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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ
bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông tư
số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải
Căn cứ Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao
thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Cục trưởng Cục
Đường sắt Việt Nam;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số
nội dung của Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức vật tư cho một
chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo Thông
tư số 58/2012/TT-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải
1. Mục 2.3, Chương I, Tập 1 Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu
hạ tầng đường sắt quốc gia, hạng mục đường, cầu, cống, hầm và các công trình
kiến trúc được sửa đổi, bổ sung như sau:
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“2.3. Với những đoạn đường khác với điều kiện tiêu chuẩn, định mức tiêu hao
vật tư cho đoạn đường cong có bán kính R được xác định như sau:
- Xác định số ray trong đường cong thực hiện theo Phụ lục B.
- Số lượng tà vẹt và phụ kiện nối giữ lấy theo định mức trong điều kiện tiêu
chuẩn nhân với hệ số K1, được xác định như sau:
K1 =

n1
n2

Trong đó: n1 là số tà vẹt trên 01 km đường cong (thanh); n2 là số tà vẹt trên
01 km đường thẳng (thanh); các vật tư khác theo như định mức trong điều kiện
tiêu chuẩn.
- Với những tuyến có đôi tàu, tốc độ, trọng lượng không tiêu chuẩn, định mức
tiêu hao vật tư lấy theo định mức trong điều kiện tiêu chuẩn nhân hệ số K2, được
xác định như sau:
K2 =

30 Vx2 Xi Qi
70
x 2x x
+
100 60 10 600 100

Trong đó: Vx là tốc độ trung bình của tuyến đường sắt (km/h); Xi là số đôi tàu
vận dụng bình quân một ngày đêm trên tuyến đường; Qi là tổng trọng bình quân
của đoàn tàu (tấn).
- Định mức tiêu hao vật tư cho đoạn đường có độ dốc i (‰) được xác định
như sau:
+ Đối với đoạn đường thẳng, lấy định mức trong điều kiện tiêu chuẩn nhân hệ
số K3;
+ Đối với đoạn đường cong, lấy định mức trong điều kiện đường cong nhân hệ
số K3;
Trong đó, hệ số K3 được xác định như sau:
Khi i < 10‰

K3 = 1,00;

Khi 10‰ ≤ i ≤ 12‰

K3 = 1,05;

Khi 12‰< i ≤ 15‰

K3 = 1,10;

Khi i > 15‰

K3 = 1,15.

- Những tuyến đường chở hóa chất có thể gây ăn mòn kim loại được nhân thêm
hệ số ăn mòn K4 = 1,10 cho những vật tư có nguồn gốc kim loại (ray, phụ kiện).
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- Với tuyến đường lồng, do nước thải vệ sinh rơi xuống đúng vị trí đặt phụ
kiện nối giữ gây hư hỏng nhanh, các chi tiết phụ kiện như đinh đường, bu lông, cóc
giữ ray, vòng đệm, đệm sắt nhân thêm hệ số điều chỉnh K5 = 1,05.
- Định mức tiêu hao vật tư cho đường ga, đường nhánh xác định theo định mức
tiêu chuẩn và hệ số điều chỉnh K2.
- Định mức tiêu hao vật tư cho các bộ ghi đường sắt lấy theo định mức vật tư
của bộ ghi đơn tg tg 1/10 - 43 - 24,414 m (lấy theo Bảng 17) nhân hệ số Kg, được
xác định như sau:
Kg =

Lg
24,414

Trong đó: Lg là chiều dài bộ ghi đơn tà vẹt gỗ cần xác định định mức (m);
24,414 là chiều dài bộ ghi đơn tg 1/10 - 43 - 24,414 (m).”
2. Mục I, Phụ lục A, Tập 1 Định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ
tầng đường sắt quốc gia; hạng mục đường, cầu, cống, hầm và các công trình kiến
trúc được sửa đổi như sau:
“I. Số ray (thanh) cần thay cho 01 km đường thẳng xác định như sau:
nr =

Nr
50

Trong đó: Nr là số ray trên 01 km đường (ray dài 25 m là 80 thanh; ray dài
12,5 m là 160 thanh); 50 là tuổi thọ (năm) của ray trên đường thẳng.”
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn
vị phản ánh kịp thời để Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp.
3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục
Đường sắt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thủ
trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Thông tư này./.
BỘ TRƯỞNG

Trương Quang Nghĩa

