαγωγή και συγκόλληση του κουπονιού
τοποθετείται προσωρινά αµφίδεση µε τους συνδέσµους σύσφιξης (σφιγκτήρες C). Για την
συµπλήρωση δε του διάκενου εφόσον αυτό είναι σηµαντικό τοποθετούνται κάλοι από
σιδηροτροχιές.
β. Περίπτωση πλεονάσµατος µήκους (παρατηρείται όταν η σιδηροτροχιά στρώνεται κατά µήκος σε
χαµηλή θερµοκρασία):
• Μεταφέρουµε (χαράζουµε) επί του πέλµατος της σιδηροτροχιάς L2 την αφετηρία R1 από τον
πάσσαλο εξασφάλισης.
• Χαράζουµε γραµµή επί του πέλµατος της σιδηροτροχιάς L2 σε απόσταση (S-1) mm από το
R1 προς την πλευρά του R2 (σκαρίφηµα Νο 4).
• Κόβουµε την σιδηροτροχιά στη θέση της χαραγής χωρίς να την εξαλείψουµε (η χαραγή να
είναι ορατή µετά το κόψιµο).
• Συγκολλούµε µετά τη δηµιουργία από τη θέρµανση διάκενο S mm (κατ. αρχήν S= 15 mm).
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3.7. ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΣΕΩΝ
Αυτή έχει σαν σκοπό τη διανοµή των συσσωρευµένων τάσεων στην περιοχή των συγκολλήσεων,
εκτελείται δε µετά την ψύξη των συγκολλήσεων την ίδια µέρα.
Περίπτωση διάκενου (εισαγωγή κουπονιού)
Χαλαρώνουµε τους συνδέσµους σε µήκος 50m εκατέρωθεν του τοποθετηθέντος κουπονιού L, ως
επίσης και επί του κουπονιού (σκαρίφηµα Νο 6), εργαζόµενοι από το ένα άκρο προς το άλλο.
Ακολουθεί κρούση της σιδηροτροχιάς και σύσφιξη των συνδέσµων, εργαζόµενοι κατά την αντίθετη
κατεύθυνση ως προς αυτήν της χαλάρωσης.
Περίπτωση πλεονάσµατος µήκους
Χαλαρώνουµε τους συνδέσµους σε µήκος 50m εκατέρωθεν της συγκόλλησης. Στην συνέχεια
ενεργούµε όπως ακριβώς στην προηγούµενη περίπτωση (σκαρίφηµα Νο 6).

3.8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ LΝ - 1
Εκτελούµε διαδοχικά την απελευθέρωση των συνεχόµενων τµηµάτων L3, L4, … κατά τον ίδιο
τρόπο µέχρι και του προτελευταίου τµήµατος LN.
Το τελευταίο τµήµα LΝ - 1 θα απελευθερωθεί σε αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή από την αφετηρία
RN προς την Σ.∆. Νο 2.
Αριθµούµε µήκη ανά 50m κατά τα γνωστά αναχωρούντες από την αφετηρία RN µε κατεύθυνση την
Σ.∆. Νο 2 (σκαρίφηµα Νο 2).
Μετρούµε το τελευταίο µικρότερο των 50m µήκος (έστω Χ µέτρα) και υπολογίζουµε την αναλογία
επιµήκυνσης αυτού.
Χαλαρώνουµε τους συνδέσµους αρχίζοντας από την Σ.∆. Νο 2 µε κατεύθυνση την αφετηρία RN
επεκτείνοντας την χαλάρωση 1 έως 2 m πέρα της RN (εντός του LN), βάζουµε τη σιδηροτροχιά επί
κυλίστρων και κρούοµε αυτήν κατά τα γνωστά.
Κατά τη στιγµή αυτή τρεις περιπτώσεις µπορούν να εµφανισθούν, ανάλογα µε τη θέση της χαραγής
- αφετηρίας RN της σιδηροτροχιάς, σε σχέση προς τη σταθερά αφετηρία RN (πάσσαλος µε το
καρφί).
α. Μετατόπιση σηµαντική της επί της σιδηροτροχιάς της αφετηρίας RN σε σχέση προς τη σταθερά
αφετηρία RN επί του πασσάλου, προς το κέντρο της Σ.Σ.Σ. (οι εν λόγω αφετηρίες την
προηγούµενη µέρα, κατά την απελευθέρωση της σιδηροτροχιάς LN, χαράχθηκαν
συµπτωµατικά).
Ενεργούµε ως εξής:
• σηµειώνουµε την θερµοκρασία θ της σιδηροτροχιάς.
• τοποθετούµε την συσκευή θέρµανσης πάνω στη γραµµή και θερµαίνουµε (σηµείο εκκίνησης
2m πέρα της RN µε κατεύθυνση προς τη Σ.∆. Νο 2).
• µεταφέρουµε µε τη βοήθεια γωνίας επί του πέλµατος της σιδηροτροχιάς κατά τη διέλευση
της συσκευής θέρµανσης από την σταθερά του πάσσαλου, αφετηρία RN τη νέα θέση αυτής
RN (σκαρίφηµα Νο 7).
• αφαιρούµε τα κύλιστρα και συσφίγγουµε πίσω από την συσκευή θέρµανσης κατά τα γνωστά
µέχρι το τέλος της ράβδου LN+1 (δηλ. µέχρι την Σ.∆. Νο 2).
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• κόβουµε τη σιδηροτροχιά στη θέση RN (σκαρίφηµα Νο 7) κατά τρόπο ώστε µετά το κόψιµο
να παραµείνει ορατή η χαραγή- αφετηρία RN πάνω στην γραµµή της σιδηροτροχιάς που
παρέµεινε.
• προβαίνουµε σε δεύτερο κόψιµο στη θέση RN΄΄ που βρίσκεται σε απόσταση S-1 mm από τη
RN, προς τη πλευρά της Σ.∆. Νο 2. Το κόψιµο πραγµατοποιείται µε τον ίδιο τρόπο ώστε να
µείνει ορατή η χάραξη RN'' πάνω σε αυτή που έµεινε γραµµή της σιδηροτροχιάς (δηλ. σε όλα
τα κοψίµατα αφαιρείται µέταλλο από το τµήµα RN RN'').
• αφαιρούµε το µικρό τµήµα RN΄ RN'' της σιδηροτροχιάς.
• θερµαίνουµε την άκρη της ράβδου LN µέχρι να πετύχουµε διάκενο S mm και συγκολλούµε
κατά τα γνωστά.
• κάνουµε την οµαλοποίηση των τάσεων σε µήκος 50m εκατέρωθεν της αφετηρίας RN, όπως
στις προηγούµενες περιπτώσεις.
β. Μετατόπιση µικρή (µέχρι 4-5 mm) της αφετηρίας RN πάνω στη σιδηροτροχιά σε σχέση προς τη
σταθερή RN (πάνω στον πάσσαλο) προς το κέντρο της Σ.Σ.Σ. Ενεργούµε ως εξής:
• δεν κόβουµε τη ράβδο στη θέση της RN.
• θερµαίνουµε την RN άκρη της ράβδου LN σε µήκος 5 έως 8m προς επαναφορά
συµπτωµατικά των δύο αφετηριών.
• συνεχίζουµε τη θέρµανση πάνω στη ράβδο LN+1 αφαιρούµε τους κυλίνδρους συσφίγγουµε
τους συνδέσµους και κάνουµε την οµαλοποίηση των τάσεων κατά τα γνωστά.
γ. Μετατόπιση µικρή (µέχρι 4-5 mm) της αφετηρίας πάνω στη σιδηροτροχιά σε σχέση προς τη
σταθερή RN προς τη Σ.∆. Νο 2 (σκαρίφηµα Νο 7). Ενεργούµε ως εξής:
• ∆εν κόβουµε τη σιδηροτροχιά.
• Χαλαρώνουµε τους συνδέσµους αυτούς που είναι κοντά στην RN, άκρο της σιδηροτροχιάς
LN, σε µήκος 5 έως 8m για να έρθουν σε σύµπτωση από τη συστολή οι δύο αφετηρίες RN.
• Θερµαίνουµε τη ράβδο LN - 1, αφαιρούµε τους κυλίνδρους και συσφίγγουµε τους
συνδέσµους.
• Εκτελούµε την οµαλοποίηση των τάσεων σε µήκος 50m εκατέρωθεν της RN κατά τα γνωστά.

3.9. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΣΦΙΞΗ
Στο τέλος της απελευθέρωσης ολοκλήρου της Σ.Σ.Σ., από τη Σ.∆. Νο 1 µέχρι τη Σ.∆. Νο 2
εκτελείται η ρυθµιζόµενη σύσφιξη των συνδέσµων µε µηχανήµατα κοχλιώσεως τα οποία έχουν
ειδικά για το σκοπό αυτό µετρητή σύσφιξης.
Πριν τη πραγµατοποίηση της ρυθµιζόµενης σύσφιξης ελέγχεται η κανονική τοποθέτηση των
σιδηροτροχιών και των αγκυρίων επί των στρωτήρων.
Υπερβολική σύσφιξη των ελαστικών συνδέσµων τους παραµορφώνει µε αποτέλεσµα την απώλεια
της ελαστικότητας. Το ίδιο η µη κανονική σύσφιξη δεν εξασφαλίζει την κανονική σύνδεση
σιδηροτροχιάς στρωτήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις η σιδηροτροχιά δεν στερεώνεται καλά επί των
στρωτήρων οπότε η αντίσταση στην κατά µήκος µετακίνηση των σιδηροτροχιών µειώνεται µε
δυσµενείς επιπτώσεις στη σταθερότητα και την ασφάλεια της γραµµής.
Έτσι είναι προφανής η ανάγκη της κανονικής σύσφιξης των συνδέσµων. Για το σκοπό αυτό πρέπει
να παραµένει µετά τη σύσφιξη διάκενο J1 = 0,2 έως 0,3 mm µεταξύ ελαστικού αγκυρίου (της κάτω
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επιφάνειας του άνω σκέλους αυτού) και της άνω επιφάνειας του πέλµατος της σιδηροτροχιάς στη
θέση της 2ης επαφής.
Σε περίπτωση παρεµβολής των µονωτικών πλακιδίων PAULSTRA, το ίδιο διάκενο πρέπει να
επιτυγχάνεται µεταξύ αυτών και των ελαστικών αγκυρίων στην ίδια θέση.

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για να υπάρχουν όσο το δυνατό ακριβέστερα στοιχεία, για κάθε Σ.Σ.Σ., τηρείται το «Σηµειωµατάριο
στοιχείων των Σ.Σ.Σ.» Στην τέταρτη σελίδα του σηµειωµατάριου 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.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Συνηµµένα δίδονται οδηγίες για την Ασφάλεια του Προσωπικού για την εργασία µε συσκευές
θέρµανσης που λειτουργούν µε προπάνιο.

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.
• ∆εν περιλαµβάνεται η εργασία και τα υλικά για την εκτέλεση των αλουµινοθερµικών
συγκολλήσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ιαφορά
θερµοκρασίας
Θ-θ [oC]

1 X 50

2 X 50

3 X 50

4 X 50

5 X 50

6 X 50

7 X 50

8 X 50

9 X 50

10 X 50

11 X 50

12 X 50

1

0,525

1,05

1,575

2,1

2,625

3,15

3,675

4,2

4,725

5,25

5,775

6,3

2

1,05

2,1

3,15

4,2

5,25

6,3

7,35

8,4

9,45

10,5

11,55

12,6

3

1,575

3,15

4,725

6,3

7,875

9,45

11,025

12,6

14,175

15,75

17,325

18,9

4

2,1

4,2

6,3

8,4

10,5

12,6

14,7

16,8

18,9

21

23,1

25,2

5

2,625

5,25

7,875

10,5

13,125

15,75

18,375

21

23,625

26,25

28,875

31,5

6

3,15

6,3

9,45

12,6

15,75

18,9

22,05

25,2

28,35

31,5

34,65

37,8

7

3,675

7,35

11,025

14,7

18,375

22,05

25,725

29,4

33,075

36,75

40,425

44,1

8

4,2

8,4

12,6

16,8

21

25,2

29,4

33,6

37,8

42

46,2

50,4

9

4,725

9,45

14,175

18,9

23,625

28,35

33,075

37,8

42,525

47,25

51,975

56,7

10

5,25

10,5

15,75

21

26,25

31,5

36,75

42

47,25

52,5

57,75

63

11

5,775

11,55

17,325

23,1

28,875

34,65

40,425

46,2

51,975

57,75

63,525

69,3

12

6,3

12,6

18,9

25,2

31,5

37,8

44,1

50,4

56,7

63

69,3

75,6

13

6,825

13,65

20,475

27,3

34,125

40,95

47,775

54,6

61,425

68,25

75,075

81,9

14

7,35

14,7

22,05

29,4

36,75

44,1

51,45

58,8

66,15

73,5

80,85

88,2

15

7,875

15,75

23,625

31,5

39,375

47,25

55,125

63

70,875

78,75

86,625

94,5

16

8,4

16,8

25,2

33,6

42

50,4

58,8

67,2

75,6

84

92,4

100,8

17

8,925

17,85

26,775

35,7

44,625

53,55

62,475

71,4

80,325

89,25

98,175

107,1

18

9,45

18,9

28,35

37,8

47,25

56,7

66,15

75,6

85,05

94,5

103,95

113,4

19

9,975

19,95

29,925

39,9

49,875

59,85

69,825

79,8

89,775

99,75

109,725

119,7

20

10,5

21

31,5

42

52,5

63

73,5

84

94,5

105

115,5

126
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ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΙΣ ∆L [mm] ΓΙΑ ΜΗΚΗ

∆ιαφορά
θερµοκρασίας
Θ-θ [oC]

13 X 50

14 X 50

15 X 50

16 X
50

17 X 50

18 X 50

19 X 50

20 X
50

21 X 50

22 X 50

23 X 50

24 X
50

1

6,825

7,35

7,875

8,4

8,925

9,45

9,975

10,5

11,025

11,55

12,075

12,6

2

13,65

14,7

15,75

16,8

17,85

18,9

19,95

21

22,05

23,1

24,15

25,2

3

20,475

22,05

23,625

25,2

26,775

28,35

29,925

31,5

33,075

34,65

36,225

37,8

4

27,3

29,4

31,5

33,6

35,7

37,8

39,9

42

44,1

46,2

48,3

50,4

5

34,125

36,75

39,375

42

44,625

47,25

49,875

52,5

55,125

57,75

60,375

63

6

40,95

44,1

47,25

50,4

53,55

56,7

59,85

63

66,15

69,3

72,45

75,6

7

47,775

51,45

55,125

58,8

62,475

66,15

69,825

73,5

77,175

80,85

84,525

88,2

8

54,6

58,8

63

67,2

71,4

75,6

79,8

84

88,2

92,4

96,6

100,8

9

61,425

66,15

70,875

75,6

80,325

85,05

89,775

94,5

99,225

103,95

108,675

113,4

10

68,25

73,5

78,75

84

89,25

94,5

99,75

105

110,25

115,5

120,75

126

11

75,075

80,85

86,625

92,4

98,175

103,95

109,725

115,5

121,275

127,05

132,825

138,6

12

81,9

88,2

94,5

100,8

107,1

113,4

119,7

126

132,3

138,6

144,9

151,2

13

88,725

95,55

102,375

109,2

116,025

122,85

129,675

136,5

143,325

150,15

156,975

163,8

14

95,55

102,9

110,25

117,6

124,95

132,3

139,65

147

154,35

161,7

169,05

176,4

15

102,375

110,25

118,125

126

133,875

141,75

149,625

157,5

165,375

173,25

181,125

189

16

109,2

117,6

126

134,4

142,8

151,2

159,6

168

176,4

184,8

193,2

201,6

17

116,025

124,95

133,875

142,8

151,725

160,65

169,575

178,5

187,425

196,35

205,275

214,2

18

122,85

132,3

141,75

151,2

160,65

170,1

179,55

189

198,45

207,9

217,35

226,8

19

129,675

139,65

149,625

159,6

169,575

179,55

189,525

199,5

209,475

219,45

229,425

239,4

20

136,5

147

157,5

168

178,5

189

199,5

210

220,5

231

241,5

252
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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…..

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΝ
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

6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΡΟΠΑΝΙΟ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ
κατά τη βιοµηχανική χρησιµοποίηση και αποθήκευση του αέριου προπανίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα οδηγία έχει σαν αντικείµενο να καθορίσει τα προς τήρηση µέτρα ασφαλείας κατά τη
διακίνηση και αποθήκευση των δοχείων που περιέχουν προπάνιο και τα προφυλακτικά µέτρα που
πρέπει να ληφθούν προς αποφυγή των δυστυχηµάτων κατά την εκτέλεση εργασιών, στις οποίες
χρησιµοποιείται το εν λόγω αέριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του προπανίου

1. Το αέριο προπάνιο προέρχεται είτε από την απόσταξη του ακάθαρτου πετρελαίου, είτε από την
επεξεργασία φυσικών αερίων.
2. Υπό ατµοσφαιρική πίεση, υγροποιείται σε θερµοκρασία-42o C. Σε θερµοκρασίες υψηλότερες
δεν µπορεί να διατηρηθεί σε υγρή κατάσταση, παρά µόνο υπό πίεση.
3. Το προπάνιο είναι αέριο βαρύτερο του αέρα, µε πυκνότητα ίση µε µιάµιση φορά της πυκνότητας
του αέρα.
Η ρευστότητα του, ανώτερη αυτής του αερίου εκ λιθανθράκων, του επιτρέπει να διαφύγει µε
µεγάλη ευκολία και από τα πλέον µικρότερα κενά. Επειδή είναι άοσµο, προσδίδεται σε αυτό
ειδική οσµή για να ανακαλύπτονται οι ενδεχόµενες διαρροές.
4. Σε υγρή κατάσταση διαλύει το φυσικό ελαστικό (καουτσούκ) και τα λιπαρά σώµατα. Σε αέρια
κατάσταση εµποτίζει τα εν λόγω σώµατα. Μόνο το συνθετικό ελαστικό ή οι συνθετικές ρητίνες
ανθίστανται τελείως στην επίδρασή του.
5. Το αέριο προπάνιο δεν είναι ούτε διαβρωτικό ούτε τοξικό. Εν τούτοις , υπό ισχυρή συµπύκνωση
είναι ναρκωτικό και µπορεί να προκαλέσει ασφυξία, λόγω έλλειψης οξυγόνου, σε χώρο όπου θα
υπήρχε διαρροή του.
6. Μπορεί να σχηµατίσει µε τον αέρα ένα µείγµα εκρηκτικό (εκπυρσοκρότηση) εάν η αναλογία
προπανίου είναι 2.4 έως 10%, µε πλέον επικίνδυνη αναλογία 4.7%.
7. Η θερµαντική του δύναµη είναι περίπου εξαπλάσια αυτής του αερίου από λιθάνθρακες.
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8. Το προπάνιο χρησιµοποιείται για θέρµανση κλιβάνων, τεµαχίων, κοπή µε οξυγόνο κ.λ.π. Είναι
ακατάλληλο για την αυτογενή συγκόλληση των σιδηρούχων µετάλλων.

Άρθρο 2
∆οχεία αποθήκευσης προπανίου

Το προπάνιο παραδίδεται στο εµπόριο σε υγρή κατάσταση, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται µε
συµπίεση, και τοποθέτηση σε ειδικά δοχεία ή µεταλλικές φιάλες διαφόρων περιεκτικοτήτων.
Μπορεί επίσης να µεταφέρεται µε αυτοκίνητα ή βαγόνια µε δεξαµενές πράγµα το οποίο απαιτεί
τότε την µετάγγιση του υγροποιηµένου προπανίου σε ακίνητες δεξαµενές.
Α. Φιάλες: Υπάρχουν πολλοί τύποι φιαλών.
Φιάλες περιεκτικότητας 3Kg προπανίου (περίπου 1.50 m3 αερίου) κινητές. Βάρος µικτό πλήρους
φιάλης περίπου 6Kg
Φιάλες περιεκτικότητας 10.5 εώς 11 Kg προπανίου (περίπου 5.5 m3 Αερίου) επίσης κινητές. Βάρος
µικτό της πλήρους φιάλης περίπου 23 Kg
Φιάλες περιεκτικότητας 33 εώς 35 Kg προπανίου (περίπου 17 εώς 18 m3 αερίου) κινητές ή
σταθερές.
Βάρος µικτό της πλήρους φιάλης 70 εώς 72 Kg
Οι φιάλες από χαλυβδολαµαρίνα είναι εύθραυστες και απαιτούν προσοχή κατά τη διακίνηση είτε
είναι κενές είτε είναι πλήρεις, γι’αυτό και πρέπει να αποφεύγονται οι κρούσεις, οι οποίες είναι
επιβλαβείς για την αντοχή τους.

Β. Ειδικά δοχεία: Υπάρχουν δύο τύποι.
Κυλινδρικά από χαλυβδολαµαρίνα πάχους 11 mm περιεκτικότητας 1 τόνου περίπου προπανίου
(520 m3 Αερίου)
Σφαιρικά από χαλυβδολαµαρίνα περιεκτικότητας 814Kg περίπου προπανίου (420 m3αερίου)

Τρόποι χρησιµοποίησης
1. Συγκροτήµατα κινητά. Αυτά χρησιµοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες το προπάνιο
πρέπει να µεταφερθεί επί τόπου. Αυτά αποτελούνται:
- Από µία φιάλη των 11 εώς 35 Kg προπανίου (ή ακόµα από µία ή περισσότερες φιάλες των 3 Kg)
και ενδεχοµένως από µία φιάλη οξυγόνου)
- Από µία διάταξη εκτόνωσης ή ρύθµισης σταθερής ή µεταβλητής πίεσης.
- Από τη διάταξη τροφοδοσίας
- Από τη συσκευή χρησιµοποίησης αέρος ή οξυγόνου.
- Από πλαίσιο τοποθέτησής τους.

2. Συγκροτήµατα αµετακίνητα.
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α. Το απλούστερο αυτό συγκρότηµα περιλαµβάνει µία µόνο φιάλη, όταν η παροχή δεν είναι
απαραίτητο να είναι συνεχής και όταν οι συσκευές χρησιµοποίησης µπορούν να σβηστούν χωρίς
καµία συνέπεια, όσο χρόνο θα γεµίζει η φιάλη. Σε αυτή την περίπτωση το αµετακίνητο συγκρότηµα
περιλαµβάνει τα ίδια εξαρτήµατα τα οποία αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο.
β. Συγκροτήµατα προοριζόµενα για συνεχή τροφοδότηση απαιτούν αντιθέτως την χρησιµοποίηση
δύο τουλάχιστον φιαλών ή ειδικών δοχείων, διατεταγµένων σε συστοιχία σε περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων από δύο. Αυτά συνδέονται σε σειρά µέσω συνδετήριας διάταξης η οποία οδηγεί το
αέριο στην σωλήνωση διανοµής της µίας φιάλης ή συστοιχίας η οποία βρίσκεται σε λειτουργία και
της άλλης σε εφεδρεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα συγκροτήµατα της προηγούµενης περίπτωσης (β) πρέπει να τοποθετούνται στο
έδαφος, για την εξάλειψη του κινδύνου ανάφλεξης του προπανίου από ηλεκτρικό σπινθήρα.
3. Οδηγίες
Συνίσταται ο περιορισµός σε 1 Kg ανά ώρα το πολύ το οποίο σηµαίνει 700 περίπου lt/h, της
ποσότητας του προπανίου , σε αέρια κατάσταση, η οποία θα εξάγεται από την κάθε φιάλη.
Η µέγιστη παραδεκτή θερµοκρασία χρησιµοποίησης των δοχείων( φιαλών) είναι
50ο C . Επιβάλλεται να µην αφήνονται οι φιάλες εκτεθειµένες στον ήλιο.
Η απόψυξη των φιαλών πρέπει να πραγµατοποιείται κατά προτίµηση µέσω βύθισης σε νερό
θερµοκρασίας 40 ο C βαθµών Κελσίου. Απαγορεύεται η θέρµανση µε φλόγα ή η τοποθέτηση κοντά
σε θερµάστρα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θερµότητας.

Άρθρο 4
Σωληνώσεις τροφοδοσίας

1. Συγκροτήµατα κινητά.
Ο εκτονωτής συνδέεται µε τη συσκευή χρησιµοποίησης µε εύκαµπτο σωλήνα από φυσικό ελαστικό
ή από χλωριούχο πολυβινίλη µε κολάρα σύσφιξης σε κάθε άκρο εάν η πίεση λειτουργίας είναι
µεγαλύτερη από 50 gr/cm2.Στην περίπτωση που η πίεση είναι µεγαλύτερη από 200 gr/cm2
χρησιµοποιούνται σωλήνες εύκαµπτοι από συνθετικό ελαστικό περιβεβληµένοι µε µεταλλική
ενίσχυση.
Είναι συµφέρουσα η µείωση ,όσο αυτό είναι δυνατόν του µήκους των εύκαµπτων σωλήνων, οι
οποίοι οφείλουν να προσαρµοστούν στην πίεση λειτουργίας της χρησιµοποιούµενης συσκευής,
καθώς επίσης και η διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. Επιβάλλεται προ πάντων οι φιάλες να
αποµακρύνονται αρκετά από οποιαδήποτε πηγή θερµότητας ή σπινθήρων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε καµία περίπτωση, ακόµη και αν πρόκειται για αποκατάσταση βλάβης, δεν
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση , για το οξυγόνο, ενός σωλήνα ο οποίος έχει προηγουµένως
χρησιµοποιηθεί σε σωληνώσεις προπανίου, λόγω του υφιστάµενου κινδύνου ανάφλεξης του
σωλήνα.
Τα άκρα των εύκαµπτων σωλήνων πρέπει να στερεώνονται, στα περιβαλλόµενα µε µεταλλικές
επενδύσεις τµήµατα, µε εξαρτήµατα τέτοια που να εξασφαλίζουν µια αποτελεσµατική σύσφιξη,
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των εύκαµπτων τµηµάτων.
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2. Συγκροτήµατα αµετακίνητα:
Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι άκαµπτες. Απαγορεύεται απολύτως να περιλαµβάνουν
συνδέσµους (ρακόρ) κοχλιωτούς ή αποσυναρµολογούµενους, από χυτοσίδηρο. Αυτές πρέπει να
είναι :
από ψηµένο χαλκό για διαµέτρους 4/6, 6/8, 8/10 και 10/12.
από ελατό χάλυβα , χωρίς συγκόλληση για διαµέτρους 15/21 και άνω.
Η διέλευση των σωληνώσεων µέσω τοίχων πρέπει να πραγµατοποιείται, για προστασία αυτών
,εντός θήκης.
Το προπάνιο, επειδή δεν περιέχει προϊόντα που µπορούν να συµπυκνωθούν στις σωληνώσεις,
δεν απαιτεί ρύθµιση της κλίσης των αγωγών ή των διατάξεων καθαρισµού στα χαµηλά σηµεία.
Μόνο εξαρτήµατα για διαστολή πρέπει να προβλεφθούν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρευστότητα του προπανίου απαιτεί τη χρησιµοποίηση ειδικών κρουνών, διαφόρου
τύπου από αυτούς που χρησιµοποιούνται συνήθως για το αέριο που προέρχεται από λιθάνθρακες,
των οποίων η ελίκωση µπορεί να ποικίλει, ανάλογα µε τη µάρκα των εταιριών διανοµής του
προπανίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ

Άρθρο 5
Τοποθέτηση των δοχείων ή φιαλών

Το προπάνιο, όντας βαρύτερο του αέρα, έχει την τάση στην περίπτωση διαφυγής να συσσωρεύεται
στο έδαφος.
Συνεπώς τα δοχεία που το περιέχουν θα πρέπει να τοποθετούνται στο ύψος του διπλανού
εδάφους.
Το κτίσµα το οποίο θα αποτελέσει την αποθήκη των δοχείων προπανίου πρέπει να ικανοποιεί τους
παρακάτω όρους:
α. Να είναι αρκετά αποµακρυσµένο
-από κάθε περιοχή χαµηλότερης στάθµης (υπόγεια, χαντάκια, υπόνοµοι, φρεάτια κ.λ.π.).
-από κάθε πηγή φωτιάς ή σπινθήρων (καµίνι σιδηρουργού, χώροι συγκόλλησης, ηλεκτρικές
συσκευές κ.λ.π.).
-από αποθήκες υλικών ή προϊόντων καυσίµων ή εύφλεκτων.
β. Να µη βρίσκεται κάτω από κτίρια κανονικά που χρησιµοποιούνται ως γραφεία, κατοικίες κ.λ.π.
γ. Να µη βρίσκεται κοντά σε χώρο κυκλοφορίας του προσωπικού (σκάλες κ.λ.π.).
δ. Να µη βρίσκεται µέσα σε χώρο όπου δεν ανανεώνεται ο αέρας.
Συνιστάται η τοποθέτηση των δοχείων (ή φιαλών) κάτω από ένα ανοιχτό υπόστεγο, καλώς
αεριζόµενο και σε αδιάβροχο έδαφος που είναι άκαυστο και επίπεδο.
Η αποθήκη θα διαχωρίζεται από την αποθήκη φιαλών οξυγόνου η ασετυλίνης.
Όταν οι φιάλες προπανίου τοποθετηθούν προσωρινά σε κλειστό κτίσµα, πρέπει να προβλεφθεί
επαρκής αερισµός του κτίσµατος για την κατασκευή ανοιγµάτων (παραθύρων) που ανοίγουν στο
ύψος του εδάφους για να επιτρέπουν την εκκένωση του αερίου σε εξωτερικό χώρο σε περίπτωση
διαφυγής.
Όταν πρόκειται για αποθήκευση των φιαλών των 33 έως 35 Kg προπανίου οι φιάλες αυτές θα
πρέπει να στοιβαχθούν κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η πτώση τους.
Η προσπέλαση της αποθήκης πρέπει να είναι εύκολη για να ευνοηθεί ενδεχοµένως, η ταχεία
αποµάκρυνση των φιαλών.
Ο τεχνητός φωτισµός του κτίσµατος πρέπει να είναι εξωτερικός ή του οπλισµένου στεγανού τύπου,
οι διακόπτες και οι ασφάλειες θα είναι εξωτερικές, οι δε αγωγοί ρεύµατος εντός των µεταλλικών
σωλήνων.
Το κτίσµα θα πρέπει να θερµαίνεται µόνο από θερµαντικά στοιχεία νερού ή ατµού.
ΠΕΤΕΠ: 07-03-03-52

31/35

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ(Σ.Σ.Σ.) ΜΕ ΤΗΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η πόρτα η οποία θα πρέπει να είναι κανονικά κλειστή πρέπει να ανοίγει προς τα έξω.
Η στέγη θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από ελαφριά υλικά.
Τα κτίσµατα στα οποία είναι τοποθετηµένες οι φιάλες προπανίου, επισηµαίνονται µε πινακίδα στην
οποία αναγράφεται η απαγόρευση της εισόδου µε φωτιά, φλόγα, ή πυρακτωµένα αντικείµενα,
ηλεκτρικά αµάξια κ.λ.π.

Άρθρο 6
Θέση για τη λειτουργία µίας εγκατάστασης προπανίου

1. Το προπάνιο είναι αέριο υγροποιηµένο, γι’ αυτό και οι φιάλες θα πρέπει να τοποθετούνται σε
κατακόρυφη θέση κατά τη χρησιµοποίησή τους. Απαγορεύεται ρητώς να χρησιµοποιούνται σε
οριζόντια ή κεκλιµένη θέση.

(α) Φιάλες προπανίου
Πριν από τη χρησιµοποίηση της φιάλης πρέπει να εξασφαλισθεί:
- η καλή έδραση της φιάλης σε κατακόρυφη θέση και η στερέωσή της σε σταθερό σηµείο (π.χ. µε
αλυσίδα).
- η µη διαφυγή αερίου από αυτή. Μία διαφυγή είναι δυνατό να ανιχνευθεί αµέσως λόγω της
χαρακτηριστικής οσµής του αερίου. ∆εν πρέπει ποτέ να αναζητείται µια διαφυγή µε µια φλόγα,
αλλά να χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό µία επάλειψη µε νερό µε σαπούνι ή άλλο αφρίζον
προϊόν. Η κατάδυση, όταν είναι δυνατή, είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για τον εντοπισµό
µιας διαφυγής.
- η µη ύπαρξη φλόγας, φωτιάς ή εστίας πυρακτωµένης στο κοντινό περιβάλλον της φιάλης.
Μετά τη διαπίστωση ότι τηρούνται οι τρεις παραπάνω όροι επιβάλλεται η εκτέλεση των
ακολούθων:
(1) Μετά την αφαίρεση του προστατευτικού καλύµµατος και τον έλεγχο ότι το πώµα ασφαλείας του
κρουνού είναι στη θέση του, βιδώνεται το πώµα ως το τέλος µε στροφή κατά την κατάλληλη φορά
(λόγω της συνήθως εφαρµοζόµενης αριστερής ελικώσεως, το βίδωµα επιτυγχάνεται µε στροφή
κατά φορά αντίθετη προς αυτή των δεικτών του ρολογιού). Γίνεται ο χειρισµός του κρουνού εξόδου
του αερίου, για να βεβαιωθούµε ότι λειτουργεί και κλείνεται εκ νέου τελείως.
(2) Ξεβιδώνεται το πώµα ασφαλείας του κρουνού και αφαιρείται το περίβληµα σφραγίσεως.
(3) Βεβαιωνόµαστε για την ύπαρξη και την καλή κατάσταση της ενώσεως (αρµού) του εκτονωτή ή
του συνδέσµου (ρακόρ) του στοιχείου και της ενώσεως (αρµού) του κρουνού της φιάλης. Οι
ενώσεις (αρµοί) δεν πρέπει να είναι από φυσικό ελαστικό, αλλά από συνθετικό ελαστικό και κατά
προτίµηση από συνθετική ρητίνη.
(4) Συνδέεται ο εκτονωτής ή ο σύνδεσµος του στοιχείου µε τον κρουνό µε κανονικό βίδωµα, µε τη
βοήθεια ενός κλειδιού. Οι ελικώσεις του κρουνού πρέπει να είναι πάντα καλυµµένες.
(5) ∆εν ανοίγεται ο κρουνός της φιάλης πριν τον έλεγχο της καλής ενώσεως του κρουνού µε τις
συσκευές χρήσεως και πριν διαπιστώσουµε ότι οι κρουνοί χρήσεως είναι κλειστοί.
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(6) Για όσο χρόνο ο κρουνός της φιάλης είναι ανοικτός και οι κρουνοί χρήσεως κλειστοί,
διαπιστώνεται η στεγανότητα του συνδέσµου (ρακόρ) συναρµολογήσεως του εκτονωτή, µέσω
επίχρισης µε νερό µε σαπούνι ή οποιοδήποτε άλλο αφρίζον προϊόν.

(β) ∆οχεία προπανίου
Πριν από κάθε σύνδεση ενός δοχείου πρέπει να ελέγχεται η καλή ηλεκτρική γείωσή του µε το
έδαφος.
Οι ακόλουθες εργασίες πραγµατοποιούνται µε τη σειρά:
Αποσφραγίζεται το πώµα αποκλεισµού
Στη συνέχεια ξεβιδώνεται κατά περίπου τρεις στροφές για να τεθεί το τµήµα, που βρίσκεται µεταξύ
της βαλβίδας και του πώµατος, σε επικοινωνία µε το εσωτερικό. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να
επιτρέπει τη διαφυγή του αεριού υπό πίεση, όταν βρίσκεται στο προαναφερθέν τµήµα. Το αέριο
διαφεύγει σφυρίζοντας.
Αφαιρείται πλήρως το πώµα αποκλεισµού όταν το σφύριγµα σταµατήσει και αντικαθίσταται το
πώµα µέσω της ωστικής βαλβίδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενώσεις της ωστικής βαλβίδας πρέπει εκ των προτέρων να καθαριστούν και να
επιχριστούν µε ζύµη στον αρµό. Πρέπει να βεβαιωθούµε για την προς τα άνω θέση του στελέχους,
ώστε να αποφευχθεί η πίεση στη βαλβίδα κατά το βίδωµα.

Άρθρο 7
Ληφθέντα µέτρα µετά τη χρήση των εγκαταστάσεων

1. Με κάθε χρήση µιας εγκατάστασης , κλείνεται ο κρουνός εξόδου του αερίου, όταν πρόκειται για
φιάλη ή ο κρουνός του διαφράγµατος όταν πρόκειται για αµετακίνητη εγκατάσταση.
Εάν ο κρουνός διαφράγµατος τροφοδοτεί πολλά στοιχεία, πρέπει να βεβαιωθούµε πριν τον
ανοίξουµε ότι όλοι οι κρουνοί των στοιχείων χρησιµοποίησης είναι καλά κλεισµένοι. Αυτό δεν
απαιτείται αν κάθε στοιχείο είναι εφοδιασµένο µε µια συσκευή ασφαλείας.
Ουδέποτε αποσυνδέεται µία φιάλη πριν βεβαιωθούµε προηγουµένως ότι ο κρουνός είναι καλά
κλεισµένος και ότι δεν υπάρχει φλόγα ή πυρακτωµένη εστία κοντά.

Άρθρο 8
Μεταγγίσεις

Η µετάγγιση φιάλης δεν πραγµατοποιείται κατ’ εξαίρεση (περίπτωση αδυναµίας αντικατάστασης
κενής φιάλης).
Αυτή επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από φιάλες των 11Kg το πολύ και σε µικρότερες φιάλες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
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Άρθρο 9
∆ιαφυγή χωρίς φλόγα

Λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις πριν εισέλθουµε είτε σε κλειστό χώρο, όπου περιέχονται
αναθυµιάσεις προπανίου, είτε σε εξωτερικό χώρο µε διάχυτο αέριο προπανίου για την αποφυγή
ανάφλεξης.
Κλείνεται το ταχύτερο δυνατό ο κρουνός της κάθε φιάλης.
Αερίζεται ο χώρος και ελέγχονται οι ενώσεις, οι σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα εκτόνωσης.
Αν η διαφυγή προέρχεται από την φιάλη, αυτή αποσυνδέεται, βιδώνεται το πώµα ασφαλείας και
µονώνεται η φιάλη στην ύπαιθρο.
Αν σπάσει ο κρουνός της φιάλης, τότε αυτή µεταφέρεται εκτός του χώρου, µακριά από φλόγα ή
σπινθήρα και παρακολουθείται η πλήρης εκκένωσή της.
Αν η διαφυγή προέρχεται από τα δοχεία ή τις δεξαµενές και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή να
φραχθεί, πρέπει να ελέγχεται η διαφυγή του αερίου µέχρι την πλήρη εκκένωσή του. Σ’ αυτή την
περίπτωση επιβάλλεται η λήψη κάθε µέτρου για την αποφυγή σχηµατισµού εστιών αερίου, για τη
διάλυσή αυτών εντός του αέρα, για την εκτόξευση νερού ή ατµών νερού ή ακόµη για το σχηµατισµό
διαφράγµατος για ψεκαζόµενο νερό, για να παρεµποδισθεί η κίνηση του αερίου στα γειτονικά
χαµηλά σηµεία. Πρέπει ακόµα να ληφθούν όλα τα µέτρα κατά της έκρηξης, όπως απόσβεση
πηγών φωτιάς ή σπινθήρων, διακοπή της λειτουργίας κάθε κινητήρα κ.λ.π. µέσα στην περιοχή
προς την οποία κινείται το αέριο.
Στην περίπτωση διαφυγής επιβάλλεται να αποφεύγεται η επαφή των χεριών µε το υγρό προπάνιο,
λόγω του έντονου ψύχους το οποίο δηµιουργείται από την ταχεία εξάτµιση.

Άρθρο 10
∆ιαφυγή µε φλόγα

Κλείνει ο κρουνός της φιάλης, εάν είναι δυνατό να την πλησιάσουµε , ή σβήνει πρώτα η φλόγα µε
πυροσβεστήρα ή ελλείψει αυτού µε βρεγµένα κοµµάτια υφάσµατος. Αν ο αποκλεισµός του κρουνού
καθίσταται αδύνατος αφήνεται να καίγεται το αέριο, ψύχοντας την φιάλη µε βρεγµένα κοµµάτια
υφάσµατος.
Αποµακρύνονται τα εύφλεκτα υλικά.
Αν η φιάλη καίγεται για κάποιο χρόνο και η φλόγα ακουµπάει την φιάλη, αυτή ψύχεται µε εκτόξευση
νερού σε µορφή σταγόνων βροχής.
Αν πρόκειται για µεγάλη εγκατάσταση πρέπει να δοκιµάζεται το σβήσιµο της φωτιάς, µέσω του
αποκλεισµού της διαφυγής (αποκλεισµός των δικλείδων των χάλκινων σωληνώσεων, σύνθλιψη
αυτών έναντι της διαφυγής). Αν είναι αδύνατο να µειωθεί το µέγεθος της διαφυγής αφήνεται να καεί
το αέριο, το οποίο διαφεύγει µέχρι την πλήρη εξάντληση του περιεχοµένου του δοχείου, ελέγχοντας
τη φωτιά για να µην επεκταθεί περαιτέρω.
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Σε περίπτωση αδυναµίας απόσβεσης εκκενώνεται πάραυτα, από το προσωπικό, ο χώρος στον
οποίο εγκυµονεί ο παραπάνω κίνδυνος έκρηξης, αν η φιάλη έχει θερµανθεί από τις φλόγες, αφού
ανοιχθούν κατά το δυνατό όλες οι πόρτες κα τα παράθυρα.

ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
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