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Συντήρηση γραµµών µε συνεχώς συγκολληµένες
σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)- Βασικές Αρχές

1.

ΠΕΤΕΠ

07-05-03-10

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1
Ο παρών κανονισµός καθορίζει τις προϋποθέσεις συντήρησης για γραµµές στρωµένες µε Σ.Σ.Σ.
Περιλαµβάνει επίσης τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση εργασιών τροποποίησης της αρχικής
στρώσης.
Άλλες σχετικές ΠΕΤΕΠ, οι οποίες θα πρέπει κατά περίπτωση να λαµβάνονται υπόψη, είναι:
• ΠΕΤΕΠ 07-01-01-10
• ΠΕΤΕΠ 07-03-01-10
• ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10
• ΠΕΤΕΠ 07-04-03-10

1.2. 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)
• Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές
• Σ.∆.: συσκευές διαστολής

1

Η παρούσα ΠΕΤΕΠ βασίσθηκε στις εξής οδηγίες του Ο.Σ.Ε.:
1. ΣΤΡΩΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΕΙΣ
ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΚΗ (ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΑΙ ΣΙ∆/ΧΙΑΙ ΣΣΣ)
2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΣΣ ΣΕ ΜΕ ΣΙ∆/ΧΙΕΣ UIC 54 ΚΑΙ
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ SKL 14 ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΚΑΜΠΥΛΩΝ 250 * <R < 300"
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΣΤΡΩΜΜΕΝΕΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ.
4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΣΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ
5. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΣΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Σ.∆.)
6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΣΣ ΧΩΡΙΣ Σ.∆ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΗ Η ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΧΙΑΣ
7. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ Ο∆ΗΓΙΑΙ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ Σ.Σ.Σ. ΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΙΝ ΥΠΟ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ [Ο.Σ.Ε./∆Γ 8861]
8. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΡΑΥΣΘΕΙΣΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΣΤΡΩΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ.
9. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΩΜΕΝΕΣ
∆ΙΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ.
10. ΒΡΑ∆ΥΠΟΡΙΕΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΣΣ (∆Γ/432278/28-2-86)
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• Φ.Γ.: Φύλακας Γραµµής
• ΓΕ: Γενική επισκευή
• Στοιχειώδης σιδηροτροχιά: σιδηροτροχιά µήκους 18, 24, 36 m.

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
Πρέπει να αποφεύγονται οι πολλές επεµβάσεις στις Σ.Σ.Σ., ιδιαίτερα αν πρόκειται για διόρθωση
ελαττωµάτων µικρής σπουδαιότητας.
Επιβάλλεται να εκτελούνται µαζί όλες οι εργασίες που δηµιουργούν προσωρινή χαλάρωση της
σταθερότητας της γραµµής και ιδιαίτερα, να µη πραγµατοποιούνται αυτές, παρά µόνο κατά τη
γενική επισκευή της γραµµής, µε εξαίρεση την υψοµετρική τακτοποίηση.
Οι εργασίες συντήρησης ταξινοµούνται σε δύο κατηγορίες, οι οποίες διακρίνονται από τις συνέπειες
που αυτές επιφέρουν στη σταθερότητα της γραµµής.

3.1.1.

Εργασίες συντήρησης 1ης κατηγορίας

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις εργασίες εκείνες που δεν επηρεάζουν τηΝ σταθερότητα των
Σ.Σ.Σ. Αυτές επιτρέπεται να εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς περιορισµό
ταχύτητας και υπό οποιαδήποτε θερµοκρασία σιδηροτροχιάς και θερµοκρασία αναφοράς (θ. αν.).
Εντούτοις συνιστάται να µην εκτελούνται οι εργασίες αυτές παρά µόνο όταν η θερµοκρασία
κυµαίνεται µεταξύ των 0° και 40°C, µε εξαίρεση τις επείγουσες, επιτακτικές περιπτώσεις.
Περιοριστικά, πρόκειται για τις ακόλουθες εργασίες:
• Έλεγχος σύσφιξης συνδέσµων.
• Σύσφιξη συνδέσµων.
• Έλεγχος ελαστικότητας συνδέσµων.
• Εκ νέου σύσφιξη των στεφάνων περιζώσεως των ξύλινων στρωτήρων, εφόσον είναι δυνατόν να
εκτελεσθεί η εργασία χωρίς να πρέπει να αποµακρυνθεί το έρµα.
• Λείανση των σιδηροτροχιών και τρόχισµα των εκχειλώσεων.
• Αντικατάσταση των σιδηροτροχιών κατά τη συντήρηση.
Κάθε εργασία συντήρησης των Σ.∆., περιλαµβανοµένης και της υψοµετρικής και οριζοντιογραφικής
τακτοποίησης, όπως επίσης και της τακτοποίησης των κλίσεων συναρµογής και από τις δύο
πλευρές.
Τακτοποίηση στρωτήρων που δεν εδράζονται τοπικά σωστά (κενά κάτω από τους στρωτήρες) µε
υπογόµωση, η οποία πραγµατοποιείται µε φορητά µηχανήµατα υπογόµωσης. Η εργασία αυτή, που
πραγµατοποιείται χωρίς περιορισµό στην ταχύτητα, πρέπει να εκτελείται κατ’ εξαίρεση σε περίοδο
υψηλών θερµοκρασιών (βλέπε πιο κάτω ορισµό), µετά από έγκριση από την ∆.Γ.
Αναγόµωση µε ηλεκτρόδια των βλαβών των αλουµινοθερµικών συγκολλήσεων καθώς και των
σιδηροτροχιών από ολίσθηση.
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Εργασίες συντήρησης 2ης κατηγορίας

3.1.2.

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει όλες τις εργασίες, οι οποίες µειώνουν προσωρινά την σταθερότητα
των Σ.Σ.Σ., δηλαδή κάθε εργασία που δεν αναφέρεται στην 1η κατηγορία.
Αυτές θα εκτελούνται µε βραδυπορία, εκτός αν τηρούνται συγχρόνως, οι δύο πρώτοι από τους
τρεις όρους που περιγράφονται παρακάτω. Ο τρίτος όρος καθορίζει τις προς τήρηση διατάξεις,
µετά την εκτέλεση των εργασιών.
Σε περίπτωση επιτακτικής ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει την τήρηση των δύο πρώτων όρων,
πρέπει να επιβάλλεται ένας περιορισµός ταχύτητας, από τον Αρχιµηχανικό Γραµµής. Ο
περιορισµός αυτός πρέπει να διατηρείται µέχρι την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης.
1ος όρος
Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται εκτός των απαγορευµένων θερµών περιόδων, οι οποίες
προσδιορίζονται, για κάθε περιοχή, µε απόφαση της ∆.Γ., συναρτήσει των τοπικών συνθηκών.
2ος όρος
α) Απαγορεύεται η εκτέλεση των εργασιών αυτών, σε θερµοκρασίες εκτός των ορίων των 0° και
40°C.
β) Θα τηρούνται τα καθοριζόµενα όρια θερµοκρασιών, τα οποία εξαρτώνται από την θερµοκρασία
αναφοράς (θ. αν.) της Σ.Σ.Σ., την χάραξη της γραµµής και από την φύση της προς εκτέλεση
εργασίας συντήρησης. Τα όρια αυτά προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους κανόνες.
A/A

Είδος εργασίας

Κανόνας

Ευθυγραµµίες και καµπύλες ακτίνας R≥1200 m
1

Υπογόµωση και εγκάρσια µετατόπιση
χωρίς απογύµνωση της γραµµής

∆υνατή η εκτέλεση σε θερµοκρασίες
µεταξύ θ.αν.-25°C και θ.αν.+15°C

2

Κάθε άλλη εργασία

∆υνατή η εκτέλεση σε θερµοκρασίες
µεταξύ θ.αν.-25°C και θ.αν.+5°C

Καµπύλες ακτίνας R<1200 m 2
1

Υπογόµωση και εγκάρσια µετατόπιση
χωρίς απογύµνωση της γραµµής

∆υνατή η εκτέλεση σε θερµοκρασίες
µεταξύ θ.αν.-25°C και θ.αν.+10° C

2

Κάθε άλλη εργασία

∆υνατή η εκτέλεση σε θερµοκρασίες
µεταξύ θ.αν.-25°C και θ.αν.+0° C

Τα όρια των παραπάνω επιτρεπόµενων θερµοκρασιών πρέπει ενδεχοµένως να µειώνονται, για να
µην προκύπτουν θερµοκρασίες µικρότερες των 0°C ή µεγαλύτερες των +40°C. Εξάλλου, αν οι
Σ.Σ.Σ. δεν έχουν απελευθερωθεί, η ανώτερη επιτρεπτή θερµοκρασία εκτέλεσης µειώνεται κατά
5°C.
3ος όρος
Μετά την εκτέλεση των εργασιών της 2ης κατηγορίας, χωρίς περιορισµό της ταχύτητας, είναι
σκόπιµη η τήρηση των παρακάτω διατάξεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης,
όπως αυτός έχει καθοριστεί στην ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10.
Αν υπάρχει κίνδυνος, παρότι έχει επιλεγεί η πρέπουσα χρονική περίοδος, να υπερβεί η
θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς την προσδιορισµένη από την (β) περίπτωση του 2ου όρου (βλ.
ανωτέρω) τιµή πριν τη λήξη του χρόνου σταθεροποίησης:
2

Σε περίπτωση καµπύλης διαφορετικών ακτινών (της µίας 1200m και της άλλης <1200m) εφαρµόζονται, στο σύνολο
της καµπύλης, οι πλέον περιοριστικοί όροι.
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- επιβάλλεται ιδιαίτερα προσεκτική επιθεώρηση, κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας, ότι η
υφιστάµενη θερµοκρασία υπερβαίνει την ανώτατη οριακή τιµή.
- τίθεται έκτακτη βραδυπορία 60 km/h, κατά την διάρκεια της ηµέρας, κατά την οποία η υπέρβαση
της παραπάνω θερµοκρασίας, είναι µεγαλύτερη κατά 20°C (Αν κατ’ εξαίρεση οι διατοµές του
έρµατος δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ 07-03-02-ΧΧ), ο
παραπάνω καθοριζόµενος αριθµός µειώνεται στους +10°C 3.
Μια τέτοια βραδυπορία πρέπει να τίθεται κατ’ εξαίρεση λόγω των ανωµαλιών που θα επέλθουν
στην κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών. Γι’ αυτό το λόγο, επιβάλλεται η εκτέλεση των εργασιών της
2ης κατηγορίας σε χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες η εποχική θερµοκρασία κατέρχεται.
Συνεπώς, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή και πρέπει να αφιερώνεται κατά προτεραιότητα σε
εργασίες της 2ης κατηγορίας των Σ.Σ.Σ.
Οι Αρχιτεχνίτες, στην δικαιοδοσία των οποίων υφίστανται Σ.Σ.Σ., είναι εφοδιασµένοι µε πίνακα,
εντός πλαστικού φακέλου, µεγέθους τσέπης, καλούµενου «Σηµειωµατάριο Οµάδας», στο οποίο
προσδιορίζονται, για ολόκληρη τη δικαιοδοσία της οµάδας τους, οι προϋποθέσεις θερµοκρασίας
της σιδηροτροχιάς, οι οποίες επιτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης σε κάθε Σ.Σ.Σ. ή
σε τµήµα αυτής. Αυτό συντάσσεται και ενηµερώνεται από τον Εργοδηγό και θεωρείται από το
Τµήµα Γραµµής.

3.2. ΕΡΜΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
3.2.1.

∆ιατοµές έρµατος.

Οι διατοµές που καθορίζονται από τις ΠΕΤΕΠ 07-03-02-ΧΧ πρέπει να εξασφαλίζονται ανελλιπώς.
Επιβάλλεται η χωρίς καθυστέρηση συµπλήρωση της κανονικής διατοµής του έρµατος, στις
περιοχές στις οποίες, για διάφορους λόγους, αυτή δεν κατέστη δυνατή.

3.2.2.

Υπόστρωµα από αµµοχάλικα.

Απαγορεύεται στις Σ.Σ.Σ. η αφαίρεση (ή η εκσκαφή) του υποστρώµατος από αµµοχάλικο`
επιβάλλεται δε η µόρφωση των ερεισµάτων, τόσο προς την εξωτερική πλευρά, όσο και προς την
πλευρά της άλλης γραµµής (όταν οι δυο γραµµές δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο) αποκλειστικώς
µε σκύρα, απαγορευµένων των αµµοχάλικων.

3.2.3.

Καθαρισµός του έρµατος στα µεσοδιαστήµατα των στρωτήρων.

3.2.3.1.

Καθαρισµός εκτεινόµενος σε περιοχές µικρού µήκους (20 m το µέγιστο)
που απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 50m

α. Η εργασία αυτή αποτελεί µέρος των εργασιών 2ας κατηγορίας οι οποίες προσδιορίζονται
ανωτέρω. Για να επιτραπεί η εκτέλεση της εργασίας χωρίς περιορισµό της ταχύτητας, πρέπει να
τηρούνται αυστηρώς οι διατάξεις που καθορίζονται.

3

Παράδειγµα.
Έστω η θερµοκρασία αναφοράς (θ.αν.) µιας περιοχής γραµµής µε Σ.Σ.Σ., µε καµπύλη ακτίνας R=1500m, είναι
27°C.
Επιτρέπεται η γόµωση και η οριζοντιογραφική τακτοποίηση, χωρίς απογύµνωση της γραµµής, εφόσον η
θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς κυµαίνεται µεταξύ (θ.αν.-25°) και (θ.αν.+15°), δηλαδή 27-25=2° και 27+25=42°,
απορρίπτοντας τις τιµές που είναι µεγαλύτερες από 40°. Άρα το περιθώριο θερµοκρασιών είναι [+2°,+40°].
Αν, µετά την εκτέλεση της εργασίας, κατά τη διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης, η θερµοκρασία υπερβεί
κατά 20° το ανώτερο όριο (δηλαδή 40+20=60°), τότε τίθεται βραδυπορία και αν δεν υφίσταται και κανονική
διατοµή του έρµατος, τίθεται βραδυπορία µε υπέρβαση του ανώτατου ορίου για θερµοκρασία 50+°C.
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Οι εργασίες καθαρισµού πρέπει να προβλέπονται κατά το δυνατόν το φθινόπωρο, µετά τους
καύσωνες, όταν µειώνονται οι µέσες θερµοκρασίες.
β. Επιβάλλεται πρόσθετα η τήρησης των ακολούθων συµπληρωµατικών όρων:
• ο καθαρισµός του έρµατος δεν πρέπει να περιλαµβάνει αποσύνθεση των καλουπιών του
έρµατος στους στρωτήρες.
• το βάθος αποκάλυψης της γραµµής πρέπει να περιορίζεται µέχρι 5 mm κάτω από την κάτω
επιφάνεια του στρωτήρα.
• απαγορεύεται η ταυτόχρονη αποκάλυψη περισσοτέρων των δύο συνεχόµενων
µεσοδιαστηµάτων, όπως επίσης και η ταυτόχρονη αποκάλυψη µεσοδιαστηµάτων σε
ποσοστό µεγαλύτερο του 20%.
• η κανονική διατοµή του έρµατος πρέπει ν’ αποκαθίσταται το ταχύτερο δυνατό, µε
επανάρριψη του καθαρισθέντος έρµατος και συµπληρωµατική σκυρόστρωση.
Η εργασία αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται σε ολόκληρη την περιοχή της γραµµής που έγινε
καθαρισµός έρµατος, πριν το τέλος κάθε ηµέρας.

3.2.3.2.

Καθαρισµός σε µεγάλο µήκος

Καθαρισµός αυτής της έκτασης πρέπει να πραγµατοποιείται εκτός των απαγορευµένων θερµών
περιόδων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10, και πάντοτε υπό κάλυψη
βραδυπορίας 20 km/h.
Ο καθαρισµός µπορεί να εκτελεσθεί κανονικά σε περιοχή που απέχει έως 150 m από Σ.∆. Στο
τέλος της ηµέρας η γραµµή πρέπει να ερµατωθεί άφθονα σε ολόκληρη την περιοχή που έγινε
καθαρισµός έρµατος.
Για τις περιοχές όµως τις περιλαµβανόµενες µεταξύ των ανωτέρω δυο σηµείων και των συσκευών
διαστολής, ο καθαρισµός θα πραγµατοποιείται κατά τµήµατα µήκους το πολύ 20 m,
απαγορευµένης της πραγµατοποιήσεως καθαρισµού σε νέο τµήµα, πριν την επαρκή ερµάτωση του
προηγουµένου τµήµατος.
Μετά την αποκατάσταση των κανονικών διατοµών του έρµατος, και την υψοµετρική και
οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραµµής, η βραδυπορία των 20 km/h µπορεί να αυξηθεί σε
60 km/h και στην συνέχεια, µετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, αυτή µπορεί να
αρθεί.
Η τήρηση των ανωτέρω διατάξεων επιτρέπει την µη πραγµατοποίηση της απελευθέρωσης της
Σ.Σ.Σ. µετά την εργασία. Εάν αυτές δεν τηρηθούν εξ ολοκλήρου, επιβάλλεται η πραγµατοποίηση
µερικής ή ολικής απελευθέρωσης.

3.3. ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ – ΠΕΡΙΖΩΣΗ
3.3.1.

Αντικατάσταση στρωτήρων

α. Εκτός των εξαιρετικών περιπτώσεων πρέπει να πραγµατοποιείται η αντικατάσταση των
στρωτήρων µόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Επισκευής της γραµµής.
β. Η εργασία αυτή ανήκει στις εργασίες 2ας κατηγορίας, που αναφέρονται στην παρ. 3.1.2.
γ. Η χρησιµοποιούµενη µέθοδος, δεν πρέπει, σε καµία περίπτωση, ν’ απαιτεί ανύψωση της
γραµµής µεγαλύτερης των 5 cm, πράγµα το οποίον οδηγεί εν γένει στην αφαίρεση του έρµατος
από το γειτονικό µεσοδιάστηµα, ώστε ο προς αντικατάσταση στρωτήρας να µετατοπισθεί στο εν
λόγω µεσοδιάστηµα, για να εξαχθεί στη συνέχεια από τη γραµµή.
ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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δ. ∆εν επιτρέπεται η αντικατάσταση, κατά την διάρκεια µιας φοράς εργασίας, περισσοτέρων του
ενός στρωτήρα επί πέντε ή περισσοτέρων των δυο επί δέκα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,
δυο διαδοχικοί στρωτήρες µπορούν ν’ αντικατασταθούν αν η αφαίρεση του έρµατος
περιορίζεται στο ενδιάµεσο µόνο µεσοδιάστηµα.
ε. Εάν απαιτούνται πολλές διαβάσεις εργασίας, πρέπει ν’ αναµείνουµε, την παρέλευση του
χρόνου σταθεροποίησης, πριν την έναρξη της εποµένης διάβασης εργασίας.
ζ. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη χαλάρωση της σύσφιξης των συνδέσµων σε περισσοτέρους από
δυο διαδοχικούς στρωτήρες.
η. Οι επί µέρους εργασίες για την αντικατάσταση (αφαίρεση έρµατος, αντικατάσταση του
στρωτήρα και τοποθέτηση εκ νέου του έρµατος επί της γραµµής) πρέπει να διαδέχονται η µια
την άλλη κατά τον συντοµότερο δυνατό χρόνο, ιδιαιτέρως δε πρέπει να πραγµατοποιείται η
επανατοποθέτηση του έρµατος επί της γραµµής αµέσως µετά την διέλευση της πρώτης
αµαξοστοιχίας.

3.3.2.

Περίζωση των ξύλινων στρωτήρων ή εκ νέου σύσφιγξη των στεφανών
περιζώσεως που απαιτούν αποκάλυψη της γραµµής

α. Η εργασία αύτη ανήκει στις εργασίες 2ης κατηγορίας, τις αναφερόµενες στην παρ. 3.1.2.
β. Οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιµοποιούµενη µέθοδος, η γραµµή δεν πρέπει να ανυψωθεί και
η αφαίρεση του έρµατος πρέπει να περιορισθεί αυστηρά στο ελάχιστο.
γ. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη εργασία σε περισσότερες των δυο κεφαλών συνεχόµενων
στρωτήρων στην ίδια τροχιοσειρά και σε περισσότερες του 20% των κεφαλών των στρωτήρων,
επί ενός µήκους 20 m το µέγιστο.
δ. Η προσθήκη του αφαιρεθέντος έρµατος πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπον, ούτως ώστε να
µην διατηρούνται, ανά τροχιοσειρά, οι κεφαλές των στρωτήρων απογυµνωµένοι επί µήκους
µεγαλυτέρου των 20 m.

3.4. ΜΙΚΡΟ ΥΛΙΚΟ
3.4.1.

Συντήρηση των ελαστικών συνδέσµων

Οι ελαστικοί σύνδεσµοι παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην συµπεριφορά της γραµµής.
Οφείλουν να εξασφαλίσουν την τέλεια στερέωση των σιδηροτροχιών επί των στρωτήρων,
προϋπόθεση αναγκαία για να πραγµατοποιηθεί (χωρίς χρήση αντιοδευτικών) η ορθή παγίωση των
Σ.Σ.Σ. εντός του έρµατος, το οποίο αντιτίθεται αποτελεσµατικά στην διαστολή των σιδηροτροχιών.
Επιβάλλεται ο περιοδικός έλεγχος της σύσφιξης και ελαστικότητας των συνδέσµων και η άρση των
ελαττωµάτων τα οποία υπερβαίνουν ορισµένα όρια.

3.4.1.1.

Ο έλεγχος της σύσφιξης ενός ελαστικού συνδέσµου RN

Ο έλεγχος της σύσφιξης των συνδέσµων που χρησιµοποιούνται στις γραµµές µε Σ.Σ.Σ. αναφέρεται
στις ΠΕΤΕΠ 07-08-03-ΧΧ.

3.4.2.

Αντικατάσταση των αυλακωτών παρεµβληµάτων από ελαστικό

Τα περιβλήµατα τα οποία µετατοπίζονται περισσότερο των 20 mm, επιβάλλεται να
επανατοποθετηθούν στην θέση τους, εφ’ όσον ο αριθµός τους υπερβαίνει το 25% των
υφισταµένων παρεµβληµάτων ανά ζώνη 100 m. Τα κατεστραµµένα παρεµβλήµατα πρέπει ν’
αντικαθίστανται.
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Οι εργασίες αυτές που ανήκουν στην 2η κατηγορία, εκτελούνται κατά προτίµηση κατά την διάρκεια
της γενικής επισκευής και εντός των επιτρεποµένων ορίων θερµοκρασίας, τηρώντας ταυτόχρονα
τους ιδίους περιοριστικούς κανόνες όπως και στις προηγούµενες εργασίες, σε ότι αφορά το πλήθος
των χαλαρωµένων συνδέσµων. Για τα εν λόγω παρεµβλήµατα δεν απαιτείται η τήρηση του 3ου
όρου της παραγράφου 3.1.2.

3.5. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
3.5.1.

Γενικά

Η υψοµετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραµµής περιλαµβάνονται µεταξύ των
εργασιών 2ης κατηγορίας, οι οποίες αποσταθεροποιούν περισσότερο την γραµµή.
∆εν πρέπει ν’ αποφασίζονται, παρά µόνον όταν είναι τελείως απαραίτητες, η δε εκτέλεση τους
πρέπει να πραγµατοποιείται, κατά το µέτρο του δυνατού, εντός των προσδιοριζόµενων στην
παράγραφο 3.1. ορίων θερµοκρασίας, προς αποφυγή επιβολής βραδυπορίας.

3.5.2.

Τεχνική εκτέλεσης της εργασίας

α. Η υψοµετρική τακτοποίηση πρέπει ν’ ακολουθείται αµέσως από οριζοντιογραφική τακτοποίηση
της οποίας το εύρος των διορθώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mm. Αν η επιβαλλοµένη
οριζοντιογραφική διόρθωση είναι µεγαλύτερη των 20 mm, αυτή πρέπει να εκτελεσθεί πριν την
υψοµετρική διόρθωση και σε κάθε περίπτωση, σε πολλές διαδοχικές διελεύσεις, αφού µετά από
κάθε διέλευση διέλθει ο χρόνος σταθεροποίησης, ή να εκτελεσθεί µε την κάλυψη βραδυπορίας,
κατ’ αρχή 60 km/h, που θα διατηρηθεί µέχρι παρέλευσης του χρόνου σταθεροποίησης.
Οριζόντιες µετατοπίσεις µεγαλύτερες των 40 mm θεωρούνται ως σηµαντικές και υπεισέρχονται
στην περίπτωση 3.12.4.
β. Οι τιµές της µέγιστης αποδεκτής ανύψωσης δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
Τρόπος εκτέλεσης της
ανύψωσης
Υπογόµωση µε βαρέα
µηχανήµατα

Επί των υψηλών
σηµείων (Υ.Σ.)

Μεταξύ των υψηλών σηµείων

20 mm

50 mm
40 mm

Υπογόµωση µε ελαφρά
(φορητά) µηχανήµατα χωρίς την
αφαίρεση του έρµατος

15 mm

Υπογόµωση

10 mm

σε δυο διελεύσεις µε µέγιστο 25 mm
ανά διέλευση4
Ίδιες τιµές όπως και στην υπογόµωση
σιδηροτροχιών κανονικού µήκους

γ. Αν κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί µια γενική ανύψωση που περιλαµβάνει
µεγαλύτερες τιµές των ανωτέρω, αυτή πρέπει να εκτελεσθεί µε κάλυψη βραδυπορίας, της
οποίας το µέγεθος προσδιορίζεται από την ∆ιεύθυνση Γραµµής (60 km/h κατ’ αρχήν) και η
οποία διατηρείται µέχρι την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης.
δ. Η σειρά της υπογόµωσης (συνεχούς ή τοπικά) πρέπει να είναι ως εξής:
Οι συσκευές διαστολής και οι γειτονικές περιοχές τους, σε µήκος µέχρι 25 m εκατέρωθεν του
άξονα τους.
Η µεσαία περιοχή, σε απόσταση τουλάχιστον 150 m πέρα από τις συσκευές διαστολής (για τις
Σ.Σ.Σ. µήκους µικρότερου των 400 m η µεσαία περιοχή ορίζεται σε µήκος 100 m).

4

Το παρεµβαλλόµενο χρονικό διάστηµα µεταξύ δυο διελεύσεων πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 ώρες.
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Τα ακραία τµήµατα της Σ.Σ.Σ. που είναι µεταξύ της µεσαίας περιοχής και των συσκευών
διαστολής. Η εργασία εκτελείται µετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης της µεσαίας
περιοχής. Στην περίπτωση σιδηροτροχιών Σ.Σ.Σ. πολύ µεγάλου µήκους, δεν είναι απαραίτητο
ν’ αναµένουµε την σταθεροποίηση όλης της µεσαίας περιοχής για να τακτοποιήσουµε
υψοµετρικά την ακραία ζώνη εκτόνωσης. Αρκεί προς τούτο να έχει σταθεροποιηθεί τµήµα της
µεσαίας περιοχής συνεχόµενο προς την ζώνη εκτόνωσης µήκους 150 m.
ζ. Σε περίπτωση υψοµετρικής τακτοποίησης τµήµατος µιας Σ.Σ.Σ. που δεν εισέρχεται στην µεσαία
περιοχή, µπορεί η υψοµετρική τακτοποίηση της ζώνης εκτόνωσης καθώς και της συσκευής
διαστολής, να γίνει σε µια φορά.
η. Ανάλογα ισχύουν σε περίπτωση υψοµετρικής τακτοποίησης τµήµατος της µεσαίας περιοχής,
που δεν απέχει από την Σ.∆. περισσότερο από 300 m. ∆εν είναι τότε απαραίτητο ν’ αναµένουµε
την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης του τµήµατος αυτού για να εκτελέσουµε την
υψοµετρική τακτοποίηση των ζωνών εκτόνωσης.

3.6. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ
Τα σχετικά µε τις Σ.∆. θέµατα αναφέρονται στα Παραρτήµατα 1 και 2 της παρούσας ΠΕΤΕΠ.
Ειδική σύσταση που αφορά την υψοµετρική και οριζοντιογραφική τακτοποίηση των συσκευών
διαστολής:
Οι περιοχές, οι προσκείµενες στις Σ.∆. αλλοιώνονται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά ταχύτερα
από το κυρίως τµήµα της Σ.Σ.Σ. Επιβάλλεται έτσι η συχνότερη επέµβαση στις περιοχές αυτές,
παρά στην πλήρη ράβδο, για υψοµετρική και οριζοντιογραφική διόρθωση. Η απουσία περιορισµών
για την εκτέλεση (εργασίες 1ης κατηγορίας) επιτρέπει την διόρθωση αυτή χωρίς δυσκολίες.

3.7. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΕΞ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ5 ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
Οι εργασίες αυτές ανήκουν στην 1ην κατηγορία. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει τις θερµές περιόδους η
γραµµή να είναι τελείως σταθεροποιηµένη.
Οι τεχνικοί όροι εκτέλεσης της εργασίας αποτελούν το αντικείµενο της ΠΕΤΕΠ 07-07-02-10.

3.8. ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Οι επεµβάσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.1.2. που κρίνονται ως αναγκαίες,
δεν πρέπει να επιχειρούνται παρά µε την σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης Γραµµής, και αφορούν:
α. Ανώµαλες περιοχές βυθιζόµενων στρωτήρων (κενά υπό τους στρωτήρες).
Όταν η θερµοκρασία κατέλθει κάτω των 40°, µπορεί να τακτοποιείται η βύθιση των στρωτήρων
µε υπογόµωση µε σκαπάνες υπογοµώσεως ή µε φορητά µηχανήµατα υπογοµώσεως, χωρίς
ανύψωση της γραµµής. Πρέπει να επιβλέπεται η συµπεριφορά της γραµµής µέχρι παρέλευσης
του χρόνου σταθεροποίησης.
β. Τοπικές υψοµετρικές ανωµαλίες, τοπικές οριζοντιογραφικές ανωµαλίες η διόρθωση των οποίων
απαιτεί ανύψωση, µετατόπιση ή ταυτόχρονα και τις δυο εργασίες.

5
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Όταν η θερµοκρασία κατέλθει κάτω των 40oC , να πραγµατοποιούνται οι διορθώσεις αυτές, υπό
κάλυψη βραδυπορίας 60 km/h. Πρέπει να επιβλέπεται η συµπεριφορά της γραµµής σε όλη την
διάρκεια του χρόνου σταθεροποίησης και ν’ αποκαθίσταται η κανονική ταχύτητα µετά την
παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης εφ’ όσον δεν τείνουν να επανεµφανισθούν οι
ανωµαλίες, ιδίως οι οριζοντιογραφικές.
γ. Παραµορφώσεις, έναρξη µετατοπίσεων της σχάρας της γραµµής.

3.9. ΣΥΜΒΑΝΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
3.9.1.

Γενικότητες

Τα συµβάντα τα οποία αφορούν τις Σ.Σ.Σ., µπορούν να διαχωριστούν στις κατωτέρω κυρίως
περιπτώσεις:
• Θραύσεις και ελαττώµατα σιδηροτροχιών
• Θραύσεις και ελαττώµατα Σ.∆..
• Παραµορφώσεις
Σε όλες τις περιπτώσεις συµβάντων επί των Σ.Σ.Σ. τα οποία µπορεί να έχουν συνέπειες στην
ασφάλεια, ο υπάλληλος ο οποίος τις διαπιστώνει οφείλει να επιβάλει αµέσως βραδυπορία ή /και να
σταθµεύσει τις αµαξοστοιχίες (εφαρµογή των σχετικών διαταγών περί ασφαλείας). Ειδοποιεί
ακολούθως τον Εργοδηγό Γραµµής και τον Τµηµατάρχη. Αυτοί οφείλουν να µεταβούν αµέσως επί
τόπου και να ελέγξουν εάν τα ληφθέντα µέτρα ασφαλείας είναι ορθά. Η ενηµέρωση των Υπηρεσιών
και ∆ιευθύνσεων πραγµατοποιείται εν συνεχεία ιεραρχικά.
Σε περίπτωση παραµόρφωσης της γραµµής, αυτό γνωστοποιείται αµέσως στην ∆ιεύθυνση
Γραµµής, χωρίς ν’ αναµένεται το αποτέλεσµα της έρευνας για τα αιτία που προκάλεσαν την
παραµόρφωση.

3.9.2.

Θραύσεις και ελαττώµατα σιδηροτροχιών

3.9.2.1.

Γενικά

Το παρόν πραγµατεύεται τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση θραύσεως
σιδηροτροχιάς σε γραµµές στρωµένες µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) και τις
µεθόδους που εφαρµόζονται για την αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών.

3.9.2.2.

Ληπτέα µέτρα σε περίπτωση θραύσεως σιδηροτροχιάς

Όταν διαπιστωθεί θραύση σιδηροτροχιάς λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα:
• ∆ιακόπτεται η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών, για να αποφύγουµε εκτροχιασµούς.
• Στερεώνεται προσωρινά η θέση της θραύσεως.
• Τίθεται βραδυπορία 10 km/h και επιτρέπεται η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών.
• Επιτηρείται συνεχώς η περιοχή της θραύσης από όργανα της οµάδας µέχρι την προσωρινή
αποκατάσταση της βλάβης.
• Επιβάλλεται η βλάβη να αποκατασταθεί γρήγορα, για να αυξηθεί το όριο της βραδυπορίας και
στη συνέχεια αυτή να καταργηθεί.
• Η αποκατάσταση της βλάβης µπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, ανάλογα µε τις συνθήκες
θερµοκρασίας και τα διαθέσιµα µέσα.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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3.9.2.3.

Προσωρινή στερέωση στη θέση θραύσης

Η προσωρινή στερέωση έχει ως σκοπό την ταχεία αποκατάσταση της γραµµής, για να καταστεί
δυνατή η κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών µε βραδυπορία 10 km/h.
Αυτή πραγµατοποιείται ως εξής:
Τοποθετείται ένα ζευγάρι αµφιδετών στη θέση θραύσεως.
Οι αµφιδέτες στερεώνονται µε δύο συνδέσµους σύσφιξης (σφιγκτήρες), αφού απαγορεύεται η
διάτρηση της σιδηροτροχιάς6.
Εισάγεται κάλος από σιδηροτροχιά αν το σχηµατιζόµενο από τη θραύση διάκενο είναι µεγαλύτερο
από 60 mm7.
Τοποθετείται ένα ξύλινο τεµάχιο στρωτήρα (τάκος) κάτω από την θραύση και µεταξύ των δύο
στρωτήρων. Αν η θραύση βρίσκεται πολύ κοντά σε στρωτήρα, τότε δεν χρησιµοποιούµε τάκο, αλλά
µετακινούµε το στρωτήρα, ώστε αυτός να βρεθεί κάτω από τη θέση θραύσεως.
Αποκαθίσταται η κανονική σύσφιξη των συνδέσµων σε µήκος 50 m εκατέρωθεν του σηµείου
θραύσεως (στις σήραγγες δεν απαιτείται τέτοια εργασία).

3.9.2.4.

Προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης

Η προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης έχει σκοπό την αύξηση του ορίου βραδυπορίας από 10
km/h σε 60 km/h, σε αναµονή της οριστικής αποκατάστασης, όταν αυτή προβλέπεται ότι θα
καθυστερήσει, είτε λόγω µη υπάρξεως των κατάλληλων συνθηκών θερµοκρασίας, είτε λόγω
ελλείψεως των αναγκαίων µέσων (συγκρότηµα θέρµανσης των σιδηροτροχιών, συνεργείο
συγκόλλησης κλπ.).
Αυτή συνίσταται στην τοποθέτηση µιας σιδηροτροχιάς ή ενός ή δύο αποτµηµάτων σιδηροτροχιάς
(κουπονιών) προς απάλειψη της θραύσης.
Υπάρχουν δύο µέθοδοι προσωρινής αποκατάστασης της θραύσης. Η επιλογή της πλέον
κατάλληλης από τις δύο, εξαρτάται από την αιτία που προκάλεσε την θραύση.
Α’ Μέθοδος
Αυτή εφαρµόζεται όταν έχει διαπιστωθεί το αίτιο της θραύσεως και αποδεδειγµένα αυτό δεν έχει
σχέση µε την ποιότητα του µετάλλου της σιδηροτροχιάς. Σύµφωνα µ’ αυτή την µέθοδο, η
θραυσθείσα σιδηροτροχιά κόβεται µε οξυγόνο ή µε πριόνι σε απόσταση 2 m εκατέρωθεν του
σηµείου θραύσης και κατά τέτοιο τρόπο που κάθε σηµείο κοπής να απέχει τουλάχιστον 2m από
σηµείο συγκόλλησης, εισάγεται δε στη γραµµή ένα απότµηµα σιδηροτροχιάς (κουπόνι) µήκους 4m
περίπου που φέρει στα άκρα του κανονικές οπές αµφιδέσεως.
Ακολούθως τοποθετούνται οι αµφιδέτες, οι οποίοι στερεώνονται από την µεν πλευρά του
κουπονιού µε βλήτρα, από την άλλη δε πλευρά µε συνδέσµους σύσφιξης (σφιγκτήρες) (βλ. σχήµα
1).
Ο πίνακας 1, δίνει τις τιµές των διακένων που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε αρµό, κατά την
τοποθέτηση του κουπονιού των 4m. Τα κουπόνια (µήκους 2 m ή διαφόρου) που προκύπτουν από
την κοπή της σιδηροτροχιάς, διατηρούνται δίπλα στη γραµµή έως ότου γίνει η οριστική
αποκατάσταση της βλάβης, για τον ακριβή προσδιορισµό της εξαγχθείσης ποσότητας µετάλλου (ή

6
7
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Η διάτρηση απαγορεύεται, διότι αν η θραύση οφείλεται σε ελαττωµατικότητα του µετάλλου, αυτό θα
δηµιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες για να προκληθεί και νέα θραύση.
Αν το διάκενο είναι µεγαλύτερο από 100 mm. Συνιστάται να διακόπτεται η κυκλοφορία µέχρι την προσωρινή
αποκατάσταση της θραύσης.
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ακριβέστερα τον ακριβή προσδιορισµό του µήκους της αποκοµµένης σιδηροτροχιάς σε δεδοµένη
θερµοκρασία), και υπολογισµό του µήκους του κουπονιού, το οποίο επιτρέπεται να εισαχθεί στη ν
γραµµή κατά την οριστική αποκατάσταση της βλάβης (δεν αποκλείεται η µεταφορά των
αποκοµµένων τµηµάτων σε ασφαλές µέρος και προσκόµισή τους επί τόπου κατά την οριστική
αποκατάσταση της βλάβης).
Β’ Μέθοδος
Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται όταν δεν έχει εντοπιστεί το αίτιο που προκάλεσε τη θραύση ή όταν η
θραύση οφείλεται σε κακή ποιότητα του µετάλλου της σιδηροτροχιάς8.
Και σ’ αυτή την µέθοδο ενεργούµε όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, αντί όµως να
αφαιρέσουµε δύο τεµάχια σιδηροτροχιάς µήκους 2 m περίπου το καθένα εκατέρωθεν της θραύσης,
αφαιρούµε ολόκληρη τη σιδηροτροχιά στην οποία έγινε η θραύση (µήκους συνήθως 18 m) και
τοποθετούµε άλλη σιδηροτροχιά ή δύο κουπόνια συνδεόµενα µεταξύ τους µε αµφίδεση µε βλήτρα,
προς τη πλευρά δε της συγκολληµένης ράβδου µε αµφίδεση µε βλήτρα και µε συνδέσµους
σύσφιξης (σφιγκτήρες), όπως φαίνεται και στο σχήµα 2. Όµοια ο πίνακας 1 δίνει τα προς εφαρµογή
διάκενα στους δύο ακραίους αρµούς.

8

Στα ελαττώµατα, τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ολόκληρης της σιδηροτροχιάς, περιλαµβάνονται και τα
παρακάτω:
1. Εγκάρσιο ρήγµα (ωοειδής κηλίδα) στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
2. Οριζόντιο ρήγµα στην κεφαλή της σιδηροτροχιάς.
3. Κατακόρυφο επίµηκες ρήγµα του πέλµατος ή της ψυχής της σιδηροτροχιάς.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10

11/52

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πίνακας 1: ∆ιάκενα διαστολής κατά την τοποθέτηση σιδηροτροχιάς ή αποτµηµάτων σιδηροτροχιάς για την
αποκατάσταση βλάβης σε γραµµές µε Σ.Σ.Σ.
ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΑΝΟΙΞΗ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

(∆εκέµβριος-Φεβρουάριος)

(Μάρτιος-Απρίλιος)
(Οκτώβριος-Νοέµβριος)

(Μάιος-Σεπτέµβριος)

∆ιάκενο ζ=15-θ/2

∆ιάκενο ζ=20-θ/2

∆ιάκενο ζ=30-θ/2

Θερµοκρασία
(θ) κατά την
τοποθέτηση

∆ιάκενο σε
mm

Θερµοκρασία
(θ) κατά την
τοποθέτηση

∆ιάκενο σε
mm

Θερµοκρασία
(θ) κατά την
τοποθέτηση

∆ιάκενο σε
mm

-14

22

-4

22

16

22

-12

21

-2

21

18

21

-10

20

0

20

20

20

-8

19

2

19

22

19

-6

18

4

18

24

18

-4

17

6

17

26

17

-2

16

8

16

28

16

0

15

10

15

30

15

2

14

12

14

32

14

4

13

14

13

34

13

6

12

16

12

36

12

8

11

18

11

38

11

10

10

20

10

40

10

12

9

22

9

42

9

14

8

24

8

44

8

16

7

26

7

46

7

18

6

28

6

48

6

20

5

30

5

50

5

22

4

32

4

52

4

24

3

34

3

54

3

26

2

36

2

56

2

28

1

38

1

58

1

30

0

40

0

60

0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις σήραγγες, ανεξαρτήτως εποχής τίθεται διάκενο ζ=15-θ/2. Η θερµοκρασία θ είναι η της σιδηροτροχιάς
(και όχι του περιβάλλοντος και µετράται σε βαθµούς Κελσίου.
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Σχήµα 1: Προσωρινή αποκατάσταση θραύσης τύπου «Α»
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Σχήµα 2: Προσωρινή αποκατάσταση θραύσης τύπου "Β"

3.9.2.5.

Οριστική αποκατάσταση της θραύσης

Σκοπός αυτής είναι η πλήρης αποκατάσταση της ανωµαλίας και η απόδοση της γραµµής σε πλήρη
ταχύτητα.
Η οριστική αποκατάσταση της θραύσης πρέπει να προτιµάται, όταν αυτή είναι δυνατό να
πραγµατοποιηθεί, αντί της προσωρινής.
Ο τρόπος εκτέλεσης της περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.10.

3.9.3.

Θραύση συγκολλήσεων

Σε περίπτωση θραύσης συγκόλλησης λαµβάνονται ακριβώς τα ίδια µέτρα, που θα λαµβάνονταν αν
η θραύση συνέβαινε σε άλλο σηµείο της σιδηροτροχιάς (βλ. 3.9.2.3.).
Η προσωρινή στερέωση πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται στο κεφ. 3.9.2.3. Οι τοποθετούµενοι
αµφιδέτες πρέπει να είναι ειδικής κατασκευής (να µην παρεµποδίζεται η τοποθέτησή τους από τις
προεξοχές της συγκόλλησης).
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Για την προσωρινή αποκατάσταση της θραύσεως εφαρµόζεται η «Μέθοδος Α’», που περιγράφεται
στο κεφ. 3.9.2.4, κόβοντας τις σιδηροτροχιές εκατέρωθεν της συγκολλήσεως αυτών και σε
απόσταση περίπου 2 m και εισάγοντας στη θέση της κοµµάτι σιδηροτροχιάς µήκους 4 m, που θα
συνδέεται µε τις εκατέρωθεν σιδηροτροχιές µε βλήτρα και συνδέσµους σύσφιξης (σφιγκτήρες).

3.9.3.1.

Ενέργειες του προσωπικού γραµµής σε περίπτωση θραύσης
συγκόλλησης

Ο φύλακας της γραµµής ή οποιοδήποτε όργανο συντήρησης, όταν διαπιστώσει µια θραύση
οφείλει να:
• σταθµεύσει την πρώτη διερχόµενη αµαξοστοιχία.
• ενηµερώσει µέσω του ραδιοτηλεφώνου της αµαξοστοιχίας τους εκατέρωθεν σταθµούς και µέσω
αυτών να γνωστοποιηθεί το γεγονός στο Τµήµα Γραµµής και να επιβληθεί βραδυπορία
10 km/h.
• ειδοποιήσει τον Εργοδηγό Γραµµής και τον Αρχιτεχνίτη.
Ο Αρχιτεχνίτης, µόλις ειδοποιηθεί, µεταβαίνει στο σηµείο της θραύσης µε τα απαραίτητα εφόδια
και ενεργεί ως εξής:
• Προβαίνει στην προσωρινή στερέωση της θραύσης (κεφ. 3.9.2.3.).
• Επιτρέπει την διέλευση των αµαξοστοιχιών µε ταχύτητα 10 km/h (εφ’ όσον το διάκενο στο
σηµείο θραύσης είναι µικρότερο από 100 mm.)
• Κανονίζει να φυλάσσεται συνεχώς από ένα εργάτη της οµάδας το σηµείο της θραύσης µέχρι να
αποκατασταθεί προσωρινά η βλάβη.
• Μεριµνά για την τοποθέτηση σηµάτων βραδυπορίας.
Ο Εργοδηγός γραµµής µεταβαίνει, αµέσως µόλις ειδοποιηθεί, στο σηµείο της θραύσης και ενεργεί
ως εξής:
• Ελέγχει την προσωρινή στερέωση που έκανε ο Αρχιτεχνίτης.
• ∆ιαπιστώνει την λήψη µέτρων από τον Αρχιτεχνίτη, για την συνεχόµενη φύλαξη του σηµείου
θραύσης και την τοποθέτηση σηµάτων βραδυπορίας.
• Προσπαθεί να εξακριβώσει τα αίτια της θραύσης και µεριµνά για την αποκατάσταση,
προσωρινή ή οριστική, της βλάβης.
Ο Τµηµατάρχης γραµµής (ή οι διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι µηχανικοί του Τµήµατος) µόλις
ειδοποιηθεί δίνει εντολή βραδυπορίας 10 km/h και µεταβαίνει, όσο το δυνατό συντοµότερα, στο
σηµείο ενεργώντας ως εξής:
• Ελέγχει όλα τα µέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν (προσωρινή στερέωση, βραδυπορία, συνεχή
φύλαξη κλπ.).
• ∆ιαπιστώνει, κατόπιν επισταµένης εξέτασης, τα αίτια της θραύσης.
• Αν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν οριστική αποκατάσταση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, επιλέγει
την καταλληλότερη µέθοδο για την προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης.
• Μετά την προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης δίνει εντολή για την αύξηση του ορίου
βραδυπορίας από 10 km/h σε 60 km/h.
• Ακολούθως µεριµνά για την, όσο το δυνατόν ταχύτερη, οριστική αποκατάσταση της θραύσης
(εφοδιασµός µε συγκρότηµα θέρµανσης, ειδοποίηση συνεργείου συγκολλήσεως, οργάνωση της
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εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, εφ’ όσον οι συνθήκες θερµοκρασίας δεν επιτρέπουν την
εργασία κατά την διάρκεια της µέρας κλπ.).

3.9.3.2.

Επιτήρηση θραύσης συγκόλλησης που έχει αποκατασταθεί προσωρινά

Καθηµερινά επιθεωρείται η προσωρινή αποκατάσταση της θραύσης από ένα στέλεχος της οµάδας
κατά την διέλευση των αµαξοστοιχιών, για να διαπιστωθεί η καλή σύσφιξη και στερέωση των
αµφιδέσεων µε βλήτρα και συνδέσµους σύσφιξης (σφιγκτήρες), καθώς και της καλής
υπογοµώσεως των στρωτήρων στην περιοχή της προσωρινής επισκευής.
Όµοια πρέπει να επιθεωρείται η όλη κατάσταση της γραµµής (υψοµετρική, οριζοντιογραφική,
διατοµή έρµατος, σύσφιξη συνδέσµων κτλ.), στην περιοχή της προσωρινής αποκατάστασης και να
αίρονται όλες οι τυχούσες ανωµαλίες.

3.9.3.3.

Οργάνωση συνεργείου για την επέµβαση σε περίπτωση θραύσης

Για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση των θραύσεων και την άρση των ανωµαλιών στην
κυκλοφορία, επιβάλλεται η οργάνωση ειδικών αποθηκών στην έδρα κάθε οµάδας, οι οποίες θα
πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε τα παρακάτω υλικά και σιδηροτροχιές, όµοιου τύπου µε τον τύπο
επιδοµής που έχει η γραµµή.
τάκοι από ξύλινους στρωτήρες

τεµ 2

σύνδεσµοι σύσφιξης

τεµ 4

συνήθεις αµφιδέτες

ζεύγη 3

αµφιδέτες ειδικής κατασκευής για την τοποθέτηση σε θραυσθείσες
συγκολλήσεις

ζεύγη 1

βλήτρα αµφιδετών

τεµ 10

κάλοι σιδηροτροχιών µήκους 5 mm

τεµ 2

αποτµήµατα σιδηροτροχιών (κουπόνια) µήκους 4m µε κανονικές οπές και στα
δύο άκρα

τεµ 1

όµοια αποτµήµατα µήκους 6m χωρίς οπές

τεµ 1

οµοίως µήκους 6,5 m µε κανονικές οπές και στα δύο άκρα

τεµ 1

οµοίως µήκους 12,0 m µε κανονικές οπές και στα δύο άκρα
τεµ1
οµοίως µήκους 7,0 m χωρίς οπές

τεµ1

οµοίως µήκους 12,0 m χωρίς οπές

τεµ1

Στις έδρες των διαµερισµάτων, οι αποθήκες πρέπει επιπλέον να διαθέτουν µια σειρά από
επεξεργασµένα αποτµήµατα σιδηροτροχιών, για την σύνθεση εξ αυτών µιας πλήρους συσκευής
διαστολής. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι τα επεξεργασµένα αποτµήµατα σιδηροτροχιών πρέπει να
έχουν ελαφρά µεγαλύτερο µήκος από το κανονικό για το ενδεχόµενο τοποθέτησής τους στην
γραµµή ώστε να µπορούν να καλύψουν την εν λόγω συγκόλληση, σε περίπτωση θραύσης µιας
συγκόλλησης που ενώνει τη συσκευή διαστολής µε τις συνεχείς συγκολληµένες σιδηροτροχιές,.
Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης λόγω θραύσης, ρήγµατος, κλπ., µιας επεξεργασµένης
σιδηροτροχιάς συσκευής διαστολής, συνιστάται να αντικαθίστανται και οι άλλες τέτοιες
σιδηροτροχιές οι οποίες βρίσκονται στην ίδια τροχιοσειρά, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ανισοσταθµία,
η οποία θα οφειλόταν στη διαφορά της φθοράς της παλιάς σιδηροτροχιάς ως προς την νέα
σιδηροτροχιά.
Τα προαναφερόµενα αποτµήµατα σιδηροτροχιών πρέπει να χρησιµοποιούνται ως εξής:
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• αποτµήµατα µήκους 4m µε κανονικές οπές για την προσωρινή αποκατάσταση (κεφ. 3.9.2.4,
µέθοδος Α’). Για την οριστική αποκατάσταση αυτής της περίπτωσης χρησιµοποιείται το
απότµηµα χωρίς οπές, µήκους 6,0 m.
• αποτµήµατα µε οπές µήκους 6,5 και 12,0 m για την προσωρινή αποκατάσταση (κεφ. 3.9.2.4,
µέθοδος Β’). Για την οριστική αποκατάσταση αυτής της περίπτωσης χρησιµοποιείται τα
αποτµήµατα χωρίς οπές, µήκους 7,0 και 12,0 m.
Τα παραπάνω αναγραφόµενα υλικά και αποτµήµατα σιδηροτροχιών είναι αναγκαία για να καταστεί
δυνατή η γρήγορη επέµβαση σε περιπτώσεις θραύσεως σιδηροτροχιών ή συγκολλήσεων. Βεβαίως
εξυπακούεται ότι στις έδρες των Οµάδων, ∆ιαµερισµάτων και Τµήµατος θα υπάρχουν και όλα τα
αναγκαία υλικά επιδοµής (σιδηροτροχιές κανονικού µήκους, στρωτήρες, µικρό υλικό γραµµής,
συσκευές διαστολής, αλλαγών τροχιάς κλπ.) για την αντιµετώπιση των αναγκών συντηρήσεως ή
άλλων έκτακτων συµβάντων.

3.10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ.
3.10.1.

Γενικά

1. Σε µια γραµµή, στρωµένη µε συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) εµφανίζονται
κάποιες φορές βλάβες σ’ αυτές (θραύσεις στις συγκολλήσεις ή σε άλλο σηµείο, ρήγµατα,
φθορές από ολισθήσεις κλπ.) οι οποίες απαιτούν την αντικατάσταση τµήµατος ή και
ολόκληρων, στοιχειώδους µήκους σιδηροτροχιών (18 m ή 24 m ή 36 m). Αντικατάσταση
σιδηροτροχιών απαιτείται επίσης σε περίπτωση ελαττωµατικότητας του µετάλλου.
2. Η αντικατάσταση µια πλήρους στοιχειώδους σιδηροτροχιάς ή τµήµατος αυτής, σε γραµµή
στρωµένη µε Σ.Σ.Σ., καθορίζεται από τους παρακάτω δύο κανόνες:
α. Να εισάγεται στην γραµµή η ίδια ακριβώς ποσότητα µετάλλου, µε αυτή που έχει εξαχθεί
(δηλ. το ίδιο µήκος σιδηροτροχιάς µε το µήκος της εξαχθείσης, τα οποία θα µετρούνται υπό
την ίδια θερµοκρασία και θα λαµβάνεται υπόψη το µήκος της σιδηροτροχιάς που έχει κοπεί
όπως επίσης και το µήκος που προσκοµίζεται λόγω της αλουµινοθερµικής συγκόλλησης9 ).
β. Να πραγµατοποιείται µια οµαλοποίηση των τάσεων, µετά την εκτέλεση της αντικατάστασης
και ψύξη των συγκολλήσεων, σε περιορισµένο µήκος εκατέρωθεν αυτών, ή σε ορισµένες
ειδικές περιπτώσεις να εκτελείται πλήρης απελευθέρωση σε περιορισµένο επίσης µήκος,
όπως αναλύεται στις παραγράφους που ακολουθούν.
3. ∆ιευκρινίζεται ότι το παρόν κεφάλαιο αφορά την οριστική αποκατάσταση βλαβών
σιδηροτροχιών σε γραµµές στρωµένες µε Σ.Σ.Σ.. Με την προσωρινή αποκατάσταση, και τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση θραύσης, ασχολείται το κεφάλαιο 3.9.

3.10.2.

Είδος βλάβης

1. Οι στοιχειώδεις σιδηροτροχιές από τις οποίες κατασκευάστηκαν οι Σ.Σ.Σ. µε συγκόλληση όπως
επίσης και οι συγκολλήσεις τους, µπορούν να εµφανίσουν βλάβες, οι οποίες διαχωρίζονται στις
ακόλουθες κατηγορίες.
α. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ποιότητα του µετάλλου της σιδηροτροχιάς.
Τέτοιες βλάβες είναι συνήθως οι ακόλουθες:
9

Έχει διαπιστωθεί ότι για κοπή σιδηροτροχιάς µε πριόνι, αφαιρείται µέταλλο που αντιστοιχεί σε µήκος 2 mm.,
ενώ για κοπή µε οξυγόνο, η αντιστοιχία είναι 5mm. Αντίθετα, κατά την αλουµινοθερµική συγκόλληση,
προστίθεται µήκος S-1 mm, όπου S είναι το απαιτούµενο κενό για την εκτέλεση της συγκόλλησης,
καθορίζεται δε από τον κατασκευαστή το υλικό συγκόλλησης και δίδεται κατά την πραγµατοποίηση της
εργασίας.
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• Ρήγµα εγκάρσιο, της κεφαλής της σιδηροτροχιάς εσωτερικής προέλευσης (ωοειδής
κηλίδα). Κατάταξη κατά UIC στο εκδοθέν βιβλίο «Βλάβες και θραύσεις σιδηροτροχιών» µε
κωδικό αριθµό (Κ.Α.) 211.
• Ρήγµα οριζόντιο της κεφαλής της σιδηροτροχιάς. Κ.Α. κατά UIC 212.
• Ρήγµα κατακόρυφο επίµηκες του πέλµατος της σιδηροτροχιάς, Κ.Α. κατά UIC 253.
• Ρήγµα κατακόρυφο επίµηκες της ψυχής της σιδηροτροχιάς (κενό συµπτύξεως), Κ.Α. κατά
UIC 233.
β. Βλάβες που οφείλονται σε άλλα αίτια, άσχετα προς την ποιότητα του µετάλλου της
σιδηροτροχιάς.
Τέτοιες βλάβες προέρχονται κυρίως από την κυκλοφορία των αµαξοστοιχιών.
γ. Βλάβες στις συγκολλήσεις (θραύσεις, κενά κλπ.).
2. Βλάβες που οφείλονται στην κακή ποιότητα του µετάλλου, και είναι σε τέτοια έκταση ώστε να
απαιτείται επισκευή (αντικατάσταση) του τµήµατος της Σ.Σ.Σ. που έχει υποστεί βλάβη,
επιβάλλουν την αντικατάσταση ολόκληρης της βλαβείσης στοιχειώδους σιδηροτροχιάς (της
σιδηροτροχιάς µήκους 18 ή 24 ή 36m).
Λαµβάνεται πάντως υπόψη, ότι το εισαγόµενο απότµηµα σιδηροτροχιάς (κουπόνι) το οποίο θα
αντικαταστήσει το βεβλαµένο τµήµα, θα έχει τουλάχιστον µήκος 6m, ακόµη δε τέτοιο ώστε οι
συγκολλήσεις οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν, κατά την τοποθέτησή του στη γραµµή, να
απέχουν τουλάχιστον 2m από τις υφιστάµενες συγκολλήσεις.
Τέλος βλάβες στις συγκολλήσεις αποκαθίστανται, εάν µεν πρόκειται για ηλεκτρική συγκόλληση,
µε µια νέα επίσης ηλεκτρική, εάν δε πρόκειται για αλουµινοθερµική, αυτή θα γίνει επί γραµµής,
εφ’ όσον η βλάβη είναι δυνατόν να επισκευασθεί µε αυτό τον τρόπο.
Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επίσης και αν πρόκειται για βλάβη αλουµινοθερµικής
συγκόλλησης, η αποκατάσταση συνίσταται στην τοποθέτηση ενός αποτµήµατος σιδηροτροχιάς
όπως αναφέρεται προηγουµένως.
3. Οριστική αποκατάσταση µιας βλάβης, στις συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί, µόνο σε θερµοκρασία σιδηροτροχιάς, µικρότερη ή το πολύ ίση προς την
θερµοκρασία αναφοράς10 αυτών.
Συνιστάται πάντως η εκτέλεση της εν λόγω επισκευής σε θερµοκρασία κατώτερη της
θερµοκρασία αναφοράς (θ. αν).

3.10.3.

Επισκευή βλάβης που δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα του µετάλλου
της σιδηροτροχιάς

1. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται µόνο το τµήµα της στοιχειώδους σιδηροτροχιάς που έχει
υποστεί βλάβη. Προσκοµίζεται επιτόπου ένα κουπόνι του ίδιου τύπου µε την σιδηροτροχιά επί
γραµµής, χωρίς οπές, µήκους τουλάχιστον 6 m, αλλά και τέτοιο ώστε να καλύπτει πλήρως το
βεβλαµµένο τµήµα ή και την κοντινή συγκόλληση, εφ’ όσον αυτή βρίσκεται σε απόσταση
µικρότερη των 2 m από το ακραίο σηµείο της βλάβης. Αυτό τοποθετείται στις κεφαλές των
στρωτήρων, παράλληλα, (ή οµόκεντρα σε περίπτωση καµπυλών) προς την σιδηροτροχιά που

10
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Η θερµοκρασία αναφοράς (θ. αν) ως γνωστό είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των θερµοκρασιών, οι οποίες
ισχύουν κατά την σύσφιγξη των συνδέσµων, στην αρχή και το τέλος αυτής. Στην περίπτωση σύσφιγξης των
συνδέσµων κάθε τροχιοσειράς, ξεχωριστά σε διαφορετική θερµοκρασία, τότε ως θ. αν για όλη τη γραµµή,
λαµβάνεται η µικρότερη τιµή του µέσου όρου, κάθε µια από τις δύο τροχιοσειρές, βλ. ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10.
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είναι στην γραµµή, η οποία πρόκειται να επισκευασθεί και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να άκρα να
βρίσκονται στο µεσοδιάστηµα δύο στρωτήρων (να µην βρίσκονται επάνω στους στρωτήρες)
αυτό δε για να γίνει δυνατή η πραγµατοποίηση της αλουµινοθερµικής συγκόλλησης.
∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις:
α. Περίπτωση πλήρους θραύσης της σιδηροτροχιάς µε δηµιουργία κενού
Εκτελούµε την εργασία επισκευής ως ακολούθως:
Χαράζουµε µε την βοήθεια γωνίας, στην σιδηροτροχιά που είναι στη γραµµή, δύο λεπτές
γραµµές Α και Β που αντιστοιχούν στα δύο άκρα του προσκοµισθέντος κουπονιού που η
κοπή του έχει γίνει µε πριόνι (βλέπε σχήµα 3).

Σχήµα 3

Σχήµα 4
Η χάραξη πραγµατοποιείται µε ακρίβεια µε την τοποθέτηση του ενός σκέλους της γωνίας
στην εξωτερική πλευρική επιφάνεια του πέλµατος της σιδηροτροχιάς που είναι στη γραµµή,
του δε άλλου σκέλους στο άκρο του κουπονιού.
Στην συνέχεια, στη σιδηροτροχιά που είναι στη γραµµή, χαράσσεται άλλη γραµµή, στην
θέση Γ (βλέπε σχήµα 4), σε απόσταση ε-2(S-1), εκτός του τµήµατος ΑΒ, όπου ε είναι το
µετρηθέν κενό κατά τη θραύση και S το απαιτούµενο κενό για την εκτέλεση της
αλουµινοθερµικής συγκόλλησης, και το οποίο καθορίζεται από τον κατασκευαστή των
µερίδων συγκολλήσεων.
Στη συνέχεια προβαίνουµε στην εξασφάλιση του κενού ε, στη θέση ενός στρωτήρα, που
βρίσκεται σε απόσταση 1 m περίπου από το σηµείο Γ εκτός της περιοχής ΑΓ, µε τη χάραξη
µιας γραµµής T1 στον στρωτήρα, κάθετα προς τη σιδηροτροχιά και άλλης γραµµή Τ2 στο
πέλµα της σιδηροτροχιάς, πέρα από την περιοχή ΓΤ1 σε απόσταση από το Τ1 ίση µε ε-1
(σχήµα 5).
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Σχήµα 5
Στην συνέχεια κόβεται η σιδηροτροχιά που είναι στη γραµµή στις θέσεις Α και Γ, κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε µετά την κοπή µόλις να φαίνονται οι χαραγµένες γραµµές στο πέλµα της
σιδηροτροχιάς που παραµένει στην γραµµή στα σηµεία Α και Γ (σχήµα 6) (δηλαδή η
αφαίρεση του µετάλλου µε κοπή να πραγµατοποιείται στα αποµακρυσµένα από τη γραµµή
κουπόνια).

Σχήµα 6
Στη συνέχεια αποκοχλιώνονται οι σύνδεσµοι των κουπονιών που θα αποµακρυνθούν και
αφαιρούνται από την γραµµή.
Τοποθετείται στην γραµµή το νέο κουπόνι, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στην θέση Α να
δηµιουργηθεί κενό S, συσφίγγονται οι σύνδεσµοί του και πραγµατοποιείται η συγκόλληση
στο σηµείο Α (σχήµα 7).

Σχήµα 7
Η συγκόλληση του κουπονιού στο άλλο άκρο πραγµατοποιείται όπως περιγράφεται στη
συνέχεια.
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Κατ’ αρχή το υφιστάµενο κενό στο εν λόγω άκρο είναι µεγαλύτερο του διακένου S, το οποίο
απαιτείται για την εκτέλεση της συγκόλλησης (είναι ε÷S-1 mm.)
Η σµίκρυνσή του διακένου στο µέγεθος S πραγµατοποιείται µε θέρµανση. Προς τούτο
χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι 11 στην περιοχή Γ∆ (σχήµα 6) (το σηµείο ∆ 12 βρίσκεται σε
απόσταση 25 m περίπου από το Γ), µε κατεύθυνση από το σηµείο Γ προς το ∆.

Σχήµα 8
Τοποθετούµε τη συσκευή θέρµανσης πέραν από το σηµείο ∆ και θερµαίνουµε την περιοχή
Χ∆, (το σηµείο Χ βρίσκεται σε απόσταση 1,0m περίπου από το Τ2), κατ’ αρχήν µε
κατεύθυνση από το σηµείο ∆ προς το σηµείο Χ, ακολούθως αντίθετα από το Χ προς το ∆,
και στην συνέχεια πραγµατοποιούµε αλλεπάλληλες τέτοιες διαδροµές µέχρι να επιτευχθεί
κενό S µεταξύ των σηµείων Β και Γ. Το διάκενο S ελέγχεται µε την σύµπτωση των δύο
αφετηριών -γραµµών Τ1 και Τ2. Όταν επιτευχθεί το σωστό διάκενο S, πραγµατοποιείται
συγκόλληση στα σηµεία Β και Γ, η δε θέρµανση συνεχίζεται, χωρίς διακοπή, για να
διατηρηθούν σε σύµπτωση οι αφετηρίες Τ1 και Τ2, όχι µόνο κατά την διάρκεια της
συγκόλλησης αλλά και µέχρι ικανοποιητικής ψύξεώς της. Κατά την διάρκεια της θέρµανσης
πρέπει να ελέγχεται η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς, µε θερµοχρωµική κιµωλία, για να
παραµείνει αυτή, σε όλο το θερµαινόµενο µήκος της µικρότερη των 300°C, αυξανοµένου
προς τούτο, εάν παραστεί ανάγκη, του µήκους της θέρµανσης, επί τρία µέτρα, πέρα των
25 m.
β. Περίπτωση αντικατάστασης βλαφθείσης σιδηροτροχιάς όταν αυτή δεν υποστεί θραύση και
συνεπώς δεν υφίσταται κενό.
Αυτή η περίπτωση εµφανίζεται όταν υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης µιας στοιχειώδους
σιδηροτροχιάς ή τµήµατος αυτής, λόγω διαφόρων βλαβών, οι οποίες όµως δεν προκάλεσαν
πλήρη θραύση.
Η εκτέλεση µιας τέτοιας επισκευής απαιτεί θερµοκρασία αισθητά κατώτερη από τη
θερµοκρασία αναφοράς (θ. αν), για να µην προκληθεί διαστολή των Σ.Σ.Σ. κατά την εκτέλεση
των εργασιών, οπότε καθίσταται αδύνατη η εισαγωγή της ίδιας ποσότητας µετάλλου στη
γραµµή.
Εάν µια τέτοια επισκευή κρίνεται επείγουσα, ενώ δεν υπάρχουν αρκετά χαµηλές
θερµοκρασίες, η προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης εκτελείται µε εισαγωγή

11

Εάν η απαιτούµενη σµίκρυνση του κενού είναι µικρή, τότε αυτή µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε θέρµανση,
χωρίς χαλάρωση των συνδέσµων
12
Εφ’ όσον η επισκευή πραγµατοποιείται σε σηµείο που απέχει λιγότερο από 200m από τη συσκευή
διαστολής, τότε υποχρεωτικά η θέρµανση διενεργείται από την άλλη πλευρά µόνο, δηλαδή από αυτή που
βρίσκεται προς το κέντρο της ΣΣΣ, ενώ απαγορεύεται η θέρµανση της πλευράς που βρίσκεται προς τη
συσκευή διαστολής. Εάν αυτό δεν συµβαίνει η θέρµανση µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε πλευρά, εάν δε
το κενό είναι σηµαντικό, τότε µπορεί να γίνει και από τις δύο πλευρές
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αµφιδετούµενων κουπονιών σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στο κεφάλαιο 3.9 αναµένοντας
την πτώση της θερµοκρασίας.
Η εργασία της οριστικής αποκατάστασης εκτελείται ως ακολούθως:
• Επιλέγεται απότµηµα σιδηροτροχιάς, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 1 του
παρόντος κεφαλαίου το οποίο τοποθετείται στους στρωτήρες κατά τον τρόπο που
περιγράφεται. Μεταφέρουµε τα άκρα Α και Β του κουπονιού στο πέλµα της
σιδηροτροχιάς χαράσσοντας µε τη βοήθεια γωνιάς µια κάθετη προς την σιδηροτροχιά
γραµµή, σε κάθε θέση Α και Β (βλέπε σχήµα 9).
• Εντοπίζεται σηµείο Γ που να βρίσκεται εκτός της περιοχής ΑΒ και σε απόσταση από το Β
ίση µε 2(S-1).

Σχήµα 9
• Στην συνέχεια εξασφαλίζεται η θέση της σιδηροτροχιάς που είναι στη γραµµή, στα σηµεία
Α και Β τα οποία αντιστοιχούν στα άκρα του κουπονιού που πρόκειται να τοποθετηθεί σε
κοντινούς προς τα σηµεία αυτά στρωτήρες, οι οποίοι βρίσκονται εκτός περιοχής ΑΒ. Η
εξασφάλιση της θέσης επιτυγχάνεται µε την χάραξη προς την πλευρά µε του σηµείου Α,
µιας λεπτής γραµµής Τ1΄στο πέλµα της σιδηροτροχιάς και κάθετα προς αυτή, άλλης Τ2΄,
στον στρωτήρα, σε έκταση της πρώτης, προς την πλευρά δε του σηµείου Β ίδιων
γραµµών Τ1 και Τ2 (βλέπε σχήµα 10).

Σχήµα 10
• Στην συνέχεια κόβεται η σιδηροτροχιά που είναι στη γραµµή στις θέσεις Α και Γ µε τέτοιο
τρόπο ώστε, µετά την κοπή µόλις που θα φαίνονται οι χαραγµένες γραµµές στη
σιδηροτροχιά που έχει παραµείνει στα Α και Γ (δηλαδή η αφαίρεση του µετάλλου µε κοπή
να πραγµατοποιείται από το κουπόνι της γραµµής που είναι για αφαίρεση).
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Μετά την κοπή στα σηµεία Α και Γ παρατηρείται γενικά µια µετατόπιση (αποµάκρυνση)13 και
των δύο ακραίων τµηµάτων της ράβδου που έχει αποκοπεί µε συνέπεια οι δύο χαραγές
Τ1΄και Τ2΄, προς τη µια πλευρά και Τ1 και Τ2 προς την άλλη, να πάψουν να είναι σε
σύµπτωση.
Αυτό οφείλεται στη συστολή της ράβδου, λόγω χαµηλότερης θερµοκρασίας, ως προς τη
θερµοκρασία αναφοράς. Ως εκ τούτου η µεν χαραγή Τ1΄ στο πέλµα της σιδηροτροχιάς
µετατοπίζεται προς τα αριστερά ως προς τη χαραγή Τ2΄ στο στρωτήρα, η δε Τ1 αντίθετα,
δεξιά ως προς την Τ2 (βλέπε σχήµα 11).

Σχήµα 11: Μετακίνηση των χαραγών Τ1΄και Τ1, στο πέλµα της σιδηροτροχιάς που είναι στη γραµµή,
λόγω συστολής της ράβδου 14
Μετράται η απόσταση Τ1΄Τ2΄και χαράσσεται στο πέλµα της σιδηροτροχιάς προς την πλευρά του
σηµείου Γ, πέραν της περιοχής Γ Τ1, µια γραµµή Τ3, σε τέτοια θέση, ώστε Τ1Τ3 ≈ Τ1΄ Τ2΄-1 [mm].
Προφανώς, εφόσον µε τη θέρµανση έρχονται σε σύµπτωση οι γραµµές Τ3 και Τ2, τότε µεταξύ των
άκρων Β και Γ υφίσταται το διάκενο S. Αµέσως µόλις αυτό επιτευχθεί, εκτελείται η συγκόλληση
εξακολουθώντας τη θέρµανση µε τέτοια ένταση, ώστε οι χαραγές Τ3 και Τ2 να βρίσκονται σε
σύµπτωση κατά τη διάρκεια των εργασιών συγκόλλησης και µέχρι την ικανοποιητική ψύξη αυτής.

3.10.4.

Επισκευή βλάβης που οφείλεται στην κακή ποιότητα του µετάλλου της
σιδηροτροχιάς

Εφαρµόζονται ακριβώς οι ίδιες µέθοδοι επισκευής οι οποίες περιγράφονται στα προηγούµενα. Η
διαφορά στην περίπτωση αυτή έγκειται στο ότι αντικαθίσταται ολόκληρη η στοιχειώδης
σιδηροτροχιά και όχι µόνο το βλαφθέν µήκος αυτής.
13

14

Μπορεί να παρατηρηθεί εξαίρεση της φοράς µετατόπισης των άκρων της ράβδου όταν η εργασία
πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία ελαφρώς κατώτερη από τη θ.αν. Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται από
τις χαραγές Τ1΄και Τ2΄αφ΄ενός και Τ1 και Τ2 αφ’ ετέρου, αν τελικά προσέγγισαν ή αποµακρύνθηκαν τα
άκρα Α και Γ. Στην περίπτωση κατά την οποία επήλθε προσέγγιση τότε προβαίνουµε στην προσωρινή
αποκατάσταση σύµφωνα µε αυτά που εκτίθενται στην τεχνική οδηγία που έχει προαναφερθεί για την
προσωρινή αποκατάσταση βλαβών στις ΣΣΣ, σε αναµονή ευθετωτέρας ?? θερµοκρασίας. Σε αντίθετη
περίπτωση προβαίνουµε στην οριστική αποκατάσταση.
Για την κατ’ εξαίρεση περίπτωση µετακίνησης του ενός από τα άκρα, σε αντίθετη φορά από αυτή που έχει
προσδιορισθεί στο σχ. 9 λόγω µικρής διαφοράς της θ.αν. προς την υφιστάµενη θερµοκρασία, τότε µπορεί
και πάλι, όπως προαναφέρθηκε να πραγµατοποιηθεί οριστική αποκατάσταση, εφόσον η αποµάκρυνση
του ενός σηµείου, ως προς το δεύτερο, είναι µεγαλύτερη ή το πολύ ίση της προσέγγισης αυτού ως προς το
πρώτο (επήλθε τελικά και πάλι αποµάκρυνση των άκρων Α και Γ της σιδ/χιάς που είναι στη γραµµή ή
διατηρήθηκε τουλάχιστον σταθερή η απόστασής τους).
Στην περίπτωση αυτή η γραµµή Τ3 χαράσσεται µεταξύ των χαραγών Τ1 και Τ2 και σε απόσταση
Τ3Τ1≅Τ1΄Τ2΄+1
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Στην πράξη, κατά την αφαίρεση της στοιχειώδους σιδηροτροχιάς µε κοπή πέραν των
συγκολλήσεων για την αφαίρεση και αυτών των σιδηροτροχιών, προκύπτει ανάγκη εισαγωγής στη
γραµµή µήκους σιδηροτροχιάς, µεγαλύτερου του κανονικού µήκους (συνήθως αύξηση κατά 1 m).
Εφόσον δεν διατίθενται στοιχειώδεις σιδηροτροχιές αυξηµένου µήκους (δηλ. 19 m ή 25 m ή 37 m),
κατασκευάζονται από τις προτέρων τέτοιες σιδηροτροχιές µε συγκόλληση δύο αποτµηµάτων (π.χ.
για το µήκος των 19 m συγκολλούνται ένα αποτµήµα 12 m και ένα µήκους 7m) και προσκοµίζονται
στην γραµµή για την επισκευή της βλάβης.

3.10.5.

Επισκευή βλάβης στις ηλεκτρικές συγκολλήσεις

Το παρόν αφορά θραύση ή άλλη βλάβη χωρίς θραύση.
α. Περίπτωση πλήρους θραύσης
Κατά την περίπτωση αυτή στην οποία εµφανίζεται από τις προτέρων κενό, αφαιρείται µε κοπή
ακριβώς στη θέση της συγκόλλησης και εκατέρωθεν αυτής, µήκος σιδηροτροχιάς S-1 [mm].
Ακολουθεί θέρµανση από τη µια πλευρά15 της Σ.Σ.Σ. για την µείωση του κενού σε S [mm] και
πραγµατοποιείται η αλουµινοθερµική συγκόλληση κατά τα γνωστά. Ο έλεγχος για την
διατήρηση του κενού S, σε όλη την διάρκεια της συγκόλλησης και µέχρι ικανοποιητικής ψύξης
αυτής επιτυγχάνεται µε χάραξη δύο γραµµών-αφετηριών, της µιας στο πέλµα της σιδηροτροχιάς
και της άλλης, κατ’ επέκταση της πρώτης σε στρωτήρα, που βρίσκεται σε απόσταση 0,50 m
περίπου από τη συγκόλληση και προς την πλευρά της θερµαινόµενης περιοχής. Οι δύο αυτές
χαραγές πρέπει να παραµένουν σε σύµπτωση µέχρι την αποπεράτωση της συγκόλλησης και
ψύξη αυτής.
β. Περίπτωση άλλης βλάβης η οποία δεν προκάλεσε θραύση
Κατά την περίπτωση αυτή δεν υφίσταται κενό. Η εργασία µπορεί να απλοποιηθεί εφόσον
ελεγχθεί η µετακίνηση της σιδηροτροχιάς εκατέρωθεν της βλαβείσας συγκόλλησης.
Αυτή εκτελείται ως ακολούθως:
• Εξασφαλίζεται η σιδηροτροχιά, εκατέρωθεν της ελαττωµατικής συγκόλλησης σε
παρακείµενους στρωτήρες, µε χάραξη γραµµών αφετηριών στο πέλµα της σιδηροτροχιάς
και κατ’ επέκταση επί του στρωτήρα.
• Τοποθετείται στη σιδηροτροχιά η συσκευή έλξης, κόβεται στη θέση της συγκόλλησης και
αφαιρείται ποσότητα µετάλλου S-1 [mm].
• Ρυθµίζεται το κενό σε S [mm] µε τη συσκευή έλξης και πραγµατοποιείται στην συνέχεια η
αλουµινοθερµική συγκόλληση κατά την διάρκεια της οποίας ελέγχεται η µη µετακίνηση της
σιδηροτροχιάς βάσει της εξασφάλισης που έχει γίνει στους εκατέρωθεν στρωτήρες.
Εφ’ όσον εξασφαλισθεί η µη µετακίνηση της σιδ/χιάς χωρίς χρησιµοποίηση συσκευών
θέρµανσης αλλά µόνο µε την συσκευή έλξης, τότε δεν απαιτείται στην συνέχεια οµαλοποίηση ή
απελευθέρωση των τάσεων. Αντίθετα εφ’ όσον χρησιµοποιηθούν συσκευές θέρµανσης για την
διατήρηση της ακινησίας της σιδηροτροχιάς στις θέσεις των αφετηριών, τότε απαιτείται
οµαλοποίηση ή απελευθέρωση των τάσεων (Κεφ. 3.10.8).
γ. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των µεθόδων που περιγράφονται
προηγουµένως και για τις δύο περιπτώσεις α και β, τότε η βλάβη αποκαθίσταται µε αφαίρεση
τµήµατος σιδηροτροχιάς, εκατέρωθεν της συγκόλλησης, ελάχιστου µήκους 6 m και εισαγωγή
ενός νέου αποτµήµατος σιδηροτροχιάς. Η εργασία εκτελείται σύµφωνα µε αυτά που εκτίθενται
στα προηγούµενα.
15
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Ισχύουν οι ίδιοι περιορισµοί, για τη θραύση όπως αυτοί του κεφ. 3.10.3.
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3.10.6.

Επισκευή βλάβης σε αλουµινοθερµικές συγκολλήσεις

Η επισκευή βλάβης σε αλουµινοθερµικές συγκολλήσεις (θραύσεις, ρήγµατα κλπ.) πραγµατοποιείται
µε αφαίρεση τµήµατος της Σ.Σ.Σ., ελάχιστου µήκους 6 m, που περιλαµβάνει την βεβλαµµένη
συγκόλληση και την εισαγωγή ενός αποτµήµατος σιδηροτροχιάς, κατάλληλου µήκους, σύµφωνα µε
αυτά που ορίζονται στα προηγούµενα.

3.10.7.

Θέση βλάβης

Οι µέθοδοι αποκατάστασης βλαβών που περιγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ, εφαρµόζονται
άσχετα µε τη θέση αυτών σε όλη τη Σ.Σ.Σ.. Ειδικά σε ότι αφορά την θέρµανση, εφ’ όσον η βλάβη
βρίσκεται σε απόσταση µικρότερη των 200 m, από τη συσκευή διαστολής (Σ.∆.), πρέπει αυτή να
πραγµατοποιείται µόνον από την πλευρά του κέντρου της Σ.Σ.Σ. και όχι από την πλευρά της Σ.∆.

3.10.8.

Οµαλοποίηση των τάσεων

1. Λόγω των τοπικών θερµάνσεων κατά την επισκευή των βλαβών, δηµιουργούνται αιχµές
(συσσωρεύσεις) τάσεων στις περιοχές των επισκευών, οι οποίες εφ’ όσον παραµείνουν,
υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν παραµορφώσεις της γραµµής στις υψηλές θερµοκρασίες ή
θραύσεις στις χαµηλές.
2. Η απάλειψη της ανώµαλης κατανοµής των τάσεων στις εν λόγω περιοχές, επιτυγχάνεται µε την
οµαλοποίηση ή την απελευθέρωση τους σύµφωνα µε αυτά που εκτίθενται στην παρούσα
ΠΕΤΕΠ.
3. Η οµαλοποίηση πρέπει να πραγµατοποιείται σε θερµοκρασίες µέτριες (όχι πολύ ψηλές ή πολύ
χαµηλές) το ταχύτερο δυνατόν, µετά την ψύξη όµως των συγκολλήσεων και µόνο στην
τροχιοσειρά στην οποία έγινε η επισκευή, συνίσταται δε αυτή στη χαλάρωση των συνδέσµων,
την τοποθέτηση της ράβδου σε κύλιστρα (η χρήση κυλίστρων δεν απαιτείται εφόσον το προς
οµαλοποίηση µήκος είναι µικρότερο των 150 m), την κρούση αυτής µε ξύλινη βαριά και στην
συνέχεια την ταχεία σύσφιγξη των συνδέσµων, σε σταθερή θερµοκρασία.
4. ∆ιακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις ανάλογα µε την θέση των συγκολλήσεων που έχουν
πραγµατοποιηθεί, σε σχέση µε την πλησιέστερη συσκευή διαστολής (Σ.∆.).
α. Περίπτωση: Η συγκόλληση, η πλησιέστερη σε συσκευή διαστολής βρίσκεται σε απόσταση
µεγαλύτερη των 150 m16 από τον άξονα της Σ.∆. (βλέπε σχήµα 12).

Σχήµα 12
Η οµαλοποίηση εκτείνεται στο τοποθετηµένο κουπόνι και σε µήκος 50m εκατέρωθεν αυτού
(περιοχή Α΄Β΄).
16

Εφόσον η πλησιέστερη συγκόλληση βρίσκεται µεταξύ 150 και 200m συνιστάται να πραγµατοποιείται η
οµαλοποίηση, σε λίαν µέτριες θερµοκρασίες.
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Χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι στην περιοχή Α΄Β΄ µε φορά των εργασιών17 από το σηµείο Β΄
προς το σηµείο Α΄, κρούεται η ράβδος µε ξύλινες βαριές και στη συνέχεια συσφίγγονται οι
σύνδεσµοι κατά την αντίθετη φορά (από το Α΄ προς το Β΄).
Από την εκτέλεση της οµαλοποίησης των τάσεων, δεν υφίστανται µεταβολή η θερµοκρασία
αναφοράς (παραµένει η ίδια).
β. Περίπτωση: Η συγκόλληση, η πλησιέστερη σε συσκευή διαστολής βρίσκεται σε απόσταση
µεταξύ 100 m και 150 m από τον άξονα αυτής (βλέπε σχήµα 13).

Σχήµα 13
Η οµαλοποίηση εκτείνεται στην περιοχή Α΄Β΄ µήκους 100-L (Α’Β’ ≈100m) από το ακραίο
σηµείο Α΄, το οποίο λαµβάνεται σε απόσταση 100m (τουλάχιστον) από τον άξονα της
συσκευής διαστολής Νο1.
Χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι της περιοχής Α΄Β΄ µε κατεύθυνση από το σηµείο Β΄ προς το
σηµείο Α΄ (από την πλευρά του κέντρου της Σ.Σ.Σ. προς την πλησιέστερη συσκευή
διαστολής Νο1, απαγορευοµένης της αντίθετης κατεύθυνσης), κρούεται η ράβδος µε ξύλινες
βαρειές και στην συνέχεια συσφίγγονται οι σύνδεσµοι κατά την αντίθετη φορά από το σηµείο
Α’ προς το σηµείο Β’.
Και στην προκειµένη περίπτωση η θερµοκρασία αναφοράς παραµένει η ίδια, η όλη δε
εργασία πρέπει να εκτελείται σε µέτρια θερµοκρασία.
γ. Περίπτωση: Η συγκόλληση, η πλησιέστερη σε συσκευή διαστολής, βρίσκεται σε απόσταση
µεταξύ 30 και 100 m από τον άξονά της (βλέπε σχήµα 14).

Σχήµα 14

17

26/52

Στην προκειµένη περίπτωση, η φορά των εργασιών χαλάρωσης και σύσφιγξης των συνδέσµων, µπορεί να
αντιστραφεί αντίστοιχα, και για τις δύο εργασίες.
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Στην περίπτωση αυτή απαιτείται απελευθέρωση των τάσεων και όχι απλή οµαλοποίηση. Η
απελευθέρωση πραγµατοποιείται µόνο επί της τροχιοσειράς, στην οποία έγινε η επισκευή
και σε µήκος 200 m (από τη Σ∆ Νο1 µέχρι το σηµείο Γ) κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1) Η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς βρίσκεται µεταξύ 23° έως 35°C.
• Χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι της υπόψη τροχιοσειράς στην περιοχή µεταξύ της Σ∆
Νο1 και του σηµείου Γ, µε κατεύθυνση των εργασιών από την Σ∆ Νο1 προς το σηµείο
Γ (προηγείται η εκτροπή των βελονών της συσκευής διαστολής).
• Τοποθετείται η ράβδος σε κύλιστρα και κρούεται µε ξύλινη βαριά.
• Αφαιρούνται τα κύλιστρα και συσφίγγονται οι σύνδεσµοι, µε φορά εργασίας από το
σηµείο Γ προς τη Σ∆ Νο1.
• Ρυθµίζεται η Σ∆ Νο1, εφ’ όσον απαιτείται.
2) Η θερµοκρασία της σιδηροτροχιάς είναι µικρότερη των 23°C.
Στην περίπτωση αυτή η απελευθέρωση πραγµατοποιείται µόνο εφ’ όσον η θερµοκρασία
είναι µικρότερη τουλάχιστον κατά 10° ως προς τη θερµοκρασία αναφοράς.
Η εργασία εκτελείται όπως παρακάτω:
Χαράσσεται µια γραµµή, στο πέλµα της σιδηροτροχιάς, στο σηµείο Γ που απέχει
τουλάχιστον 200 m από τη Σ∆ Νο1 (βλέπε σχήµα 14).
Εξασφαλίζεται το σηµείο Γ µε σταθερή αφετηρία (πάσσαλος µε καρφίδα).
Εκτρέπεται η βελόνη της Σ∆ Νο1, και χαλαρώνονται οι σύνδεσµοι µεταξύ της Σ∆ Νο1 και
του σηµείου Γ µε φορά εργασίας από την Σ∆ Νο1 προς το σηµείο Γ.
Τοποθετείται η ράβδος σε κύλιστρα και κρούεται µε ξύλινη βαριά.
Τοποθετείται η συσκευή θέρµανσης, επί γραµµής και θερµαίνεται η ράβδος, σε µήκος
δεξιά του σηµείου Γ, µέχρι να συµπέσει η αφετηρία επί της σιδηροτροχιάς µε την σταθερή
αφετηρίας (πάσσαλου µε καρφίδα).
Συνεχίζεται η θέρµανση 18 από το σηµείο Γ προς την Σ∆ Νο1, προς επίτευξη της
απελευθέρωσης19 κατά τα γνωστά.
Αφαιρούνται τα κύλιστρα και συσφίγγονται οι σύνδεσµοι, όπως στην προηγούµενη
περίπτωση.
Ρυθµίζεται η Σ∆ Νο1, εφόσον απαιτείται.
Για τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις (1) και (2) επιβάλλεται, µετά την λήξη των εργασιών
απελευθέρωσης, η εκτέλεση οµαλοποίησης των τάσεων, σε µήκος 50 m εκατέρωθεν του
σηµείου Γ.
δ. Περίπτωση: Η συγκόλληση η πλησιέστερη στη συσκευή διαστολής βρίσκεται σε απόσταση
µικρότερη των 30 m από τον άξονά της:
Καµία εργασία απελευθέρωσης ή οµαλοποίησης δεν απαιτείται.
Η θερµοκρασία αναφοράς της Σ.Σ.Σ. δεν µεταβάλλεται.

18
19

Συνιστάται η επιδίωξη κατά τη θέρµανση η επίτευξη θερµοκρασίας ίσης προς τη θ.αν. της άλλης
τροχιοσειράς, ώστε και οι δύο τροχιοσειρές να έχουν την ίδια θερµοκρασία αναφοράς.
Βλέπε ΠΕΤΕΠ 07-03-03-54
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3.10.9.

Επιτρεπόµενες ταχύτητες

Μετά την αποπεράτωση της επισκευής επιτρέπεται η κυκλοφορία µε πλήρη ταχύτητα. Εάν όµως η
θερµοκρασία ανέλθει στους 40°C, χωρίς να έχει εκτελεσθεί η οµαλοποίηση ή απελευθέρωση των
τάσεων επιβάλλεται βραδυπορία 80km/h.

3.10.10.

Παραβάσεις

Εάν για οποιοδήποτε λόγο, δεν εφαρµοσθεί επακριβώς, κατά την εκτέλεση των εργασιών
επισκευής, ο βασικός όρος, σχετικά µε την εισαγωγή στη γραµµή ίσης ποσότητας µετάλλου µε
αυτήν που έχει εξαχθεί (κεφ. 3.10.1) τότε επιβάλλεται η πραγµατοποίηση µερικής απελευθέρωσης
(απελευθέρωση σε περιορισµένο µήκος) σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στην ΠΕΤΕΠ 07-0303-52.

3.11. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΗΣ20
Αµέσως µόλις διαπιστωθεί παραµόρφωση ή διαπίστωση περιοχών µε βυθιζόµενους στρωτήρες
(κενά κάτω από τους στρωτήρες), ιδίως όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, επιβάλλεται η άµεση
στάθµευση των αµαξοστοιχιών ή επιβολή βραδυπορίας µε σηµείο έναρξης πριν την ασταθή
περιοχή.
Αµέσως µόλις ο Εργοδηγός Γραµµής λάβει γνώση της παραµόρφωσης, οφείλει να πληροφορήσει
σχετικώς τον Τµηµατάρχη Μηχανικό και να µεταβεί αµέσως επί τόπου του συµβάντος.
Ο Τµηµατάρχης Μηχανικός οφείλει οµοίως να µεταβεί επί τόπου και να ενηµερώσει την ∆ιεύθυνση
Γραµµής, µε τους οποίους και θα συνεννοηθεί το ταχύτερο για να προβούν σε εξέταση των
συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το συµβάν και να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
την επανάληψη της κανονικής κυκλοφορίας των αµαξοστοιχιών.
Απαιτείται η άµεση πραγµατοποίηση µιας µέτρησης της γενοµένης παραµόρφωσης της γραµµής.
Συνιστάται η λήψη µερικών χαρακτηριστικών φωτογραφιών και αν είναι δυνατό στις σοβαρότερες
περιπτώσεις (παραµορφώσεις που ήταν η αιτία για έναν εκτροχιασµό για παράδειγµα ) η λήψη
αεροφωτογραφιών.
Πριν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της παραµόρφωσης, επιβάλλεται η λήψη των
παρακάτω στοιχείων:
• Αποτύπωση σε οριζοντιογραφία και κατά µήκος, της περιοχής που παραµορφώθηκε (βέλη,
υπερυψώσεις, υποχώρηση στρωτήρων).
• Μέτρηση του διακένου των συσκευών διαστολής που περικλείουν την εν λόγω περιοχή.
• Μέτρηση της θερµοκρασίας της σιδηροτροχιάς.
• Μέτρηση της σύσφιξης των συνδέσµων και της διατοµής του έρµατος.
Μετά την λήψη των παραπάνω στοιχείων εκτελείται η εργασία περιορισµού της παραµόρφωσης
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες οδηγίες:
• Οι πρώτες διαπιστώσεις που αφορούν µία παραµόρφωση πρέπει να γίνουν γνωστές το
ταχύτερο δυνατό στην Υπηρεσία Γραµµής της ∆ΙΠΑΡ, η οποία ενηµερώνει εν συνεχεία
πληρέστερα την ∆ιεύθυνση Γραµµής, η οποία αποφασίζει για την συνέχιση της εξέτασης των
αιτίων που προκάλεσαν την παραµόρφωση, µε την βοήθεια ενδεχοµένως και αρµοδίου
µηχανικού της ∆ιεύθυνσης Γραµµής.

20
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• Κατά την διάρκεια των τριών ηµερών, που ακολουθούν το συµβάν, ο Εργοδηγός οφείλει να
συµπληρώσει το δελτίο πληροφοριών µετά την εξέταση όλων των δυνατών αιτίων.
• Αν δεν αποκλείεται περίπτωση αιτίου παραµόρφωσης από τροχαίο υλικό, πρέπει το συµβάν να
γίνει γνωστό στην ∆ιεύθυνση Έλξεως. Επιβάλλεται τότε να επαληθευθεί αν η κυκλοφορία των
προηγουµένων αµαξοστοιχιών πραγµατοποιήθηκε κάτω από κανονικές συνθήκες.
• Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διενεργηθούν εκτεταµένες επιθεωρήσεις της γραµµής ανάντι
της παραµορφωµένης περιοχής, για να ελεγχθεί αν οι σύνδεσµοι υπέστησαν βλάβη από
ελαττωµατική κυκλοφορία και ότι δεν υπάρχουν σιδηροτροχιές που έχουν πάθει βλάβη εξαιτίας
αυτής.
Εργασίες 2ης κατηγορίας, κατά τον προσδιορισµό της παραγράφου 3.1.2 που έχουν
εκτελεσθεί πρόσφατα.
α. η παραµόρφωση είναι ≤ 2 cm( µετρώντας την σε σχέση µε µήκος 16 m).
1) Επιτρέπεται η διέλευση των αµαξοστοιχιών µε ταχύτητα 10 km/h.
2) Αναµένεται η πτώση της θερµοκρασίας κάτω από την θερµοκρασία αναφοράς. Τοποθετείται
τότε η γραµµή στην θέση της, τακτοποιείται υψοµετρικά µε φορητά µηχανήµατα
υπογοµώσεως όπως επίσης και οριζοντιογραφικά. Επίσης λαµβάνεται υπόψη:
στην περίπτωση που η παραµόρφωση είναι σε απόσταση µεγαλύτερη των 150 m από µια
Σ.∆., πραγµατοποιείται µία οµαλοποίηση των τάσεων, µε χαλάρωση των συνδέσµων σε
µήκος 50 m εκατέρωθεν της περιοχής παραµόρφωσης.
στην περίπτωση που η παραµόρφωση είναι σε απόσταση µικρότερη των 150 m από µια
Σ.∆.., χαλαρώνονται και στην συνέχεια συσφίγγονται εκ νέου οι σύνδεσµοι µόνο στο
παραµορφωµένο µήκος, και ελέγχεται η σύσφιγξη των συνδέσµων σε µήκος 50 m
τουλάχιστον εκατέρωθεν της περιοχής παραµόρφωσης.
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις της χαλάρωσης των συνδέσµων πρέπει να βεβαιωθούµε ότι
οι σιδηροτροχιές δεν έχουν βλάβη.
3) Ερευνάται εκτεταµένα η παραµορφωµένη περιοχή και αυξάνεται η βραδυπορία σε 60 km/h.
4) Παρακολουθείται η συµπεριφορά της γραµµής.
(α) Αν η παραµόρφωση δεν τείνει να εµφανισθεί ξανά, υποκαθίσταται η κανονική ταχύτητα
µετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, που µετράται µετά την γενοµένη
οριζοντιογραφική τακτοποίηση και παρακολουθείται η γραµµή µερικές ηµέρες ακόµη.
(β) Αν η παραµόρφωση τείνει να επανεµφανισθεί, λόγω του ότι υπάρχουν σιδηροτροχιές µε
βλάβη, αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές σε όλη την περιοχή παραµόρφωσης, µε
εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου 3.9.
5) Η αποκατάσταση της κανονικής ταχύτητας γίνεται µετά την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης, που µετράται µετά την οριζοντιογραφική τακτοποίηση της γραµµής, εφ’
όσον όµως στο χρόνο που διήρκεσε η βραδυπορία δεν εµφανίσθηκε κανένα νέο ελάττωµα
χάραξης.
6) Αν δεν είχε προγενεστέρα πραγµατοποιηθεί απελευθέρωση, αυτή πρέπει να γίνει σε
θερµοκρασία µεταξύ 23ο και 35οC το ταχύτερο δυνατό, τουλάχιστο µερικώς.
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β. Η παραµόρφωση είναι >2 cm
• Αν η κυκλοφορία µπορεί να επιτραπεί µε µικρή ταχύτητα, πρέπει -για να τοποθετηθεί η
γραµµή στην θέση της- να αναµένεται η πτώση της θερµοκρασίας της σιδηροτροχιάς κάτω
της θερµοκρασίας αναφοράς.
• Αν η παραµόρφωση είναι πολύ σηµαντική αποκόπτεται η σιδηροτροχιά δι’ οξυγόνου,
αφαιρείται το πλεονάζον µήκος στο κέντρο της παραµόρφωσης, και τοποθετείται η γραµµή
στην θέση της και τοποθετούνται προσωρινοί αµφιδέτες.
Στην συνέχεια χαλαρώνονται και συσφίγγονται εκ νέου οι σύνδεσµοι εφ’ ολοκλήρου του
µήκους που έχει παραµορφωθεί. Μετά τακτοποιείται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά η
γραµµή και ερµατώνεται άφθονα η παραµορφωµένη περιοχή, οπότε και επιτρέπεται η
αύξηση της βραδυπορίας µέχρι 60 km/h.
• Παρακολουθείται η συµπεριφορά της γραµµής.
• Αντικαθίστανται οι σιδηροτροχιές εφ’ ολοκλήρου του παραµορφωµένου µήκους και
τακτοποιείται υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά η γραµµή.
• Αποκαθίσταται η κανονική ταχύτητα µετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης,
λαµβάνοντας υπόψη ότι µετά την οριζοντιογραφική και υψοµετρική τακτοποίηση, κανένα
οριζοντιογραφικό ελάττωµα δεν εµφανίσθηκε ξανά σε όλο το χρόνο που διήρκεσε ο
περιορισµός της ταχύτητας.
• Πραγµατοποιείται το ταχύτερο δυνατό µια µερική απελευθέρωση των τάσεων.
Καµία εργασία 2ης κατηγορίας κατά την έννοια της παραγράφου 3.1.2 δεν εξετελέσθη
πρόσφατα:
α. Εκτελούνται εργασίες κατά τον τρόπο που περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο,
ανεξάρτητα από το µέγεθος της παραµόρφωσης (αν δεν µπορεί ν’ αποκλεισθεί η εκδοχή ότι
υφίσταται σιδηροτροχιά ελαττωµατική, είναι υποχρεωτική η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών
στο παραµορφωµένο µήκος).
β. Αν τα αίτια της παραµόρφωσης δεν έγινε δυνατόν να προσδιορισθούν µε βεβαιότητα, πρέπει να
επιβλέπεται η ζώνη που είχε παραµορφωθεί µετά την πραγµατοποίηση των εργασιών αυτών
και να διατηρείται βραδυπορία µέχρι 100 km/h, επί οκτώ ηµέρες περίπου.
γ. Η επισκευασµένη περιοχή πρέπει να παρακολουθείται ιδιαιτέρως για ορισµένο χρονικό
διάστηµα, προσδιοριζόµενο από την ∆.Γ., συναρτήσει των γεωγραφικών και κλιµατολογικών
συνθηκών.

3.12. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ Σ.Σ.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
3.12.1.

Γενικά

Οι τροποποιήσεις οι οποίες µπορούν να εκτελεσθούν στις σε εκµετάλλευση γραµµές µε Σ.Σ.Σ.,
µπορούν να διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες:
• βραχύνσεις ή επιµηκύνσεις του µήκους της Σ.Σ.Σ.
• τροποποιήσεις της χάραξης ή της υπερύψωσης
Οι τροποποιήσεις αυτές πρέπει προηγουµένως να τύχουν της εγκρίσεως της ∆ιεύθυνσης Γραµµής.
Επίσης πρέπει να διορθωθεί στη συνέχεια και το διάγραµµα στρώσεως της Σ.Σ.Σ.
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Οι τροποποιήσεις µπορούν να είναι είτε προσωρινές είτε οριστικές. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται
σε αµφότερες τις περιπτώσεις υπό οποιονδήποτε τύπο στρώσεως και οποιανδήποτε ταχύτητα της
γραµµής.
Συνιστάται να διατηρηθούν στην θέση, κατά την διάρκεια των εργασιών, οι Σ.∆. οι οποίες θα
εξακολουθήσουν υφιστάµενες, σύµφωνα µε το οριστικό σχέδιο στρώσεως και ν’ αποφεύγεται η
προσωρινή επιµήκυνση µιας Σ.Σ.Σ.

3.12.2.

Βράχυνση του µήκους µιας Σ.Σ.Σ.

Η τροποποίηση αύτη µπορεί να πραγµατοποιηθεί, σε οποιανδήποτε περίοδο του έτους, µε τα ίδια
µόνο προφυλακτικά µέτρα που συνήθως απαιτούνται για την τοποθέτηση των συσκευών
διαστολής (Σ.∆.)
Η κανονική ταχύτητα µπορεί να επιτραπεί χωρίς να ληφθούν υπ’ όψιν τα φορτία για την
σταθεροποίηση της γραµµής.
Σε περίπτωση κατά την οποία η βράχυνση θα οδηγήσει στην διατήρηση επί γραµµής Σ.Σ.Σ.
µήκους < 300 m, αυτό πρέπει να τεθεί υπό την έγκριση της ∆.Γ..

3.12.3.

Επιµήκυνση µιας Σ.Σ.Σ.

Οι εργασίες αυτές, επιφέρουν σηµαντική χαλάρωση της σταθερότητας της γραµµής, στην περιοχή
όπου γίνεται η επέµβαση, δεν πρέπει δε να εκτελούνται παρά κατά την περίοδο από Οκτώβριο έως
Φεβρουάριο (το πολύ µέχρι Μάρτιο), υπό τον όρο ότι ο χρόνος σταθεροποίησης θα συµπληρωθεί
τουλάχιστον ένα µήνα πριν την έναρξη της περιόδου απαγορεύσεως των εργασιών, όπως έχει
προσδιοριστεί από την Υπηρεσία21.
Περιοχές γραµµής, στις οποίες υπήρχαν Σ.∆. ή συσκευές γραµµής (αλλαγές τροχιάς,
διασταυρώσεις) που αφαιρέθηκαν, πρέπει να ερµατώνωνται καλά και θα εφαρµόζεται η ενισχυµένη
διατοµή επί µήκους 50 m εκατέρωθεν των θέσεων των συσκευών που αφαιρέθηκαν.
Οι διάφορες περιπτώσεις οι οποίες µπορούν να εµφανισθούν είναι οι εξής:

3.12.3.1.

Αφαίρεση µιας Σ.∆. µεταξύ δύο Σ.Σ.Σ.

Στην περίπτωση της αφαίρεσης µιας Σ.∆. µεταξύ δύο Σ.Σ.Σ., επιβάλλεται η λήψη ορισµένων
προφυλακτικών µέτρων για την συναρµογή των περιβαλλουσών Σ.Σ.Σ.. ∆ιακρίνονται οι εξής
περιπτώσεις:
α. Οι δύο Σ.Σ.Σ. έχουν τον ίδιο εξοπλισµό (σιδηροτροχιές και στρωτήρες).
Αντικαθίσταται η Σ.∆. µε γραµµή που περιλαµβάνει σιδηροτροχιές και στρωτήρες ιδίου τύπου,
στα εκατέρωθεν τµήµατα γραµµής.
β. Οι σιδηροτροχιές, από τις οποίες κατασκευάσθηκαν οι δυο Σ.Σ.Σ., είναι διαφορετικής διατοµής
αλλά οι στρωτήρες είναι του ιδίου τύπου.
Στην περίπτωση αυτή η συναρµογή των δυο Σ.Σ.Σ. δεν επιτρέπεται παρά σε καµπύλες που
έχουν ακτίνα τουλάχιστον 1500 m.
Πρέπει να χρησιµοποιηθούν µεταβατικές σιδηροτροχιές, λαµβανοµένων των παρακάτω
προφυλάξεων:

21

Εάν ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν την εκτέλεση τέτοιων εργασιών, εκτός της περιόδου αυτής,
επιβάλλεται η χορήγηση εγκρίσεως από τη ∆ιεύθυνση Γραµµής
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• τα µεταβατικά αποτµήµατα σιδηροτροχιών θα έχουν συγκολληθεί επιµελώς στο εργοστάσιο,
για ν’ αποφευχθεί οποιοδήποτε γωνιακό ελάττωµα στις συγκολλήσεις, θα έχουν τουλάχιστον
18 m µήκος, θα εκφορτωθούν δε και θα τοποθετηθούν επί της γραµµής µετά προσοχής.
• Η περιοχή γραµµής, στην οποία βρίσκονται οι αφαιρεθείσες συσκευές, θα στρωθεί µε
σιδηροτροχιές της µικρότερης διατοµής.
• Τα µεταβατικά αποτµήµατα σιδηροτροχιών θα στρωθούν κατά σειρά, προς την πλευρά της
βαρύτερης σιδηροτροχιάς και µε τις συγκολλήσεις έναντι.
γ. Οι στρωτήρες είναι διαφορετικού τύπου επί των δυο, προς συναρµογή, Σ.Σ.Σ.
Χρησιµοποιούνται στην κατασκευαζόµενη περιοχή, στρωτήρες του πλέον βαρέως τύπου.
δ. Οι στρωτήρες και οι σιδηροτροχιές είναι διαφορετικού τύπου.
Εφαρµόζονται ταυτόχρονα οι διατάξεις των προηγουµένων περιπτώσεων β. και γ.

3.12.3.2.

Αντικατάσταση τµήµατος γραµµής

Η επιµήκυνση της Σ.Σ.Σ. είναι µικρότερη των 30 m.
Η µετατόπιση της Σ.∆. δεν απαιτεί άλλο προφυλακτικό µέτρο, εκτός αν αυτό απορρέει από την
ανάγκη της τοπικής υψοµετρικής τακτοποίησης της γραµµής στην παλιά θέση της Σ.∆. όπως
επίσης και στην νέα θέση.
Η υψοµετρική αυτή τακτοποίηση πρέπει να εκτελείται µε υπογοµώσεις και το διάκενο της συσκευής
διαστολής πρέπει να ρυθµισθεί κατά τον συνήθη τρόπο.
Η επιµήκυνση της Σ.Σ.Σ. είναι µεγαλύτερη των 30 m.
Αν, κατ’ εξαίρεση, η επιµήκυνση πρέπει να γίνει µε επιδοµή (σιδηροτροχιά – στρωτήρες) διάφορη
της επιδοµής της Σ.Σ.Σ., να εφαρµοσθούν οι ίδιες διατάξεις, όπως παραπάνω.

3.12.4.

Εργασίες τροποποίησης της χάραξης ή της υπερύψωσης

Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν κανονικά, εκτός της θερµής περιόδου.
Αν πρόκειται για µια απλή διόρθωση της υπερύψωσης, χωρίς τροποποίηση της χάραξης, αυτή
µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς περιορισµό της ταχύτητας, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες
οι διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ και θα διατηρηθούν οι προβλεπόµενες
διατοµές του έρµατος.
• Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εργασίες πρέπει να γίνονται µε βραδυπορία 20 km/h, η οποία
πρέπει να διατηρείται µέχρι τη λήξη της υψοµετρικής και οριζοντιογραφικής τακτοποίησης όπως
και της αποκατάστασης των κανονικών διατοµών του έρµατος.
• Η βραδυπορία µπορεί στη συνέχεια να αυξηθεί σε 60 km/h και να διατηρηθεί µέχρι παρέλευσης
του χρόνου σταθεροποίησης, αν δε η θερµοκρασία υπερβαίνει τους 400, µέχρι αποπερατώσεως
των εργασιών απελευθέρωσης ή οµαλοποίησης ενδεχοµένως, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
διατάξεις.
• Στην κατ’ εξαίρεση περίπτωση κατά την οποία αυτές οι εργασίες θα πρέπει να εκτελεσθούν
κατά την θερµή περίοδο, επιβάλλεται µια ιδιαίτερη επίβλεψη του τροποποιηθέντος τµήµατος της
γραµµής, κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας, εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος
σταθεροποίησης.
• Οµοίως πρέπει να ελέγχεται στην συνέχεια η συµπεριφορά της γραµµής κατά την διάρκεια των
κανονικών επιθεωρήσεων και των ειδικών επιθεωρήσεων «Υψηλές θερµοκρασίες» (βλ. ΠΕΤΕΠ
07-04-03-10).
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• Τροποποιήσεις της χάραξης που απαιτεί συστηµατικές εγκάρσιες µετατοπίσεις σε µήκος
πολλών δεκάδων µέτρων, πρέπει να εκτελούνται και να παρακολουθούνται µετά την
ολοκλήρωση των µετατοπίσεων, µε εφαρµογή των ακολούθων διατάξεων.
α. Εάν το προς µετατόπιση τµήµα της Σ.Σ.Σ. βρίσκεται ολόκληρο εντός της µεσαίας περιοχής
(απέχει περισσότερο των 150 m από τις Σ.∆.)
Έστω F [mm] τα βέλη δια χορδή 20 m, R [mm] οι µετατοπίσεις, θεωρούµενες θετικές προς το
εξωτερικό της καµπύλης, αρνητικές δε προς το εσωτερικό.
Μήκος L [m]:
1. που περιλαµβάνει το προς µετατόπιση τµήµα
2. µη προσεγγίζον περισσότερο των 150 m τις Σ.∆.
3. µη υπερβαίνον, το µήκος που µπορεί να οµαλοποιηθεί σε µία µόνο φορά, λαµβανοµένου υπ’
όψιν του διατιθεµένου χρονικού περιθωρίου
n= L/10 ο αριθµός των σταθερών αφετηριών (πασσάλων) στο µήκος L.
Ν’ αναζητηθεί µήκος L τέτοιο ώστε
n

∑ R * F ≤ 2.500 * n
1

Εάν είναι δυνατή η εξεύρεση ενός τέτοιου µήκους22, να πραγµατοποιείται µια οµαλοποίηση των
τάσεων, επί του µήκους τούτου L, όταν η γραµµή έχει σταθεροποιηθεί.
Η θερµοκρασία αναφοράς δεν τροποποιείται.
Εάν, επί µεγαλυτέρου µήκους L, ανταποκρινόµενου στις 3 ανωτέρω προϋποθέσεις, έχουµε:
n

∑ R * F > 2.500 * n
1

Πρέπει:
• στην περίπτωση Σ.Σ.Σ. µήκους µικρότερου των 500 m να γίνει πλήρης απελευθέρωση των
τάσεων.
• σε περίπτωση Σ.Σ.Σ. µήκους µεγαλυτέρου των 500 m, να γίνει πρόσθεση ή αφαίρεση, στο
µέσο του µήκους L ενός µήκους ∆L µετάλλου, εκτελούµενης της εργασίας αυτής, σε
θερµοκρασία αρκετά χαµηλή, υπολογιζόµενου δε αυτού υπό τον κατωτέρω τύπο:

∆L =

N
2
*∑ R* F
10.000 1

Αν ∆L είναι θετικό προστίθεται µέταλλο:
• Αν δεν προκύπτουν περισσότερα των S-3 [mm] για προσθήκη, είναι αρκετό να γίνει µια
κοπή µε πριόνι, η οποία αφαιρεί 2 mm µετάλλου και να πραγµατοποιηθεί στη συνέχεια µια
αλουµινοθερµική συγκόλληση η οποία προσθέτει S-1 [mm], ενώ το S παριστά το διάκενο
που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκόλλησης.
• Αν προκύπτουν περισσότερα των S-3 [mm] για προσθήκη, πρέπει να εισαχθεί τεµάχιο
σιδηροτροχιάς, µεγαλύτερο αυτού που αφαιρέθηκε, εκτελώντας την εργασία σύµφωνα µε την

22

Τούτο βέβαια, θα συµβαίνει, στις ευθυγραµµίες ( F=0) και συχνά στις καµπύλες µεγάλης ακτίνας.
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υποδεικνυόµενη µέθοδο στην παρούσα ΠΕΤΕΠ (παρ. 3.9.2.). Το µήκος L του τεµαχίου
καθορίζεται ως εξής:
L=A΄Β΄+∆L-2(S-3) mm αν οι κοπές γίνονται µε πριόνι.
L=A΄Β΄+∆L-2(S-6) mm αν οι κοπές γίνονται µε οξυγόνο.
Εάν ∆L είναι αρνητικό: σηµειώνεται στο πέλµα της σιδηροτροχιάς το προς αφαίρεση µήκος
(∆L+S-1) mm, στην συνέχεια δηµιουργείται διάκενο S [mm] και γίνεται η συγκόλληση,
ενεργώντας όπως ενδείκνυται (βλ. ανωτέρω).
Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, πρέπει να πραγµατοποιείται µια οµαλοποίηση των τάσεων στο
µήκος L µετά την σταθεροποίηση.
Η µέθοδος αυτή εκτέλεσης της εργασίας απαλλάσσει της υποχρέωσης πραγµατοποίησης µιας
πλήρους απελευθέρωσης των Σ.Σ.Σ. µήκους µεγαλυτέρου των 500 m και δεν τροποποιεί την
θερµοκρασία αναφοράς.
β. Αν το προς µετατόπιση µήκος γραµµής βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός µιας ζώνης εκτόνωσης,
πρέπει να εκτελεσθεί, µετά την παρέλευση του χρόνου σταθεροποίησης, µερική απελευθέρωση
αρχίζοντας από ένα σηµείο που βρίσκεται σε απόσταση 200 m τουλάχιστον από τη Σ.∆.
Στη συνέχεια πρέπει να ελεγχθεί το διάκενο της Σ.∆. και να πραγµατοποιηθεί, αν θεωρηθεί
αναγκαίο, µια νέα ρύθµιση αυτής αµέσως µόλις καταστεί αυτό δυνατό.
Παρατήρηση :
Οι προς εφαρµογή διατάξεις, σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, µελετώνται εν γένει από την
∆ιεύθυνση Γραµµής και δίνονται προς εφαρµογή, τόσο κατά την εκτέλεση των εργασιών, όσο
και µετά την αποπεράτωση αυτών.
γ. Εάν το προς µετατόπιση τµήµα γραµµής βρίσκεται και στην µεσαία περιοχή και στην µια ζώνη
εκτόνωσης ταυτοχρόνως, απαιτείται να:
• µετατοπισθεί η µεσαία περιοχή, µε την κατασκευή προσωρινής συναρµογής, προς την ζώνη
εκτόνωσης, µη επιτρεποµένης ουδεµίας εργασίας στην εν λόγω ζώνη, ακολούθως να
µετατοπισθεί η ζώνη εκτόνωσης, µε την προσωρινή συναρµογή και να πραγµατοποιηθεί
µερική απελευθέρωση ξεκινώντας από την αρχή της προσωρινής συναρµογής ή να:
• µετατοπισθούν σε µια µόνη φορά ή µεσαία περιοχή και η ζώνη εκτόνωσης, στη συνεχεία να
πραγµατοποιηθεί µερική απελευθέρωση ολοκλήρου του µετατοπισθέντος µήκους γραµµής.

3.12.5.

Άλλες εργασίες που επιφέρουν χαλάρωση της σταθερότητας της
γραµµής.

Οποιαδήποτε εργασία, εκτελούµενη επί γραµµής µε Σ.Σ.Σ. ή πλησίον αυτής, που απαιτεί
αποκάλυψη της γραµµής, έστω και µερική, ανύψωση η οριζοντιογραφική µετατόπιση αυτής, έστω
και σε µήκος λίγων µέτρων, πρέπει να πραγµατοποιείται αφού ληφθούν προηγουµένως τα
ακόλουθα µέτρα ασφαλείας:
α. Εργασία, παρά την γραµµή, που να περιλαµβάνει µόνο µείωση της διατοµής του έρµατος στις
κεφάλες των στρωτήρων.
Είναι η περίπτωση της ανακαίνισης της γειτονικής γραµµής.
Πριν από κάθε εργασία αποκάλυψης απαιτείται η εκφόρτωση λωρίδας έρµατος, επί των
κεφαλών των στρωτήρων, προς αντιστάθµιση της προκαλούµενης µείωσης της διατοµής του
έρµατος όπως επίσης και η επιβολή βραδυπορίας µέχρι αποκαταστάσεως της κανονικής
διατοµής αυτής.
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Η επιβαλλοµένη βραδυπορία είναι:
• 80 km/h στις ευθυγραµµίες εφ’ όσον η θερµοκρασία παραµένει κατώτερη της θερµοκρασίας
αναφοράς (Θ. αν.)
• 60 km/h σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Ο περιορισµός αυτός της ταχύτητας δεν είναι αναγκαίος, εάν είναι δυνατή η διατήρηση, προς
την πλευρά της άλλης γραµµής, διατοµής έρµατος, τουλάχιστον ίση προς την ενισχυµένη
διατοµή.
β. Εργασίες δίπλα στη γραµµή που περιλαµβάνει πλήρη αποκάλυψη των κεφαλών των
στρωτήρων σε ορισµένο µήκος (π.χ. διάνοιξη χάνδακος δίπλα στις κεφαλές των στρωτήρων,
για τη δηµιουργία ενός συλλεκτήρος) ή πλήρη αποκάλυψη πολλών στρωτήρων (εγκάρσια
εκσκαφή για τη διέλευση καλωδιώσεων κλπ.). Κατά το µέτρο του δυνατού, αυτή η εργασία
πρέπει να εκτελείται εκτός της θερµής περιόδου.
Πρέπει να τεθεί βραδυπορία 20 km/h. µέχρι αποκαταστάσεως της κανονικής διατοµής του
έρµατος, όπως επίσης και µέχρι τακτοποίησης υψοµετρικά και οριζοντιογραφικά της γραµµής,
εάν απαιτείται αυτή η τακτοποίηση.
Υπό την επιφύλαξη ότι δεν υφίσταται περίπτωση µεταγενέστερης συµπιέσεως του
καταστρώµατος της γραµµής, η βραδυπορία µπορεί στη συνεχεία ν’ αυξηθεί σε 60 km/h και να
διατηρηθεί µέχρι παρέλευσης του χρόνου σταθεροποίησης. Υπό την ιδία επιφύλαξη, η κανονική
ταχύτητα µπορεί ν’ αποκατασταθεί δυο ηµέρες µετά την υψοµετρική και οριζοντιογραφική
τακτοποίηση εφ’ όσον η θερµοκρασία δεν υπερβαίνει τους 40°.
Πρέπει να πραγµατοποιείται ιδιαιτέρα επίβλεψη κατά τις θερµές ώρες εφ’ όσον δεν παρήλθε ο
χρόνος σταθεροποίησης.
Πρέπει να ελέγχεται η συµπεριφορά της γραµµής κατά τη διάρκεια των κανονικών
επιθεωρήσεων και των ειδικών επιθεωρήσεων «Υψηλές θερµοκρασίες».
γ. Εργασίες στις κάτω διαβάσεις µε µεταλλικό φορέα ανοίγµατος ≤ 20 m.
Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες, επί των ως άνω τεχνικών έργων, οι οποίες απαιτούν
αφαίρεση σιδηροτροχιών (αντικατάσταση επιµηκών στρωτήρων για παράδειγµα), είναι δυνατό
ν’ αποφευχθεί η τοποθέτηση προσωρινών Σ.∆., εκατέρωθεν της γέφυρας, υπό την προϋπόθεση
ότι, κατά την, συνεχεία, αποκατάσταση της Σ.Σ.Σ. θα τοποθετηθεί η ιδία ποσότητα µετάλλου –
δηλαδή θα τηρηθεί η εκτιθέµενη στην παρ. 3.9. µέθοδος.
Εάν η εργασία δεν µπορεί να εκτελεσθεί µε µια µόνον διακοπή, πρέπει να τίθενται αµφιδέτες µε
βλήτρα (πρέπει δυνατό τύπου HR υψηλής αντοχής), να δίδεται το κατάλληλο διάκενο στους
αρµούς και να παρακολουθείται συνεχώς.
Η προσωρινή αυτή κατάσταση δεν πρέπει να διατηρηθεί πέρα του διµήνου, για όσο δε χρόνο
διαρκεί, τίθεται βραδυπορία µέχρι 60 km/h.
δ. Άλλη εργασία απαιτεί ανύψωση ή µετατόπιση της γραµµής.
Εφαρµόζονται όσα έχουν αναπτυχθεί στα προηγούµενα (κεφ. 3.5).

3.13. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ Η∆Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ Σ.Σ.Σ.
Εφαρµόζεται η ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10 και το παράρτηµα 2 της παρούσας ΠΕΤΕΠ για τα ληπτέα
µέτρα, όταν τµήµα ανακαινισµένης γραµµής συναρµόζεται επί παλαιού ίδιου, µη ανακαινισµένου
και στρωµένου µε διαφορετικής διατοµής ή /και στρωτήρες διαφορετικού τύπου.
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3.14. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Η-Π) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
3.14.1.

Γενικά

Για την τακτική συντήρηση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το Ηµερολόγιο Πρόγραµµα (Η-Π)
συντήρησης της γραµµής που εφαρµόζει ο Ο.Σ.Ε. 23. Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο πρέπει να
εκτελείται κάθε χρόνο, καθορίζει ηµερολογιακά (διότι υπάρχουν εργασίες που δεν πρέπει να
γίνονται στις θερµές περιόδους του έτους δηλαδή από 1.5 έως 15.9) τις εργασίες συντήρησης που
θα πρέπει να γίνουν εντός του έτους στα διάφορα τµήµατα γραµµής.
Το Ηµερολόγιο Πρόγραµµα (Η-Π) συντήρησης της γραµµής περιγράφεται στην ΠΕΤΕΠ 07-05-0110.
Στο Παράρτηµα 1 αναφέρονται οι εργασίες συντήρησης για τις γραµµές µε Σ.Σ.Σ. που
περιλαµβάνονται στο Η-Π.

3.15. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Σ.Σ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ
1. ΥΛΙΚΑ
Μισός σιδερένιος εξοπλισµός των συσκευών
διαστολής (εκτός στρωτήρων) µεγαλύτερου
µήκους για αντικατάσταση
σε περίπτωση θραύσεως (το µισό σιδερένιο
τµήµατος Σ∆ όπως βελόνες, κουπόνι της
επεξεργασµένης σιδηροτροχιάς, πλάκες
έδρασης, υλικό σύνδεσης κλπ).

2 µισά σιδερένια τµήµατα των Σ.∆. (1 δεξιό και
1 αριστερό) αποθηκευµένα σε σταθµό στο
κέντρο της περιοχής µε Σ.Σ.Σ., ανά
διαµέρισµα (Εργοδηγού)

Κουπόνια σιδηροτροχιών του τύπου των
Σ.Σ.Σ. της περιοχής


12 m µε τρύπες και στις δύο άκρες



12 m χωρίς τρύπες



7m««



6,5 m µε τρύπες και στις δύο άκρες.

Κουπόνια σιδηροτροχιών του τύπου των
Σ.Σ.Σ. της περιοχής
 6 m χωρίς τρύπες

Ένα κουπόνι από κάθε έναντι τύπο
αποθηκευµένο σε ένα σταθµό στο κέντρο της
περιοχής των Σ.Σ.Σ. σε κάθε διαµέρισµα

1 κουπόνι από κάθε τύπο σε κάθε σταθµό,
έδρα οµάδας

 4 m µε τρύπες και στις δύο άκρες
Ειδικοί αµφιδέτες για στερέωση θραυσµένων
συγκολλήσεων

3 ζεύγη σε κάθε σταθµό έδρα οµάδας

Αµφιδέτες συνήθεις

4 ζεύγη σε κάθε σταθµό έδρα οµάδας

Βλήτρα για συνήθεις αµφιδέτες

10 βλήτρα σε κάθε σταθµό έδρα οµάδας

Απότµηµα σιδηροτροχιάς µήκους 50 mm

2 σε κάθε σταθµό έδρα οµάδας

Απότµηµα σιδηροτροχιάς µήκους 20 mm

2 σε κάθε σταθµό έδρα οµάδας

23
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2. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Συγκρότηµα θέρµανσης µεγάλο µοντέλο για
την απελευθέρωση των τάσεων στις Σ.Σ.Σ.

1 σε κάθε περιφέρεια που έχει Σ.Σ.Σ.

Συγκρότηµα θέρµανσης µικρό µοντέλο για την
αντικατάσταση των σιδ/χιών.

1 σε κάθε Τµήµα

Τυρφονέζα µε ρυθµιστή της ροπής.

4 σε κάθε Τµήµα

Χειροκίνητοι πυλώνες για µετακίνηση των
σιδηροτροχιών

12 σε κάθε Περιφέρεια

Έλασµα (φίλερ) για την µέτρηση του
ανοίγµατος στην δεύτερη επαφή των
ελαστικών προσηλώσεων.

2 σε κάθε οµάδα και 4 σε κάθε τµήµα

Τρυπηµένο κουπόνι µε θερµόµετρο

1 σε κάθε Οµάδα

Μοχλοί ανύψωσης των σιδηροτροχιών
(κιθάρες)

4 σε κάθε Τµήµα

Κύλινδροι για την απελευθέρωση των τάσεων

250 σε κάθε Τµήµα

Ειδική γωνιά για το µαρκάρισµα των Σ.Σ.Σ.

1 σε κάθε διαµέρισµα και 2 σε κάθε Τµήµα

Ειδική ακίδα (καρφί) για το µαρκάρισµα των
Σ.Σ.Σ.

1 σε κάθε διαµέρισµα και 2 σε κάθε Τµήµα

Σπάτουλα για την αποκόληση των
παρεµβληµάτων
Κλειδί για τα ειδικά βλήτρα των συσκευών
διαστολής (κάβουρας)
Γρύλλοι υδραυλικοί

2 σε κάθε οµάδα και
4 σε κάθε Τµήµα
1 σε κάθε οµάδα
4 σε κάθε οµάδα και
6 σε κάθε συγκρότηµα JAKSON

Κλειδί για το πώµα της αποθήκης ελαίου των
υδραυλικών γρύλλων

1 σε κάθε οµάδα και

Σφικτήρες

10 σε κάθε οµάδα

Ξύλινοι τάκοι για προσωρινή στερέωση 2 σε
κάθε οµάδα

2 σε κάθε οµάδα

Ξύλινες βαριές για την απελευθέρωση των
τάσεων

2 σε κάθε διαµέρισµα

Ράβδος µε ελαστική σφαίρα για τον έλεγχο
της υπογόµωσης των στρωτήρων

1 σε κάθε οµάδα

Υλικά και εργαλεία για κοπή µε οξυγόνο και
αλουµινοθερµική συγκόλληση

Πλήρες συγκρότηµα ανά τµήµα

1 σε κάθε συγκρότηµα JAKSON

3.16. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ UIC 54,
ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΟΛΟΣΩΜΟΥΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥΣ SKL 14 ΣΕ
ΑΚΤΙΝΕΣ 250M ≤ R ≤ 300M
Για την συντήρηση γραµµής στρωµένη µε σιδηροτροχιές UIC 54, στρωτήρες ολόσωµους από
σκυρόδεµα µε συνδέσµους SKL 14 σε ακτίνες 250m ≤ R ≤ 300 m (ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10) ισχύουν
επί πλέον των όσων αναφέρθηκαν στα προηγούµενα και τα εξής:

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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• Θα γίνεται συστηµατική εκτέλεση όλων των προβλεπόµενων περιοδικών εργασιών Γενικής
Επισκευής (ΓΕ). Την πρώτη τριετία από την κατασκευή θα γίνεται έλεγχος σύσφιγξης κάθε
χρόνο πριν από την θερινή περίοδο.
• Θα γίνεται έλεγχος της γεωµετρίας της γραµµής µε το Καταγραφικό Όχηµα Σφαλµάτων
Γραµµής την εαρινή περίοδο και ολοκλήρωση των σχετικών επεµβάσεων πριν την έναρξη της
θερινής περιόδου. Τα πρώτα τρία χρόνια να γίνεται ο έλεγχος µε το Καταγραφικό και στο µέσον
της θερινής περιόδου ( κατά το µήνα Ιούλιο).
• Θα γίνεται έλεγχος της διατοµής έρµατος και συµπλήρωση έρµατος όπου απαιτείται πριν από
την θερινή περίοδο.
• Θα τηρείται αναλυτικό αρχείο ευρηµάτων γραµµής (θραύσεις σιδηροτροχιών, στρεβλώσεις
γραµµής κλπ).
• Θα γίνεται συστηµατική λίπανση της γραµµής.
• Μετά από κάθε χρήση µηχανής υπογόµωσης θα γίνεται συµπύκνωση έρµατος µε
σταθεροποιητή έρµατος (Stabilizator) και θα τίθεται βραδυπορία 30 km/h επί 24ωρο.
• Θα γίνεται αυστηρή εφαρµογή των Οδηγιών φύλαξης της γραµµής σε περιόδους υψηλών και
χαµηλών θερµοκρασιών. Τα τρία πρώτα χρόνια θα γίνεται φύλαξη-επίβλεψη της γραµµής σε
όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου µε δύο διελεύσεις φυλάκων στη διάρκεια από ώρα 10.00
π.µ – 18.00 µ.µ. και µία διέλευση στελέχους γραµµής επί δραιζίνας.
• Με την παραµικρή ένδειξη µετατόπισης της γραµµής κατά την θερινή περίοδο θα πρέπει να
γίνεται άµεσα κοπή και των δύο σιδηροτροχιών και λήψη όλων των προβλεπόµενων µέτρων.
• Τα τρία πρώτα χρόνια καθ’ όλη την θερινή περίοδο θα πρέπει σε καθηµερινή βάση (και τα
Σαββατοκύριακα) και από ώρα 9.30 – 17.30 να υπάρχει στην περιοχή συνεργείο µε πλήρη
εξοπλισµό και ετοιµότητα για άµεση επέµβαση όπου χρειασθεί.
• Οι επεµβάσεις για διόρθωση µικρών σφαλµάτων γραµµής θα γίνονται όπως προβλέπεται για
γραµµή µε ταχύτητα 120-140 km/h.

3.17.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ Σ.Σ.Σ. (ΧΩΡΙΣ Σ.∆.)
Κατά τη συντήρηση των περιοχών των αλλαγών οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί σε γραµµές µε
Σ.Σ.Σ. χωρίς Σ.∆. (ΠΕΤΕΠ 07-03-03-10, ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για τα ακόλουθα:
α. Θέση αντιοδευτικών
Η σωστή τοποθέτηση των αντιοδευτικών εξασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα της αγκύρωσης
των συνεχών συγκολληµένων σιδηροτροχιών στους στρωτήρες των εκατέρωθεν της αλλαγής
ευθύγραµµων τµηµάτων µήκους 50 m το καθένα.
Κάθε χρόνο, σε θερµοκρασίες σιδηροτροχιών µεταξύ 230 και 350C θα βεβαιώνεται η σωστή
τοποθέτηση των αντιοδευτικών και εάν είναι αναγκαίο θα επαναφέρονται στην σωστή θέση τα
µετατοπισµένα αντιοδευτικά.
β. Έλεγχος του πρώτου αµφιδετούµενου αρµού του αποκλίνοντος κλάδου των αλλαγών των
ενσωµατωµένων σε Σ.Σ.Σ.
Στην αποκλίνουσα γραµµή της αλλαγής, είναι αναγκαίο να βεβαιώνεται ότι ο πρώτος
αµφιδετούµενος αρµός δεν έχει παρεκκλίνει και ότι παρουσιάζει επαρκές άνοιγµα.
Η εξακρίβωση αυτή θα γίνεται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της θερινής περιόδου.
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3.18. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ
Σ.Σ.Σ.
Στο Παράρτηµα 2 δίδεται σε συνοπτική µορφή κατάλογος µε τις εργασίες συντήρησης σε γραµµές
µε Σ.Σ.Σ.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τα κριτήρια αποδοχής περαιωµένης εργασίας αναφέρονται στο κεφάλαιο 3, στην περιγραφή των
διαφόρων εργασιών συντήρησης.

5.

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

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ Σ.Σ.Σ.
Άρθρο 06 του ηµερολογίου
προγράµµατος
I

II

Άρθρο 08 του ηµερολογίου προγράµµατος
III

IV

Εκτός γενικής
Εκτός γενικής
Γενική
Γενική
επισκευής, τα επισκευής µετά τα
επισκευή, τα επισκευή, µετά
Κατάλογος των εργασιών
δύο πρώτα χρόνια
δύο πρώτα
δύο πρώτα το δύο πρώτα
που πρέπει να γίνουν
χρόνια µετά τη µετά τη στρώση
χρόνια µετά τη χρόνια µετά τη
στρώση ανάλογα ανάλογα µε τον
στρώση
στρώση
µε τον κύκλο
κύκλο

Συστηµατική σύσφιξη των
ελαστικών συνδέσµων µε
τη βοήθεια µηχανηµάτων
κοχλιώσεως µε
ρυθµιζόµενη ροπή και µε
έλεγχο όλων των
συνδέσµων

Χ

Έλεγχος της σύσφιξης των
ελαστικών συνδέσµων και
ενδεχόµενη σύσφιξη
ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα της
ενδεικτικής έρευνας
(εξετάσεως)

V
Κάθε
χρόνο

Χ

VIII

∆ύο φορές Εκτός
Παρατηρήσεις
το χρόνο κύκλου

Χ

Χ (1)

Αντικατάσταση των
αγκυρίων ελαττωµατικής
ελαστικότητας, ανάλογα µε
τα αποτελέσµατα της
ενδεικτικής έρευνας
(εξέτασης)

Χ (1)

Αντικατάσταση των
σπασµένων αγκυρίων,
ανάλογα µε το αποτέλεσµα
της διερευνήσεως που
έγινε το προηγούµενο έτος

Χ

Χ

Χ

Αντικατάσταση του λοιπού
υλικού πλην αγκυρίων

Χ

Χ

Χ

Αντικατάσταση
σιδ/τροχιών

Χ (2)

Αντικατάσταση
στρωτήρων

Χ

Χ (3)

Χ (2)
Ανάλογα µε τη
διερεύνηση (προ
της 1ης Μαΐου)

Χ

Συµπλήρωση έρµατος
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VII

Χ

Έλεγχος ελαστικότητας
των αγκυρίων

Τοποθέτηση σε σωστή
θέση των ελαστικών
πελµάτων (υποθεµάτων)

VI

Ανάλογα µε τη
διερεύνηση (προ
της 1ης Μαϊου)

Χ (3)
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Εργασίες στις συσκευές διαστολής
Άρθρο 06 του ηµερολογίου
προγράµµατος

Συστηµατική
σύσφιξη των µη
ελαστικών
συνδέσµων

Άρθρο 08 του ηµερολογίου προγράµµατος

I

II

III

IV

Χ

Χ

Χ

Χ

Στερέωση των
συνδέσµων (µη
ελαστικών)

V

Χ

Χ

Χ

Λίπανση των
συσκευών
διαστολής

Χ

Αντικατάσταση
ηµιβελόνων

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10

VIII

Χ

Ρύθµιση των
συσκευών
διαστολής

Αντικατάσταση του
µικρού υλικού

VII

Χ

Έλεγχος των
διαστάσεων
ασφαλείας των
συσκευών
διαστολής

Λιµάρισµα και
αποκοπή
εκχειλώσεων των
συσκευών
διαστολής

VI

Χ
Χ

Χ
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Εργασίες σε περιοχές µε Σ.Σ.Σ. άνευ συσκευών διαστολής, αλλά όπου
προβλέπονται 3 αρµοί αντί Συσκ. ∆ιαστολής
Άρθρο 06 του ηµερολογίου
προγράµµατος

Σύσφιξη των
συνδέσµων

I

II

III

IV

Χ

Χ

Χ

Χ

Στερέωση των
συνδέσµων
Τοποθέτηση σε
σωστή θέση των
υποθεµάτων

Χ

Έλεγχος διακένου
των αρµών (και
ενδεχόµενη
ρύθµισή τους)

VI

VII

VIII

Χ

Χ

Λιµάρισµα και
αποκοπή
εκχειλώσεων των
αρµών

Λίπανση των
αρµών χωρίς
αφαίρεση των
αµφιδετών

V

Χ

Αντικατάσταση του
µικρού υλικού

Επιθεώρηση των
αρµών (µε
αφαίρεση των
αµφιδετών)

Άρθρο 08 του ηµερολογίου προγράµµατος

Χ (4)

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Πριν το
χειµώνα
και πριν το
καλοκαίρι

1) Ο έλεγχος της ελαστικότητας των αγκυρίων πρέπει να γίνει το προηγούµενο έτος της γενικής
επισκευής αµέσως µόλις έχουν περάσει 30 εκατοµµύρια τόνοι φορτίου από τις γραµµές ή 10
χρόνια µετά την τοποθέτηση για την περίπτωση γραµµών ελαφράς κυκλοφορίας
2) Η αντικατάσταση των βλαβεισών σιδηροτροχιών πρέπει να προβλεφθεί ανάλογα µε τα
αποτελέσµατα των διερευνήσεων (κάθε χρόνο σε όλο το µήκος της γραµµής).
Να προβλέπονται εν τούτοις µερικές αντικαταστάσεις σιδηροτροχιών εκτός του κύκλου
συντήρησης (θραύσεις).
3) Η τοποθέτηση στη σωστή θέση των πελµάτων από καουτσούκ και το γώνιασµα των
στρωτήρων δεν αφορούν γενικώς παρά µόνο τις ζώνες εκτόνωσης (περίπτωση πολύ σπάνια
στις κεντρικές ζώνες).
Η εργασία θα γίνει ανάλογα µε τις διερευνήσεις που γίνονται πάντα το προηγούµενο έτος της
γενικής επισκευής.
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4) Η αντικατάσταση του µικρού υλικού της τρέχουσας γραµµής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το
κύκλο συντήρησης της γενικής επισκευής.
Η αντικατάσταση του µικρού υλικού των αρµών πρέπει να γίνει αµέσως.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο

ΟΣΕ ∆Γ 8861

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ Σ.Σ.Σ.

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Εργασίες στις συσκευές
διαστολής (Σ.∆.)


Τρόχιση των
εκχειλώσεων.



Ρύθµιση των
διαστάσεων ασφαλείας.



Αντικατάσταση
επεξεργασµένων
(πλανισµένων)
σιδηρ/χιών.



Αντικατάσταση µικρού
υλικού.



Σύσφιξη συνδέσµων



Αναγόµωση ιχνών
(βλαβών) από ολίσθηση
(πατιναρίσµατα).

Η θερµοκρασία να
περιλαµβάνεται µεταξύ 0 ως
40 βαθµών Κελσίου

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.



Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία,
καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.

Στερέωση των συνδέσµων.





Υψοµετρική και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση σε µήκος
15 m εκατέρωθεν του
άξονα της Σ.∆.
Αντικατάσταση
στρωτήρων.
Περίζωση ξύλινων
στρωτήρων.
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Η θερµοκρασία να
περιλαµβάνεται µεταξύ 0
ως 40 βαθµών Κελσίου.



Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.





Η ανύψωση της γραµµής
να είναι µικρότερη των 4
mm

Επιβλέπεται ιδιαιτέρως η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας.





Η διατοµή του έρµατος
να είναι η κανονική
(ενισχυµένη διατοµή για
στρώση µε Σ.Σ.Σ.)

Η παραπάνω βραδυπορία και
ιδιαίτερη επίβλεψη, πρέπει να
διαρκούν µέχρι την παρέλευση
του χρόνου σταθεροποίησης.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2. Εργασίες στις
συγκολληµένες
σιδηροτροχιές


Τρόχιση των
εκχειλώσεων.



Αντικατάσταση µικρού
υλικού (εξαιρούνται τα
ελαστικά
παρεµβλήµατα).



Σύσφιξη των
συνδέσµων.



Έλεγχος της
ελαστικότητας των
συνδέσµων.



Έλεγχος σύσφιξης των
συνδέσµων.



Αναγόµωση ιχνών
(βλαβών) από
ολίσθηση.



Αντικατάσταση
στρωτήρων.



Αποκατάσταση της
κανονικής θέσης των
στρωτήρων, δηλαδή
διόρθωση της
καθετότητας (γωνίασµα)
και της απόστασης
µεταξύ τους.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η θερµοκρασία πρέπει να
περιλαµβάνεται µεταξύ 0 ως
40 βαθµούς Κελσίου.
Να µην ανυψώνεται η
γραµµή.

 Η εργασία να εκτελείται
εκτός της περιόδου των
υψηλών θερµοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου 1-5 ως 15-9 κάθε
έτους).
 Η θερµοκρασία να
περιλαµβάνεται µεταξύ 0
ως 40 βαθµούς Κελσίου και
επιπλέον να βρίσκεται
 α. Σε ευθυγραµµία και
καµπύλη ακτίνας ίσης ή
µεγαλύτερης των 1200 m
µεταξύ θ.αν. –25 και θ.αν.
+5 βαθµούς Κελσίου.
 β. Σε καµπύλες ακτίνας
µικρότερης των 1200 m
µεταξύ θ.αν. –25 και θ.αν.
+0 βαθµών Κελσίου.
 Να µην ανυψώνεται η
γραµµή περισσότερο από 4
mm

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά τη
διάρκεια των εργαςιών.
Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή στην
οποία έχει γίνει η εργασία καθ’όλη τη
διάρκεια της ηµέρας.

 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία κατά
τις θερµές ώρες της ηµέρας.
 Η παραπάνω βραδυπορία και
επίβλεψη πρέπει να διαρκεί µέχρι
την παρέλευςη του χρόνου
σταθεροποίησης.
 Η επίβλεψη της γραµµής και η
τοποθέτηση βραδυπορίας πρέπει
να πραγµατοποιούνται έστω και αν
τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις της
προηγούµενης στήλης και
υφίσταντο οι κανονικές
θερµοκρασίες κατά την εκτέλεση
των εργασιών, πλην όµως, πριν την
παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης της γραµµής η
θερµοκρασία υπερέβη το
επιτρεπόµενο µέγιςτο όριο θ.αν. +5
ή θ.αν. +0 βαθµών Κελσίου.

 Να µην αντικαθίστανται, σε
µία διέλευση περισσότεροι
του ενός, επί 5 στρωτήρων,
ή περισσότεροι από δύο
επί 10 στρωτήρων, οπότε
ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

και επιτρέπεται η
αντικατάσταση δύο
συνεχόµενων στρωτήρων
υπό την προϋπόθεση ότι
θα αποµακρυνθεί το έρµα
µόνο από το περικλειόµενο
από αυτούς µεσοδιάστηµα
και όχι από περισσότερα.
 Εάν απαιτούνται και άλλες
αντικαταστάσεις
στρωτήρων, αυτές να
πραγµατοποιούνται σε
δεύτερη διέλευση, αφού
παρεµβάλλεται µεταξύ τους
ο απαραίτητος χρόνος για
τη σταθεροποίηση της
γραµµής.
 Να µην αποκοχλιούνται
(ξεσφίγγονται) συγχρόνως
οι σύνδεσµοι, σε
περισσότερους από δύο
συνεχόµενους στρωτήρες.
 Οι εργασίες να εκτελούνται
γρήγορα και να
επανατοποθετείται το έρµα
αµέσως.


Τοπικός καθαρισµός
του έρµατος (συνίσταται
κατά το δυνατόν η
εκτέλεση αυτής της
εργασίας κατά το
φθινόπωρο).
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Η εργασία να εκτελείται
κάτω από τις ίδιες
προϋποθέσεις χρονικής
περιόδου και ορίων
θερµοκρασίας της
προηγούµενης
περίπτωσης
(αντικατάσταση
στρωτήρων).



Να µην θίγονται τα
καλούπια.



Το βάθος εκσκαφής να
µην είναι µεγαλύτερο
από 5 mm κάτω από την
επιφάνεια του στρωτήρα.



Να µην καθαρίζονται
συγχρόνως περισσότερα
από δύο συνεχόµενα
µεσοδιαστήµατα και
περισσότερα από το 20%
αυτών πάνω στην
περιοχή εργασίας.

Λαµβάνονται τα ίδια µέτρα όπως στην
προηγούµενη περίπτωση
αντικατάστασης στρωτήρων.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ





Καθαρισµός του
έρµατος σε µεγάλα
µήκη.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να πραγµατοποιείται το
συντοµότερο δυνατόν η
επανατοποθέτηση του
έρµατος στα
µεσοδιαστήµατα και
αποκαθίσταται η
κανονική διατοµή του
έρµατος εντός της ίδιας
ηµέρας.

Η εργασία να εκτελείται εκτός
της περιόδου των υψηλών
θερµοκρασιών (δηλαδή εκτός
της περιόδου από 1-5 ως 159 κάθε έτους).


Τίθεται πάντοτε
βραδυπορία 20 km/h.



Να µην θίγονται τα
καλούπια.



Στα τµήµατα της Σ.Σ.Σ.
τα οποία
περιλαµβάνονται εντός
µήκους 150 m
εκατέρωθεν των
συσκευών διαστολής
(Σ.∆.) ο καθαρισµός του
έρµατος
πραγµατοποιείται σε
ζώνες µήκους το πολύ 20
m Μετά την
συµπλήρωση του
έρµατος στο
καθαρισµένο µήκος των
20 m επιτρέπεται η
συνέχιση της εργασίας
σε άλλη ζώνη µήκους
πάλι το πολύ 20 m Στο
υπόλοιπο τµήµα της
Σ.Σ.Σ. ( το οποίο
βρίσκεται σε απόσταση
πέρα των 150 m από τις
Σ.∆.) ο καθαρισµός
µπορεί να
πραγµατοποιείται σε
µήκος µεγαλύτερο των
20 m. Πριν τη λήξη όµως
της ηµερήσιας εργασίας
πρέπει η γραµµή να
ερµατώνεται πλήρως.

Να τηρούνται επακριβώς οι οδηγίες
των αντιστοίχων αναγραφοµένων στο
κεφάλαιο «αναγκαίες προϋποθέσεις
για την εκτέλεση των εργασιών και
τρόπος εκτέλεσης τούτων».
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιβλέπεται η γραµµή κατά
τις θερµές ώρες της ηµέρας
µέχρι την παρέλευση του
χρόνου σταθεροποίησης, ο
οποίος µετράται µετά την
εκτέλεση της υψοµετρικής και
οριζοντιογραφικής
τακτοποίησης. Οµοίως µετά
την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης αίρεται και η
βραδυπορία.


Αντικατάσταση
ελαστικών
παρεµβληµάτων ή
διόρθωση των
µετατοπισµένων.



Η εργασία εκτελείται
εκτός της περιόδου των
υψηλών θερµοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου από 1-5 ως 159 κάθε έτους).



Η θερµοκρασία να
βρίσκεται µεταξύ 0 ως 40
βαθµών Κελσίου.



Να µην ανυψώνονται οι
σιδηροτροχιές
περισσότερο από 4 mm

 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
καθ’όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
 Να τηρείται χωρίς εξαίρεση ο
παραπάνω αναγραφόµενος
περιορισµός ως προς το
πλήθοςτων χαλαρωµένων
συνδέσµων (20%) και ως προς το
µήκος της εργασίας (20 m το
µέγιστο).

Να µην χαλαρώνονται
(ξεσφίγγονται) συγχρόνως οι
σύνδεσµοι περισσότερων
από δύο συνεχόµενων
στρωτήρων, καθώς επίσης
και του 20% των στρωτήρων,
επιτρέποντας την εργασία
αυτή σε µήκος 20 m το πολύ.


Στερέωση ή
αντικατάσταση των
συνδέσµων των
στρωτήρων.



Η εργασία εκτελείται
εκτός της περιόδου των
υψηλών θερµοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου από 1-5 ως 159 κάθε έτους).



Η θερµοκρασία να
βρίσκεται µεταξύ 0 ως 40
βαθµών Κελσίου.

Λαµβάνονται τα ίδια µέτρα όπως στην
προηγούµενη περίπτωση
αντικατάστασης ελαστικών
παρεµβληµάτων.

Να µην χαλαρώνονται
(ξεσφίγγονται) συγχρόνως οι
σύνδεσµοι περισσότερων
από δύο συνεχόµενων
στρωτήρων, καθώς επίσης
και του 20% των στρωτήρων,
επιτρέποντας την εργασία
αυτή σε µήκος 20 m το πολύ.
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ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Αντικατάσταση
σιδηρ/χιών ή τµηµάτων
αυτών κατά τη
συντήρηση

Βλέπε λεπτοµερή οδηγία για
την αντικατάσταση
σιδηροτροχιών.



Υψοµετρική και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση της
γραµµής (χωρίς
απογύµνωση της
γραµµής από το έρµα.).





Οι εργασίες να
εκτελούνται εκτός της
περιόδου των υψηλών
θερµοκρασιών (δηλαδή
εκτός της περιόδου από
1-5 ως 15-9 κάθε έτους)
Η θερµοκρασία να
περιλαµβάνεται µεταξύ 0
ως 40 βαθµών Κελσίου
και επιπλέον να
βρίσκεται :
α. Σε ευθυγραµµίες και
καµπύλες ακτίνας ίση ή
µεγαλύτερης από 1200 m
µεταξύ θ.αν. –25 και
θ.αν. +15 βαθµών
Κελσίου.

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Βλέπε λεπτοµερή οδηγία για την
αντικατάσταση σιδηροτροχιών.



Τίθεται βραδυπορία 20 km/h κατά
τη διάρκεια των εργασιών.



Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας.



Η ως άνω βραδυπορία και
ιδιαίτερα η επίβλεψη πρέπει να
διαρκούν µέχρι την παρέλευση
του χρόνου σταθεροποίησης της
γραµµής.



Να τηρούνται οι οδηγίες των
αντιστοίχων αναγραφοµένων στο
κεφάλαιο «αναγκαίες
προϋποθέσεις για την εκτέλεση
των εργασιών και τρόπος
εκτέλεσης τούτων».

β. Σε καµπύλες ακτίνας
µικρότερης από 1200 m
µεταξύ θ.αν. –25 και
θ.αν. +10 βαθµών
Κελσίου.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10



Να µην εκτελούνται
οριζόντιες µετατοπίσεις
(µε µηχανήµατα ή και µε
τα χέρια) µεγαλύτερες
από 20 mm την κάθε
φορά. Εάν απαιτείται
µεγαλύτερη µετατόπιση
αυτή πραγµατοποιείται
µετά την παρέλευση του
χρόνου σταθεροποίησης
και δεν µπορεί να είναι
και πάλι µεγαλύτερη των
20 mm Μεγαλύτερη
συνολική µετατόπιση της
γραµµής πέρα της
παραπάνω των 40 mm
απαγορεύεται χωρίς
έγκριση και οδηγίες από
το Τµήµα Γραµµής.



Να µην εκτελούνται
ανυψώσεις µεγαλύτερες :
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Α΄ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες έχει γίνει απελευθέρωση τάσης

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

α. Υπογόµωση βαρέων
µηχανηµάτων.
-

των 20 mm στα
ψηλά σηµεία
(Υ.Σ.)

-

των 50 mm
µεταξύ των Υ.Σ.

β. Υπογόµωση από
φορητά µηχανήµατα.
-

των 15 mm στα
Υ.Σ.

-των 40 mm µεταξύ
των Υ.Σ. της
ανύψωσης που
πραγµατοποιείται σε
δύο διελεύσεις (δύο
φορές) µε µέγιστο
ανύψωσης για κάθε
διέλευση 25 mm
παρεµβαλλόµενων
24 ωρών µεταξύ
αυτών.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες δεν έγινε απελευθέρωση τάσης

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Εργασίες στις συσκευές
διαστολής

Ισχύουν τα ίδια όπως και στην
περίπτωση Α΄ των
απελευθερωµένων
σιδηροτροχιών.

Όπως στην περίπτωση Α΄ των
απελευθερωµένων σιδηροτροχιών

2. Εργασίες στις
συγκολληµένες
σιδηροτροχιές

Ισχύουν τα ίδια όπως και στην
περίπτωση Ά των
απελευθερωµένων
σιδηροτροχιών

Όπως στην περίπτωση Ά των
απελευθερωµένων σιδηροτροχιών

Συνίσταται η µη εκτέλεση των
εν λόγω εργασιών στις µη
απελευθερωµένες
σιδηροτροχιές.

 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h
εκτεινόµενη σε µήκος 150 m
εκατέρωθεν της περιοχής
εργασίας.



Τρόχιση των
εκχειλώσεων.



Αντικατάσταση µικρού
υλικού (εξαιρούνται τα
ελαστικά
παρεµβλήµατα).



Σύσφιξη των
συνδέσµων.



Έλεγχος της
ελαστικότητας των
συνδέσµων.



Έλεγχος της σύσφιξης
των συνδέσµων.



Αναγόµωση των ιχνών
(βλαβών) από
ολίσθηση.



Αντικατάσταση
στρωτήρων.



Αποκατάσταση της
κανονικής θέσης των
στρωτήρων, δηλαδή
διόρθωση της
καθετότητας (γωνίασµα)
και της µεταξύ αυτών
απόστασης.



Τοπικός καθαρισµός
έρµατος.

 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
στην οποία έχει γίνει η εργασία
και η όλη ζώνη βραδυπορίας
κατά τις θερµές ώρες της ηµέρας.
 Η βραδυπορία και η ιδιαίτερη
επίβλεψη διατηρούνται µέχρι
παρέλευσης του χρόνου
σταθεροποίησης.
 Να τηρούνται όλοι οι άλλοι
περιορισµοί, όπως στην
αντίστοιχη περίπτωση Ά των
απελευθερωµένων
σιδηροτροχιών, σε ότι αφορά τον
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.

ΠΕΤΕΠ:07-05-03-10
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ (Σ.Σ.Σ.)-ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Β’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
Σιδηροτροχιές στις οποίες δεν έγινε απελευθέρωση τάσης

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



Αντικατάσταση των
ελαστικών
παρεµβληµάτων.



Στερέωση ή
αντικατάσταση των
στρωτήρων.

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Συνίσταται η µη εκτέλεση των
εν λόγω εργασιών στις µη
απελευθερωµένες
σιδηροτροχιές.

ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΩ ∆ΕΝ
ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 Τίθεται βραδυπορία 20 km/h
εκτεινόµενη σε µήκος 150 m
εκατέρωθεν της περιοχής
εργασίας.
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η περιοχή
καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
 Να τηρούνται όλοι οι άλλοι
περιορισµοί, όπως στην
αντίστοιχη περίπτωση Ά των
απελευθερωµένων
σιδηροτροχιών, σε ότι αφορά τον
τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.



Αντικατάσταση
σιδηροτροχιών ή
τµηµάτων αυτών.

Βλέπε τις λεπτοµερείς οδηγίες
για την αντικατάσταση των
σιδηροτροχιών.

Βλέπε λεπτοµερή οδηγία για την
αντικατάσταση σιδηροτροχιών



Υψοµετρική και
οριζοντιογραφική
τακτοποίηση της
γραµµής (χωρίς
απογύµνωση της
γραµµής από το έρµα).

 Οι εργασίες να εκτελούνται
εκτός της περιόδου
υψηλών θερµοκρασιών
(δηλαδή εκτός της
περιόδου από 1-5 ως 15-9
κάθε έτους).



Τίθεται βραδυπορία 20 km/h
εκτεινόµενη σε µήκος 150 m
εκατέρωθεν της περιοχής
εργασίας.



Επιβλέπεται ιδιαίτερα η
περιοχή στην οποία έχει γίνει η
εργασία και η όλη ζώνη
βραδυπορίας κατά τις θερµές
ώρες της ηµέρας.



Η παραπάνω βραδυπορία και
ιδιαίτερη επίβλεψη πρέπει να
διαρκούν µέχρι την παρέλευση
του χρόνου σταθεροποίησης
της γραµµής.

 Η θερµοκρασία να
περιλαµβάνεται µεταξύ 0
ως 40°C και επιπλέον να
βρίσκεται µεταξύ θ.αν. –25
και θ.αν. +5°C.
 Τίθεται βραδυπορία 60
km/h
 Επιβλέπεται ιδιαίτερα η
γραµµή κατά τις θερµές
ώρες της ηµέρας.
 Η παραπάνω βραδυπορία
και ιδιαίτερη επίβλεψη
πρέπει να διαρκούν µέχρι
την παρέλευση του χρόνου
σταθεροποίησης της
γραµµής.
 Να τηρούνται επακριβώς
όλοι οι περιορισµοί, ως την
περίπτωση Α΄ των
απελευθερωµένων
σιδηροτροχιών, σε ό,τι
αφορά τον τρόπο
εκτέλεσης της εργασίας.
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