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ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Ή ΤΟΙΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.

2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ .................................................................................................................................... 1
1.1.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ................................................ 1

1.2.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ......................................................................... 3

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ................................................................... 4
2.1.

2.1.1

Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας .................................................................................................. 4

2.1.2

Ιστοί οδοφωτισµού .................................................................................................................... 4

2.2.

3.

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ......................................................................................................... 4

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ....................................................................................................................... 4

2.2.1

Για τα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας ......................................................................................... 4

2.2.2

Για τους ιστούς οδοφωτισµού ................................................................................................... 5

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .......................................... 5
3.1.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..................................................................... 5

3.2.

ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ................................................................................................................ 5

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ............................................................ 6

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ .................................................................................................................... 6

ΠΕΤΕΠ:05-01-09-02

i

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Ή ΤΟΙΧΩΝ

ii

ΠΕΤΕΠ:05-01-09-02

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Ή ΤΟΙΧΩΝ

Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών
οδοφωτισµού επί γεφυρών ή τοίχων

1.

ΠΕΤΕΠ

05-01-09-02

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προµήθεια και τοποθέτηση στοιχείων έδρασης/ στήριξης µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και
ιστών οδοφωτισµού επί τεχνικών έργων.

1.1. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για την στήριξη των ορθοστατών των µεταλλικών στηθαίων σε Τεχνικά Έργα θα χρησιµοποιούνται
κατάλληλες διατάξεις εργοστασιακής κατασκευής (βλ. Σχήµα 1.1-1), µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά :
• ∆υνατότητα ανάληψης του προβλεπόµενου φορτίου πρόσκρουσης, η οποία θα αποδεικνύεται
µε πιστοποιητικά αναγνωρισµένου εργαστηρίου για το σύνολο στηθαίου-αγκύρωσης, για
επίπεδο συγκράτησης H2 ή H3 ή Η4 κατά EN 1317-1:1998, σύµφωνα µε την µελέτη ασφάλισης
της οδού (βλ. Πίνακα 3.3-1, ΠΕΤΕΠ 05-05-01-00).
• ∆υνατότητα οριζόντιας ρύθµισης κατά την κοχλίωση (οι διατάξεις θα φέρουν ελλειπτικές οπές
διέλευσης κοχλίων).
• ∆υνατότητα υψοµετρικής ρύθµισης (κατακορύφωσης των στηθαίων) µε την παρεµβολή π.χ
πλακας ΝΕΟPRENE .
• Εφαρµογή εργοστασιακής αντιδιαβρωτικής προστασίας σε όλα τα µεταλλικά µέρη των
διατάξεων στερέωσης.
• Τυποποίηση και ακρίβεια των διαστάσεων, (διάταξη οπών κοχλίωσης) για την αποφυγή
προβληµάτων συναρµογής των στηθαίων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

1/6

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΓΕΦΥΡΩΝ Ή ΤΟΙΧΩΝ

Α

Α

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Τοµή Β-Β

(ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
Όψη

Εξαγωνικά περικόχλια

Β

Β
Τοµή Α-Α

Λεπτοµέρεια “X” κοχλία χωνευτής κεφαλής
Β

Β

Τοµή Β-Β (Στηθαίο µε χειρολισθήρα)

Όψη (Στηθαίο µε χειρολισθήρα)

Σχήµα 1.1-1: Ενδεικτική διάταξη στήριξης ορθοστατών µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
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1.2. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΣΤΩΝ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Όταν το πλάτος του πεζοδροµίου επί γεφυρών ή σε θέσεις τοίχων είναι περιορισµένο και δεν
υπάρχει χώρος για την τοποθέτηση του ιστού οδοφωτισµού πίσω από το στηθαίο ασφαλείας, θα
εφαρµόζονται διατάξεις έδρασης του επόµενου Σχήµατος 1.2-1, εάν δεν προβλέπονται άλλες από
την µελέτη του έργου.
Πρόκειται για ειδικά διαµορφωµένες µεταλλικές υποδοχές, εργοστασιακής κατασκευής οι οποίες
αγκυρώνονται επί στοιχείων του φορέα ή επί του τοίχου. Οι υποδοχές αυτές επιτρέπουν την
ασφαλή στερέωση του ιστού µέσω κοχλιώσεων και την αφαίρεση αυτού χωρίς βλάβη ούτε του
ιδίου ούτε της υποδοχής.

Τοµή Α-Α

Οψη

Τοµή Γ-Γ

Στήριξη σε στηθαίο ασφαλείας

Σχήµα 1.2-1: Τυπική διάταξη στήριξης για ιστό ύψους Η ≤ 8,00 m.

ΠΕΤΕΠ:05-01-09-02
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2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Τα στοιχεία στήριξης/ στερέωσης περιλαµβάνουν τα εξής επί µέρους υλικά:

2.1.1

Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας

• Κοχλίες χωνευτής κεφαλής µε εξαγωνικά περικόχλια EN ISO 4032:2000 «Hexagon nuts, style 1
- Product grades A and B (ISO 4032:1999) -- Εξαγωνικά περικόχλια, µορφής 1. Προϊόντα
κατηγοριών Α και Β» και ISO 4034-Μ12-πολυαµίδης και ροδέλες 13 EN ISO 7089:2000 «Plain
washers - Normal series - Product grade A (ISO 7089: 2000) -- Επίπεδες ροδέλες - Κανονική
σειρά - Κατηγορία προϊόντος Α».
• Κοχλίες µε εξαγωνικά περικόχλια EN ISO 4032:2000 «Hexagon nuts, style 1 - Product grades A
and B (ISO 4032:1999) -- Εξαγωνικά περικόχλια, µορφής 1. Προϊόντα κατηγοριών Α και Β» και
ροδέλες Ø50 x 18 x 4.
• Χαλύβδινα ελάσµατα πάχους 10 και 20 mm.
• Κλωβούς αγκύρωσης η χαλύβδινα ελάσµατα ακαµψίας για την περίπτωση τοποθέτησης των σε
χαλύβδινους φορείς.

2.1.2

Ιστοί οδοφωτισµού

• Μεταλλικό σωλήνα υποδοχής ιστού.
• Πλάκα αγκύρωσης πάχους 10 mm .
• Πλάκα (κατακόρυφη) στήριξης του σωλήνα πάχους 15 mm.
• Αγκύρια σχήµατος U.
• Ρυθµιστικούς κοχλίες σύσφιγξης ιστού επί του σωλήνα.
• Χαλύβδινες λάµες συγκολληµένες στο σωλήνα και την κατακόρυφη πλάκα.
• Χαλύβδινη λάµα συγκολληµένη στην διάµετρο του κάτω άκρου σωλήνα διαστάσεων 40 x 8 mm
υποδοχής και έδρασης του ιστού.

2.2. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
Τα επιµέρους στοιχεία των στηριγµάτων θα είναι από χάλυβα κατηγορίας S235J ή ανώτερης κατά
prEN 10027-1, γαλβανισµένα εν θερµώ µετά το πέρας της επεξεργασίας κατά EN ISO 1461:1999
«Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test methods
(ISO 1461:1999) -- Θερµό γαλβάνισµα δι' εµβαπτίσεως διαµορφωµένων σιδηρών και χαλυβδίνων
στοιχείων. Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών».
Oι συγκολλήσεις θα έχουν γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DIN EN 14640:2005-07 «Welding
consumables - Solid wires and rods for fusion welding of copper and copper alloys - Classification - Αναλώσιµα συγκολλήσεων. Συµπαγή σύρµατα και ράβδοι για συγκόλληση τήξεως χαλκού και
κραµάτων αυτού. Κατηγοριοποίηση».

2.2.1

Για τα µεταλλικά στηθαία ασφαλείας

Οι διατάξεις στερέωσης θα είναι βιοµηχανικής κατασκευής, σύµφωνα µε τα σχέδια πιστοποιηµένης
διάταξης στηθαίου, για το επίπεδο συγκράτησης κατά EN 1317-1:1998 «Road restraint systems Part 1: Terminology and general criteria for test methods -- Οδικά συστήµατα αναχαίτισης - Μέρος
1: Ορολογία και γενικά κριτήρια για µεθόδους δοκιµής» το οποίο καθορίζεται από την µελέτη. Στα
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σχέδια θα καθορίζονται οι διαστάσεις, τα πάχη και οι συγκολλήσεις όλων των µερών της
κατασκευής.

2.2.2

Για τους ιστούς οδοφωτισµού

Το µήκος, η διάµετρος, και το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα, οι διαστάσεις και το πάχος της
πλάκας αγκύρωσης, τα αγκύρια σχήµατος U, οι κοχλίες σύσφιξης, οι διαστάσεις των ελασµάτων
στήριξης, θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη εφαρµογής (µε βάση τα φορτία που µεταφέρει ο ιστός).
Για ιστούς ύψους Η 8,00 m οι τυπικές διαστάσεις και ποιότητες υλικών έχουν ως εξής:
• Σωλήνας άνευ ραφής, κατηγορίας χάλυβα S235J κατά prEN 10027-1 «Designation systems for
steels - Part 1: Steel names -- Συστήµατα προσδιορισµού χαλύβων. Μέρος 1: Ονοµατολογία
χαλύβων», µήκους ≥ 350 mm, εξωτερικής διαµέτρου 193,7 mm, πάχους τοιχώµατος d=5,6 mm
• Κοχλίες σύσφιγξης τύπου Μ12
• Πλάκα αγκύρωσης από χαλύβδινο έλασµα διαστάσεων τουλάχιστον 260x350x10mm
•

Πλάκα (κατακόρυφη) στήριξης του σωλήνα διαστάσεων 260x350x15mm

•

Έλασµα συγκολληµένο επί και κατά τη διάµετρο του σωλήνα διαστάσεων 40 x 8 mm

• Αγκύρια µορφής U
Όλα τα µεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισµένα κατά EN ISO 1461:1999), µε ελάχιστο πάχος
γαλβανίσµατος 70 µm.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η στήριξη των ορθοστατών των µεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια
της µελέτης του τεχνικού έργου, ή/ και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η εργασία θεωρείται ότι έχει
περαιωθεί µόνο αφού διαπιστωθεί από την Υπηρεσία η ορθή διάταξη των στηριγµάτων.
Οι οπές διέλευσης των κοχλιών στην πλάκα έδρασης θα πληρούνται µετά την τελική σύσφιγξη
εργασίας µε ασφαλτικό υλικό για να αποτρέπεται η παρακράτηση νερού.
Η εργασία θα εκτελείται µε πλήρη εφαρµογή των οδηγιών του προµηθευτή του πιστοποιηµένου
κατά EN 1317-1:1998 στηθαίου ασφαλείας.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την συµπύκνωση του σκυροδέµατος στις θέσεις του κλωβού
αγκύρωσης.
Η σύσφιγξη των κοχλιών θα γίνεται υποχρεωτικά µε δυναµοµετρικό εργαλείο.

3.2. ΙΣΤΟΙ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η διάταξη στήριξης διαµορφώνεται µε µεταλλικό σωλήνα που αγκυρώνεται επί του φορέα του
τεχνικού έργου (βλ. Σχήµα 1.2-1). Ο µεταλλικός σωλήνας συνδέεται µε την πλάκα έδρασης µε δύο
λάµες συγκολληµένες κατά γενέτειρα στο εξωτερικό του σωλήνα και στην λάµα. Οι δύο λάµες
καλύπτονται µε οριζόντιο έλασµα συγκολληµένο στην άνω απόληξή τους (καπάκι), το οποίο θα
φέρει οπή αερισµού.
Η πλάκα αγκύρωσης πακτώνεται στην παρειά του φορέα (πεζοδρόµιο ή στηθαίο NJ) µαζί µε τα
δύο αγκύρια σχήµατος U (συνολικά 4 σηµεία αγκύρωσης).

ΠΕΤΕΠ:05-01-09-02
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Ο ιστός τοποθετείται µέσα στο σωλήνα και ρυθµίζεται η κατακορυφότητά του, µε δύο τριάδες
κοχλιών διατεταγµένες κατά οριζόντιο επίπεδο (30 και 70 mm από το άνω και κάτω άκρο του
σωλήνα αντίστοιχα). Κατά την κατακόρυφη έννοια οι κοχλίες διατάσσονται ανά δύο σε κατακόρυφα
επίπεδα που τέµνονται µεταξύ τους στον άξονα του σωλήνα υπό γωνίες 120°.
Στο κάτω µέρος του µεταλλικού σωλήνα και κατά τη διάµετρο συγκολλείται λάµα διαστάσεων
40 x 8 mm για την έδραση του ιστού.
Η σύσφιγξη των κοχλιών θα γίνεται υποχρεωτικά µε δυναµοµετρικό εργαλείο.
Τα ενσωµατούµενα εντός του σκυροδέµατος αγκύρια σχήµατος U θα διατάσσονται κατά τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη επικάλυψή τους 7 cm.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την συµπύκνωση του σκυροδέµατος στις θέσεις των αγκυρίων .

4.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος διαστάσεων και διάταξης των στηριγµάτων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη.
• Έλεγχος των πιστοποιητικών για τις συγκολλήσεις και το γαλβάνισµα των µεταλλικών
εξαρτηµάτων. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισµένο εργαστήριο
(πιστοποιηµένο κατά ΕΝ EN ISO IEC 17025 General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων
δοκιµών και διακριβώσεων).
• ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος σύσφιγξης των κοχλιών µε δυναµοµετρικό εργαλείο.

5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
• Η δαπάνη (υλικά και εργασία ) της αγκύρωσης των στηθαίων τεχνικών έργων περιλαµβάνεται,
ανηγµένη, στην ανα µέτρο µήκους τιµή του στηθαίου ασφαλείας, εκτός απο την περίπτωση του
στηθαίου ΣΤΕ.1(το οποίο επιµετράται σε Κg) .Βλέπε άρθρο Ε.2 του τιµολογίου .
• Η δαπάνη (υλικά και εργασία ) της αγκύρωσης των ιστών φωτισµού γεφυρών περιλαµβάνεται,
ανηγµένη, στην ανα ιστό (τεµάχιο) τιµή . Βλέπε άρθρο Ζ2 του τιµολογίου.
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