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Επίβλεψη γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)

1.

ΠΕΤΕΠ

07-04-03-10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις προϋποθέσεις επίβλεψης για γραµµές στρωµένες µε Σ.Σ.Σ. (βλ.
και ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10).

1.1. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισµούς:
• UIC: ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων
• ∆.Γ.: ∆ιεύθυνση Γραµµής
• Υ.Γ.: Υπηρεσία Γραµµής (της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής)
• ΤΜΚ: Τµήµα Μεταλλικών Κατασκευών
• Φ.Γ.: Φύλακας Γραµµής
• ΦΙ∆: Φύλακας Ισοπέδων ∆ιαβάσεων
• Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές
• Σ.∆.: συσκευές διαστολής

2.

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

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η λήψη µέτρων από πλευράς γραµµής για την εξασφάλιση της κανονικότητας της κυκλοφορίας
είναι συνάρτηση:
• της αρχικής ποιότητας κατασκευής της γραµµής (υποδοµής και επιδοµής).
• της ποιότητας της συντήρησης γραµµής.
• της ποιότητας κύλισης των συρµών και γενικότερα της ανάρτησης των οχηµάτων (ελατηρίων και
αποσβεστήρων).
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3.2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η κατοχύρωση της ασφάλειας κυκλοφορίας από πλευράς γραµµής επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες
ενέργειες:
• Την επιθεώρηση από τον αρµόδιο τεχνικό προσωπικό της γραµµής, των τεχνικών έργων και
εγκαταστάσεων εν γένει, σε τακτικές και έκτακτες επισκέψεις, για την διαπίστωση της
καταστάσεώς τους.
• Την καταγραφή της κατάστασης της γραµµής από τα καταγραφικά οχήµατα, την αξιολόγηση και
την αξιοποίησή τους.
• Την επιβολή βραδυποριών σε περιπτώσεις έντονων ανωµαλιών γραµµής, µέχρις
αποκαταστάσεώς τους. Σε ακραίες περιπτώσεις, αµέσου κινδύνου, διακόπτεται και η
κυκλοφορία µέχρις ότου εκτελεσθούν οι αναγκαίες εργασίες άρσης του κινδύνου.

3.3. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ
Από τις Υ.Γ. της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής, πρέπει να ελέγχεται και να παρακολουθείται η τήρηση
των κατωτέρω αναφερόµενων, σ’ ότι αφορά τις επιθεωρήσεις της γραµµής, των τεχνικών έργων
και των γεφυρών.
Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων Γραµµής, που έχουν την άµεση επίβλεψη των εργασιών
συντήρησης που εκτελούν οι οµάδες, πρέπει να την παρακολουθούν συνεχώς, να την κατευθύνουν
µε τα όργανά τους (Εργοδηγούς, Τεχνικούς Υπάλληλους-Σχεδιαστές1, Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ
και ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς των Τµηµάτων) και να την ελέγχουν ποιοτικά και ποσοτικά.
Υπενθυµίζεται ότι, οι Τεχνικοί Υπάλληλοι-Σχεδιαστές2 των Τµηµάτων Γραµµής, οφείλουν να
επισκέπτονται µε έξοδό τους, τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα, τις διάφορες οµάδες των οποίων
την εργασία παρακολουθούν, να δίδουν οδηγίες στους Αρχιτεχνίτες3, να παίρνουν στοιχεία της
κατάστασης της γραµµής κ.λ.π.
Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί των Υ.Γ της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής οι αρµόδιοι για την
παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης, και οι αντίστοιχοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί της
Υπηρεσίας Γραµµής της ∆ιεύθυνσης Γραµµής οφείλουν να επισκέπτονται µια φορά ανά 3 µήνες τα
Τµήµατα Γραµµής (οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί των Υ.Γ. των Περιφερειών και συχνότερα, κατά
την κρίση των Αρχιµηχανικών) για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών συντήρησης,
επίλυση από κοινού µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων, των προβληµάτων που ανακύπτουν
και θέση υπόψη των Αρχιµηχανικών των Υ.Γ. θεµάτων, η επίλυση των οποίων απαιτεί παρέµβαση
δική τους.
Τέλος, ο Αρχιµηχανικός της Υπηρεσίας Γραµµής της ∆ιεύθυνσης Γραµµής, συνοδευόµενος από
τον αρµόδιο Αρχιµηχανικό της Υ.Γ. της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής, οφείλουν να επισκέπτονται – µια
φορά το χρόνο, όλα τα τµήµατα γραµµής (ο Αρχιµηχανικός της Υ.Γ. της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής
τουλάχιστον µια φορά το 2µηνο) κάνοντας διαδροµή µε δραιζίνα όλου του µήκους δικαιοδοσίας των
τµηµάτων, να εξετάζουν την πρόοδο των εργασιών συντήρησης και να υποβάλλουν από κοινού,
στον ∆ιευθυντή Παραγωγής και τον ∆ιευθυντή Γραµµής, σχετικήν έκθεση, για την κατάσταση της
Γραµµής.

1

Πρώην «Τεχνικοί Βοηθοί»
Πρώην «Τεχνικοί Βοηθοί»
3
Πρώην «Αρχιεργάτες»
2
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Εξυπακούεται, ότι, κατά τις παραπάνω επιθεωρήσεις από τους Αρχιµηχανικούς και
∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Γραµµής της ∆.Γ. και της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής, πέρα από τα
θέµατα συντήρησης γραµµής θα εξετάζονται και ανάλογα θέµατα που αφορούν τα τεχνικά έργα.
Ειδικά σοβαρά θέµατα γεφυρών θα τίθενται από τις Υ.Γ. της ∆ΙΠΑΡ υπόψη της ∆.Γ./ΥΓΕΜΕ, µε
σχετικές ιδιαίτερες έγγραφες αναφορές, για µελέτη και επίλυσή τους.

3.3.1.

Επιθεώρηση και έλεγχος της γραµµής

Η επιθεώρηση και ο έλεγχος της γραµµής και των τεχνικών της έργων, πραγµατοποιείται:
Α. Από τους Φύλακες Γραµµής (ή τους αντικαταστάτες τους Εργάτες Γραµµής) πεζή κάθε µέρα ή
ανά διήµερο ή πολλαπλή, ανά ηµέρα, επιθεώρηση στα επισφαλή σηµεία όπως προβλέπεται, κατά
περιοχές από τις υπηρεσιακές διαταγές.
Ο έλεγχος της κανονικής πραγµατοποίησης των διαδροµών αυτών των Φυλάκων Γραµµής (Φ.Γ.)
γίνεται µε την υπογραφή που υποχρεούνται να βάζουν στα βιβλιάρια ελέγχου διαδροµών, που
βρίσκονται στα άκρα (ή και ενδιάµεσα) των διαδροµών τους. Οι Φ.Γ. κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους, φέρουν τα προβλεπόµενα εφόδια (σηµαία κόκκινη, κροτίδες, σάλπιγγα κ.λ.π) για
να µπορούν να σταθµεύσουν ή να βραδυπορήσουν αµαξοστοιχία σε περίπτωση που
διαπιστώσουν επικίνδυνες ανωµαλίες στη γραµµή.
Β. Από τους Αρχιτεχνίτες Γραµµής (ή τους αντικαταστάτες τους Τεχνίτες Γραµµής) που
προΐστανται των οµάδων συντήρησης γραµµής, κάθε βδοµάδα, πεζή, σ’ όλη τη δικαιοδοσία της
οµάδας. Εξυπακούεται ότι, εκτός από την ανά βδοµάδα, κανονική επιθεώρηση, ο Αρχιτεχνίτης
υποχρεούται σε έκτακτες επιθεωρήσεις εφόσον η κατάσταση γραµµής το επιβάλλει ή όταν
πληροφορηθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για ύπαρξη ανωµαλιών στη γραµµή.
Κατά τις παραπάνω επιθεωρήσεις, ο Αρχιτεχνίτης υποχρεούται να υπογράφει, στα βιβλιάρια των
Φ.Γ.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Αρχιτεχνίτης έχει την υποχρέωση να διατάσσει έκτακτη επιθεώρηση της
γραµµής, από το προσωπικό του, σε περιπτώσεις δυσµενών καιρικών συνθηκών (έντονες
βροχοπτώσεις, χιονοθύελλες, πληµµύρες, παγετοί ή υψηλές θερµοκρασίες, όταν µάλιστα οι
τελευταίες είναι απότοµες κ.λ.π). ή σε περιπτώσεις εκτάκτων συµβάντων (σεισµοί κ.λ.π) ή ακόµη
και να διατάσσει συνεχή φρούρηση επισφαλών σηµείων της γραµµής, στα οποία παρουσιάστηκαν
ανωµαλίες (κατακλίσεις γραµµών από νερά, καταπτώσεις λίθων στη γραµµή από τα πρανή
ορυγµάτων, υποσκαφές βάθρων γεφυρών κ.λ.π) µέχρις άρσης της ανωµαλίας ή λήψης των
ενδεικνυοµένων µέτρων.
Επιβάλλεται η εφαρµογή των προβλεπόµενων στο κεφάλαιο που αφορά στις επιθεωρήσεις
(επιβλέψεις), κατά την περίοδο των υψηλών και χαµηλών θερµοκρασιών καθώς και σε
περιπτώσεις εκτέλεσης, εργασιών συντήρησης σε γραµµές µε Σ.Σ.Σ. .
Τονίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας δισταγµός, από τον Αρχιτεχνίτη και τον Εργοδηγό για
βραδυπόρηση των αµαξοστοιχιών ή ακόµη και στάθµευσή τους, σε περίπτωση που διαπιστωθούν
στη γραµµή ή τα τεχνικά έργα ανωµαλίες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Γ. Από τους Εργοδηγούς Γραµµής (ή τους εκτελούντες χρέη Εργοδηγού Αρχιτεχνίτες) πεζή, σ’
όλη την δικαιοδοσία τους µε συνοδεία των Αρχιτεχνιτών των οµάδων τουλάχιστον µια φορά το
µήνα, χωρίς δε την συνοδεία των Αρχιτεχνιτών, κατά τις ανάγκες, που εµφανίζονται.
Τονίζεται ότι τουλάχιστον, µια φορά την εβδοµάδα ο Εργοδηγός Γραµµής υποχρεούται να κάνει
επιθεώρηση της γραµµής, σ’ όλη την δικαιοδοσία του, επιβαίνοντας στον θάλαµο οδήγησης (ή
στην ουρά) µιας από τις ταχύτερες αµαξοστοιχίες, για την διαπίστωση της κατάστασης της
γραµµής, εν κινήσει και παροχή σχετικών οδηγιών συντήρησης.

ΠΕΤΕΠ:07-04-03-10

3/15

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)

Πλέον από την υποχρέωση των Εργοδηγών, κατά την πεζή επιθεώρηση της γραµµής, να
υπογράφουν στο βιβλιάριο ελέγχου των Φ.Γ., οφείλουν στο τέλος κάθε µήνα ν’ αποστέλλουν στο
Τµήµα Γραµµής το «Φύλλον εξελέγξεως της εκτέλεσης επισκέψεων».
Τέλος τονίζεται ότι, στις υποχρεώσεις κατά την επιθεώρηση της γραµµής των Φ.Γ., των
Αρχιτεχνιτών και των Εργοδηγών, περιλαµβάνεται και ο µακροσκοπικός έλεγχος της κατάστασης
και παντός τεχνικού έργου της γραµµής (γεφυρών, σηράγγων, τοίχων προστασίας ορυγµάτων
επιχωµάτων κ.λ.π).
∆. Από το Τεχνικό Προσωπικό των Τµηµάτων Γραµµής (Τεχνικούς ΥπαλλήλουςΣχεδιαστές, Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ, ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς) κατά τις εκάστοτε
εξόδους τους, µε αµαξοστοιχίες ή δραιζίνες ή πεζή.
Ειδικότερα για τους Προϊσταµένους Μηχανικούς των Τµηµάτων Γραµµής και τους αντικαταστάτες
τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην Εγκύκλιο ∆ιαταγή της Γενικής
∆ιεύθυνσης των ΣΕΚ, η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτηµα 1.
Τονίζεται η ανάγκη συστηµατικής εκτέλεσης, της προβλεπόµενης από την παραπάνω εγκύκλιο
επιθεώρησης, κάθε χρόνο, κάθε 6µηνο και κάθε µήνα.
Επίσης δεν θα παραλείπεται, η ανά 10ηµερο, τουλάχιστον επιθεώρηση της γραµµής µε δραιζίνες,
από τους Προϊσταµένους ή τους Μηχανικούς των Τµηµάτων.
Ε. Από την καταγραφή που γίνεται από τα καταγραφικά οχήµατα σφαλµάτων γραµµής, ανά
εξάµηνο τακτικά και έκτακτα όσες φορές απαιτείται, την αξιολόγησή τους από τον Αρχιµηχανικό της
∆.Γ./Υ.Γ., της αντίστοιχης Υ.Γ. της ∆ΙΠΑΡ και τον Προϊστάµενο του αντίστοιχου Τµήµατος Γραµµής
και τη λήψη των ενδεικνυοµένων µέτρων.
Οι Αρχιτεχνίτες, οι Εργοδηγοί, οι Τεχνικοί Υπάλληλοι-Σχεδιαστές και οι Μηχανικοί των Τµηµάτων
Γραµµής, στις εξόδους των, επιθεωρούν τα βιβλιάρια ελέγχου διαδροµών, για την διαπίστωση της
κανονικής εκτέλεσης της επιθεώρησης και υπογράφουν και οι ίδιοι στα βιβλιάρια.
Οι Προϊστάµενοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί των Τµηµάτων Γραµµής µεριµνούν για την ενηµέρωση
των Φ.Γ. καθώς και των Εργατών Γραµµής, που τους αντικαθιστούν για τα καθήκοντα και
υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τον Κανονισµό των Φ.Γ. και Φυλάκων Ισοπέδων
διαβάσεων (ΦΙ∆).
Η παραπάνω ενηµέρωση πρέπει να γίνεται από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων Γραµµής,
τούτο δεν αναφέρεται στους Αρχιµηχανικούς των Υ.Γ. Η ενηµέρωση αυτή πρέπει να
επαναλαµβάνεται από τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων Γραµµής κάθε 2 χρόνια.

3.3.2.

Επιθεώρηση και ο έλεγχος της γραµµής και των τεχνικών της έργων

Για τις γέφυρες και τα τεχνικά έργα, προβλέπονται:
Α. Μακροσκοπικές επιθεωρήσεις:
• Κάθε µέρα (ή κάθε 2 µέρες) από τον Φύλακα Γραµµής, κατά την διαδροµή του τµήµατός
του, (όπου εξακολουθεί να υπάρχει ηµερήσια ή ανά 2ηµερο φύλαξη).
• Κάθε 7 µέρες από τον Αρχιτεχνίτη Γραµµής.
• Κάθε µήνα (τουλάχιστον) από τον Εργοδηγό Γραµµής.
Β. Λεπτοµερέστερη (επίσης µακροσκοπική) επιθεώρηση, κάθε χρόνο, από τους Μηχανικούς του
ΤΜΚ και του αρµόδιου Τµήµατος Γραµµής.
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Γ. ∆ιεξοδική επιθεώρηση των µεταλλικών γεφυρών, κάθε 5 χρόνια, από συνεργείο του ΤΜΚ, υπό
την επίβλεψη Μηχανικού (µε εγκατάσταση ικριωµάτων – όπου χρειάζεται – για την εξέταση, από
κοντά, όλων των στοιχείων της κατασκευής, βελοµετρήσεις κ.λ.π).
Τα αποτελέσµατα των ετήσιων και πενταετών επιθεωρήσεων καταχωρούνται σε πίνακες και
υποβάλλονται στις Υ.Γ. της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής και στην Υπηρεσία Γεφυρών και Μεταλλικών
Έργων της ∆.Γ..
Στον πενταετή κύκλο επιθεώρησης αντιστοιχεί ανάλογος 5ετής κύκλος συντήρησης των µεταλλικών
γεφυρών.

3.4. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Επιβάλλεται ιδιαιτέρως ο έλεγχος:
• της έδρασης και της οριζοντιογραφικής θέσης της γραµµής,
• των συγκολλήσεων,
• των συσκευών διαστολής,
• των ενδεχόµενων µετατοπίσεων των σιδηροτροχιών σε σχέση µε τους στρωτήρες της ζώνης
εκτόνωσης των Σ.Σ.Σ.,
• των εκτροπών των αρµών από την κάθετο,
• των περιοχών κοντά σε ιδιαίτερα σηµεία (Ι.∆., γέφυρες, κτλ.),
• των περιοχών, όπου η διατοµή του έρµατος, ενισχυµένη ή µη, κινδυνεύει να εξασθενήσει4 και
• ενδεχοµένως της συµπεριφοράς των προσωρινών αµφιδέσεων, όπως επίσης και της έδρασης
των στρωτήρων, οι οποίοι τις περικλείουν.

3.5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
3.5.1.

Γενικά

Η άνοδος της θερµοκρασίας, στις θερµές περιόδους του έτους, προκαλεί την εµφάνιση θλιπτικών
τάσεων στις συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.).
Για να αποφευχθεί η δηµιουργία παραµορφώσεων στην γραµµή λόγω αναπτυσσοµένων τάσεων
και να προληφθούν οι συνέπειες από αυτήν την αιτία επιβάλλεται:
• Η επίβλεψη της γραµµής
• Η λήψη µέτρων προς αντιµετώπιση τούτων.

3.5.2.

Επιθεωρήσεις υψηλών θερµοκρασιών

Η επίβλεψη της γραµµής γίνεται µε ειδικές επιθεωρήσεις που ονοµάζονται ‘‘Επιθεωρήσεις υψηλών
θερµοκρασιών’’.
Α. Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται:
• Όταν υπάρχει το ενδεχόµενο να ανέλθει η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς στους 45ο C
(40οC για τις σιδηροτροχιές που δεν απελευθερώθηκαν ακόµη οι οποίες στρώθηκαν σε
θερµοκρασία µικρότερη των 28ο C).
• Από ώρα 10.00 (το πρωί) µέχρι ώρα 18.00 (το απόγευµα).
4

Κάθε τυχούσα µείωση της διατοµής του έρµατος επιβάλλει άµεση αποκατάσταση στις κανονικές διαστάσεις.
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Β. Την επιθεώρηση πραγµατοποιούν:
• Οι κανονικοί φύλακες γραµµής.
• Το προσωπικό των οµάδων.
Γ. Τρόπος επιθεώρησης:
Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται σε ολόκληρο το µήκος της γραµµής της στρωµένης µε
Σ.Σ.Σ.:
• Πεζή
• Βαδίζοντας επί της γραµµής και όχι επί του αντερείσµατος (κόντρα – µπαγγίνας).
∆. Σηµεία τα οποία πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουν οι πραγµατοποιούντες την επιθεώρηση:
• Γραµµή κοντά στις ισόπεδες διαβάσεις.
• Γραµµή κοντά στις µεταλλικές γέφυρες.
• Γραµµή κοντά στις σήραγγες.
• Περιοχές στις οποίες η διατοµή του έρµατος είναι ανεπαρκής.
• Περιοχές στις οποίες πραγµατοποιούνται συχνές πεδήσεις.
• Περιοχές µε µεγάλη κατά µήκος κλίση της γραµµής.
• Περιοχές µε σιδηροτροχιές που έχουν πατιναρίσµατα.
• Συγκολλήσεις σιδ/χιών µε γωνιακά ελαττώµατα.
• Καµπύλες µικρής ακτίνας.
• Συσκευές διαστολής.
• Περιοχές γραµµής που εµφανίζουν ελαττώµατα οριζοντιογραφικά.
• Περιοχές στις οποίες εκτελέσθηκαν πρόσφατα εργασίες που αποσταθεροποιούν την γραµµή
(π.χ. καθαρισµός έρµατος, υψοµετρικές και οριζοντιογραφικές τακτοποιήσεις και γενικά κάθε
εργασία που απαιτεί ανύψωση της γραµµής και δεν έχει παρέλθει ο χρόνος
σταθεροποίησης).
Ε. Ανωµαλίες γραµµής που µπορεί να παρουσιαστούν και πρέπει ιδιαιτέρως να αναζητούνται:
• Συνεχόµενοι στρωτήρες, που δεν εδράζονται κανονικά (κούφιοι) , γεγονός που σηµαίνει
έναρξη ανύψωσης της γραµµής µε συνέπεια την εν συνεχεία οριζοντιογραφική
παραµόρφωσή της.
• Ανώµαλες µετατοπίσεις των στρωτήρων δηλαδή σηµαντικές εκτροπές από την κάθετο
(παραγωνιάσµατα) ή παράλληλες οδεύσεις των στρωτήρων.
• Συσκευές διαστολής που δεν έχουν ικανό διάκενο διαδροµής και στις οποίες υφίσταται
κίνδυνος εµπλοκής των εξαρτηµάτων της.
ΣΤ. Εφόδια τα οποία πρέπει να έχει ο επιθεωρών την γραµµή:
• Ρολόι
• Πίνακα δροµολογίων
• Σηµαία κόκκινη
• Κουτί µε κροτίδες
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3.5.3.

Λήψη µέτρων

Εάν διαπιστωθούν ανωµαλίες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της κυκλοφορίας,
λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα κατά περίπτωση:
Α. ∆ιαπίστωση παραµόρφωσης ή έναρξη παραµόρφωσης της γραµµής:
• Άµεση στάθµευση των αµαξοστοιχιών.
• Ειδοποιείται ο αρχιεργάτης, ο εργοδηγός και το τµήµα γραµµής.
Β. Παρατήρηση άλλων ανωµαλιών επί γραµµής, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν έναρξη
παραµόρφωσης της γραµµής, δηλαδή:
• Ανώµαλη µετατόπιση των στρωτήρων.
• Εµπλοκή των εξαρτηµάτων της συσκευής διαστολής.
• Κλείσιµο του διακένου της συσκευής διαστολής.
• Για την αντιµετώπιση αυτών:
• Σταθµεύεται η πρώτη αµαξοστοιχία και ειδοποιούνται οι εκατέρωθεν σταθµοί, ο αρχιτεχνίτης,
ο εργοδηγός και το Τµήµα Γραµµής.
• Τίθεται βραδυπορία 10 km/h για την διέλευση των αµαξοστοιχιών.

• Παρακολουθείται συνεχώς η εν λόγω περιοχή, από όργανα της οµάδας, µέχρις
αποκατάστασης της ανωµαλίας και παρέλευσης του χρόνου σταθεροποίησης της γραµµής.

3.5.4.

Οργάνωση της επίβλεψης

α. Ο προϊστάµενος του τµήµατος γραµµής µε διαταγή καθορίζει:
• Τις προς επιθεώρηση περιοχές (όλες όσες έχουν στρωθεί µε Σ.Σ.Σ.).
• Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εκτάκτων επιθεωρήσεων λόγω υψηλών
θερµοκρασιών.
• Την κατανοµή της δικαιοδοσίας κάθε οµάδας σε τµήµατα, κάθε ένα από τα οποία θα
επιθεωρείται πεζή από ένα όργανο της οµάδας (συνήθως καθορίζεται σε 6 χλµ. περίπου ανά
εργάτη).
β. Ο Εργοδηγός γραµµής ενηµερώνει σχετικώς τους Αρχιτεχνίτες και από κοινού καθορίζουν το
πρόγραµµα εργασίας και επιθεωρήσεων των οµάδων.
Λαµβάνεται πρόνοια όπως η εν λόγω επιθεώρηση πραγµατοποιείται και κατά τις αργίες, την µία
δε διαδροµή (των 6 περίπου χλµ), να εκτελεί ο κανονικός φύλακας γραµµής.
Ο Εργοδηγός γραµµής πρέπει κάθε µέρα να ελέγχει την κανονική εκτέλεση της υπόψη
επιθεώρησης.
γ. Κάθε πρωί, σε όλη την διάρκεια της καθορισµένης από τον Προϊστάµενο του τµήµατος,
χρονικής περιόδου έκτακτης επιθεώρησης της γραµµής, ο Αρχιτεχνίτης παρακολουθεί την
θερµοκρασία. Για τον σκοπό αυτό τοποθετεί το πρωί (ώρα 8.00) ένα θερµόµετρο στο πέλµα της
σιδηροτροχιάς και µετά µία ώρα παρατηρεί την θερµοκρασία. Βάσει αυτής εκτιµά εάν υπάρχει
το ενδεχόµενο η θερµοκρασία κατά την διάρκεια της ηµέρας, να ανέβει στους 45ο (400C για τις
µη απελευθερωµένες ακόµη σιδηροτροχιές οι οποίες στρώθηκαν σε θερµοκρασία µικρότερη
των 280C). Εάν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο, ειδοποιεί σχετικώς τον φύλακα γραµµής και
προσδιορίζει τους εργάτες (ή και Τεχνίτες Γραµµής) της οµάδας του, οι οποίοι θα εκτελέσουν
την επιθεώρηση καθορίζοντας το τµήµα το οποίο θα ελέγχει καθένας τους.
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3.6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
3.6.1.

Γενικά

Στις συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.), οι χαµηλές θερµοκρασίες προκαλούν
εφελκυστικές τάσεις, οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν ρήγµατα ή και θραύσεις τόσο στις
συγκολλήσεις, όσο και σε άλλες θέσεις.
Επιβάλλεται συνεπώς ειδική επίβλεψη της γραµµής, κατά τις περιόδους των χαµηλών
θερµοκρασιών, για την έγκαιρη διαπίστωση επικίνδυνων ρηγµάτων ή και θραύσεων και λήψη των
ενδεδειγµένων µέτρων για την αποφυγή ανωµαλιών στην κυκλοφορία.

3.6.2.

Επιθεωρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών

Η επίβλεψη της γραµµής διενεργείται µε ειδικές επιθεωρήσεις που ονοµάζονται ‘‘Επιθεωρήσεις
χαµηλών θερµοκρασιών’’.
Α. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται:
• Κατά την πρώτη παρατηρούµενη σηµαντική πτώση της θερµοκρασίας, το φθινόπωρο ή
αρχές χειµώνα.
• Γραµµές που έχουν απελευθερωθεί όπως επίσης και γι’ αυτές που δεν έχουν
απελευθερωθεί αλλά έχουν συσφιχθεί σε µέση θερµοκρασία µικρότερη των 23οC, εφ’
όσον η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς, µετρούµενη κατά την αρχή της ηµέρας, είναι
µικρότερη των –2ο C.
• Γραµµές στις οποίες δεν πραγµατοποιήθηκε ακόµη απελευθέρωση, η δε θερµοκρασία
συσφίξεως είναι υψηλή δηλαδή άνω των 35ο C: επιβάλλεται η πραγµατοποίηση της εν
λόγω ειδικής επιθεώρησης σε υψηλότερη θερµοκρασία, δηλαδή:
-

-

σε θερµοκρασία 0οC εφ’ όσον η παγίωση της Σ.Σ.Σ. έγινε σε θερµοκρασία 35ο C έως
40ο C και
σε θερµοκρασία 5ο C εφόσον όσον η παγίωση της Σ.Σ.Σ. έγινε σε θερµοκρασία ≥ 40ο C.

Β. Οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται από τους κανονικούς φύλακες γραµµής, που ενισχύονται
από όργανα της οµάδος (στελέχη ή εργάτες).
Γ. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται και στις δύο σιδηροτροχιές πεζή σε ολόκληρο το µήκος των
γραµµών, στις οποίες υφίστανται συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές εφ’ άπαξ, για κάθε
µέρα (µετάβαση και επιστροφή).
∆. Οι επιθεωρήσεις αρχίζουν το πρωί, όταν οι θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες και διενεργούνται
ως ακολούθως:
• Σε καθένα από τα διαχωρισµένα τµήµατα της δικαιοδοσίας των οµάδων, διενεργείται κατ’
αρχήν µία ταχεία διαδροµή, πεζή, σε ολόκληρο το τµήµα, κατά την οποία ελέγχονται
αµφότερες οι τροχοσειρές για το ενδεχόµενο ύπαρξης πλήρους θραύσης συγκόλλησης ή
σιδηροτροχιάς µε τη δηµιουργία διάκενου, για την λήψη των αναγκαίων µέτρων εξασφάλισης
της κυκλοφορίας 5.
• Επίσης κατ’ αυτήν την επιθεώρηση ελέγχονται και οι συσκευές διαστολής γενικώς, κυρίως
ως προς το διάκενο και τον κίνδυνο αποσύνδεσης τους.

5
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• Ελέγχονται επίσης η κανονική κατάσταση της γραµµής, από άποψη χάραξης στις καµπύλες,
οι ισόπεδες διαβάσεις και η κοντά σ’ αυτές, γραµµή και η γραµµή εκατέρωθεν των
µεταλλικών γεφυρών.
• Κατά την διαδροµή της επιστροφής των φυλάκων, διενεργείται λεπτοµερέστερος έλεγχος
κατά τα στην επόµενη παράγραφο Ε, αναφερόµενα.
Ε. Ανωµαλίες που µπορεί να παρουσιασθούν και πρέπει ιδιαιτέρως να αναζητούνται:
• Η έναρξη εµφάνισης ρηγµάτων:
-

Στις περιοχές των συγκολλήσεων,

-

Στις περιοχές στις οποίες υφίστανται βλάβες της σιδηροτροχιάς (π.χ. φθορές από
ολίσθηση – πατιναρίσµατα – αποφλοιώσεις, διάφοροι τραυµατισµοί της σιδηροτροχιάς
κ.λ.π.),

-

Στις περιοχές των Σ.∆. και ιδιαίτερα στα επεξεργασµένα άκρα αυτών (βελόνες).

• Η εξέλιξη των υφισταµένων ρηγµάτων και η έναρξη εµφάνισης θραύσης, στις περιοχές ιδίως
των συγκολλήσεων.
• Η καλή κατάσταση των αµφιδέσεων, εάν βεβαίως υφίστανται λόγω προσωρινής
αποκατάστασης βλάβης 6.
• Τα διάκενα των συσκευών διαστολής. Η έναντι τούτων, αντιτροχιά πρέπει να ευρίσκεται στην
κανονική της θέση.
• Η κανονική (συµµετρική) θέση των ολισθαινόντων τεµαχίων (άκρα βελόνων σε σχέση προς
τους οδηγούς – τάκους – και το εσωτερικό επεξεργασµένο τµήµα της σιδηροτροχιάς
κύλισης), ώστε να αποκλείεται αποσύνδεση της συσκευής διαστολής.
Στ. Εφόδια τα οποία πρέπει ο επιθεωρών τη γραµµή:
• Ρολόι
• Πίνακα δροµολογίων
• Σηµαία κόκκινη

• Κουτί µε κροτίδες
3.6.3.

Λήψη µέτρων

Σε περίπτωση διαπίστωσης ανωµαλίας, που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της
κυκλοφορίας, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
Α. Πλήρης θραύση στην συγκόλληση ή σε άλλο σηµείο της σιδηροτροχιάς.
Εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 07-05-03-10, δηλαδή:
• ∆ιακοπή της κυκλοφορίας7 ,
• Προσωρινή στερέωση της θραύσης,
• Απόδοση της γραµµής στην κυκλοφορία µε βραδυπορία 10 km/h,
• Επιτήρηση συνεχής της θραύσης µέχρι της προσωρινής ή οριστικής αποκατάστασης,

6
7

βλ. ΠΕΤΕΠ 07-05-03-10
εάν το διάκενο που σχηµατίζεται είναι ≤ 60 mm, µπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η διέλευση
περιορισµένου αριθµού αµαξοστοιχιών, µε ταχύτητα πεζού, υπό την συνεχή παρακολούθηση στελέχους της
γραµµής, πριν την προσωρινή στερέωση.
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• Προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης µε εισαγωγή ενός αποτµήµατος ή ολόκληρης
σιδηροτροχιάς, µε αµφίδεση, χωρίς διάτρηση των σιδ/χιών και αύξηση της βραδυπορίας σε
60 km/h, ή αποκατάσταση και απόδοση της γραµµής, σε πλήρη ταχύτητα.
Β. Έναρξη δηµιουργίας ρηγµάτων ή ύπαρξη τους (χωρίς πλήρη θραύση).
Επιτρέπεται η διέλευση των αµαξοστοιχιών µε ταχύτητα 10 km/h, και ειδοποιείται ο Αρχιτεχνίτης
και Εργοδηγός οι οποίοι προβαίνουν στην προσωρινή στερέωση. Μετά την προσωρινή
στερέωση, η βραδυπορία αυξάνεται σε 60 km/h και επιτηρείται συνεχώς η περιοχή της βλάβης
(για το ενδεχόµενο της εξέλιξης των ρηγµάτων σε πλήρη θραύση, και δηµιουργία σηµαντικού
διακένου), µέχρι την προσωρινή ή οριστική αποκατάσταση. Εάν είναι δυσχερής η συνεχής
επιτήρηση, τότε παραµένει η βραδυπορία των 10km/h µέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η
οποία δεν πρέπει να βραδύνει. Οµοίως σε όποια περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προσωρινή
στερέωση, για διάφορους λόγους (ισόπεδη διάβαση, κλπ.) τότε διατηρείται η βραδυπορία των
10 km/h, επιθεωρείται καθηµερινά η περιοχή της βλάβης και επισπεύδεται η προσωρινή ή
οριστική αποκατάσταση της.
Γ. Ανωµαλίες στις συσκευές διαστολής, δηλαδή:
• ∆ιάκενο µεγαλύτερο των 200 mm8: Επιτρέπεται η διέλευση των αµαξοστοιχιών µε
βραδυπορία 10 km/h υπό τη συνεχή επιτήρηση οργάνου γραµµής και ειδοποιείται ο
Αρχιτεχνίτης, ο Εργοδηγός και το Τµήµα Γραµµής, για την ρύθµιση του διακένου9 και άρση
της βραδυπορίας,
• Σηµαντική ασύµµετρη θέση των ολισθαινόντων τεµαχίων που µπορεί να προκαλέσει
αποσύνδεση της συσκευής διαστολής ή και αποσύνδεση της έναντι του διακένου,
αντιτροχιάς.
Εάν ο κίνδυνος αποσύνδεσης είναι άµεση, διακόπτεται η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών και
ειδοποιείται ο αρχιτεχνίτης, ο εργοδηγός και το Τµήµα Γραµµής. Εάν δεν υφίσταται άµεσος
κίνδυνος, επιτρέπεται η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών µε βραδυπορία 10 km/h και επιτηρείται
συνεχώς η συσκευή διαστολής µέχρι την άρση της ανωµαλίας.
Ανάλογα µε την σπουδαιότητα της ανωµαλίας, διακόπτεται η κυκλοφορία ή επιτρέπεται αυτή
υπό βραδυπορία και µε επιτήρηση µέχρι την αποκατάστασή της.

3.6.4.

Οργάνωση της επίβλεψης

Α. Ο προϊστάµενος του Τµήµατος µε διαταγή καθορίζει:
• Τις προς επιθεώρηση περιοχές (όλες όσες έχουν στρωθεί µε Σ.Σ.Σ.).
• Τις ηµεροµηνίες ενάρξεως και λήξεως των εκτάκτων επιθεωρήσεων λόγω χαµηλών
θερµοκρασιών.
Β. Από τον προϊστάµενο του τµήµατος υποδιαιρείται η δικαιοδοσία κάθε οµάδας σε 2 τµήµατα, εφ’
όσον αυτή είναι µικρότερη των 18-20 χλµ., σε 3 δε εάν είναι ίση ή µεγαλύτερη των 18-20 χλµ. Σε
ειδικές περιπτώσεις (ορεινές χαράξεις, επικίνδυνες περιοχές είναι δυνατή κατά την κρίση του
προϊσταµένου του τµήµατος και µε έγκριση των Υ.Γ. να κατατµηθεί η δικαιοδοσία κάθε οµάδος,
σε περισσότερα ακόµη τµήµατα, για τον επιµελέστερο έλεγχο).
Η ίδια κατάτµηση σε 2,3 ή και περισσότερα τµήµατα εφαρµόζεται και στην δικαιοδοσία των
οµάδων, οι οποίες λόγω του επικίνδυνου της περιοχής τους, διαθέτουν περισσότερους του ενός
φύλακες. Στις οµάδες αυτές, ο πρώτος, από τους κανονικούς ηµερήσιους φύλακες γραµµής,

8
9
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είναι δυνατόν να εντάσσεται στο πρόγραµµα της ειδικής επιθεώρησης, λόγω χαµηλών
θερµοκρασιών, απαγορευµένης της διαταραχής του υπόλοιπου κυκλώµατος φύλαξης της
γραµµής.

3.7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ)
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΘΕΙΣΕΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Στις ανακαινισθείσες µε συνεχή συγκόλληση των σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) γραµµές του δικτύου
µπορεί να καταργηθεί η ηµερήσια φύλαξη (επιθεώρηση) της γραµµής, αφού περάσει από την
ηµεροµηνία απελευθέρωσης των τάσεων, µία πλήρης χειµερινή περίοδος (από 1.12. έως 28.2) και
τουλάχιστον ένα εξάµηνο.
Εάν η απελευθέρωση πραγµατοποιηθεί µέσα στην χειµερινή περίοδο (1.12 έως 28.2) τότε και πάλι
µπορεί να καταργηθεί η φύλαξη, µετά την πάροδο εξαµήνου, από την ηµεροµηνία απελευθέρωσης,
αλλά κατά την επόµενη µόνο χειµερινή περίοδο (1.12 έως 28.2) θα πραγµατοποιείται ηµερήσια
φύλαξη εφ’ όσον η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς, κατά τις πρωινές ώρες της ηµέρας κατέρχεται
στους +5ο C.
Μετά την ως άνω κατάργηση της ηµερήσιας φύλαξης (επιθεώρησης) θα πραγµατοποιείται
υποχρεωτικά, µία φορά την εβδοµάδα (κάθε Τετάρτη ή Πέµπτη) κανονική επιθεώρηση της
γραµµής, σε όλο το µήκος της δικαιοδοσίας της οµάδας, πεζή από τον Αρχιτεχνίτη ή ένα Τεχνίτη,
κατ’ εξαίρεση δε, από µόνιµο και έµπειρο εργάτη γραµµής.
Η εβδοµαδιαία αυτή επιθεώρηση, θα καλύπτει όλα τα σηµεία, της καταργούµενης ηµερησίας
φύλαξης τα οποία αναφέρονται στον Κανονισµό της Υπηρεσίας των Φυλάκων γραµµής (Κ14) και
στον Κανονισµό της υπηρεσίας των Αρχιτεχνιτών (Αρχιεργατών) γραµµής (Κ13).
∆ιευκρινίζονται τα εξής:
α. Σε περιοχές γραµµής, µε Σ.Σ.Σ. στις οποίες ειδικοί λόγοι, άσχετοι µε την επιδοµή της γραµµής
(κατολισθήσεις βράχων και χωµάτων, ασταθής υποδοµή, επικίνδυνο τεχνικό έργο, κλπ.)
απαιτούν κανονική ηµερήσια φύλαξη, αυτή θα εξακολουθεί να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
προηγούµενα.
β. Η κατάργηση της ηµερήσιας φύλαξης, δεν θα επηρεάσει τις έκτακτες φυλάξεις γραµµής που
γίνονται σε περιπτώσεις δυσµενών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις,
πληµµύρες κλπ.) οι οποίες θα εξακολουθήσουν να γίνονται, από τα στελέχη και τους εργάτες
των οµάδων γραµµής.
γ. Εάν στην δικαιοδοσία της οµάδας, υπάρχουν και περιοχές που ανακαινίσθηκαν όχι µε Σ.Σ.Σ.,
αλλά µε σιδηροτροχιές U.I.C. 50 συγκολληµένες, σε µικρά µήκη, επί νέων ή παλαιών
µεταλλικών στρωτήρων και οι οποίες παρεµβάλλονται µεταξύ των Σ.Σ.Σ., και στις περιοχές
αυτές θα καταργηθεί η ηµερήσια φύλαξη.
Οι ειδικές φυλάξεις που προβλέπονται στις περιόδους υψηλών ή χαµηλών θερµοκρασιών και οι
οποίες αναφέρονται στα προηγούµενα κεφάλαια (‘‘Επίβλεψη γραµµών στρωµένων µε Σ.Σ.Σ κατά
την περίοδο των υψηλών θερµοκρασιών’’ και ‘‘Επίβλεψη γραµµών στρωµένων µε Σ.Σ.Σ. κατά την
περίοδο των χαµηλών θερµοκρασιών’’) θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται σχολαστικά χωρίς
καµία εξαίρεση ή παράλειψη.
Για κάθε περίπτωση, που δεν περιλαµβάνεται ρητά στα προηγουµένως αναφερόµενα, η οποία
κατά την κρίση του τµηµατάρχη ή και εργοδηγού γραµµής απαιτεί φύλαξη ή προσωρινή επιτήρηση
σηµείου ή περιοχής της γραµµής, αυτή θα εκτελείται, χωρίς δισταγµούς.

ΠΕΤΕΠ:07-04-03-10
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3.8. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ 4 ΑΡΜΟΥΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ
∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ) ΜΙΑΣ Σ.Σ.Σ. ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Η ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΡΟΧΙΑΣ
Θα εκτελούνται οι παρακάτω έλεγχοι (βλ. και ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10):
Κάθε άνοιξη και σε θερµοκρασία 15° ≤ θ ≤ 30°C, πρέπει να ελέγχεται το συνολικό άνοιγµα των
τριών αρµών α1+ α2 +α3 το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το θεωρητικό άνοιγµα 45θ [mm].
Τα τρία ανοίγµατα µετρώνται το πρωί και το βράδυ της ίδιας ηµέρας, στην ίδια θερµοκρασία και ως
τελικό άνοιγµα λαµβάνεται ο µέσος όρος των δύο µετρήσεων.
Επίσης ελέγχεται ότι η διαστολή εκτελείται κανονικά και ότι κανένας αρµός δεν έχει µπλοκαριστεί.
Σε περίπτωση που ισχύουν τα παραπάνω, λιπαίνονται οι αρµοί, αν είναι δυνατό χωρίς να λυθούν,
και συσφίγγονται τα τυχόν χαλαρωµένα βλήτρα.
Στην αντίθετη περίπτωση εκτελείται νέα ρύθµιση των τριών αρµών σε θερµοκρασία 15°≤θ≤30°C
και λιπαίνονται.
Αν οι αρµοί έχουν µπλοκαριστεί και δεν λειτουργούν, λύνονται, λιπαίνονται και επανασυσφίγγονται.
Κάθε καλοκαίρι µε την έναρξη της περιόδου υψηλών θερµοκρασιών (θ≥40°C), γίνεται έλεγχος
τυχόν µπλοκαρίσµατος και λαµβάνονται τα µέτρα που περιγράφονται πιο πάνω. Το κλείσιµο των 3
αρµών πρέπει να γίνεται πάντοτε σε µία θερµοκρασία >40°C (περίπου στους 50°C).
Κάθε χειµώνα και πριν από τα πρώτα κρύα, πρέπει να ελέγχεται ότι το άθροισµα των
ανοιγµάτων των δύο πρώτων αρµών Α1 και Α2 δεν είναι µεγαλύτερο των 10 mm και το θεωρητικό
άνοιγµα 2 × (15 -

θ

3

) = 30 −

2θ
, και ότι τα βλήτρα των αµφιδετών είναι καλά σφιγµένα. Σε αντίθετη
3

περίπτωση γίνεται µία εκ νέου ρύθµιση των αρµών.
Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ελέγχεται η καλή κατάσταση των αρµών κατά τη διάρκεια των
περιοδειών των οργάνων γραµµής. Τα τυχόν θραυσθέντα µπουλόνια πρέπει να αντικαθίστανται σε
θερµοκρασία τέτοια που να είναι δυνατόν να γίνει η εργασία αυτή.

3.9. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ (Σ.∆.)
Στις Σ.∆. πρέπει να ελέγχονται οι τιµές ρύθµισης (βλ. και ΠΕΤΕΠ 07-06-03-30).

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά επίβλεψη έργου, και ως εκ τούτου δεν υφίστανται κριτήρια αποδοχής
περαιωµένης εργασίας.

5.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά επίβλεψη έργου, και ως εκ τούτου δεν υφίστανται όροι και απαιτήσεις
υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά επίβλεψη έργου, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει επιµέτρηση της
εργασίας.
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ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
----------------------ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ∆ΙΑΤΑΓΗ ΑΡΙΘ. 1
ΠΡΟΣ
ΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Φέροµεν εις γνώσιν υµών ότι καταργουµένων πασών των µέχρι σήµερον ισχυουσών σχετικών
Γενικών ∆ιαταγών καθορίζοµεν ενιαίως ως κάτωθι τα καθήκοντα των Τµηµαταρχών και
Υποτµηµαταρχών Μηχανικών Γραµµής:

Καθήκοντα
Τµηµαταρχών και Υποτµηµαταρχών Μηχανικών Γραµµής

Α.- Το πρώτον αυτών καθήκον είναι να φροντίζωσι εν παντί χρόνω δια την καλήν συντήρησιν της
γραµµής και να διενεργώσι επ’ αυτής αποτελεσµατικήν επίβλεψιν ούτως ώστε αι αµαξοστοιχίαι
να δύνανται να διατρέχωσι τας γραµµάς εν πλήρει ασφαλεία.
Β.- Εκτός των τακτικών ή εκτάκτων επιθεωρήσεων γενικών ή µερικών αίτινες ενεργούνται τόσον δια
την εξέτασιν µεµονωµένων ζητηµάτων ή και προς έλεγχον του προσωπικού γενικώς τόσον των
Εργοδηγών, οµάδων συντηρήσης, οµάδων Τεχνιτών, Φυλάκων και των ειδικών εκάστοτε
εκθέσεων αίτινες δέον ν’ απευθύνονται εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν αµέσως µετά την
γενοµένην παρατήρησιν δι’ οιανδήποτε σηµειωθείσαν ανωµαλίαν κατά ταύτας σχετικήν είτε µε
ζήτηµα ασφαλείας κυκλοφορίας είτε µε ζήτηµα απλώς διοικητικόν.
Γ.- Οι κ.κ. Τµηµατάρχαι Μηχανικοί
αυτοπροσώπως και εις τα κάτωθι:

Προϊστάµενοι

Τµηµάτων

Γραµµής

υποχρεούνται

1ον Απαξ του έτους
α) Γενικήν και λεπτοµερή πεζή επιθεώρησιν της γραµµής του Τµήµατός των και καθορισµόν
πασών των ελλείψεων ή βλαβών αυτής ως π.χ. έλλειψις έρµατος, συµπλήρωσις χωµατισµών,
ελλείψεις ή φθοραί διαφόρων υλικών της καθ’ αυτό γραµµής κ.λ.π. και λεπτοµερή επί παντός
σχετικού προς αυτά σύνταξιν και υποβολήν εκθέσης µετά προτάσεων επί των τοιχόν αναγκαίων
προς λήψιν µέτρων.
ΠΕΤΕΠ:07-04-03-10
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β) Εξέτασιν τη συνοδεία του Εργοδηγού Μ. Γεφυρών των µεταλλικών µερών των Μετ. Γεφυρών
όσον αφορά τα εφέδρανα της Γεφύρας ώς και το δυνατόν της διαστολής ταύτης, προσδιορισµόν
των δια γυµνού οφθαλµού γενοµένων αισθητών βλαβών, οξειδώσεων, µεγάλων φθορών,
στρεβλώσεων ή υπερβολικών ταλαντεύσεων και υποβολήν εκθέσης της επιθεωρήσεώς των εις
την Κεντρικήν Υπηρεσίαν.

2ον Ανά εξάµηνον
α) Λεπτοµερή επιθεώρησιν συνοδεία του οικείου Εργοδηγού Γραµµής και τεχνικών έργων
πάντων ανεξαιρέτως των τεχνικών έργων γραµµής ( πλήν των µεταλλικών αυτών µερών ) και
τοιχοποιίας και θεµελιώσης γεφυρών, τοίχων αντιστηρίξεως, οχετών κ.λ.π.
Την τήρησιν ειδικού µητρώου δι’ έν έκαστον των έργων τούτων. Την αποστολήν ειδικής εκθέσης
εις Κεντρικήν Υπηρεσίαν.
β) Λεπτοµερή επιθεώρησιν της καταστάσης των επιχωµατώσεων, εκχωµατώσεων και πρανών
τούτων, των χανδάκων ποδός ή κορυφής (εις εκχωµατώσεις) προς διαπίστωσιν της
καταστάσης τούτων ως προς τας βλάβας των ή ελλείψεις των. Η επιθεώρησις θα γίνηται τη
συνοδεία του οικείου Εργοδηγού Γραµµής και θα υποβάληται ειδική έκθεσις.
γ) Τη συνοδεία του οικείου Εργοδηγού τεχνικών έργων λεπτοµερή επιθεώρησιν των
εξυγιαντικών έργων ως προς όλα των τα µέρη της τοιχοποιϊας, υπόγειοι στοαί, φρέατα,
Barbacanes προς διαπίστωσιν της καλής καταστάσεώς των και της κανονικής ή µη λειτουργίας
των θα υποβάληται ειδική έκθεσις.
δ) Τη συνοδεία του οικείου Εργοδηγού τεχνικών έργων ή Αρχιτεχνίτου, λεπτοµερή εξέτασιν των
πάσης φύσης οικοδοµών εξωτερικώς και εσωτερικώς επί όλων τυχόν των ορόφων των προς
διαπίστωσιν των τυχόν ζηµιών ή φθορών οφειλοµένων εις οιανδήποτε αιτίαν ή κακήν χρήσιν.
Θα υποβάληται ειδική έκθεσις (ως πάσης φύσης οικοδοµάς εννοούµεν Σταθµούς, Αποθήκας,
Κατοικίας, Υπνωτήρια, Μηχανοστάσια, Αµαξοστάσια, Εργοστάσια κ.λ.π).
ε) Τη συνοδεία του οικείου Εργοδηγού τεχνικών έργων ή Αρχιτεχνίτου εξέτασιν των πάσης
φύσης εγκαταστάσεων των σταθµών προς διαπίστωσιν ή µη τυχόν υπάρξεως βλάβης εντός της
καλής λειτουργίας των και της καλής συντηρήσεώς των. Θα υποβάληται ειδική έκθεσις.
στ) Λεπτοµερή εξέτασιν από κοινού µετά του οικείου Εργοδηγού Γραµµής και υποβολήν
εκθέσης επί τυχόν υπαρχουσών διαβρώσεων, υπαρχουσών ή νεοδηµιουργουµένων εκ
χειµάρρων διερχοµένων πλησίον της γραµµής και απειλούντων έστω και ουχί αµέσως
οπωσδήποτε την γραµµήν. Επίσης επί των κοιτών των χειµάρρων των απειλούντων
προσχώσεις (των διερχοµένων υπό την γραµµήν).

3ον ανά µήνα
α) Επιθεώρησιν της γραµµής προς διαπίστωσιν της καταστάσεώς της, της καλής φύλαξης και
εν γένει διαπίστωσιν οιασδήποτε µορφής ανωµαλίας επί µηχανής της ταχυτέρας εν κυκλοφορία
αµαξοστοιχίας. Θα υποβάληται έκθεσις.
β) Υποβολή εκθέσης πεπραγµένων του Τµήµατος αναλυτικώς δι’ έκαστον ζήτηµα, µε αριθµούς
δαπανηθέντων ηµεροµισθίων και πρόοδον εργασίας µετά λεπτοµερειών.
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4ον ηµερησίως
Υποβολή ηµερησίας αναφοράς λεπτοµερούς µετά των τοιούτων των Εργοδηγών εφ’ ής εκτός
των µέχρι σήµερον αναγραφοµένων θα αναγράφηται το δροµολόγιον του Τµηµατάρχου και των
Μηχανικών, οι συνοδεύσαντες Υπάλληλοι, ο τρόπος καθ’ όν εγένετο η µετακίνησις ώς και ο
γενικός ταύτης σκοπός.

∆.- ∆ια την περίπτωσιν εκτάκτως παρουσιαζοµένην της ανάγκης εκτελέσης έργων, είτε
συµπληρωµατικών υπαρχόντων τοιούτων, είτε εντελώς νέων δια την ασφάλειαν της
κυκλοφορίας, δέον να υποβάλλονται αµέσως και ανεξαρτήτως των άνω καθοριζοµένων ειδικαί
εκθέσεις.
Οι Υποτµηµατάρχαι Μηχανικοί διατελούσιν υπό τας αµέσους διαταγάς του Τµηµατάρχου
Μηχανικού. Εν απουσία του Τµηµατάρχου των έχουσι πάσαν πρωτοβουλίαν ίνα λάβωσιν
επειγόντως τα δια την επίβλεψιν και συντήρησιν της γραµµής τυχόν απαιτούµενα µέτρα.
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