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Χρήση συνδέσµου «RN»

1.

ΠΕΤΕΠ

07-08-03-20

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την χρήση του συνδέσµου «RN».

1.1. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ
Στην παρούσα ΠΕΤΕΠ γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισµούς:
•

UIC: ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων

•

FICHE UIC: Οδηγία UIC

•

Η-Π: Ηµερολόγιο Πρόγραµµα

•

Σ.Σ.Σ.: συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές

•

ΓΕ: γενική επισκευή

1.2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ RN
Οι ελαστικές προσηλώσεις τύπου RN χρησιµοποιούνται σε δυο είδη διµερών στρωτήρων από
σκυρόδεµα.
Στους στρωτήρες U2 µε σιδηροτροχιές UIC 50 και στους στρωτήρες U3 µε σιδηροτροχιές UIC 54.
Στους συνδέσµους αυτούς απαιτείται η συστηµατική ρύθµιση του εύρους σε συνδυασµό µε τις
εργασίες της Γενικής Επισκευής.
Η εργασία αυτή δεν προβλέπεται στις εργασίες του Ηµερολογίου Προγράµµατος ούτε στο σχετικό
πίνακα αποδόσεων.

1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο σύνδεσµος RN αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα (βλέπε Σχήµα 1).

1

Για την εκπόνηση της παρούσας ΠΕΤΕΠ ελήφθησαν υπόψη:Συντήρηση ελαστικών προσηλώσεων τύπου
RN σε διµερείς στρωτήρες από σκυρόδεµα Ιούνιος 1978.
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Σχήµα 1
α) Ελικωτό – βλήτρο από χάλυβα (το βλήτρο αγκυρίου), το οποίο αγκυρώνεται στον στρωτήρα
από σκυρόδεµα.
β) Αυλακωτό ελαστικό υπόθεµα πάχους 4,5 mm που παρεµβάλλεται µεταξύ αγκυρίου και
πέλµατος σιδηροτροχιάς.
γ) Ελατηριωτό άγκύριο (έλασµα διπλά καµπτώµενο) από χάλυβα και µε το επάνω σκέλος
µακρύτερο από το κάτω.
δ) Μονωτικό πλακίδιο (PAULSTRA) που τοποθετείται µεταξύ σιδ/χιας και αγκυρίου για να
επιτυγχάνεται η ηλεκτρική µόνωση της σιδ/χιάς.
ε) Ένα στέλεχος (ελαστικό ηµικυλινδρικό κουζινέτο) που λειτουργεί εξοµαλυντικά και προστατεύει
τον στρωτήρα στο τµήµα εκείνο που είναι πιο αποµακρυσµένο από την σιδηροτροχιά
(τοποθετείται µεταξύ στρωτήρα και αγκυρίου σε καµπύλες µε R<1000 m). Είναι ηµικυλινδρικό
από υψηλής ποιότητας καουτσούκ.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗς ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα ενσωµατούµενα υλικά αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο.

2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η ποιοτική ποσοτική παραλαβή των υλικών που αποτελούν τον σύνδεσµο RN γίνεται σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές προµήθειας της ∆ιεθνούς Ενωσης Σιδηροδρόµων FICHE UIC και των
προδιαγραφών των Γαλλικών Σιδηροδρόµων.
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Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η
ακεραιότητα τους. Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα
αποµακρύνονται άµεσα από το εργοτάξιο.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η ελαστικότητα της σύνδεσης είναι εµφανής τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω. Προς τα
πάνω συµµετέχει το αγκύριο που επενεργεί µε µία δύναµη που αυξάνεται ανάλογα µε την αύξηση
της παραµόρφωσης. Υπό την επίδραση του αγκυρίου το ελαστικό υπόθεµα πιεζεται και λόγω των
αυλακώσεων του, επιτυγχάνεται η απαγωγή θερµότητας που αναπτύσσεται λόγω
παρεµποδιζόµενης διαστολής εγκαρσίως.
Η αλληλεπίδραση µεταξύ άνω τµήµατος του αγκυρίου και του πέλµατος σιδηροτροχιάς επιδρά στη
σύσφιγξη της βίδας, στην πίεση στο πέλµα της σιδηροτροχιάς και στην κόπωση του χάλυβα του
αγκυρίου.
Η σωστή σύσφιγξη του συνδέσµου πραγµατοποιείται όταν επιτυγχάνεται η θέση της δεύτερης
επαφής (σχ.2).
Άλλη λειτουργία του αγκυρίου είναι να δηµιουργεί αντιστάσεις έναντι των εγκαρσίων δυνάµεων, οι
οποίες όταν υπερβούν ένα συγκεκριµένο όριο προκαλούν πλευρικές µετατοπίσεις της
σιδηροτροχιάς επί του υποθέµατος.Η µεταβίβαση στον στρωτήρα αυτής της πλευρικής δράσης
πραγµατοποιείται µέσω ενός στελέχους από καουτσούκ (ηµικυλινδρικό κουζινέτο) που παίζει τον
ρόλο του εξοµαλυντή.

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Κατά την τοποθέτηση του συνδέσµου πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη µέριµνα για την ορθή
σύσφιξη του.
Υπερβολική σύσφιξη προκαλεί καταστροφή της ελαστικότητας του συνδέσµου και µικρή σύσφιξη
ανεπαρκή σύνδεση στρωτήρα – σιδ/χιάς. Ο έλεγχος της ροπής σύσφιξης γίνεται µε µέτρηση του
διάκενου J1 (βλ. σχήµα 2).
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Σχήµα 2
Πρέπει να ισχύει 3/10 mm > J1> 1/10 mm. Το διάκενο αυτό µετράται µε κατάλληλο φίλερ (βλ.
σχήµα 3).

Σχήµα 3: Σφηνοειδής κανόνας µέτρησης
Η σύσφιξη των συνδέσµων µε τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να γίνει τα δύο
πρώτα χρόνια µετά την τοποθέτηση τους και µετά την απελευθέρωση των τάσεων.
Για να επιτυγχάνεται η ορθή σύσφιξη είναι απολύτως αναγκαίο να χρησιµοποιούνται µηχανήµατα
κοχλιώσεως µε ρυθµιζόµενη ροπή συσφίξεως τα οποία πρέπει να ελέγχονται τακτικά κατά την
διάρκεια των εργασιών.

3.2.1.

Έλεγχος σύσφιξης

Ο σύνδεσµος RN όταν έχει τοποθετηθεί σωστά, δεν απαιτεί περιοδική σύσφιξη.
Αντί αυτής γίνεται έλεγχος συσφίξεως κάθε 2 χρόνια. Με την βοήθεια του φίλερ του σχήµατος 3
µετράται το διάκενο J1 σε 15 συνεχείς στρωτήρες ανά 200 m. Αν το J1 είναι µεγαλύτερο των
10/10 mm στο 25% των συνδέσµων, γίνεται σύσφιξη της ζώνης των 200 m (100m εκατέρωθεν του
σηµείου που έγινε η µέτρηση του J1).
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ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
1+000

1+100

1+200

1+300

1+400

- - - - 15 συνεχείς στρωτήρες των οποίων ελέγχεται η σύσφιξη.

Αν κατά τον έλεγχο της συσφίξεως το διάκενο J1 είναι διαφορετικό στις δύο πλευρές του αγκυρίου
λαµβάνουµε την µεγαλύτερη τιµή.

3.2.2.

Έλεγχος ελαστικότητας

Ο έλεγχος της ελαστικότητας των συνδέσµων γίνεται µετά την διέλευση 30 εκ. t από την
τοποθέτηση των συνδέσµων ή την παρέλευση 10 ετών για γραµµές µε µικρή κυκλοφορία. Η
απώλεια της ελαστικότητας των συνδέσµων οφείλεται κυρίως σε υπερβολική σύσφιξη τους.
Για να ελεγχθεί ο σύνδεσµος ξεσφίγγεται τελείως το περικόχλιο, πιέζεται µε το χέρι το αγκύριο ώστε
να εφάπτεται στην ακραία του θέση (α), µετράται µε τη βοήθεια του κανόνα το διάκενο J2 (βλ. σχ.
4) και σφίγγεται ξανά ο σύνδεσµος.

Σχήµα 4
Ανά 200 m µετρώνται τα διάκενα J2 σε όλους τους συνδέσµους 30 συνεχόµενων στρωτήρων και
εξάγεται ο µέσος όρος.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
α) J2 >16/10 mm: ∆εν γίνεται καµία επέµβαση στους συνδέσµους της ζώνης των 200m (100 m
εκατέρωθεν του σηµείου που έγινε η µέτρηση)
β) 16/10 mm > J2>12/10 mm: αντικαθίσταται το 1/3 των συνδέσµων της ζώνης των 200 m
γ) 12/10 mm >J2 >8/10 mm: αντικαθίσταται το ½ των συνδέσµων της ζώνης των 200 m
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δ) J2 <8/10 mm: αντικαθίσταται το σύνολο των συνδέσµων των 200 m .H αντικατάσταση των
συνδέσµων πρέπει να γίνεται κατά την διάρκεια των εργασιών Γενικής Επισκευής (Γ.Ε.). Για το
λόγο αυτό ο έλεγχος της ελαστικότητας πρέπει να γίνεται το προηγούµενο έτος της Γ.Ε.
Στις περιπτώσεις (β) και (γ) η αντικατάσταση των αγκυρίων πρέπει να γίνεται και στα 4 αγκύρια του
στρωτήρα.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗ
1+000

1+100

1+200

1+300

1+400

- - - - 30 συνεχείς στρωτήρες στους οποίους γίνεται έλεγχος

3.2.3.

Ρύθµιση του εύρους

Οι µεταβολές του εύρους οφείλονται στην ύπαρξη ανοχών µεταξύ σιδηροτροχιάς – συνδέσµου. Η
ρύθµιση συνίσταται στην διάταξη των ανοχών αυτών µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται σωστό
εύρος και στην συνέχεια στην σύσφιξη µε κατάλληλο τρόπο. Έχει παρατηρηθεί ότι γραµµές στις
οποίες έγινε ρύθµιση του εύρους µε τον τρόπο που θα περιγραφεί παρακάτω διατηρούν το σωστό
εύρος για πολλά χρόνια.
Οι εργασίες ρυθµίσεως του εύρους πρέπει να συνδυάζονται µε τις εργασίες της Γενικής Επισκευής.
Επειδή κατά τις εργασίες αυτές πολλές φορές απαιτείται το λύσιµο τριών συνεχόµενων
στρωτήρων, αντί των δύο επιτρεποµένων σε Σ.Σ.Σ., η ρύθµιση του εύρους να γίνεται σε περιόδους
µέσων θερµοκρασιών (άνοιξη – φθινόπωρο). Η εργασία ρύθµισης του εύρους γίνεται από
συνεργείο 7 - 8 ατόµων εφοδιασµένων µε 2 µηχανές κοχλιώσεως µε ρυθµιζόµενη ροπή συσφίξεως
και κανόνα µετρήσεως του εύρους µεγάλης ακρίβειας.
Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη:
α) ο καθαρισµός των συνδέσµων από τα σκύρα
Η εργασία αυτή µπορεί να γίνεται από µηχανή τακτοποιήσεως του έρµατος εφοδιασµένη µε
‘‘σκούπα’’.
β) Μέτρηση του υφιστάµενου εύρους από τον αρχιτεχνίτη, καθορισµός του νέου εύρους όπως
παρακάτω διευκρινίζεται και µαρκάρισµα των στρωτήρων που θα γίνει η επέµβαση.
Επιδιώκεται η επέµβαση σε µια µόνο σιδ/χιά. Όταν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω µεγάλων
απαιτούµενων µετακινήσεων θα γίνεται επέµβαση και στη δεύτερη σιδηροτροχιά.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το επιτυγχανόµενο εύρος δεν είναι αναγκαίο να είναι 1435 mm. Αν οι
περισσότεροι στρωτήρες δίνουν εύρος µεγαλύτερο αλλά εντός των ανοχών που επιτρέπονται
(130 >V>100 και R >1000 m εύρος = 1432 mm έως 1450 mm) τότε γίνεται η ρύθµιση στο εύρος
αυτό. Μεγάλη σηµασία έχει η διακύµανση του εύρους που για 130Km/h > V >100Km/h δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mm/στρωτήρα.
γ) Λύσιµο των στρωτήρων που έχουν µαρκαριστεί, µετακίνηση των σιδηροτροχιών µε λοστούς για
να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο εύρος και στη συνέχεια σύσφιξη των συνδέσµων.
Οταν επιδιώκεται µείωση του εύρους πρέπει να συσφίγγονται πρώτα οι εξωτερικοί σύνδεσµοι
ενώ αντίθετα όταν επιδιώκεται η αύξηση του εύρους συσφίγγονται πρώτα οι εσωτερικοί
σύνδεσµοι.
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δ) Εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών που προβλέπονται στις εργασίες Γ.Ε.
ε) Έλεγχος από τον αρχιτεχνίτη του εύρους που παρέµεινε µετά την διέλευση ενός τουλαχιστον
συρµού.

3.2.4.

Περιοδικές εργασίες συντήρησης

Για γραµµές µε σύνδεσµο RN και 4ετή κύκλο συντηρήσεως.
Με βάση τα προηγούµενα οι εργασίες που πρέπει να προβλεφθούν στο Ηµερολόγιο Πρόγραµµα
φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.
α) Γραµµή στην οποία έχει γίνει ρύθµιση του εύρους
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- - - -Έλεγχος συσφίξεως
Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο πρώτα χρόνια από την στρώση της γραµµής δεν γίνεται έλεγχος
συσφίξεως αλλά συστηµατική σύσφιξη όλων των συνδέσµων.
β) Γραµµή στην οποία δεν έχει γίνει ρύθµιση του εύρους
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γ) Γραµµή στην οποία έχουν περάσει 30.10³ t ή 10 χρόνια µετά την στρώση της για γραµµές
µικρού κυκλοφοριακού φόρτου.
0+000
ετη/km
n
n+1
n+2
n+3

5+000

10+000

15+000

20+000

-.-.-.-.-.-.------------……………………
……………………
-.-.-.-.-.-.- -----------……………………- . - . - . - . - . - . -----------……………………
- . - . - . - . - . - . -- - - - - - - - - - - - -

……Γενική Επισκευή της γραµµής
- - - -Έλεγχος συσφίξεως
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ΧΡΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ «RN»

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία θα παραλαµβάνεται εφ’ όσον πληρεί τα κριτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.

5.

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

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Κατά την µεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών.
• Εκφόρτωση µέσω γερανοφόρου οχήµατος η µε ανατροπή.
• Μεταφορά δια χειρός η µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους.
• Χρήση εργαλείων χειρός.
• Χρήση µηχανηµάτων. Ο χειρισµός του εξοπλισµού και των εργαλείων θα γίνεται µόνον από
εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Κανένα άτοµο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και
χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισµό ή τα εργαλεία δεν
θα εξουσιοδοτείται γι αυτό.

5.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής
και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» είναι υποχρεωτική καθώς επίσης και η
συµµόρφωση µε την Ελληνική Νοµοθεσία στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας (Π.∆. 17/96 και
Π.∆.159/99).
Υποχρεωτική επίσης είναι και η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση των
εργασιών.Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:
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•

Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - Προστατευτική
ενδυµασία. Μηχανικές ιδιότητες. ∆οκιµή αντοχής σε διάτρηση EN 863:1995

•

Προστασία χεριών και βραχιόνων ΕΛΟΤ ΕΝ 388-94

•

Industrial safety helmets (Amendment A1: 2000) -- Κράνη προστασίας EN 397:1995

•

Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO
20345:2004 - Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το
πρότυπο EN ISO 20345:2004) EN 345-2:1996
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