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Ι. ΓΔΝΙΚΑ
1 Αντικείμενο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Οδεγίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ γεληθψλ αξρψλ γηα ηελ
ζπληήξεζε ηεο επηδνκήο ηεο γξακκήο.
Δπεηδή ην εχξνο θαη ην είδνο ηεο ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο εμαξηάηαη κεηαμχ ησλ
άιισλ απφ ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο, ηνλ θφξην θπθινθνξίαο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο
θαη ηελ παιαηφηεηα απηήο, γίλεηαη κηα ζρεηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γξακκψλ ηνπ
δηθηχνπ. Έηζη, ζηελ παξνχζα Οδεγία, αξρηθά θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο, θαη ζηε ζπλέρεηα δίδνληαη ηα είδε θαη ε πεξηνδηθφηεηα
ησλ ειέγρσλ/επηζεσξήζεσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο γξακκήο θαζψο επίζεο
θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.
πγθεθξηκέλα, ε παξνχζα νδεγία:
 θαηεγνξηνπνηεί ην ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ηεο
ζπληήξεζεο
 θαζνξίδεη ηα είδε θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ / επηζεσξήζεσλ βάζεη ηεο
θαηεγνξίαο ηεο γξακκήο
 θσδηθνπνηεί ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο
 θαζνξίδεη ην είδνο θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο αλάινγα κε
ηελ θαηεγνξία ηεο γξακκήο
Η Οδεγία βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία Δ 07.01.10 «Η ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο ηεο
επηδνκήο ηεο γξακκήο».
Η παξνχζα Οδεγία αθνξά ζηηο γξακκέο θαλνληθνχ εχξνπο.
Η ζπληήξεζε γξακκψλ κε ..., αξκνχο θαη ζηαζεξή επηδνκή ζα εμεηδηθεπζεί
πεξαηηέξσ ζε νδεγίεο πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Γξακκήο.
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Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Οδεγίαο ειήθζεζαλ ππφςε:
(1) Δπξσλφξκεο
 prΔΝ 13231-1 «Works on ballasted track – Plain line, switches and
crossings»
 ΔΝ 13848-5 «Track geometry quality – Geometry Quality Assessment»
(2) Οδεγίεο μέλσλ δηθηχσλ:

Γίθηπν

Θέκα

Έθδνζε

Dienstbehelf ΙS 2

Instandhaltungsplan Teil 1- Oberbauarbeiten

1.6.2009

DB

821.1000

Grundlagen der Oberbauinspektion

1.5.2003

DB

821.2002

Fahrtechnische Inspektionen

1.4.2008

DB

821.2011

Oberbau inspizieren: Zulässige Abnutzungen
der Schienen im Gleis

1.1.2000

SBB

RI-22070

Einbau, Kontrollen und Unterhalt von Gleisen

1.12.2005

ÖBB

Αξηζ. Οδεγίαο

(3) Έθζεζε ηεο UIC κε ηίηιν: «Maintenance/Renewal Optimization»
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2 Οριςμοί
Βι. Οδεγία Δ 07.01.10 «Η ζηξαηεγηθή ζπληήξεζεο ηεο επηδνκήο ηεο γξακκήο».

Σςνηήπηζη

2.1

πληήξεζε νξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ
(πεξηιακβαλνκέλσλ δξάζεσλ επνπηείαο/επίβιεςεο), πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα
δηαηεξήζνπλ έλα ζηνηρείν ή λα ην επαλαθέξνπλ, ζε κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία ζα
κπνξεί λ‟ αληαπνθξηζεί (λα εθηειέζεη) ζε κία απαηηνχκελε ιεηηνπξγία.

Ζλεγχοσ,
Επιθεώρηςη
υντιρθςθ βάςει
κατάςταςθσ (βάςει
κριτθρίων)

Ρροληπτική
Προκακοριςμζνθ
ςυντιρθςθ

Συντήρηςη
Βραχυπρόκεςμθ

Διορθωτική
Άμεςθ

ρήκα 1: Η επηζεψξεζε θαη ηα είδε ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο

2.1.1

Πξνιεπηηθή πληήξεζε

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 50125:1999 εδάθην 3.25 ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο
εμήο:
«Πποληπηική ζςνηήπηζη είναι η ζςνηήπηζη η οποία εκηελείηαι ζε πποκαθοπιζμένα
διαζηήμαηα ή ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένα κπιηήπια με ζκοπό να μειώζει ηην
πιθανόηηηα αζηοσίαρ ή ςποβάθμιζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ενόρ ζηοισείος».
Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε έρεη ζθνπφ



λα πξνιάβεη ηελ δεκηνπξγία ζθαικάησλ ή θζνξψλ ή
λα άξεη ζθάικαηα ή θζνξέο ζηελ γξακκή

πνπ κειινληηθά ζα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα θπθινθνξίαο

Δ 1.0/ 22.7.2011

9/36

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

H πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη ζε


πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζε1 βάζεη ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ παγίνπ ή ηεο
εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο
πξαθηηθήο2 ε νπνία δελ πξνυπνζέηεη έιεγρν ή επηζεψξεζε θαη



ζπληήξεζε βάζεη θαηάζηαζεο3 κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο γξακκήο
θαη ε νπνία πξνυπνζέηεη έιεγρν ή επηζεψξεζε.

2.1.2

Γηνξζσηηθή πληήξεζε

χκθσλα κε ηελ ΔΝ 50125:1999 εδάθην 3.9, ε δηνξζσηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη σο
εμήο:
«Διοπθωηική Σςνηήπηζη είναι αςηή η οποία εκηελείηαι μεηά ηην αναγνώπιζη ενόρ
ζθάλμαηορ και ζκοπό έσει να θέζει ένα πποϊόν ζε μία καηάζηαζη ζηην οποία θα
μποπεί να ανηαποκπιθεί ζηην απαιηούμενη λειηοςπγία»
Η δηνξζσηηθή ζπληήξεζε4 έρεη ζθνπφ λα άξεη ζθάικαηα πνπ έρνπλ άκεζε επίπησζε
ζηελ αζθάιεηα θπθινθνξίαο (θαη επηβάινπλ βξαδππνξίεο ή άιια κέηξα). Η
δηνξζσηηθή ζπληήξεζε πινπνηείηαη φηαλ δηαπηζηψλεηαη αζηνρία ε νπνία απαηηεί
βξαρππξφζεζκε ή άκεζε άξζε (επηζθεπή) κε ζηφρν λ‟ απνθαηαζηήζεη ην ζηνηρείν
ηεο γξακκήο ζην επίπεδν ηεο θαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.

2.2

Εγκαηαζηάζειρ ηηρ γπαμμήρ

Ωο εγθαηαζηάζεηο γξακκήο ζεσξνχληαη ζην παξφλ ε επηδνκή ηεο γξακκήο, ηα κηθξά
θαη κεγάια ηερληθά θαη νη ζήξαγγεο (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα Η/Μ ζπζηήκαηα).

2.3

Πάγιο

Ωο πάγην ζηελ παξνχζα Οδεγία ζεσξνχληαη νη εγθαηαζηάζεηο γξακκήο (βι. άλσ).

1

predetermined maintenance

2

π.ρ. ιείαλζε λέσλ ζηδεξνηξνρηψλ

3

CBM - conditions based maintenance

4

corrective maintenance

Δ 1.0/ 22.7.2011
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2.4

Πεπιοδικόηηηα (ή ζςσνόηηηα)

Ωο πεξηνδηθφηεηα (ή ζπρλφηεηα) νξίδεηαη ο σπόνορ πος μεζολαβεί μεηαξύ δύο
ζςγκεκπιμένων επεμβάζεων ζηη γπαμμή (γηα έιεγρν/επηζεψξεζε ή πξνθαζνξηζκέλε
ζπληήξεζε).
Καησηέξσ νξίδνληαη ηα ζπλεζέζηεξα δηαζηήκαηα γηα πεξηνδηθέο εξγαζίεο ζηε
γξακκή.

1 x εκέξα

Μία θνξά ηελ εκέξα

1 x 1 εβδνκάδα

Σνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα (7 εκέξεο), κε ειάρηζην δηάζηεκα 5
εκέξεο θαη κέγηζην δηάζηεκα 9 εκέξεο

1 x 1 κήλα

Σνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο 1 κελφο (30 εκέξεο), κε ειάρηζην δηάζηεκα 25
εκέξεο θαη κέγηζην δηάζηεκα 5 εβδνκάδεο

1 x 2 κήλεο ή
θάζε 2 κήλεο

Σνπιάρηζηνλ κία θνξά εληφο 2 κελψλ, κε ειάρηζην δηάζηεκα 6 εβδνκάδεο
θαη κέγηζην δηάζηεκα 10 εβδνκάδεο

1 x 6 κήλεο ή
εμάκελν

Σνπιάρηζηνλ 2 θνξέο θαη‟ έηνο, κε ειάρηζην δηάζηεκα 4 κήλεο θαη κέγηζην
δηάζηεκα 8 κήλεο

Δηεζίσο (θάζε
ρξφλν)

Σνπιάρηζηνλ 1 θνξά θαη‟ έηνο, κε ειάρηζην δηάζηεκα 9 κήλεο θαη κέγηζην
δηάζηεκα 15 κήλεο

1 x 18 κήλεο

Σνπιάρηζηνλ 1 θνξά θάζε 18 κήλεο, κε ειάρηζην δηάζηεκα 16 κήλεο θαη
κέγηζην δηάζηεκα 20 κήλεο

1 x 2 έηε ή

Σνπιάρηζηνλ 1 θνξά εληφο 2 εηψλ, κε ειάρηζην δηάζηεκα 18 κήλεο θαη
κέγηζην δηάζηεκα 30 κήλεο

θάζε 2 έηε

2.5

Τεσνική επιθεώπηζη

Σερληθή επηζεψξεζε νξίδεηαη απηή πνπ εθηειείηαη κε ηερληθά κέζα θαη εμνπιηζκφ.

Δ 1.0/ 22.7.2011
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3 Κατηγοριοποίηςη των γραμμών του δικτύου
Σν είδνο θαη ην εχξνο ηεο ζπληήξεζεο ηεο γξακκήο, εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη νη εξγαζίεο
λα αληηζηνηρνχλ ζε θαηεγνξίεο γξακκψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. αλ βαζηθά
θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ ζεσξνχληαη ζην παξφλ:
 Η ηαρχηεηα θπθινθνξίαο θαη
 Ο κέζνο εκεξήζηνο θφξηνο θπθινθνξίαο
Δπί πιένλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο, ιακβάλεηαη
ππφςε ε παιαηφηεηα ησλ πιηθψλ επηδνκήο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο γξακκήο (θχξηεο
ή ινηπέο γξακκέο).
Με βάζε ηα αλσηέξσ θαζνξίδεηαη ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε (γξακκέο κεηθηήο
θπθινθνξίαο):
Πίλαθαο 1: Κξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ γξακκψλ
Καηεγνξία

Σαρύηεηα
[km/h]

Μέζνο εκεξήζηνο
θόξηνο θπθινθνξίαο
[t/εκέξα]

Γ1

161-200

Αλεμαξηήησο θφξηνπ

Γ2

Γ3

Γ4

Γ5

A

Μεγάινο

B

Μηθξφο

A

Μεγάινο

B

Μηθξφο

A

Μεγάινο

B

Μηθξφο

Παξαηεξήζεηο

121-160

≤120

≤120

Γξακκή κε ζχγρξνλα πιηθά
επηδνκήο
(ζχγρξνλεο γξακκέο)
Γξακκή κε παιαηά πιηθά
επηδνκήο
(παιαηέο γξακκέο)

Λνηπέο Γξακκέο
(παξαθακπηήξηεο ζε ζηαζκνχο θαη ζπγθξνηήκαηα, ζπλδεηήξηεο
γξακκέο/βηνκεραληθέο ζπλδέζεηο θιπ)

Δ 1.0/ 22.7.2011
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Μηθξά ηκήκαηα πςειφηεξεο θαηεγνξίαο εληφο ηκεκάησλ ρακειφηεξεο ζα
ζπληεξνχληαη βάζεη ηεο ρακειφηεξεο θαηεγνξίαο. Μηθξά ηκήκαηα ζεσξνχληαη απηά
πνπ έρνπλ κήθνο έσο πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ππφςε ηκήκαηνο γξακκήο.
Απηφ ηζρχεη γηα κέγηζην κήθνο 30 km5.
Η θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα (2011) δίδεηαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2.

5

Παξάδεηγκα:
1. Έζησ φηη ζε ηκήκα γξακκήο θαηεγνξίαο Γ3Α θαη κήθνπο 200 km ππάξρεη ππνηκήκα
κήθνπο 20 km θαηεγνξίαο Γ2Α. Δθ‟ φζνλ ηα 20 km είλαη <30% ησλ 200 km (=60 km)
.
θαη < 30 km θαη απηφ ην ππνηκήκα ζα ζεσξεζεί ζαλ θαηεγνξία Γ3Α
2. Έζησ φηη ζε ηκήκα γξακκήο θαηεγνξίαο Γ3Α θαη κήθνπο 200 km ππάξρεη ππνηκήκα
κήθνπο 80 km θαηεγνξίαο Γ2Α. Δθ‟ φζνλ ηα 80 km είλαη >30% ησλ 200 km (=60 km)
απηφ ην ππνηκήκα ζα ζεσξεζεί ζαλ θαηεγνξία Γ2Α.

Δ 1.0/ 22.7.2011
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II. ΔΛΔΓΥΟ, ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ
Ο έιεγρνο / επηζεψξεζε ηεο γξακκήο:
 δίδεη ηελ εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή
 παξέρεη ηελ απαξαίηεηε γλψζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο γξακκήο θαη
 δίδεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζπληήξεζεο.

4 Είδη επιθεωρήςεων
Ο έιεγρνο/επηζεψξεζε ηεο γξακκήο γίλεηαη ζε ηαθηά, πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα
(ηαθηηθή επηζεώξεζε) βάζεη ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ γξακκψλ ηνπ δηθηχνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έθηαθηνο ιφγνο ειέγρνπ (π.ρ. πςειέο ζεξκνθξαζίεο,
χπαξμε αλσκαιηψλ ζηε γξακκή), δηελεξγνχληαη έθηαθηεο επηζεσξήζεηο.
Αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ηεο επηζεψξεζεο, δηαθξίλνπκε ηα εμήο είδε:
1. Οπηηθή επηζεώξεζε (πεδή ή επί ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο)
2. Σερληθή επηζεώξεζε (επηζεψξεζε κε ηερληθά κέζα)

ΟΡΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ

ρήκα 2: Δίδε επηζεσξήζεσλ

Δ 1.0/ 22.7.2011
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5 Οπτική επιθεώρηςη γραμμήσ
Η νπηηθή επηζεψξεζε ηεο γξακκήο γίλεηαη πεδή ή επί ζηδεξνδξνκηθνχ νρήκαηνο.

5.1

Ανηικείμενο οπηικήρ επιθεώπηζηρ

Η νπηηθή επηζεψξεζε πεξηιακβάλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο γξακκήο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ φζνλ αθνξά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο, νξαηά δηα
γπκλνχ νθζαικνχ. Γηα ηηο γξακκέο κε ..., ηζρχεη θαη ε παξ. 5.2.
εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη ηα αθφινπζα:

1. Γξακκή
 Αλίρλεπζε ζξαχζεσλ ζηδεξνηξνρηψλ θαη ραιαξψλ ζπλδέζκσλ


Φζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηδεξνηξνρηάο (π.ρ. Head Checks 6)



ηξσηήξεο (ζσζηή ζέζε θαη γεληθφηεξε θαηάζηαζε)



χλδεζκνη θαη κνλσκέλα κέξε / κνλσηηθνί αξκνί



„Δξκα (αιινίσζε έξκαηνο – αζπξίζκαηα / ιάζπεο ζηνπο αξκνχο,
έιιεηςε ζθχξνπ)



Γεσκεηξία γξακκήο (χπαξμε παξακνξθψζεσλ γξακκήο)

2. Αιιαγέο θαη δηαζηαπξψζεηο
 Τςνκεηξηθή θαη νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε


Κιίλε έξκαηνο θαη απνζηξάγγηζε



ηξσηήξεο (ζσζηή ζέζε θαη ζχζθημε, γεληθφηεξε θαηάζηαζε)



χλδεζκνη θαη κνλσκέλα κέξε / κνλσηηθνί αξκνί



Καηάζηαζε ησλ κεξψλ ηεο αιιαγήο



Φζνξέο ζηελ επηθάλεηα ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ (εθρεηιψζεηο,
ζπλζιίςεηο θιπ)



ήκαηα (θαλαξηέξα), ρξσκαηηζκνί, ρεηξηζηήξηα, φξηα ζηάζκεπζεο
(ζηάληδεο)

3. Πεξηβάιισλ ρψξνο
 δηαηήξεζε ηεο πεξηκέηξνπ ειεχζεξεο δηαηνκήο
ρσξίο εκπφδηα


νξαηφηεηα ησλ ζεκάησλ ηεο γξακκήο



Ιζφπεδεο δηαβάζεηο (ΙΓ):

ηεο γξακκήο

(α) νπηηθή επαθή κε ηελ ΙΓ

6

βι. θαη Οδεγία
ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ»

Δ_07.06.10

«ΦΑΛΜΑΣΑ

Δ 1.0/ 22.7.2011

ΙΓΗΡΟΣΡΟΥΙΩΝ

ΑΝΙΥΝΔΤΗ
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(β) θαιή θαηάζηαζε ηνπ απιαθηνχ κεηαμχ αληηηξνρηάο θαη
ζηδεξνηξνρηάο


ζπζθεπέο ηέινπο γξακκήο



θηγθιηδψκαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πξνζηαζίαο



ρηιηνκεηξηθνί δείθηεο, θιηζηνδείθηεο θαη ινηπνί δείθηεο



ραληάθηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο απνζηξάγγηζεο



Δγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηξίησλ πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο.

4. Δπηζθαιή ζεκεία


εκεία κε πξνβιήκαηα θαηαπηψζεσλ



εκεία κε ηζηνξηθφ πιεκκπξψλ



θ.ι.π.

Επιθεώπηζη / επίβλετη ηυν γπαμμών με Σ.Σ.Σ.

5.2
5.2.1

Δπίβιεςε θαηά ηελ πεξίνδν πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ

Η άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηηο ζεξκέο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο, πξνθαιεί ηελ
εκθάληζε ζιηπηηθψλ ηάζεσλ ζηηο ζπλερψο ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο (...),
πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξακνξθψζεηο ηεο γξακκήο.
Η επίβιεςε ηεο γξακκήο γίλεηαη κε εηδηθέο επηζεσξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη
«Δπηζεσξήζεηο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ».
Α. : Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο
(1) Οη επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ψξα 10.00 (ην πξσί) κέρξη ψξα 18.00
(ην απφγεπκα) θαη ζε ζεξκνθξαζία ζηδεξνηξνρηάο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ
παξαθάησ πίλαθα:
Πίλαθαο 2: Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ
ΔΙΓΟ
ΣΡΩΣΗΡΑ

ΟΛΟΩΜΟ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ

ΔΙΓΟ
ΙΓ/ΥΙΑ

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΙΓΗΡΟΣΡΟΥΙΑ

ΑΚΣΙΝΑ R
[m]

ΓΡΑΜΜΗ
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΜΔΝΗ

> 500

60 C

< 500

55 C

> 500

55 C

< 500

50 C

> 500

55 C

< 500

50 C

UIC 54

UIC 60
ΓΙΜΔΡΗ,
ΞΤΛΙΝΟ,
ΜΔΣΑΛΛΙΚΟ

≤ 54 kg/m

Δ 1.0/ 22.7.2011

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

ΓΡΑΜΜΗ ΜΗ
ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΜΔΝΗ
Ο

55 C
Ο

50 C
Ο

50 C
Ο

45 C
Ο

50 C
Ο

45 C
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(2) πληζηάηαη ζε ζεξκνθξαζία αέξνο >38oC, λα ππάξρεη επηηήξεζε ζε ζεκεία κε
ηζηνξηθό παξακνξθώζεσλ.
Β. Σξφπνο επηζεψξεζεο
Οη επηζεσξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο γξακκήο ηεο
ζηξσκέλεο κε ... πεδή (βαδίδνληαο επί ηεο γξακκήο θαη φρη επί ηνπ
αληεξείζκαηνο [θφληξα – κπαγγίλαο]), ή κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ).

Γ. εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο
εκεία ηα νπνία πξέπεη ηδηαηηέξσο λα πξνζέμνπλ νη πξαγκαηνπνηνχληεο ηελ
επηζεψξεζε:
 Κακπχιεο κηθξήο αθηίλαο


Πεξηνρέο ζε κεηαβάζεηο απφ νξχγκαηα ζηελ ειεχζεξε γξακκή ή ζήξαγγεο,



Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλέο πεδήζεηο



Πεξηνρέο βεινλψλ αιιαγψλ θαη αθξνβάζξσλ γεθπξψλ



Γξακκή θνληά ζηηο κεηαιιηθέο γέθπξεο



Γξακκή θνληά ζηηο ηζφπεδεο δηαβάζεηο



Γξακκή θνληά ζηηο ζήξαγγεο



Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε δηαηνκή ηνπ έξκαηνο είλαη αλεπαξθήο



Πεξηνρέο κε κεγάιε θαηά κήθνο θιίζε ηεο γξακκήο



Πεξηνρέο κε ζηδεξνηξνρηέο πνπ έρνπλ παηηλαξίζκαηα



πγθνιιήζεηο ζηδεξνηξνρηψλ κε γσληαθά ειαηηψκαηα



πζθεπέο δηαζηνιήο



Πεξηνρέο γξακκήο πνπ εκθαλίδνπλ ειαηηψκαηα νξηδνληηνγξαθηθά



Πεξηνρέο
ζηηο
νπνίεο
εθηειέζζεθαλ
πξφζθαηα
εξγαζίεο
πνπ
απνζηαζεξνπνηνχλ ηελ γξακκή (π.ρ. θαζαξηζκφο έξκαηνο, πςνκεηξηθέο θαη
νξηδνληηνγξαθηθέο ηαθηνπνηήζεηο θαη γεληθά θάζε εξγαζία πνπ απαηηεί
αλχςσζε ηεο γξακκήο θαη δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο ζηαζεξνπνίεζεο).

Γ. Αλσκαιίεο γξακκήο – ελδείμεηο απνζηαζεξνπνίεζεο:
Οη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο ηεο επηζεψξεζεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ
δηαπίζησζε ηεο επζηάζεηαο ηεο γξακκήο (κεηαβνιή ηεο θξίζηκεο ζεξκνθξαζίαο
παξακφξθσζεο):
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Σιδηποηποσιά
Ίρλε ζηνλ πφδα ηεο ζηδεξνηξνρηάο απφ κεηαηφπηζε ησλ ζπλδέζκσλ,
ππνδειψλνπλ κεηαθίλεζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο. Σέηνηα ίρλε δηθαηνινγνχληαη
κφλνλ
o ζηηο “βειφλεο” ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο (Γ) θαη ζηε δψλε
εθηφλσζεο ησλ  ζε κήθνο έσο 50 m απφ ηελ Γ ή
o ζε δηακνξθσκέλε έδξαζε ηεο ζηδεξνηξνρηάο ηέηνηα, πνπ επηηξέπεη
θαηά κήθνο κεηαθίλεζε (π.ρ. γέθπξεο).



Σύνδεζμορ
Υαιαξνί ζχλδεζκνη (ε νξζή ζχζθημε επεξεάδεη ηελ ζσζηή έδξαζε ηεο
ζηδεξνηξνρηάο).



Σηπωηήπαρ
Δκθαλή ζεκάδηα φπσο π.ρ. ραιαξφ ή “αζπξηζκέλν” έξκα κεηαμχ ησλ
ζηξσηήξσλ, ζηξσηήξεο κε θελά, ππνδειψλνπλ κεησκέλε εγθάξζηα
αληίζηαζε.



Διαηομή έπμαηορ
Οιίζζεζε ηνπ έξκαηνο ζην άθξν ηνπ ζηξσηήξα (ε ζπκπχθλσζε ηνπ
έξκαηνο θαη ε ζσζηή δηαηνκή απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ
αζθάιεηα έλαληη παξακφξθσζεο. Η νιίζζεζε ηνπ έξκαηνο ζην άθξν ηνπ
ζηξσηήξα είλαη επηθίλδπλε).



Πηεπύγια
Μεηαθίλεζε πηεξπγίσλ ή ζξαχζε εμαξηεκάησλ ηνπο. εκάδηα
δπλαηφηεηαο κεηαθίλεζεο ησλ πηεξπγίσλ σο πξνο ηνλ ζηξσηήξα ή
ζπαζκέλα ειάζκαηα ζπγθξάηεζεο ζηα πηεξχγηα ππνδειψλνπλ κεησκέλε
εγθάξζηα αληίζηαζε ηεο γξακκήο, δει. κεησκέλε αζθάιεηα έλαληη
παξακφξθσζεο.



Θέζη ηηρ γπαμμήρ
Σνπηθέο παξακνξθψζεηο ηεο γξακκήο. Δθηφο απφ ηελ κέηξεζε ησλ
απνζηάζεσλ πξνο ηα ζεκεία εμαζθάιηζεο, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε
γξακκή σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπηθψλ παξακνξθψζεσλ ηεο γξακκήο,
κήθνπο 8-12 m. Δθ‟ φζνλ δηαπηζησζνχλ ηέηνηεο κηθξέο παξακνξθψζεηο,
ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ νξηδνληηνγξαθηθή
ηαθηνπνίεζε ή ιήςε άιισλ κέηξσλ θαηά πεξίπησζε.



Σςζκεςέρ διαζηολήρ
Μηθξφ δηάθελν ζπζθεπψλ δηαζηνιήο. πζθεπέο δηαζηνιήο πνπ δελ έρνπλ
ηθαλφ δηάθελν δηαδξνκήο θαη ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη θίλδπλνο εκπινθήο
ησλ εμαξηεκάησλ ηεο.
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5.2.2

Δπίβιεςε θαηά ηελ πεξίνδν ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ

(1) ηηο ζπλερψο ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο (...), νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο
πξνθαινχλ εθειθπζηηθέο ηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξήγκαηα ή
θαη ζξαχζεηο ηφζν ζηηο ζπγθνιιήζεηο, φζν θαη ζε άιιεο ζέζεηο.
(2) Δπηβάιιεηαη ζπλεπψο εηδηθή επίβιεςε ηεο γξακκήο, θαηά ηηο πεξηφδνπο ησλ
ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, γηα ηελ έγθαηξε δηαπίζησζε επηθίλδπλσλ ξεγκάησλ ή
θαη ζξαχζεσλ θαη ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή αλσκαιηψλ
ζηελ θπθινθνξία.
Η επίβιεςε ηεο γξακκήο δηελεξγείηαη κε εηδηθέο επηζεσξήζεηο πνπ νλνκάδνληαη
«Δπηζεσξήζεηο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ».

Α. Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο
Οη επηζεσξήζεηο απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη:
 Καηά ηελ πξψηε παξαηεξνχκελε ζεκαληηθή πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ην
θζηλφπσξν ή αξρέο ρεηκψλα.


ε γξακκέο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απειεπζέξσζε ηάζεσλ, εθ‟ φζνλ ε
δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο θαηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ ηάζεσλ
θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηδεξνηξνρηάο είλαη κεγαιχηεξε απφ 30 νC (ΓΘ = Θαλ –
Θζηδ/ρηαο > 30 νC)



Γξακκέο ζηηο νπνίεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε αθόκε απειεπζέξσζε,
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα:

Πίλαθαο 3: Κξηηήξηα έλαξμεο επηζεψξεζεο θαηά ηελ πεξίνδν ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ
ζε γξακκέο κε απειεπζεξσκέλεο (ζεξκνθξαζία ζηδ/ρηάο)
Θεξκνθξαζία ζπζθίμεσο θαηά
ηελ ζηξώζε
ν

ν

30 C έσο 38 C
ν

Δπηζεώξεζε εάλ ε
ζεξκνθξαζία
ζηδεξνηξνρηάο είλαη
κηθξόηεξε από:
ν

0 C
ν

≥ 38 C

5 C

Β. Σξφπνο επηζεψξεζεο
Οη επηζεσξήζεηο δηελεξγνχληαη θαη ζηηο δχν ζηδεξνηξνρηέο πεδή ή κε φρεκα γξακκήο
(δξαηδίλα θιπ) ζε νιφθιεξν ην κήθνο ησλ γξακκψλ, ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη ζπλερψο
ζπγθνιιεκέλεο ζηδεξνηξνρηέο κία θνξά θάζε κέξα (κεηάβαζε θαη επηζηξνθή).
Οη επηζεσξήζεηο αξρίδνπλ ην πξσί, φηαλ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ρακειφηεξεο.
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Γ. εκεία ηδηαίηεξεο πξνζνρήο
εκεία ηα νπνία πξέπεη ηδηαηηέξσο λα πξνζέμνπλ νη πξαγκαηνπνηνχληεο ηελ
επηζεψξεζε:
 ζπγθνιιήζεηο θαη ζηδεξνηξνρηέο γηα ηελ δηαπίζησζε ζξαχζεο ζπγθφιιεζεο ή
ζηδεξνηξνρηάο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηάθελνπ (ιήςε ησλ αλαγθαίσλ
κέηξσλ εμαζθάιηζεο ηεο θπθινθνξίαο7).


ζπζθεπέο δηαζηνιήο γεληθψο, θπξίσο σο πξνο ην δηάθελν θαη ηνλ θίλδπλν
απνζχλδεζεο ηνπο.



νξηδνληηνγξαθηθή ζέζε ηεο γξακκήο ζηηο θακπχιεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε
ηκήκαηα κε θακπχιεο κηθξήο αθηίλαο θαη κεγάιεο ππεξπςψζεηο γηα δηαπίζησζε
ηπρφλ κεηαθίλεζεο ηνπ άμνλα πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο.



ε γξακκή εθαηέξσζελ ηζφπεδσλ δηαβάζεσλ



ε γξακκή εθαηέξσζελ ησλ κεηαιιηθψλ γεθπξψλ

Γ. Αλσκαιίεο γξακκήο – ελδείμεηο απνζηαζεξνπνίεζεο
Αλσκαιίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζζνχλ θαη πξέπεη ηδηαηηέξσο λα αλαδεηνχληαη:
 Η έλαξμε εκθάληζεο ξεγκάησλ:

7

o

ηηο πεξηνρέο ησλ ζπγθνιιήζεσλ,

o

ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πθίζηαληαη βιάβεο ηεο ζηδεξνηξνρηάο (π.ρ.
θζνξέο απφ νιίζζεζε – παηηλαξίζκαηα – απνθινηψζεηο, δηάθνξνη
ηξαπκαηηζκνί ηεο ζηδεξνηξνρηάο θ.ι.π.),

o

ηηο πεξηνρέο ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο (.Γ.) θαη ηδηαίηεξα ζηα
επεμεξγαζκέλα άθξα απηψλ (βειφλεο).



Η εμέιημε ησλ πθηζηακέλσλ ξεγκάησλ θαη ε έλαξμε εκθάληζεο ζξαχζεο, ζηηο
πεξηνρέο ηδίσο ησλ ζπγθνιιήζεσλ.



Καθή θαηάζηαζε ησλ ακθηδέζεσλ, εάλ βεβαίσο πθίζηαληαη ιφγσ πξνζσξηλήο
απνθαηάζηαζεο βιάβεο.



Δζθαικέλα δηάθελα ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο. Η έλαληη ηνχησλ, αληηηξνρηά
πξέπεη λα επξίζθεηαη ζηελ θαλνληθή ηεο ζέζε.



Με θαλνληθή (ζπκκεηξηθή) ζέζε ησλ νιηζζαηλφλησλ ηεκαρίσλ (άθξα βειφλσλ
ζε ζρέζε πξνο ηνπο νδεγνχο – ηάθνπο – θαη ην εζσηεξηθφ επεμεξγαζκέλν
ηκήκα ηεο ζηδεξνηξνρηάο θχιηζεο), ψζηε λα απνθιείεηαη απνζχλδεζε ηεο
ζπζθεπήο δηαζηνιήο.

Βι. Δ 07 03 20 ΘΡΑΤΔΙ–ΑΝΣΙΚATAΣΑΔΙ ΙΓΗΡΟΣΡΟΥΙΩΝ Δ ...
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Απμόδια Όπγανα για ηην Επιθεώπηζη

5.3

Η επηζεψξεζε θαη ν έιεγρνο ηεο γξακκήο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο έξγσλ,
πξαγκαηνπνηείηαη απφ:
 Φύιαθεο Γξακκήο (ΦΓ) (ή ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο Σερλίηεο Γξακκήο)


Αξρηηερλίηεο Γξακκήο (ΑΣ) (ή ηνπο αληηθαηαζηάηεο ηνπο Σερλίηεο Γξακκήο)



Δξγνδεγνύο Γξακκήο (ΔΓ)



Σερληθό Πξνζσπηθό ησλ Σκεκάησλ Γξακκήο (ΣΠΣ) (Σερληθνχο
Τπαιιήινπο- ρεδηαζηέο, Πηπρηνχρνπο Μεραληθνχο ΣΔ, Γηπισκαηνχρνπο
Μεραληθνχο)



Σερληθό Πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ Γξακκήο (ΣΠΤΓ)



Σερληθό Πξνζσπηθό ηεο Γηεύζπλζεο Γξακκήο (ΓΓ)

ηνλ Πίλαθαο 4 δίδνληαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηα θαζήθνληα
ηνπο.
Πίλαθαο 4: Αξκφδηα Όξγαλα γηα ηελ Δπηζεψξεζε
ΑΡΜΟΓΙΟΙ

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ

ΦΓ

Δπηζεψξεζε γηα ηελ θχιαμε επηζθαιψλ ζεκείσλ πεδή ή κε φρεκα γξακκήο
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.4.3

ΑΣ

Δπηζεψξεζε γξακκήο , αιιαγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπ πεδή ή κε φρεκα γξακκήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.4.3

ΔΓ

Δπηζεψξεζε γξακκήο , αιιαγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπ πεδή ή κε φρεκα γξακκήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.4.3

8

9

ΣΠΣ
ΣΠΤΓ

Δπηζεψξεζε γξακκήο, αιιαγψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηάο ηνπ κε ζηδεξνδξνκηθφ φρεκα γξακκήο (ΟΓ) ή ζηνλ ζάιακν
νδήγεζεο ή ζηελ νπξά ακαμνζηνηρίαο

ΓΓ

8

Πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχιαμεο επηζθαιψλ ζεκείσλ

9

Πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θχιαμεο επηζθαιψλ ζεκείσλ

Δ 1.0/ 22.7.2011

21/36

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

5.4
5.4.1

Πεπιοδικόηηηα επιθευπήζευν ανά απμόδιο όπγανο
Σαθηηθή επηζεώξεζε

Η πεξηνδηθφηεηα επηζεσξήζεσλ αλά αξκφδην φξγαλν δίδεηαη ζηνλ Πίλαθαο 5.
Η αλαθεξφκελε ζηνλ πίλαθα πεξηνδηθφηεηα επηζεσξήζεσλ ζα εθηειείηαη θαηά
πεξίπησζε θαη ζπρλφηεξα, αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα επηζθαιψλ ζεκείσλ ή ηελ
θαηάζηαζε ηεο γξακκήο.
Πίλαθαο 5: Αξκνδηφηεηα - πεξηνδηθφηεηα επηζεσξήζεσλ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ

ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ
ΦΓ10

ΑΣ

ΔΓ

ΣΠΣ

ΣΠΤΓ

ΓΓ

Γ1

1Υ
εκέξα

1Υ1
εβδ.

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ3
κήλεο

1 Υ 12
κήλεο

Γ2Α

1Υ
εκέξα

1Υ1
εβδ.

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ3
κήλεο

1 Υ 12
κήλεο

Γ2Β

1Υ
εκέξα

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ2
κήλεο

1Υ6
κήλεο

1 Υ 12
κήλεο

Γ3Α

1Υ
εκέξα

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ2
κήλεο

1Υ6
κήλεο

1 Υ 12
κήλεο

Γ3Β

1Υ
εκέξα

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ2
κήλεο

1Υ6
κήλεο

1 Υ 18
κήλεο

Γ4Α

1Υ
εκέξα

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ2
κήλεο

1Υ6
κήλεο

1 Υ 18
κήλεο

Γ4Β

1Υ
εκέξα

1Υ2
εβδ.

1Υ1
κήλα

1Υ2
κήλεο

1Υ6
κήλεο

1 Υ 18
κήλεο

Γ5

10

Καηά πεξίπησζε

-

Αθνξά επηζθαιή ζεκεία
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5.4.2 Έθηαθηε επηζεώξεζε
(1) Έθηαθηε Δπηζεψξεζε ζα δηεμάγεηαη φηαλ ππάξρεη έλδεημε πξνβιήκαηνο
αζθάιεηαο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο ή απφ ην Σερληθφ
Πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ Γξακκήο.
ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πξνθχπηεη ή ελδέρεηαη λα
πξνθχςεη ζέκα αζθάιεηαο, ζα ιακβάλνληαη έγθαηξα ηα θαηάιιεια κέηξα
επηηήξεζεο ή άιια κέηξα γηα ηελ απνθπγή ή κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ.
(2) Όια ηα επηζθαιή ζεκεία ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν
ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο κεηά απφ θάζε ζπκβάλ πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε
ζηελ αζθάιεηα ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο.
(3) Μεηά απφ έθηαθηεο πεξηπηψζεηο11, ε απφδνζε ηεο γξακκήο ζε θπθινθνξία ζα
γίλεηαη κφλνλ κεηά απφ επηζεψξεζε απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο
Γξακκήο, ή ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ ή απφ ηνλ Δξγνδεγφ Γξακκήο.
(4) Η ζπρλφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηνπ Πίλαθαο 5 κπνξεί ή επηβάιιεηαη λα
ζπληνκεπζεί ζε πεξίπησζε θαθήο θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο.

5.4.3

Φύιαμε ησλ επηζθαιώλ ζεκείσλ κε όρεκα γξακκήο αληί ηεο θύιαμεο
πεδή

Η θχιαμε ησλ επηζθαιψλ ζεκείσλ κπνξεί λα δηεμάγεηαη κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα
θιπ), αληί ηεο θχιαμεο πεδή (κε θχιαθεο γξακκήο), κε ηηο -θαη‟ ειάρηζηνλ- θάησζη
πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα ηεξείηαη ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο:
1. Η ζπρλφηεηα επηζεσξήζεσο ηεο γξακκήο κε φρεκα γξακκήο (δξαηδίλα θιπ),
αλά νθηάσξν, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ αληίζηνηρε ζπρλφηεηα
επηζεσξήζεσο απφ θχιαθεο γξακκήο.
2. Ο θπθινθνξηαθφο θφξηνο ηεο γξακκήο λα επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε κε φρεκα
γξακκήο (δξαηδίλα θιπ) κε ηαρχηεηα κηθξφηεξε ησλ 60 km/h, νχησο ψζηε ην
πξνζσπηθφ ηνπ νρήκαηνο γξακκήο λα δχλαηαη λα εληνπίζεη ηπρφλ επηθίλδπλα
ζεκεία, αθφκε θαη ζηα αληεξείζκαηα θαη πξαλή πέξημ ηεο γξακκήο.
Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ (π.ρ. πξνγξακκαηηζκφο θπθινθνξίαο
νρήκαηνο γξακκήο θιπ) ζα θαζνξίδνληαη απφ ηα Σκήκαηα Γξακκήο ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ αληίζηνηρε Τπεξεζία Γξακκήο.

11

Π.ρ. απνγχκλσζε γξακκήο απφ έξκα ιφγσ πιεκκπξψλ, ζνβαξέο θαηαπηψζεηο θιπ
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6 Τεχνική επιθεώρηςη
6.1

Ανηικείμενο και απμόδιοι ηεσνικήρ επιθεώπηζηρ

Σν αληηθείκελν θαη νη αξκφδηνη ηεο ηερληθήο επηζεψξεζεο (επηζεψξεζε κε ηερληθά
κέζα) παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά ζηνλ Πίλαθαο 6:
Πίλαθαο 6: Αληηθείκελν θαη νη αξκφδηνη ηεο ηερληθή επηζεψξεζε
Αληηθείκελν ηερληθήο επηζεώξεζεο
1. Καηαγξαθή ησλ γεσκεηξηθψλ ζθαικάησλ ηεο γξακκήο κε ηα
Ορήκαηα ΔΜ120 (γξακκή θαλνληθνχ εχξνπο) θαη ΔΜ80
(γξακκή εχξνπο ελφο κέηξνπ)
2. Έιεγρνο ηνπ πξνθίι ηεο ζηδεξνηξνρηάο

Αξκόδηνη

Γηεχζπλζε
Γξακκήο

3. Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο ζηδεξνηξνρηάο (πεξηι. θαη νη
ζπγθνιιήζεηο)
4. Έιεγρνο ζπγθνιιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή (έιεγρνο
γεσκεηξίαο θαη πνηφηεηαο)
5. Έιεγρνο ζχζθημεο ησλ ζπλδέζκσλ
6. Έιεγρνο ηνπ εχξνπο ηεο γξακκήο
7. Έιεγρνο ησλ αξκψλ
8. Έιεγρνο ηεο γεσκεηξίαο ησλ αιιαγψλ θαη δηαζηαπξψζεσλ

Αξκφδηα Μνλάδα
γηα ηελ ζπληήξεζε
ηεο γξακκήο

9. Έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ δηαζηνιήο
10. Έιεγρνο ησλ πιηθψλ επηδνκήο

Η ηερληθή επηζεψξεζε γίλεηαη ηφζν ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, φζν θαη έθηαθηα, αλ
νη ζπλζήθεο ηεο γξακκήο ην απαηηήζνπλ.

Δ 1.0/ 22.7.2011
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6.2
6.2.1

Πεπιοδικόηηηα (ζςσνόηηηα) επιθευπήζευν
Πεξηνδηθόηεηα ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο
Καηαγξαθήο θαικάησλ Γξακκήο

ηεο

γξακκήο

κε

Όρεκα

Αξκφδηα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο γξακκήο είλαη ε Γηεχζπλζε Γξακκήο θαη ε
θαηαγξαθή γίλεηαη κε ηα νρήκαηα θαηαγξαθήο ζθαικάησλ γξακκήο.
Καηά ηελ θαηαγξαθή ζα παξίζηαηαη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκήο (ζηελ
γξακκή δηθαηνδνζίαο ηνπ) ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ ζε πεξίπησζε
αλάγθεο λα δξνκνινγήζεη άκεζα κέηξα.
Η ζπρλφηεηα ειέγρνπ ηεο γξακκήο θαζνξίδεηαη –θαη‟ ειάρηζηνλ- σο εμήο:
Πίλαθαο 7: πρλφηεηα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο γξακκήο
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΓΡΑΜΜΗ
Γ1
Γ2Α
Γ2Β
Γ3Α
Γ3Β
Γ4Α
Γ4Β

ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ

εμάκελν

εηεζίσο

θάζε 2 έηε
Γ5

6.2.2

(Δπηηξέπεηαη ν έιεγρνο κε φξγαλα ρεηξφο θαη νπηηθή επηζεψξεζε, εθ‟
φζνλ δελ δηαηίζεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην Όρεκα Καηαγξαθήο
θαικάησλ Γξακκήο)

Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ αιιαγώλ θαη δηαζηαπξώζεσλ

Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
ζπληήξεζε ηεο γξακκήο θαη ηνπο κεραληζκνχο/ζπζθεπέο γξακκήο θαη γίλεηαη κε
θαηάιιεια ηερληθά κέζα (π.ρ. θνξεηφ εμνπιηζκφ).
Λεπηνκέξεηεο ζα θαζνξηζζνχλ κε εγθχθιην ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο.
6.2.3

Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ ζπζθεπώλ δηαζηνιήο

Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
ζπληήξεζε ηεο γξακκήο. Θα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Γηεχζπλζεο
Γξακκήο 12.

6.2.4

Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ

Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε Γηεχζπλζε Γξακκήο θαη γίλεηαη κε θαηάιιεια
ηερληθά κέζα (π.ρ. κε εηδηθφ ζπξκφ ή κε θνξεηφ εμνπιηζκφ).
12

Δλδεηθηηθά: ΠΔΣΔΠ 07-06-03-30 Ρχζκηζε .Γ. Γαιιηθνχ Σχπνπ (UIC 54)
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6.2.4.1

Πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ με ςπεπήσοςρ

Η ζπρλφηεηα ειέγρσλ ησλ ζηδεξνηξνρηψλ κε ππεξήρνπο ζα θαζνξηζζεί κε έγγξαθν
ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο.

6.2.4.2

Πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ ηος πποθίλ ηηρ ζιδηποηποσιάρ

Ο έιεγρνο ηνπ (εγθάξζηνπ θαη δηακήθνπο) πξνθίι ηεο ζηδεξνηξνρηάο γηα επηθαλεηαθέο
θζνξέο θαη πιαγηνθζνξέο γίλεηαη κε εηδηθά νρήκαηα ή εηδηθφ εμνπιηζκφ.
Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαηνκήο ηεο ζηδεξνηξνρηάο ζα
θαζνξηζζνχλ κε έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκήο.

6.2.5

Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ησλ αξκώλ

Σα δηάθελα ησλ αξκψλ θαζνξίδνληαη ζηνλ Ν.Κ.Δ.Γ., Κεθ. 10. Η ζπρλφηεηα ησλ
ειέγρσλ θαζνξίδεηαη σο εμήο:
Πίλαθαο 8: πρλφηεηα ειέγρσλ ησλ αξκψλ
Καηεγνξία γξακκήο

πρλφηεηα

Γ3Α
Γ3Β

θάζε ρξφλν

Γ4Α

6.2.6

Γ4Β

Κάζε 2 ρξφληα

Γ5

Κάζε 2 ρξφληα ή
θαη‟ εθηίκεζε

Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ζηξσηήξσλ θαη κηθξνύ πιηθνύ

Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
ζπληήξεζε ηεο γξακκήο.
Η πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ ζηπωηήπων και μικπού ςλικού θα καθοπιζθεί με
έγγπαθο ηηρ Γηεχζπλζεο Γξακκήο.

6.2.7

Πεξηνδηθόηεηα επηζεώξεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηέινπο γξακκήο

(Αθνξά εθηξνρηαζηέο, πξνζθξνπζηήξεο θιπ.)
Αξκφδηα γηα ηελ επηζεψξεζε είλαη ε νξγαλσηηθή κνλάδα πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ
ζπληήξεζε ηεο γξακκήο.
Η πεπιοδικόηηηα επιθεώπηζηρ ηος εξοπλιζμού ηέλοςρ γπαμμήρ θα καθοπιζθεί με
έγγπαθο ηηρ Γηεχζπλζεο Γξακκήο.

Δ 1.0/ 22.7.2011
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III. ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ
ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 δίδεηαη ε πιήξεο θσδηθνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο. Οη
εξγαζίεο απηέο δηαρσξίδνληαη θαησηέξσ αλάινγα εάλ αθνξνχλ πξνιεπηηθή (κε
δηαρσξηζκφ εάλ αθνξνχλ ζπληήξεζε ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο ή βάζεη
θξηηεξίσλ) ή δηνξζσηηθή ζπληήξεζε.

7 Προληπτική Συντήρηςη
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξ. 2.1.1, ε πξνιεπηηθή ζπληήξεζε δηαθξίλεηαη
ζε




7.1

πξνθαζνξηζκέλε ζπληήξεζε βάζεη ηεο πξνδηαγξαθήο ηνπ παγίνπ ή ηεο
εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο βάζεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο
πξαθηηθήο ε νπνία δελ πξνυπνζέηεη έιεγρν ή επηζεψξεζε θαη
ζπληήξεζε βάζεη θξηηεξίσλ κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο γξακκήο θαη ε
νπνία πξνυπνζέηεη έιεγρν ή επηζεψξεζε.

Υλικά επιδομήρ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΔΡΓΑΙΑ

111

Λείαλζε λέσλ ζηδεξνηξνρηψλ

112

Λείαλζε ελ ρξήζεη ζηδεξνηξνρηψλ

113
110ηδεξνηξν
ρηέο

114
116

120-Μηθξό
πιηθό

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ

Λίπαλζε

121

Σαθηνπνίεζε ειαζηηθψλ
ππνζεκάησλ

122

Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθψλ
ππνζεκάησλ

123

πληήξεζε ζπλδέζκσλ

(βάζεη ειέγρνπ ή
επηζεψξεζεο)

Υ
Υ

Αληηθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ
ζηδεξνηξνρηψλ
Απνθνπή εθρεηιψζεσλ ζηα άθξα
ζηδεξνηξνρηψλ (γξακκή κε
αξκνχο)
Αλαγφκσζε ή αληηθαηάζηαζε
ζπγθνιιήζεσλ

117

ΒΑΔΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Υ
Υ
Υ
Υ

Δ 1.0/ 22.7.2011

Υ

Υ
(βάζεη
δηεξεχλεζεο
1 Υ 4 έηε)
Υ
(φπνπ
απαηηείηαη)

Υ
(K, RN,
NABLA)
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124

Αληηθαηάζηαζε ζπλδέζκσλ

Υ

130ηξσηήξεο

131

Αληηθαηάζηαζε ζηξσηήξσλ

Υ

140-Έξκα

142

Αληηθαηάζηαζε / θαζαξηζκφο
έξκαηνο

Υ

151

Γηφξζσζε ζέζεο πηεξπγίσλ
αληίδξαζεο-αληηνδεπηηθψλ

152

Αληηθαηάζηαζε πηεξπγίσλ
αληίδξαζεο-αληηνδεπηηθψλ

150Γηάθνξα

7.2

Υ
(ζχλνιν)

Υ
(βάζεη
δηεξεχλεζεο
1 Υ 4 έηε)
Υ
(φπνπ
απαηηείηαη)

Μησανιζμοί γπαμμήρ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΔΡΓΑΙΑ

211
210Αιιαγέο
θαη
δηαζηαπξώζεηο

220πζθεπέο
δηαζηνιήο
(.Γ.)

7.3

Έιεγρνο γεσκεηξίαο θαη πιηθψλ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ

(βάζεη ειέγρνπ ή
επηζεψξεζεο)

Υ

213
216

Δπαιήζεπζε δηαζηάζεσλ
αζθαιείαο θαη επηζεψξεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ θαη
αζθάιηζεο
χζθημε ζπλδέζκσλ
Λίπαλζε

221

Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πιηθψλ

Υ

222
223
224

Έιεγρνο θαη ξχζκηζε δηαθέλνπ
χζθημε ζπλδέζκσλ
Λίπαλζε

Υ
Υ
Υ

212

ΒΑΔΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Υ
Υ
Υ

Αποζηπάγγιζη
301

Καζαξηζκφο ραλδάθσλ θαη θνίηεο
κηθξψλ ηερληθψλ

Δ 1.0/ 22.7.2011

Υ
(φηαλ θαη φπνπ
απαηηείηαη)
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7.4

7.5

Γευμεηπία ηηρ γπαμμήρ και μησανιζμών γπαμμήρ
401

Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή
ηαθηνπνίεζε ηεο γξακκήο

Υ
(επίπεδν
13
«Δ2» )

403

Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή
ηαθηνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο
γξακκήο

Υ

Φαπακηηπιζηικά ζηπώζηρ ηηρ γπαμμήρ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΔΡΓΑΙΑ

501
502
503
504

7.6

(βάζεη ειέγρνπ ή
επηζεψξεζεο)

Υ
(επίπεδν
14
«Δ2» )
Υ
Υ
Υ

Έιεγρνο θαη δηφξζσζε
εμαζθαιίζεσλ γξακκήο
(εμαζθαιηζηηθνί πάζζαινη,
εμαζθαιίζεηο ζε ζηχινπο
ειεθηξνθίλεζεο, γεσδαηηηθή
ππνδνκή ηεο γξακκήο)

Υ

Σιδηποδπομικά ζήμαηα
701

702

7.8

Γηφξζσζε ηεο θαζεηφηεηαο ησλ
ζηξσηήξσλ
Γηφξζσζε ηεο απφζηαζεο ησλ
ζηξσηήξσλ
Ρχζκηζε αξκψλ δηαζηνιήο
(γξακκή κε αξκνχο)

ΒΑΔΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ

Εξαζθάλιζη ηηρ θέζηρ ηηρ γπαμμήρ

601

7.7

Γηφξζσζε εχξνπο

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ

έιεγρνο θαη ζπληήξεζε
ζηδεξνδξνκηθψλ ζεκάησλ (π.ρ.
ρηιηνκεηξνδείθηεο, ζήκαηα
βξαδππνξηψλ, φξηα ζηάζκεπζεο)
απνθαηάζηαζε νξαηφηεηαο
ζηδεξνδξνκηθψλ ζεκάησλ

Υ

Υ

Εξαζθάλιζη πεπιηςπώμαηορ και οπαηόηηηαρ
801

Καζαξηζκφο γηα εμαζθάιηζε
πεξηηππψκαηνο θαη νξαηφηεηαο

13

Οδεγία Δ 07 01 30B- ΟΡΙΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ-ΜΔΡΟ Β

14

Οδεγία Δ 07 01 30B- ΟΡΙΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ-ΜΔΡΟ Β

Δ 1.0/ 22.7.2011

Υ
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7.9

Ιζόπεδερ διαβάζειρ
ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ
ΔΡΓΑΙΑ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΜΔΝΗ

ΒΑΔΙ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
(βάζεη ειέγρνπ ή
επηζεψξεζεο)

901

πληήξεζε / θαζαξηζκφο ησλ
ζηδεξνηξνρηψλ ζηηο ηζφπεδεο
δηαβάζεηο

Υ

902

Καζαξηζκφο πεξηνρψλ ηζφπεδσλ
δηαβάζεσλ
γηα
εμαζθάιηζε
νξαηφηεηαο

Υ

7.10 Εγκαηαζηάζειρ αζθάλειαρ πποζυπικού και κοινού
Έιεγρνο
θαη
1001 θηγθιηδσκάησλ,
απνβάζξεο θιπ

ζπληήξεζε
θζνξψλ
ζε

Υ

8 Διορθωτική ςυντήρηςη
8.1

Υλικά επιδομήρ
ΔΡΓΑΙΑ

ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΗ
ΑΜΔΗ

114
110ηδεξνηξνρηέο

115
116

140-Έξκα

150-Γηάθνξα

141

153

Απνθνπή εθρεηιψζεσλ ζηα άθξα
ζηδεξνηξνρηψλ (γξακκή κε
αξκνχο)
Απνθαηάζηαζε ζξαχζεο
ζηδεξνηξνρηάο
Αλαγφκσζε ή αληηθαηάζηαζε
ζπγθνιιήζεσλ

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΗ
Υ

Υ
Υ

πκπιήξσζε φπνπ απαηηείηαη ηεο
δηαηνκήο έξκαηνο

Υ
(επηβνιή
ιήςεο
έθηαθησλ
κέηξσλ)

Υ
(φπνπ
απαηηείηαη)

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ
πιηθψλ επηδνκήο

Υ
(επηβνιή
ιήςεο
έθηαθησλ
κέηξσλ)

Υ

Δ 1.0/ 22.7.2011
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8.2

Μησανιζμοί γπαμμήρ
ΔΡΓΑΙΑ

214
210-Αιιαγέο
θαη
δηαζηαπξώζεηο
215

220-πζθεπέο
δηαζηνιήο
(.Γ.)

8.3

225

8.5

ΑΜΔΗ

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΗ

Απνθαηάζηαζε γεσκεηξίαο εθηφο
νξίσλ

Υ
(επηβνιή
ιήςεο
έθηαθησλ
κέηξσλ)

Υ

Αληηθαηάζηαζε πιηθψλ κε θζνξά
εθηφο νξίσλ ή κε ζξαχζε

Υ
(επηβνιή
ιήςεο
έθηαθησλ
κέηξσλ)

Υ

Απνθαηάζηαζε δηαθέλνπ

Υ
(επηβνιή
ιήςεο
έθηαθησλ
κέηξσλ)

Υ

Αποζηπάγγιζη
301

8.4

ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΗ

Καζαξηζκφο ραλδάθσλ θαη θνίηεο
κηθξψλ ηερληθψλ

Υ

Γευμεηπία ηηρ γπαμμήρ
401

Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή
ηαθηνπνίεζε ηεο γξακκήο

402

Άξζε παξακφξθσζεο γξακκήο
(π.ρ. ζηξέβισζε)

Υ
(Δπίπεδν
15
«Δ3» )

Υ
(επίπεδν
16
«Δ2» )

Υ

Φαπακηηπιζηικά ζηπώζηρ ηηρ γπαμμήρ
501

δηφξζσζε εχξνπο

15

Οδεγία Δ 07 01 30B- ΟΡΙΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ-ΜΔΡΟ Β

16

Οδεγία Δ 07 01 30B- ΟΡΙΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ-ΜΔΡΟ Β

17

Οδεγία Δ 07 01 30B- ΟΡΙΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ-ΜΔΡΟ Β

18

Οδεγία Δ 07 01 30B- ΟΡΙΑ ΦΑΛΜΑΣΩΝ-ΜΔΡΟ Β

Δ 1.0/ 22.7.2011

Υ
(Δπίπεδν
17
«Δ3» )

Υ
(επίπεδν
18
«Δ2» )

31/36

ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΠΙΓΟΜΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ-ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ

8.6

Έκηακηο ζςμβάν

ΔΡΓΑΙΑ

ΓΙΟΡΘΩΣΙΚΗ
ΑΜΔΗ

Απνθαηάζηαζε γξακκήο κεηά απφ
έθηαθην ζπκβάλ (π.ρ.
1101
εθηξνρηαζκφ, πιεκκχξα
θαηαπηψζεηο πξαλψλ θ.ι.π.)

Δ 1.0/ 22.7.2011

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΗ

Υ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: Κσδηθνπνίεζε
εξγαζηψλ
100- Υλικά επιδομήρ

110-ηδεξνηξνρηέο

120-Μηθξό πιηθό

130-ηξσηήξεο
140-Έξκα

150-Γηάθνξα

111

Λείαλζε λέσλ ζηδεξνηξνρηψλ

112

Λείαλζε ελ ρξήζεη ζηδεξνηξνρηψλ

113

Αληηθαηάζηαζε κεκνλσκέλσλ ζηδεξνηξνρηψλ

114

Απνθνπή εθρεηιψζεσλ ζηα άθξα ζηδεξνηξνρηψλ
(γξακκή κε αξκνχο)

115

Απνθαηάζηαζε ζξαχζεο ζηδεξνηξνρηάο

116

Αλαγφκσζε ή αληηθαηάζηαζε ζπγθνιιήζεσλ

117

Λίπαλζε

121

Σαθηνπνίεζε ειαζηηθψλ ππνζεκάησλ

122

Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθψλ ππνζεκάησλ

123

πληήξεζε ζπλδέζκσλ

124

Αληηθαηάζηαζε ζπλδέζκσλ

131

Αληηθαηάζηαζε ζηξσηήξσλ

141

πκπιήξσζε φπνπ απαηηείηαη ηεο δηαηνκήο έξκαηνο

142

Αληηθαηάζηαζε / θαζαξηζκφο έξκαηνο

151

Γηφξζσζε ζέζεο πηεξπγίσλ αληίδξαζεοαληηνδεπηηθψλ

152

Αληηθαηάζηαζε πηεξπγίσλ αληίδξαζεο-αληηνδεπηηθψλ

153

Αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ πιηθψλ επηδνκήο

Δ 1.0/ 22.7.2011
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200- Μησανιζμοί γπαμμήρ
211 Έιεγρνο γεσκεηξίαο θαη πιηθψλ
212
210-Αιιαγέο θαη
δηαζηαπξώζεηο

Δπαιήζεπζε δηαζηάζεσλ αζθαιείαο θαη επηζεψξεζε
ηνπ ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ θαη αζθάιηζεο

213 χζθημε ζπλδέζκσλ
214 Απνθαηάζηαζε γεσκεηξίαο εθηφο νξίσλ
215

Αληηθαηάζηαζε πιηθψλ κε θζνξά εθηφο νξίσλ ή κε
ζξαχζε

216 Λίπαλζε
221 Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε πιηθψλ
222 Έιεγρνο θαη ξχζκηζε δηαθέλνπ
220-πζθεπέο
δηαζηνιήο (.Γ.)

223 χζθημε ζπλδέζκσλ
224 Λίπαλζε
225 Απνθαηάζηαζε δηαθέλνπ

300 – Αποζηπάγγιζη
301

Καζαξηζκφο ραλδάθσλ θαη θνίηεο κηθξψλ ηερληθψλ

400 - Γευμεηπία ηηρ γπαμμήρ
401

Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηαθηνπνίεζε ηεο
γξακκήο (άξζξν 12 ηνπ Ν.Κ.Δ.Γ.)

402

Άξζε παξακφξθσζεο γξακκήο (π.ρ. ζηξέβισζε)

403

Οξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή ηαθηνπνίεζε ησλ
κεραληζκψλ ηεο γξακκήο

500 - Φαπακηηπιζηικά ζηπώζηρ ηηρ γπαμμήρ
501

Γηφξζσζε εχξνπο

502

Γηφξζσζε ηεο θαζεηφηεηαο ησλ ζηξσηήξσλ

503

Γηφξζσζε ηεο απφζηαζεο ησλ ζηξσηήξσλ

504

Ρχζκηζε αξκψλ δηαζηνιήο (γξακκή κε αξκνχο)

600 - Εξαζθάλιζη ηηρ θέζηρ ηηρ γπαμμήρ
601

Έιεγρνο θαη δηφξζσζε εμαζθαιίζεσλ γξακκήο
(εμαζθαιηζηηθνί πάζζαινη, εμαζθαιίζεηο ζε ζηχινπο
ειεθηξνθίλεζεο, γεσδαηηηθή ππνδνκή ηεο γξακκήο)

Δ 1.0/ 22.7.2011
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700 - Σιδηποδπομικά ζήμαηα
701
702

Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ζηδεξνδξνκηθψλ ζεκάησλ
(π.ρ. ρηιηνκεηξνδείθηεο, ζήκαηα βξαδππνξηψλ, φξηα
ζηάζκεπζεο)
απνθαηάζηαζε νξαηφηεηαο ζηδεξνδξνκηθψλ
ζεκάησλ

800 - Εξαζθάλιζη πεπιηςπώμαηορ και οπαηόηηηαρ
801

Καζαξηζκφο γηα εμαζθάιηζε πεξηηππψκαηνο θαη
νξαηφηεηαο

900 - Ιζόπεδερ διαβάζειρ
901
902

πληήξεζε / θαζαξηζκφο ησλ ζηδεξνηξνρηψλ ζηηο
ηζφπεδεο δηαβάζεηο
Καζαξηζκφο πεξηνρψλ ηζφπεδσλ δηαβάζεσλ γηα
εμαζθάιηζε νξαηφηεηαο

1000 - Εγκαηαζηάζειρ αζθάλειαρ πποζυπικού και κοινού
1001

Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε θηγθιηδψκαησλ, θζνξψλ ζε
απνβάζξεο θιπ

1100 - Έκηακηα ζςμβάνηα
Απνθαηάζηαζε γξακκήο κεηά απφ έθηαθην ζπκβάλ
1101 (π.ρ. εθηξνρηαζκφ, πιεκκχξα θαηαπηψζεηο πξαλψλ
θ.ι.π.)

Δ 1.0/ 22.7.2011
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: Καηεγνξηνπνίεζε
ησλ γξακκψλ
Η θαηεγνξηνπνίεζε ηεο γξακκήο θαηά ηελ παξ. 3 θαη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα
(2011) δίδεηαη θαησηέξσ:
Πίλαθαο 9: Καζνξηζκφο θαηεγνξίαο γξακκήο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ

α/α

19

Σκήκα Γξακκήο

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

1

Πεηξαηάο - Αζήλα (.. Λαξίζεο)

Γ3Α

2

Αζήλα (.. Λαξίζεο) - Οηλφε

Γ4Α

3

Οηλφε - Σηζνξέα

Γ2Α

4

Σηζνξέα - Γνκνθφο

Γ4Α

5

Γνκνθφο - Θεζζαινλίθε

Γ2Α

6

Θεζζαινλίθε - Αιεμαλδξνχπνιε

7

Αιεμαλδξνχπνιε - Οξκέλην

Γ2Β

8

Θεζζαινλίθε - Δηδνκέλε

Γ2Β

9

ηξπκψλαο - Πξνκαρψλαο

Γ4Β

10

Πιαηχ - Κνδάλε - Φιψξηλα

Γ3Β

11

Παιαηνθάξζαινο - Καιακπάθα

Γ2Β

12

Λάξηζα - Βφινο

Γ4Β

13

Οηλφε - Υαιθίδα

Γ3Β

14

ΚΑ - Αεξνδξφκην

Γ2Β

15

ΚΑ - Κφξηλζνο - Κηάην (λέα γξακκή)

Γ2Β

16

Ληαλνθιάδη - ηπιίδα

Γ4Β

Γ2Β, Γ3Β, Γ4Β

19

Αλαιφγσο ηεο θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο (αλαθαηληζζέληα θαη κε ηκήκαηα)
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