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Xρήση συνδέσµων NABLA και SIMPLEX

1.

ΠΕΤΕΠ

07-08-03-22

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ1

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ NABLA ΚΑΙ SIMPLEX
Η παρούσα ΠΕΤΕΠ αφορά την χρήση (όρους χρησιµοποίησης, τοποθέτησης και συντήρησης) των
ελαστικών συνδέσµων (προσηλώσεων) ‘‘NABLA’’ και “SIMPLEX” οι οποίοι εξασφαλίζουν την
σύνδεση σιδ/χιάς-στρωτήρα επί των διµερών ή ολόσωµων στρωτήρων από σκυρόδεµα.

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

UIC: ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων

•

∆.Γ.: ∆ιεύθυνση Γραµµής

•

Σ.Σ.Σ.: Συνεχώς συγκολληµένες σιδηροτροχιές

•

Κ.Μ.Α.: Κολλητός µονωτικός αρµός

Σχήµα 1

1

Για την εκπόνηση της παρούσας ΠΕΤΕΠ ελήφθησαν υπόψη: Η Οδηγία «-Ελαστικοί σύνδεσµοι NABLA για
στρωτήρες από σκυρόδεµα, Προσαρµογή των συνδέσµων SIMPLEX στην περιοχή των Κολλητών
Μονωτικών Αρµών (Κ.Μ.Α.) για στρωτήρες από σκυρόδεµα».
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1.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ
Οι σύνδεσµοι αυτοί είναι ελαστικοί που τοποθετούνται µεταξύ ελικωτού (τυρφονίου) ή βλήτρου και
σιδηροτροχιάς και παρουσιάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα των ελαστικών συνδέσµων.
Ο σύνδεσµος αποτελείται από τα εξής µέρη:
• Το βασικό στοιχείο που εξασφαλίζει, ακόµη και υπό φορτίο, την σύνδεση µεταξύ σιδ/χιάς και
στρωτήρα, είναι µια λάµα (έλασµα) από ελατηριωτό χάλυβα θερµικής επεξεργασίας µορφής
περίπου τραπεζοειδούς,το οποίο (έλασµα) προσδίδει την ελαστικότητα στον σύνδεσµο, που
παραµορφώνεται ελαστικά σε δύο κάθετες κατευθύνσεις κατά την σύσφιγξη του συνδέσµου. Η
λάµα αυτή στηρίζεται στο άκρο του πέλµατος της σιδ/χιάς µόνο στην περιοχή µε την µικρότερη
κλίση, µε ένα παρέµβληµα από POLYAMIDE.
• Ένα συνθετικό (πλαστικό) υλικό που µονώνει ηλεκτρικά την επαφή αγκυρίου - πέλµατος
σιδηροτροχιάς και διατηρεί το εύρος της γραµµής.
• Το βλήτρο αγκυρίου (ελικωτό) µε το περικόχλιο του που επιτρέπει περαιτέρω σύσφιγξη κατά τις
εργασίες συντήρησης.
• Μια πλαστική υποδοχή µε ένα µεταλλικό σπείρωµα που ενσωµατώνονται στο καλούπι του
στρωτήρα πριν από την χύτευση του σκυροδέµατος.
• Ένα αυλακωτό ελαστικό υπόθεµα πάχους 9 mm που προσδίδει πολύ µεγαλύτερη ελαστικότητα
στον σύνδεσµο από π.χ. τον σύνδεσµο RN.

1.4. ΤΥΠΟΙ ΣΤΡΩΣΕΩΣ
∆ιακρίνονται δύο τύποι στρώσεως:
• Ένας τύπος στρώσεως για τους στρωτήρες από σκυρόδεµα µε αγκύρια NABLA.
• Ένας τύπος στρώσεως για τους στρωτήρες από σκυρόδεµα προσκείµενους στους κολλητούς
µονωτικούς αρµούς µε συνδέσµους SIMPLEX.

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ
2.1.1.

Τύπος στρώσεως για στρωτήρες από σκυρόδεµα µε αγκύρια NABLA

Θα ενσωµατώνονται τα ακόλουθα υλικά:

2/9

-

1 πέλµα µε αυλακώσεις από ελαστικό των 9 mm, Σχήµα 2 (5)

-

2 βλήτρα – ελικωτά VAGNEUX 23/184 µετά περκοχλίων, Σχήµα 2 (4)

-

2 µονωτικά παρεµβλήµατα, Σχήµα 2 (1)

-

2 αγκύρια NABLA, Σχήµα 2 (2)

-

2 επίπεδες ροδέλες 50/24/4, Σχήµα 2 (3)
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Σχήµα 2

Το µονωτικό παρέµβληµα από πολυαµίδη:
• εξασφαλίζει τη µετάδοση της δύναµης σύσφιγξης επί του πέλµατος της σιδ/χιάς.
• µεταβιβάζει τις πλευρικές δυνάµεις της σιδηροτροχιάς στον στρωτήρα υπό ικανοποιητικές
συνθήκες κατανοµής της στήριξης σε µια περιορισµένη περιοχή του σκυροδέµατος, από την
πίεση της πτέρνας του συνδέσµου.
• πραγµατοποιεί την ηλεκτρική µόνωση των σιδ/χιών.
Το µεταλλικό αγκύριο καλύπτει αρκετά το πλαστικό αγκύριο (παρέµβληµα) για να αποφευχθεί η
φθορά του κατά την διάρκεια των εργασιών απελευθέρωσης των ΣΣΣ µε συγκρότηµα θέρµανσης.

2.1.2.

Τύπος στρώσεως για στρωτήρες από σκυρόδεµα στη θέση των αµφιδετών
των κολλητών µονωτικών αρµών (Κ.Μ.Α.) µε αγκύρια SIMPLEX

Η τοποθέτηση των συνδέσµων ‘‘NABLA’’ δεν είναι δυνατή επί των δύο προσκείµενων στρωτήρων
στον Κ.Μ.Α., για τους οποίους είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθεί ο σύνδεσµος “SIMPLEX”.
Η σύνδεση σιδ/χιας /στρωτήρα εξασφαλίζεται από:
-

1 αυλακωτό ελαστικό πέλµα

-

2 ελικωτά βλήτρα VAGNEUX των 23/184.

-

2 µονωτικά περιβλήµατα (αγκύρια) SIMPLEX

-

2 πλάκες επικάλυψης από χάλυβα

-

2 ροδέλλες µε διπλή σπείρα (διπλή ελατηριωτή).Σε περίπτωση ανεπάρκειας του µήκους του
βλήτρου, οι 2 αυτές ροδέλλες µπορούν να αντικατασταθούν από ροδέλλες GROWER (απλή
ελατηριωτή).

2.1.3.

Αποθήκευση

Οι λάµες και τα αγκύρια NABLA και SIMPLEX καθώς και το µικρό υλικό κατ’ αρχήν αποθηκεύονται
σε στεγασµένους χώρους µέσα στις αποθήκες.

ΠΕΤΕΠ:07-08-03-22
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2.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ –ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η ποιοτική ποσοτική παραλαβή των υλικών που αποτελούν τον σύνδεσµο NABLA και SIMPLEX
γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές προµήθειας της ∆ιεθνούς Ενωσης Σιδηροδρόµων
FICHE UIC και των προδιαγραφών των Γαλλικών Σιδηροδρόµων NF F 50-021,NF F 50-015.
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. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Α. αγκύρια NABLA

Σχήµα 3α

4/9

ΠΕΤΕΠ:07-08-03-22

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΜΩΝ NABLA ΚΑΙ SIMPLEX

Β. ελάσµατα SIMPLEX

Σχήµα 3β
Οι σύνδεσµοι NABLA (ή SIMPLEX στην θέση των Κ.Μ.Α.) χρησιµοποιούνται:
Με τους στρωτήρες από οπλισµένο σκυρόδεµα U31 ΝΑ (βάσεις εδράσεως µήκους 68 cm ), U41NA
(εδράσεις µήκους 84 cm) και τους ολόσωµους στρωτήρες U31ΝΑF.
Οι παρακάτω συνδυασµοί µονωτικών παρεµβληµάτων, ελατηριωτών αγκυρίων ή ελασµάτων
επιτρέπουν την πραγµατοποίηση θεωρητικού εύρους 1.435 έως 1.440 mm. Στον πίνακα 1 δίδονται
τα νούµερα των διατιθέµενων µονωτικών παρεµβληµάτων, και στον πίνακα 2 οι αναφερθέντες
συνδυασµοί:
Πίνακας 1

ΠΕΤΕΠ:07-08-03-22

Νούµερο Μονωτικού Παρεµβλήµατος

∆ιάσταση [mm] B

4

38,5

5

41

6

43,5

7

46

8

48,5

9

51

10

53,5

11

56
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Σχήµα 4
Πίνακας 2
ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΑ
U I C 54

U I C 60

ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑ

ΕΥΡΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ [mm]

a

b

c

d

a

b

c

d

1435

7

7

7

7

4

6

5

5

1437,5

6

8

7

7

4

6

6

4

1440

6

8

8

6

ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

40

32

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

148x180x9

160x180x9

3.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ
3.2.1.

Γενικά

Για να αποφευχθούν οι φθορές ή η κακή τοποθέτηση πρέπει τα τριµµένα σκύρα που µπορούν να
εισχωρήσουν στα στοιχεία στερέωσης να εξαλειφθούν πριν από την τοποθέτηση και σύσφιγξη.
Η θέση των επί µέρους στοιχείων πρέπει να ελέγχεται και ενδεχοµένως να διορθώνεται πριν από
την τελική σύσφιγξη.
Κατά την διάρκεια των εργασιών όπου γίνεται αποκλειστικά χρήση των συγκροτηµάτων τεχνητής
θέρµανσης (απελευθέρωση, αντικατάσταση σιδ/χιών) και προκειµένου να αποφευχθεί η
καταστροφή των πλαστικών αγκυρίων επί των στρωτήρων από σκυρόδεµα από την θέρµανση
πρέπει:
• Να βεβαιώνεται η σωστή ρύθµιση των καυστήρων.
• Η ταχύτητα να µην κατεβαίνει κάτω από 6m/min και να µην ακινητοποιείται ποτέ το συγκρότηµα
µε τους καυστήρες αναµένους.
• Κατά τις αναγοµώσεις πρέπει να ληφθούν ειδικά προστατευτικά µέτρα πριν την προθέρµανση.
• Τα µη µεταλλικά εξαρτήµατα της γραµµής (παρεµβλήµατα από νάϋλον, µονωτικές ροδέλλες
σωληνωτές κλπ.) πρέπει να προστατεύονται ή να αποσυνδέονται.
• Εξάλλου, µετά την αναγόµωση, τα στοιχεία που καταστράφηκαν πρέπει να αντικατασταθούν.
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3.2.2.

Πραγµατοποίηση της εργασίας και ρυθµίσεις που πρέπει να τηρηθούν

Βασικές αρχές
Προ της σύσφιγξης, ο σύνδεσµος που τοποθετείται κανονικά στη θέση του, αφήνει να εµφανίζεται
κάθετα στον άξονά του ένα περιθώριο 5 mm περίπου µεταξύ του ελάσµατος και του άκρου του
µονωτικού παρεµβλήµατος (πλαστικού αγκυρίου).
Κατά την σύσφιγξη, το άνοιγµα (περιθώριο) µεταξύ του ελάσµατος και του άκρου του πέλµατος
µειώνεται και το καµπύλωµα (τόξο) του ελάσµατος τροποποιείται. Οι βασικές λειτουργίες του
συνδέσµου (αντιτίθεται στην ολίσθηση της σιδ/χιάς στον στρωτήρα και στην απόκλιση της σιδ/χιάς)
εξασφαλίζεται τόσο περισσότερο όσο µεγαλύτερη είναι η έλξη στο βλήτρο.
Για να αποφευχθεί όµως η φθορά των στοιχείων των συνδέσµων και των στρωτήρων µε
υπερβολική σύσφιγξη, επιβάλλεται να περιοριστεί η έλξη στο βλήτρο.
Σύσφιγξη
Το ζεύγος συσφίγξεως που προδιαγράφεται,αν και είναι δυνατόν να ποικίλει ανάλογα µε τις
διάφορες παραµέτρους, θα πρέπει να εξασφαλίζει σωστή σύσφιγξη.
Η χρησιµοποίηση κατάλληλων µηχανηµάτων και ο έλεγχος στην αρχή κάθε περιόδου εργασίας της
αποδοτικότητας της σύσφιγξης εγγυώνται ικανοποιητικό αποτέλεσµα.
Για στρωτήρες από σκυρόδεµα η ονοµαστική τιµή του ζεύγους συσφίγξεως καθορίζεται σε 20±2
mDAN2. Κατά την διάρκεια µιας όχι τελικής σύσφιγξης (παράδειγµα: τοποθέτηση πριν από την
απελευθέρωση), το ζεύγος πρέπει να είναι 15±2 mDAN.
Η τήρηση αυτών των προδιαγραφών είναι απαραίτητη για την χρησιµοποίηση των συνδέσµων
NABLA χωρίς µετρήσεις ούτε ελέγχους κατά την διάρκεια των µεταγενέστερων εργασιών
συντήρησης και χωρίς κίνδυνο προκλήσεως ζηµιών στα στηρίγµατα και τα µονωτικά περιβλήµατα
(αγκύρια), τα βλήτρα - ελικωτά των στρωτήρων από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Έλεγχος της ρύθµισης των µηχανηµάτων κοχλιώσεως (κραπονιέρα)
Για την εξασφάλιση µιας σωστής και όχι υπερβολικής σύσφιγξης είναι απαραίτητο να γίνει ρύθµιση
(σφράγισµα) των µηχανηµάτων κοχλιώσεως.
Τα ζεύγη ελέγχονται µε την βοήθεια ελεγκτή ζεύγους (δυναµόκλειδο) εγκεκριµένου τύπου ή µε
οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα επιτρέπει αυτόν τον έλεγχο µετά από αποδοχή της ∆ιεύθυνσης
Γραµµής.
Οι έλεγχοι πρέπει να πραγµατοποιούνται:
Στην αρχή της περιόδου εργασίας όταν οι µηχανές έχουν φτάσει στην κανονική τους θερµοκρασία
λειτουργίας (10 µε 20 λεπτά λειτουργίας ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες).
Κατά την διάρκεια της εργασίας δειγµατοληπτικά.

3.2.3.

Σύνδεσµος NABLA

Η εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης της εργασίας προκύπτει κανονικά από την παρακολούθηση του
προδιαγραφόµενου ζεύγους σύσφιγξης.
Εάν διαπιστωθεί κατά την διάρκεια εργασίας ότι οι λάµες ή τα αγκύρια NABLA παρουσιάζουν πολύ
υψηλό καµπύλωµα παρά την ορθή ρύθµιση της τυρφονέζας, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν οι
αιτίες της ανωµαλίας.

2

1 DAN = 1,02 Κρ
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Για τους στρωτήρες από σκυρόδεµα είναι δυνατόν µε την βοήθεια ενός απλού κανόνα (Σχήµα 6) να
ελεγχθεί ότι το καµπύλωµα του συνδέσµου δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm. Η σύσφιγξη είναι αποδεκτή
εάν το 80% των µετρήσεων είναι εντός των ορίων.

Σχήµα 5
ΚΑΝΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ NABLA
ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΜΠΥΛΩΜΑ: Ο σύνδεσµος θεωρείται ανεπαρκώς σφιγµένος εάν, όταν τοποθετηθεί
(στηριχθεί) η αιχµή(άκρο) επάνω στην λάµα(ελατηριωτό αγκύριο),ο κανόνας ταλαντεύεται.
Οι ανωµαλίες αυτές είναι δυνατόν να προκύπτουν από αυτούς τους ίδιους τους συνδέσµους
(βλήτρα των οποίων οι ελικώσεις είναι δυνατόν να έχουν χτυπηθεί ή οξειδωθεί, έλλειψη λίπανσης
των ελικωτών κλπ) λόγω εκτέλεσης κακής σύσφιγξης ή λόγω µηχανήµατος κοχλιώσεως της οποίας
η ροπή σύσφιγξης απορυθµίζεται πολύ γρήγορα.
Έτσι είναι δυνατόν να οδηγηθούµε σε προδιαγραφή ενός µεγαλύτερου ζεύγους από τα 20±2µ DAN
(π.χ. στην περίπτωση των οξειδωµένων βλήτρων).

3.2.4.

Σύνδεσµοι SIMPLEX

Η σύσφιξη των συνδέσµων SIMPLEX επιτυγχάνεται µε πλήρη σύσφιξη και ακολούθως χαλάρωση
του περικοχλίου κατά ¼ στροφής αυτού.

3.3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
Εφ’ όσον έχουν τηρηθεί οι οδηγίες οι οποίες αφορούν την τοποθέτηση και την σύσφιγξη, οι
σύνδεσµοι NABLA και SIMPLEX δεν χρειάζονται καµιά συντήρηση. Άρα δε χρειάζεται να
προβλεφθεί έλεγχος σύσφιγξης ούτε έλεγχος ελαστικότητας.
Παρ’ όλα αυτά, εάν διαπιστωθούν ανωµαλίες τόσο στην σύσφιγξη της σιδηροτροχιάς (π.χ. ένδειξη
της όδευσης σιδηροτροχιά- στρωτήρας) όσο και στο κράτηµα (συµπεριφορά) µονωτικών
παρεµβληµάτων (πλαστικών αγκυριών) των συνδέσµων NABLA για τους στρωτήρες από
οπλισµένο σκυρόδεµα, η ∆Γ πρέπει να ειδοποιηθεί αµέσως.
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4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. ΕΛΕΓΧΟΣ 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:
•

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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