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1.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΗΓΙΑ

Οη γεληθέο δηαηάμεηο ζηξώζεο θαη ζπληήξεζεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο κε αξκνύο αθνξνύλ
γξακκέο, νη νπνίεο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν έρνπλ ζηξσζεί ή πξόθεηηαη λα ζηξσζνύλ κε
ακθίδεζε ησλ ζηδεξνηξνρηώλ.
Αληηθείκελν ηεο νδεγίαο απνηειεί
 ν θαζνξηζκόο ησλ απαηηνπκέλσλ δηαθέλσλ ζηνπο αξκνύο, αλάινγα κε ηελ
ζεξκνθξαζία ηνπνζέηεζεο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ,
 ε δηάηαμε ζηξώζεο ζε θακπύιεο, όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηδεξνηξνρηέο εμίζσζεο θαη
 ε ξύζκηζε δηαθέλσλ, σο εξγαζία ζπληήξεζεο πνπ αθνξά εηδηθά ζηνπο αξκνύο
Γελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο νδεγίαο ε ζηξώζε θνιιεηώλ κνλσηηθώλ αξκώλ, νη νπνίνη
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ιόγνπο ζπλέρεηαο ησλ θπθισκάησλ γξακκήο ηεο ζεκαηνδόηεζεο, νύηε
ε ζηξώζε εηδηθώλ δηαηάμεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο αξκνί, όπσο νη ζπζθεπέο δηαζηνιήο, ησλ
νπνίσλ ε ηνπνζέηεζε θαιύπηεηαη από εηδηθόηεξεο ηερληθέο νδεγίεο.
H νδεγία εθαξκόδεηαη ζε γξακκέο θαλνληθνύ εύξνπο.
Σε γξακκέο κεηξηθνύ εύξνπο εθαξκόδεηαη ην Κεθάιαην 3.2 ηνπ «Καλνληζκνύ Φάξαμεο θαη
Δπηδνκήο Μεηξηθήο Γξακκήο (ΝΚΔΜΓ)» (2006).
Τεθκεξίσζε ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξνύζα, θαζώο θαη πξόζζεην πιεξνθνξηαθό πιηθό
ζε ζρέζε κε ην παξόλ Καλνληζηηθό Κείκελν ππάξρεη ζην Δγρεηξίδην «Γξακκέο κε Αξκνύο Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο Γξακκήο κε Αξκνύο» ηεο Γηεύζπλζεο Γξακκήο.
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2.

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΡΩΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΤ

Γξακκέο κε αξκνύο ζηξώλνληαη κόλν εθ’ όζνλ ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ κία από ηηο παξαθάησ
ζπλζήθεο:
 δελ δύλαηαη λα ζηξσζεί γξακκή κε ΣΣΣ, θαζώο δελ πιεξνύληαη νη απαηηήζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ ΝΚΔΓ (Άξζξν 11: «Σηξώζε γξακκώλ κε ζπλερώο ζπγθνιιεκέλεο
ζηδεξνηξνρηέο (Σ.Σ.Σ.)»).
 Η ππνδνκή ηεο γξακκήο δελ είλαη θαηάιιειε γηα ζηξώζε γξακκήο κε ΣΣΣ, π.ρ. ιόγσ
θαθήο πνηόηεηαο (ελδεηθηηθά: εθ’ όζνλ παξνπζηάδεη θαζηδήζεηο, έδαθνο πνπ
παξνπζηάδεη θαηλόκελα δηόγθσζεο, θ.ιπ.).
Δθ’ όζνλ ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαρεηξηζκέλεο θαη όρη λέεο ζηδεξνηξνρηέο, πξέπεη απηέο πνπ
επηιέγνληαη λα έρνπλ παξόκνηα θζνξά (ηόζν θαζ’ ύςνο όζν θαη ζηελ παξεηά).
Γηα γξακκέο κε αξκνύο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηδεξνηξνρηέο κήθνπο έσο 36 m. Δίλαη δπλαηή
ε ρξήζε θαη ζηδεξνηξνρηώλ κήθνπο έσο 54 m, όκσο ε ρξήζε ηνπο ζπληζηάηαη λα
απνθεύγεηαη, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ζηε ξύζκηζε ησλ αξκώλ.
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3.

ΣΡΩΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΤ – ΜΕΘΟΔΟ ΕΡΓΑΙΑ

Σε γξακκέο πνπ ζηξώλνληαη κε ακθηδεηνύκελνπο αξκνύο, ηζρύνπλ ηα εμήο:

3.1. Σηπώζη γπαμμήρ ζηην ύπαιθπο
1. Τα δηάθελα πνπ πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηνπο αξκνύο ηε ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ
ζηδεξνηξνρηώλ, εμαξηώληαη από ηελ ζεξκνθξαζία ηεο ζηδεξνηξνρηάο θαηά ηε ζηηγκή
εθείλε. Σηνλ πίλαθα 1 δίλνληαη ηα δηάθελα γηα ζηδεξνηξνρηέο 12, 18, 30, 36 θαη 54 m.
2. Οη ηηκέο ηνπ πίλαθα 1 ππνινγίδνληαη από ηε ζρέζε:

δ Τ  (t n  tT )  α   [mm],
όπνπ
tn

ζεξκνθξαζία [oC] ζηελ νπνία ην πξνβιεπόκελν δηάθελν είλαη 0 (θιεηζηά δηάθελα,
δΤ =0 mm)

tT

ζεξκνθξαζία [oC] γηα ηελ νπνία ζα ππνινγηζζεί ην δηάθελν

α

ζεξκηθόο ζπληειεζηήο δηαζηνιήο ηνπ ράιπβα: 0,0000115 [ oC-1]



κήθνο ηεο ζηδεξνηξνρηάο [mm]

Παξάδεηγκα:
Έζησ γξακκή ζηξσκέλε κε κήθνο ζηδεξνηξνρηώλ 18 m. Ζεηείηαη ην απαηηνύκελν
δηάθελν όηαλ ε ζηξώζε γίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία 21 νC.
To απαηηνύκελν δηάθελν ππνινγίδεηαη σο εμήο:
(1) Γηα ζηδεξνηξνρηά κήθνπο 18 m, ην δηάθελν κεδελίδεηαη ζε ζεξκνθξαζία
ζηδεξνηξνρηάο 48 νC (Πίλαθαο 1): δει. tn = 48 νC
(2) Σηνπο 21 oC αληηζηνηρεί δηάθελν

δ Τ  (48  21)  0,0000115  18000  5,6 mm
ν

(3) Σπλεπώο ζε ζεξκνθξαζία 21 C ζα πξνβιέςνπκε δηάθελν 6 mm.
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Πίλαθαο 1: Αληηζηνηρία ζεξκνθξαζίαο – δηαθέλνπ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζηδεξνηξνρηώλ κε αξκνύο1
Μήκος ζιδηροηροτιάς
Διάκενο

12 m

18 m

30 m

36 m

54 m

Περιοτή θερμοκραζίας εθαρμογής διακένοσ [oC]
0 mm

47

48

44

35

31

1 mm

40 έσο 46

43 έσο 47

41 έσο 43

33 έσο 34

29 έσο 30

2 mm

32 έσο 39

38 έσο 42

38 έσο 40

30 έσο 32

27 έσο 28

3 mm

25 έσο 31

34 έσο 37

35 έσο 37

28 έσο 29

26

4 mm

18 έσο 24

29 έσο 33

32 έσο 34

26 έσο 27

24 έσο 25

5 mm

11 έσο 17

24 έσο 28

30 έσο 31

23 έσο 25

23

6 mm

3 έσο 10

19 έσο 23

27 έσο 29

21 έσο 22

21 έσο 22

7 mm

-4 έσο 2

14 έσο 18

24 έσο 26

18 έσο 20

19 έσο 20

8 mm

-11 έσο -5

9 έσο 13

21 έσο 23

16 έσο 17

18

9 mm

-15 έσο -12

5 έσο 8

18 έσο 20

14 έσο 15

16 έσο 17

10 mm

0 έσο 4

15 έσο 17

11 έσο 13

15

11 mm

-5 έσο -1

12 έσο 14

9 έσο 10

13 έσο 14

12 mm

- 10 έσο -6

9 έσο 11

6 έσο 8

11 έσο 12

13 mm

-15 έσο -11

6 έσο 8

4 έσο 5

10

14 mm

3 έσο 5

1 έσο 3

8 έσο 9

15 mm

1 έσο 2

-1 έσο 0

7

16 mm

-2 έσο 0

-3 έσο -2

5 έσο 6

17 mm

-5 έσο -3

-6 έσο -4

3 έσο 4

18 mm

- 8 έσο -6

-8 έσο -7

2

- 11 έσο -9

- 11 έσο -9

0 έσο 1

19 mm

2

3. Τν κέγηζην δηάθελν εμαξηάηαη από

1



ηελ δηάκεηξν ησλ νπώλ ηεο ζηδεξνηξνρηάο,



ηελ δηάκεηξν ησλ νπώλ θαη ησλ βιήηξσλ ηνπ ακθηδέηε,



ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ θεληξηθώλ νπώλ ηνπ ακθηδέηε θαζώο θαη



ηελ απόζηαζε ηεο νπήο ζηε ζηδεξνηξνρηά από ην άθξν ηεο ζηδεξνηξνρηάο.

Οη ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ηνπ Πίλαθαο 1 θαη θαιή εξκάησζε, ζεξκηθόο ζπληειεζηήο ράιπβα α =
o

5

0,0000115 1/ C θαη κέηξν ειαζηηθόηεηαο ράιπβα Δ = 2,1 * 10 N/mm
2

Αληηζηνηρεί ζε dR 33 mm, dA 26 mm, dB 24 mm, d 100 mm θαη L1 46 mm γηα κήθε ≥ 30 m.
Ε 1.0 / 10-10-2011
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Ο ππνινγηζκόο ηνπ κέγηζηνπ δηαθέλνπ δmax, πνπ επηηξέπεη ε ακθίδεζε, ππνινγίδεηαη
από ηε ζρέζε

δmax  d  2  L1  d R  d A  2  d B
όπνπ (βι. Σρήκα 1)
d

απόζηαζε κεηαμύ ησλ δύν κεζαίσλ νπώλ ακθίδεζεο [mm]

L1

απόζηαζε ηνπ άθξνπ ηεο ζηδεξνηξνρηάο από ην θέληξν ηεο πιεζηέζηεξεο νπήο
[mm]

dR

δηάκεηξνο νπήο ζηδεξνηξνρηάο [mm]

dA

δηάκεηξνο νπήο ακθηδέηε [mm]

dB

δηάκεηξνο βιήηξνπ ακθίδεζεο [mm]

Σρήκα 1: Σύλδεζε ζηδεξνηξνρηώλ κε ακθηδέηε

4. Τν κέγηζην δηάθελν πνπ επηηξέπεηαη είλαη 23 mm.
5. Η δηάκεηξνο ησλ νπώλ dR ζηηο ζηδεξνηξνρηέο ηζνύηαη κε 30 mm, όηαλ ην κήθνο ησλ
ζηδεξνηξνρηώλ είλαη κηθξόηεξν ησλ 30 m θαη απμάλεηαη θαηά 3 mm (dR = 33 mm), όηαλ ην
κήθνο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ησλ 30 m.
6.

Οη ζηδεξνηξνρηέο ηνπνζεηνύληαη θαηά ηξόπνλ ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαζεηόηεηα ησλ
αξκώλ (δει. ην δεύγνο ησλ αξκώλ ησλ ζηδεξνηξνρηώλ πξέπεη λα βξίζθνληαη, ζηελ απηή
θάζεην πξνο ηνλ άμνλα γξακκήο).

7.

Δπηηξέπεηαη απόθιηζε σο πξνο ηελ θαζεηόηεηα έσο 30 mm.
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8. Η ξνπή ζύζθημεο ησλ βιήηξσλ ηνπ ακθηδέηε ζα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 250 Nm.
Υπεξβνιηθή ζύζθημε ησλ βιήηξσλ ηνπ ακθηδέηε πξέπεη λα απνθεύγεηαη, δηόηη
παξεκπνδίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ αξκνύ.

3.2. Σηπώζη γπαμμήρ ζε ζήπαγγερ
1. Σε ζήξαγγεο, κήθνπο κηθξόηεξνπ ή ίζνπ κε 200 m, θαζώο θαη ζηα αθξαία ηκήκαηα
κεγαιύηεξσλ ζεξάγγσλ (κέρξηο απνζηάζεσο 100 m από ηα ζηόκηά ηνπο), ζα αθήλνληαη
ηα ίδηα δηάθελα, όπσο θαη ζηελ ύπαηζξν.
2. Σην εζσηεξηθό ζεξάγγσλ κεγαιύηεξνπ κήθνπο από 200 m, θαη γηα ηα ζεκεία ησλ, πνπ
απέρνπλ 100 m θαη πέξα από ην πιεζηέζηεξν ζηόκην, ηα θαλνληθά δηάθελα ππνβηβάδνληαη
ζην κηζό ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο, πνπ ζα είραλ ζην ύπαηζξν.

3.3. Σιδηποηποσιέρ εξίζωζηρ ζηιρ καμπύλερ
1. Σε θακπύιεο, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε θαζεηόηεηα ησλ αξκώλ (βι. παξ. 3.1 εδάθην 6),
πξέπεη ζηελ εζσηεξηθή ζηδεξνηξνρηά λα γίλεηαη ρξήζε ζηδεξνηξνρηώλ βξαρύηεξνπ
κήθνπο από ην θαλνληθό κήθνο (ζηδεξνηξνρηέο εμηζώζεσο).
2. Τν αλαγθαίν πιήζνο ζηδεξνηξνρηώλ εμίζσζεο θαη ε δηάηαμε ζηξώζεο, ππνινγίδεηαη θαηά
ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα ηεξνύληαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 3.1 εδάθην 6 ηνπ παξόληνο.
3. Σηδεξνηξνρηέο εμίζσζεο ζα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θακπύιεο κεγίζηεο αθηίλαο R θαη
αλάινγα κε ην κήθνο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ ζηδεξνηξνρηώλ ζύκθσλα κε ηνλ Πίλαθαο
2, νύησο ώζηε λα ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο θαζεηόηεηαο ησλ αξκώλ ηεο παξ. 3.1 εδάθην 6
ηνπ παξόληνο.
Πίλαθαο 2: Μέγηζηε ηηκή αθηίλαο θακπύιεο, ζηηο νπνίεο επηβάιιεηαη ε ρξήζε ζηδεξνηξνρηώλ εμίζσζεο
Μήκος
ζιδηροηροτιάς

Μέγιζηη ηιμή
ακηίνας καμπύλης



R

[m]

[m]

1

18

900

2

36

1800

α/α

4. Η βξάρπλζε κ ηεο εζσηεξηθήο ζηδεξνηξνρηάο, ζε ζρέζε κε ην θαλνληθό κήθνο  ηεο
αληίζηνηρεο εμσηεξηθήο, ππνινγίδεηαη από ηελ ζρέζε:
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κ  

Π
RΠ

θαη θαηά κεγάιε πξνζέγγηζε από ηελ ζρέζε:

κ  

Π
R

όπνπ (βιέπε Σρήκα 2)
Π

ε απόζηαζε ησλ αμόλσλ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζηδεξνηξνρηάο (γηα γξακκή
θαλνληθνύ εύξνπο Π = 1,5 m 3)

R

ε αθηίλα ηεο θακπύιεο ζε κέηξα.

Σρήκα 2: Απεηθόληζε ηεο βξάρπλζεο κ ηεο εζσηεξηθήο ζηδεξνηξνρηάο

5. Ο ππνινγηζκόο ηνπ εδαθίνπ (3) ηζρύεη θαη ζηε πεξίπησζε ηεο θακπύιεο ζπλαξκνγήο κε
ηε δηαθνξά όηη πξέπεη λα ππνινγηζζεί ε αθηίλα ζηελ ππόςε ζέζε. Ο ππνινγηζκόο γίλεηαη
ζηε κέζε ηνπ ηεκαρίνπ ζηδεξνηξνρηάο κε ηελ ζρέζε

3

Π = 1,05 m γηα γξακκή κεηξηθνύ εύξνπο
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x

όπνπ
R

ε αθηίλα ηεο θακπύιεο ζε κέηξα

L

κήθνο θακπύιεο ζπλαξκνγήο

x

ζέζε ηνπ κέζνπ ζηδεξνηξνρηάο από ηελ αξρή ηνπ ηόμνπ ζπλαξκνγήο

3.4. Διάηαξη ζηπωηήπων ζηοςρ απμούρ
1. Σπληζηάηαη ζηνπο αξκνύο ε δηάηαμε κε ρξήζε δηδύκσλ ζηξσηήξσλ

Σρήκα 3: Αξκόο ζε δίδπκνπο μύιηλνπο ζηξσηήξεο

Σρήκα 4: Αξκόο ζε δίδπκνπο κεηαιιηθνύο ζηξσηήξεο
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4.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΑΡΜΟΤ

1. Τα δηάθελα ησλ αξκώλ πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη, ηδηαίηεξα ζε ζέζεηο πνπ
ζπλεπάγνληαη δπζκελείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, δειαδή:


ζηηο άθξεο ηκεκάησλ κε έληνλεο θιίζεηο θαη ζηα ρακειόηεξα ζεκεία αλσθεξεηώλ
ή θαησθεξεηώλ,



ζε ζέζεηο πνπ επηβαξύλνληαη κε ζπρλέο ηξνρνπεδήζεηο (πεξηνρέο πξνζέγγηζεο
ζε ζέζε βξαδππνξηώλ, εηζόδνπο ζηαζκώλ, ζεκεία ζηαζκεύζεσο),



ζηηο πξνζβάζεηο κεηαιιηθώλ γεθπξώλ, εθνδηαζκέλσλ κε εηδηθέο ζπζθεπέο
δηαζηνιήο,



ζε πεξηνρέο ηζνπέδσλ δηαβάζεσλ, αιιαγώλ, δηαζηαπξώζεσλ, πιαζηίγγσλ, θιπ.



ζε ηκήκαηα, πνπ ην θαηάζηξσκα παξνπζηάδεη θαζηδήζεηο, ηδίσο ζηηο πεξηόδνπο
ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ



ζε ζεκεία πνπ εκθαλίδνπλ θίλδπλν ζηξέβισζεο θαη ηδηαίηεξα ζε θακπύιεο κηθξήο
αθηίλαο νξηδνληηνγξαθηθά.

2. Τν δηάθελν κεηξάηαη κε ζθελνεηδή θαλόλα. Πξηλ από ηελ κέηξεζε θαη θαηά ηελ κέηξεζε
ζε έλα ηκήκα γξακκήο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ζηδεξνηξνρηάο κε εηδηθά
ζεξκόκεηξα, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ ζθηεξή πιεπξά ηνπ θνξκνύ ηεο ζηδεξνηξνρηάο.
3. Η ζπρλόηεηα ηεο επηζεώξεζεο γξακκώλ κε αξκνύο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 6.2.5 ηεο
νδεγίαο Δ 07.01.20 «Σπληήξεζε ηεο επηδνκήο ηεο γξακκήο - Γεληθέο αξρέο». Δηδηθόηεξα
ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθό παξακνξθώζεσλ (γηα παξάδεηγκα πεξηνρέο κε θαζηδήζεηο)
ζπληζηάηαη νη αξκνί λα επηζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά αλά ηξίκελν.
4. Δξγαζίεο επηδνκήο, πνπ ζπλεπάγνληαη απνγύκλσζε ηεο γξακκήο, δελ επηηξέπεηαη λα
εθηεινύληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, γηα λ’ απνθεύγνληαη παξακνξθώζεηο. Σηηο
πεξηπηώζεηο απηέο γηα λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαζηνιή ησλ ζηδεξνηξνρηώλ επηηξέπεηαη
ειαθξά ραιάξσζε ησλ βιήηξσλ ησλ ακθηδεηώλ ζηνπο αξκνύο, εθ’ όζνλ πθίζηαληαη
ακθηβνιία γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
5. Γελ πξέπεη λα εθηεινύληαη εξγαζίεο ζηε γξακκή, ζε πεξίπησζε παγεηνύ, γηα ηνλ θίλδπλν
ζξαύζεο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ.
6. Κάησ από πςειέο ζεξκνθξαζίεο, δελ επηηξέπεηαη λα ραιαξώλνληαη ή λα ιύλνληαη ηα
βιήηξα ησλ αγθπξίσλ ή ηα ειηθσηά ησλ ζπλδέζκσλ.
7. Σπληζηάηαη ζε ζεξκνθξαζία αέξνο > 38 oC, λα ππάξρεη επηηήξεζε ζε ζεκεία κε ηζηνξηθό
παξακνξθώζεσλ.
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5.

ΡΤΘΜΙΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ Ε ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

1. Τα δηάθελα ησλ αξκώλ πξέπεη λα κεηώλνληαη, αλ ζε κήθνο 180 κέηξσλ ην άζξνηζκά ηνπο
βξεζεί κεγαιύηεξν, θαηά 75%, από ην άζξνηζκα ησλ θαλνληθώλ δηαθέλσλ ζηε
ζεξκνθξαζία ηεο κεηξήζεσο.
2. Μεκνλσκέλνη αξκνί, κε δηάθελν θαηά 100% κεγαιύηεξν από ην θαλνληθό (ηδίσο ζε
ηκήκαηα κε ζπρλέο θαζηδήζεηο) πξέπεη λα δηνξζώλνληαη ακέζσο, γηα λ’ απνθεύγεηαη ε
θζνξά ζηηο άθξεο ησλ ζηδεξνηξνρηώλ.
3. Τα δηάθελα ησλ αξκώλ πξέπεη λ’ απμάλνληαη ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:


Αλ ζε κήθνο 180 κέηξσλ, ην άζξνηζκά ηνπο βξεζεί κηθξόηεξν θαηά 25% από ην
άζξνηζκα ησλ θαλνληθώλ δηαθέλσλ, ζηε ζεξκνθξαζία ηεο κεηξήζεσο.



Αλ ηξεηο (γηα ζηδεξνηξνρηέο κήθνπο 18 m) ή ηέζζεξηο (γηα ζηδεξνηξνρηέο κήθνπο
12 m) δηαδνρηθνί αξκνί παξακέλνπλ θιεηζηνί, ζε ζεξκνθξαζία θαηώηεξε από
εθείλε, κε ηελ νπνία ππνινγίζηεθαλ.



Σε πεξηπηώζεηο πνπ, παξά ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνύζεο,
παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηε ζηαζεξόηεηα ηεο γξακκήο, ηα αλσηέξσ
πξνβιήκαηα ζα παξνπζηάδνληαη ζηελ ΓΓ γηα εθαξκνγή ησλ ελδεδεηγκέλσλ
κέηξσλ αλά πεξίπησζε.

4. Η ξύζκηζε (ζκίθξπλζε ή αύμεζε) ησλ δηαθέλσλ ησλ αξκώλ πξέπεη λα εθηειείηαη πάληνηε
ζε ζεξκνθξαζία θαηώηεξε από εθείλε, γηα ηελ νπνία ν αξκόο πξνβιέπεηαη λα θιείζεη
ηειείσο, θαη, θαηά θαλόλα, κεηαμύ 15-25νC4, εθηόο αλ εηδηθνί ιόγνη επηβάιινπλ ηε ξύζκηζε
θαη κε άιιε ζεξκνθξαζία.

4

Θεξκνθξαζία ζηδεξνηξνρηάο
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