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IGQ P021
SQ PONTEGGI

Τρόπόι 
πρόμήθειας

Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι τρόποι 
προμήθειας οι οποίοι αναφέρονται 
παρακάτω:
• πώληση
• πώληση με συμφωνία επαναγοράς
• ενοικίαση
• ενοικίαση με εξαγωρά

όλοι οι παραπάνω τρόποι προμήθειας 
μπορούν να συνοδεύονται από 
πρόσθετες υπηρεσίες:
• συναρμολόγηση
• αποσυναρμολόγηση
• βοήθεια και επόπτευση στον χώρο 
εργασιών

Υλικό ZC
χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ
ZZ
χάλυβας με γαλβανισμό Sendzimir
ZE
χάλυβας με ηλεκτρολυτικό γαλβανισμό
VR
βερνικωμένος χάλυβας
TR
επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
LG
ξύλο
AL
αλουμίνιο

Υπόςήμειώςεις Το βάρος αναφέρεται σε πρότυπες 
διατομές

* Παραγωγή ύστερα από παραγγελία
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εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM84

πρότυπα παραγωγής

- 15/0005703/14.03.01.03 της 30/03/2005
- Π.Δ. 27/04/55 αρ. 547
- Π.Δ. 07/01/56 αρ. 164
- Υ.Δ. 02/09/68

- Υ.Δ. 23/03/90 αρ. 115
- Εγκύκλιοι 44/90 και 156 ΑΑ.GG./STC. 132 της 24/10/91
- Βιβλίο υποχρεώσεων ACAI για το σήμα SQ
- Marque NF (Γαλλικό Πρότυπο ) N. 16.04 της 15/10/2008

•		Πλάτος:	810	mm	και	1140	mm
•	Διάστημα:	1800	mm,	2500	mm	και	3000	mm
•	Δομικό	στοιχείο:
	 -	2000	mm	για	στάνταρ	σκαλωσιές
	 -	για	ειδικές	εφαρμογές	ρυθμιζόμενο	ύψος	με	βήμα	500	mm
•	Σωλήνες	κατακόρυφων	και	εγκάρσιων	δοκών:	Ø	48,3	-	πάχος	3,2
•	Σωλήνες	στηθαίων	ασφαλείας:	
			Ø	48,3	-	πάχος	3,2
•	Σωλήνες	στηθαίων	ασφαλείας:	Ø	48,3	-	πάχος	3,2
•		Σωλήνες	αντηρίδων:	
	 Ø	40/48	-	sp.	2,0/3,2

-	 Συνδέσεις	 με	 σφήνα	 πάνω	 σε	 πλάκες	 τρυπημένες	 σε	 8	 σημεία	 και	
συγκολλημένες	στις	κατακόρυφες	δοκούς	ανά	500	mm.
-	Δυνατότητα	συνδυασμού	για	την	επίτευξη	μικτών	επιφανειών	εργασίας	με	
διάστημα	1,8	-	2,5	m	και	3,0	m
-	Εγκεκριμένο	για	φορτία	δόμησης	300	daN/mq	ομοιόμορφης	κατανομής	
(cl	IV,	EN12811).

-	Ατσάλι	S235JR,	S355JR	και	S355MC	γαλβανισμένο	εν	θερμώ

-	Ατσάλι	S235JR,	S355JR	και	S355MC	γαλβανισμένο	εν	θερμώ

Το	σύστημα	πολλαπλών	επιπέδων	8	συνδέσεων	SM8	προσφέρει	λύσεις	σε	
πολλές	εφαρμογές	για	την	ανέγερση	μη	μόνιμων	κατασκευών.	
Το	SM8	αποτελείται	από	κατακόρυφα	στοιχεία,	τις	κατακόρυφες	δοκούς,	
πάνω	 στις	 οποίες	 είναι	 συγκολλημένος	 κάθε	 500	 mm	 ένας	 κόμβος	
που	 αποτελείται	 από	 μια	 οκταγωνική	 πλάκα.	 Αυτό	 το	 κομβικό	 σημείο	
διαθέτει	οχτώ	διαμορφωμένες	οπές	οι	οποίες	δέχονται	αρμούς	γρήγορης	
εφαρμογής	 συγκολλημένους	 στις	 άκρες	 εγκάρσιων	 δοκών,	 οριζόντιων	
δοκών και αντηρίδων. 
Χαρακτηριστικά:	 Μεγάλη	 ευελιξία	 χρήσης	 •	 Γρήγοροι	 χρόνοι	
συναρμολόγησης	 και	 αποσυναρμολόγησης	 •	 Ανέγερση	 βοηθητικών	
κατασκευών	με	επιφάνειες	εργασίας	1800	mm,	2500	mm	και	3000	mm	
Προστασία	επιφάνειας	με	κατεργασία	γαλβανισμού	εν	θερμώ.
Εφαρμογές:	 Σκαλωσιές	 για	 δόμηση	 και	 συντήρηση	 •	 Κατασκευές	
αντιστήριξης	 και	 στηρίγματα	 ξυλότυπων	 (καλουπιών)	 •	 Σκάλες	 για	
εργοτάξιο	•	Βοηθητικές	και	διαφημιστικές	κατασκευές	•	Εξέδρες	•	Πλατό	
·	Πύργοι	με	φάρο. 

ςύστημα πολλαπλών 
επιπέδων SM8
ςύστημα με κόμβους 8 συνδέσεων για μη 
μόνιμες κατασκευές πολύπλοκου σχεδιασμού 
και δυνατότητα συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης

πρόςΤαςια

ΔιαςΤαςεις

ΧαρακΤήριςΤικα

Υλικό



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM85

ςύστημα πολλαπλών επιπέδων SM8 - εξαρτήματα 

απλή βάση

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

48 TR 3030100006 0,92 3040501126 0,92

ρυθμιζόμενη βάση

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

330 ZE 3040501062 2,42 - -

405 ZE - - 3040501102 2,67

1000 ZE - - 3040501112 4,69

αρχικός πρόβολος

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150100171 2,38 3150100401 2,38

κατακόρυφη δοκός με 
πείρο

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

500 ZC 3150100161 2,83 3150100411 2,81

1000 ZC 3150100151 5,17 3150100421 5,17

1500 ZC 3150100141 7,52 3150100431 7,52

2000 ZC 3150100131 9,86 3150100441 9,86

2500 ZC 3150100121 12,20 3150100451 12,20

3000 ZC 3150100111 14,54 3150100461 14,54

3500 ZC 3150100201 16,86 3150100471 16,86

4000 ZC 3150100101 18,40 3150100481 19,19

περόνη διαμέτρου

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

10 TR 3040701006 0,12 - -

όριζόντια δοκός 

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

424 ZC 3150200211 2,15 3150201111 2,15

480 ZC 3150300371 2,34 - -

810 ZC 3150700291 3,60 3150201121 3,60

900 ZC 3150300241 3,94 - -

1140 ZC 3150300201 4,80 3150201131 4,80

1800 ZC 3150200251 7,35 3150201141 7,35

2500 ZC 3150200271 10,00 3150201151 10,00

3000 ZC 3150200541 11,88 3150201271 11,88



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM86

όριζόντια δοκός σύζευξης

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

500* ZC 3150200601 2,43 - -

660* ZC 3150200551 3,02 3150201161 3,02

700* ZC 3150200581 3,18 - -

1200* ZC 3150200591 5,07 - -

1360* ZC 3150200561 5,65 3150201171 5,65

1860* ZC 3150200571 7,56 - -

επάνω στηθαίο ασφαλείας

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

424 ZC 3150200221 2,16 3150201181 2,16

660 ZC 3150200621 3,03 3150201231 3,03

810 ZC 3150200511 3,60 3150201191 3,60

1140 ZC 3150200241 4,86 3150201201 4,86

1360 ZC 3150200631 5,68 3150201241 5,68

1800 ZC 3150200261 7,36 3150201211 7,36

2500 ZC 3150200281 10,00 3150201221 10,00

3000 ZC 3150200611 11,88 3150201281 11,88

επάνω στηθαίο ασφαλείας 
σύζευξης

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1200* ZC 3150200661 5,08 - -

1360* ZC 3150200631 5,68 - -

1860* ZC 3150200641 7,57 - -

όριζόντια αντηρίδα 

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

810x810 ZC 3150400181 3,38 3150400301 3,38

810x1140 ZC 3150400191 3,99 3150400311 3,99

810x1800 ZC 3150400201 5,15 3150400321 5,15

810x2500 ZC 3150400211 6,45 3150400331 6,45

810x3000 ZC 3150400261 12,80 3150400341 12,80

1140x1140 ZC 3150400131 4,40 3150400291 4,40

1140x1800 ZC 3150400061 5,42 3150400271 5,42

1140x2500 ZC 3150400051 6,71 3150400281 6,71

1140x3000 ZC 3150400221 13,14 3150400351 13,14

1800x1800 ZC 3150400111 6,26 - -

2500x1800 ZC 3150400121 7,32 - -

2500x2500 ZC 3150400101 8,21 - -

3000x1800 ZC 3150400231 14,02 - -

3000x2500 ZC 3150400241 15,51 - -

3000x3000 ZC 3150400251 16,77 - -

όριζόντια αντηρίδα για 
διπλή κατακόρυφη δοκό

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

154x1800 ZC 3150400071 4,83 - -

154x2500 ZC 3150400081 6,17 - -



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM87

κατακόρυφη άρθρωση

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800x1000 ZC 3150500211 5,66 - -

2000x810 ZC 3150500141 6,06 3150500371 6,06

2000x1140 ZC 3150500131 6,28 3150500381 6,28

2000x1360 ZC 3150500171 6,48 3150500441 6,48

2000x1800 ZC 3150500121 6,96 3150500391 6,96

2000x2500 ZC 3150500111 7,82 3150500431 7,82

2000x3000 ZC 3150500151 14,82 3150500471 14,82

2250x1500 ZC 3150500221 6,96 - -

Διαγώνιος αντηρίδα 
σε τομή

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

810 ZC 3150500191 10,48 3150500451 10,48

1140 ZC 3150500201 10,93 3150500461 10,93

πλάγιο προστατευτικό 
πλαίσιο

A

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1140 ZC - - 3150201081 13,48

1800 ZC - - 3150201091 15,28

2500 ZC - - 3150201101 17,04

3000 ZC - - 3150201291 20,29

ςανίδα για σκαλωσιά με 
ατσάλινη καταπακτή

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800x660x60 ZZ 3150200191 35,04 3150201011 35,04

2500x660x60 ZZ 3150200201 45,38 3150201251 45,38

ςανίδα από αλουμίνιο 
και κοντραπλακέ 
με καταπακτή με 
μετωπικό άνοιγμα και 
ενσωματωμένη σκάλα

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

2500x660 AL 3070101129 32,38 - -

ςανίδα από αλουμίνιο 
και κοντραπλακέ με 
καταπακτή με μετωπικό 
άνοιγμα

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800x660 AL 3070101149 20,63 - -

2500x660 AL 3070101139 26,35 - -

3000x660 AL 3070101079 32,03 - -



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM88

ςανίδα από αλουμίνιο 
και κοντραπλακέ 
με καταπακτή με 
πλαινό άνοιγμα και 
ενσωματωμένη σκάλα

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

2500x660 AL - - 3070101179 32,40

3000x660 AL - - 3070101099 30,08

ςανίδα από αλουμίνιο 
και κοντραπλακέ με 
καταπακτή με πλαινό 
άνοιγμα

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

3000x660 AL - - 3070101089 31,56

1800x660 AL - - 3070101199

2500x660 AL - - 3070101189

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1140x330x50 ZZ 3150200291 8,93 - -

1800x330x50 ZZ 3070100701 12,80 - -

2500x330x50 ZZ 3070100501 17,12 - -

Χαλύβδινη σανίδα 
Securdeck

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1140x330x50 ZZ 3070102031 7,43 - -

1800x330x50 ZZ 3070102041 10,80 - -

2500x330x50 ZZ 3070102051 14,38 - -

3000x330x50 ZZ 3070102161 16,90 - -

3000x330x75 ZZ 3070102071 19,90 - -

ςανίδα σουβατεπί 

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

424 ZC 3150200141 2,68 - -

480 ZC 3150200531 2,80 - -

810 ZC 3150200471 4,66 - -

900 ZC 3150200381 4,80 - -

1140 ZC 3150200131 5,21 - -

1800 ZC 3150200161 6,70 - -

2500 ZC 3150200151 8,20 - -

3000 ZC 3150200681 9,48 - -

μεταλλική σανίδα για σκαλωσιά EU 
με συγκολλημένους γάντζους



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM89

προστατευτικό ποδιού 
σύζευξης

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

660 ZC 3150200691 4,33 - -

1360 ZC 3150200701 5,87 - -

Φίλερ για μεταλλικό 
δάπεδο 

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

660* ZC - - 3150201061 4,29

810* ZC 3150200501 5,09 3150201021 5,09

1140* ZC 3150200321 6,85 3150201031 6,85

1360* ZC - - 3150201071 8,03

1800* ZC 3150200301 10,36 3150201041 10,36

2500* ZC 3150200311 14,10 3150201051 14,10

3000* ZC 3150200761 16,77 3150201321 16,77

ςκάλα για μεταλλικές 
σανίδες

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3070300131 7,35 3070300191 7,35

κουπαστή σκάλας

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3070300141 2,78 3070300201 2,78

πρόβολος

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

810 ZC 3150700281 6,52 3150700361 6,52

1140 ZC 3150700261 7,68 3150700371 8,23

ενδιάμεσος πρόβολος 
330 mm

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

424 ZC 3150700141 4,95 3150700121 4,95

ενδιάμεση κουπαστή

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

330 ZC 3150700931 2,95 3150700151 3,07



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM810

Υποστύλωμα για 
πρόβολο

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

810 ZC 3150700301 8,51 3150700381 10,67

1140 ZC 3150700071 9,07 3150700391 11,34

Υποστύλωμα για 
κωνικά άκρα

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

810 ZC 3150700301 8,51 3150700381 10,67

1140 ZC 3150700071 9,07 3150700391 11,34

κάλυμμα προστασίας 
από πτώση αντικειμένων

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700051 9,24 - -

επάνω τελικό εξάρτημα

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700211 1,49 - -

ράβδος αγκύρωσης 
(τύπου α)

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

840 ZC 3150700161 3,73 - -

ράβδος αγκύρωσης 
(τύπου B)

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1190 ZC 3150700171 4,89 - -

πλαίσιο διέλευσης 
πεζών

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1710 ZC 3150800151 42,58 3150800181 40,77



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM811

πλαίσιο διέλευσης 
πεζών

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1950 ZC 3150800261 18,61 3150800161 18,61

Δικτύωμα για διαβάσεις

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

3600x500 ZC 3150800221 40,13 - -

5000x500 ZC 3150800201 52,96 - -

3600x600 ZC 3150800231 45,41 3150800291 45,41

5000x600 ZC 3150800241 58,48 3150800301 58,48

6000x600 ZC 3150800271 67,30 3150800311 67,30

ςύνδεση για δικτύωμα 
γεφύρωσης

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

810 ZC 3150800131 8,21 3150800321 8,21

1140 ZC 3150800211 11,63 3150800331 11,63

Χαμηλωμένη δοκός

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800 ZC 3150300301 13,27 3150300801 13,27

2500 ZC 3150300401 17,46 3150300811 17,46

3000 ZC 3150300501 21,40 3150300821 21,40

ενισχυμένη δοκός

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800 ZC 3150300601 11,97 - -

2500 ZC 3150300701 15,48 - -

Φίλερ για δοκό 2500 mm

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800 ZC 3150200361 4,29 - -

2500 ZC 3150200331 6,03 - -



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM812

Φίλερ για δοκό 3000 mm

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

1800 ZC 3150200841 5,01 - -

2500 ZC 3150200851 7,04 - -

Τάπα σφράγισης

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700221 2,12 - -

ελεύθερος οκτάγωνος 
κόμβος

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700201 1,12 - -

ςφιγκτήρας SM8 
με περιστρεφόμενο 
μισό κομπλέρ

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700331 1,60 - -

ςφιγκτήρας SM8 
με οριζόντια 
συγκολλημένο 
ορθογώνιο μισό 
κομπλέρ

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700251 1,52 - -

ςφιγκτήρας SM8 
με κάθετα συγκολλημένο 
ορθογώνιο μισό κομπλέρ

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700321 1,52 - -

ςφιγκτήρας για 
διπλασιασμό 
κατακόρυφης δοκού

mm material cod IT daN IT cod EUR daN EUR

- ZC 3150700181 1,12 - -



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM813

ςύστημα σωλήνων και συνδέσμων - εξαρτήματα

απλή βάση 

mm material cod. daN

48 TR 3030100006 0,92

ρυθμιζόμενη βάση

mm material cod. daN

330 ZE 3040501062 2,42

1000 ZE 3040501012 4,50

όρθογώνιος σύνδεσμος 
με 2 μπουλόνια

mm material cod. daN

- TR 3020600006 0,88

όρθογώνιος σύνδεσμος 
με 4 μπουλόνια

mm material cod. daN

- TR 3020300006 1,42

απλός σύνδεσμος 
με 4 μπουλόνια

mm material cod. daN

- TR 3020000006 1,73

περιστρεφόμενος 
σύνδεσμος

mm material cod. daN

- TR 3020400006 1,45

ςύνδεσμος με πείρους

mm material cod. daN

- TR 3020000006 1,73

ςύνδεσμος συγκράτησης

mm material cod. daN

- TR 3020500006 0,69

ςύνδεσμος με 
ημιδακτύλια κεφαλή

mm material cod. daN

- TR 3020100006 0,94



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM814

ςωλήνας S235JR

mm material cod. daN

- VR 3010100000 3,30/ml

L = 400 VR 3010104000 -

L = 500 VR 3010105000 -

L = 600 VR 3010106000 -

L = 750 VR 3010107500 -

L = 900 VR 3010109000 -

L = 1000 VR 3010110000 -

L = 1200 VR 3010112000 -

L = 1250 VR 3010112500 -

L = 1500 VR 3010115000 -

L = 1800 VR 3010118000 -

L = 2000 VR 3010120000 -

L = 2250 VR 3010122500 -

L = 2500 VR 3010125000 -

L = 2750 VR 3010127500 -

L = 3000 VR 3010130000 -

L = 3250 VR 3010132500 -

L = 3600 VR 3010136000 -

L = 4000 VR 3010140000 -

L = 4500 VR 3010145000 -

L = 5000 VR 3010150000 -

L = 5400 VR 3010154000 -

L = 6000 VR 3010160000 -

Βύσμα

mm material cod. daN

- VR 3030000000 0,63

Βίδα αγκύστρωσης

mm material cod. daN

- - 3030200000 1,68

ςωλήνας S235JR

mm material cod. daN

- ZZ 3010800035 3,30/ml

L = 400 ZZ 3010804035 -

L = 500 ZZ 3010805035 -

L = 600 ZZ 3010806035 -

L = 750 ZZ 3010807535 -

L = 900 ZZ 3010809035 -

L = 1000 ZZ 3010810035 -

L = 1200 ZZ 3010812035 -

L = 1250 ZZ 3010812535 -

L = 1500 ZZ 3010815035 -

L = 1800 ZZ 3010818035 -

L = 2000 ZZ 3010820035 -

L = 2250 ZZ 3010822535 -

L = 2500 ZZ 3010825035 -

L = 2750 ZZ 3010827535 -

L = 3000 ZZ 3010830035 -

L = 3250 ZZ 3010832535 -

L = 3600 ZZ 3010836035 -

L = 4000 ZZ 3010840035 -

L = 4500 ZZ 3010845035 -

L = 5000 ZZ 3010850035 -

L = 5400 ZZ 3010854035 -

L = 6000 ZZ 3010860035 -

Χαλύβδινη ρόδα

mm material cod. daN

- VR 3030300000 10,00

Χαλύβδινη ρόδα 
με λάστιχο

mm material cod. daN

- VR 3030300010 9,55
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Φάση προ-συναρμολόγησης

ελεΓΧός ΤεΧΝικώΝ εΓΓραΦώΝ

Τα	έγγραφα	που	περιγράφονται	στις	επόμενες	παραγράφους	θα	πρέπει	να	
υπάρχουν	στο	εργοτάξιο.	Τα	έγγραφα	αυτά	θα	παρασχεθούν	εν	μέρει	από	
τον	κατασκευαστή	της	σκαλωσιάς	και	εν	μέρει	από	τον	αρμόδιο	τεχνικό	
στον	οποίο	έχει	ανατεθεί	η	εργασία	από	την	εταιρεία	εκμετάλλευσης.

μελέτη
Η	μελέτη	πρέπει	να	περιλαμβάνει	επαρκή	περιγραφή	της	σκαλωσιάς	και	να	
φέρει	ως	επισυναπτόμενα	τα	λεπτομερή	σχέδια	συναρμολόγησης	τα	οποία	
θα	αναφέρουν,	όταν	χρειάζεται,	κατασκευαστικές	λεπτομέρειες	σχετικά	με:

•	αγκυρώσεις
•	δομικούς	κόμβους
•	καταμερισμός	των	φορτίων	στη	βάση
•	πληροφορίες	σωστής	συναρμολόγησης	με	λεπτομέρειες	δοκιμαστικής	
εφαρμογής

Η	μελέτη	πρέπει	να		πληρεί	τους	κανονισμούς	κάθε	χώρας	όπου	στήνεται	
η	σκαλωσιά.	Εάν	οι	διαμορφώσεις	δεν	είναι	στάνταρ	ή	τα	ύψη	ξεπερνούν	
τα	20	μέτρα	συνιστάται	η	εκπόνηση	μιας	μελέτης	με	τη	σφραγίδα	και	την	
υπογραφή	του	αρμόδιου	τεχνικού.

Τεχνική έκθεση
Η	τεχνική	έκθεση	πρέπει	να	αναφέρει	όλους	τους	στατικούς	ελέγχους	
σύμφωνα	με	όσα	περιγράφονται	στις	Υπουργικές	Εξουσιοδοτήσεις	και	
στα	στάνταρ	διαγράμματα.
Πρέπει	να	φέρει	τη	σφραγίδα	και	υπογραφή	του	αρμόδιου	τεχνικού.

εγχειρίδιο χρήσης και εγχειρίδιο αγκυρώσεων
Έγγραφα	που	παρέχονται	από	την	εταιρεία	για	τη	διευκόλυνση	της	
σωστής χρήσης των προϊόντων της.

ελεΓΧός ΤώΝ πρός Χρήςιμόπόιήςή ΥλικώΝ

Τα	υλικά	που	θα	χρησιμοποιηθούν	πρέπει	να	αποτελέσουν	το	αντικείμενο	
προσεκτικού	ποιοτικού	και	ποσοτικού	ελέγχου	πριν	από	τη	χρήση	τους	
στο	εργοτάξιο	σύμφωνα	με	όσα	αναφέρονται	περιληπτικά	στη	συνέχεια.

αντιστοιχία μεταξύ χρησιμοποιούμενων και 
εγκεκριμένων υλικών
Απαιτείται	ο	έλεγχος	της	αντιστοιχίας	ανάμεσα	στα	υλικά	που	
προβλέπονται	στη	λίστα	και	σε	αυτά	που	υπάρχουν	διαθέσιμα	στο	
εργοτάξιο.	Δεν	επιτρέπεται	η	μικτή	χρήση	υλικών	που	προέρχονται	από	
συστήματα	σκαλωσιάς	διαφορετικών	εταιρειών.	Επιτρέπεται	η	μικτή	
χρήση	σωλήνα	κομπλέρ	ως	συμπλήρωση	του	συστήματος	σκαλωσιάς.	
Κάθε	τμήμα	της	σκαλωσιάς	μπορεί	να	στηθεί	ξεχωριστά	από	τα	διπλανά	
τμήματα	με	ένα	μοναδικό	σύστημα	και	να	ενωθεί	με	στοιχεία	σε	σωλήνα	
κομπλέρ	χωρίς	δομικές	λειτουργίες.

ατομική ασφάλεια
Στο	εργοτάξιο	πρέπει	να	υπάρχουν	και	να	χρησιμοποιούνται	από	τους	
εργάτες	όλα	τα	εξαρτήματα	ατομικής	ασφάλειας	που	προβλέπονται	από	
το	νόμο	και	αναφέρονται	παρακάτω.

Ζώνες ασφαλείας
Οι	ζώνες	ασφαλείας	πρέπει	να	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	που	
προβλέπονται	από	τους	ευρωπαϊκούς	κανονισμούς	και	πρέπει	να	φέρουν	

το	σήμα	CE	και	να	έχουν	υποβληθεί	επιτυχώς	στις	προβλεπόμενες	
τεχνικές	δοκιμές.

ενδυμασία
Είναι	απαραίτητο	να	χρησιμοποιούνται	φόρμες,	γάντια,	παπούτσια	και	
γενική	ενδυμασία	με	το	σήμα	CE	και	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	EN	511	
Κατηγ.	ΙΙ.

Διάφορες προδιαγραφές
Είναι	απαραίτητο	και	επιθυμητό	να	έχει	προβλεφθεί	στο	εργοτάξιο	ένας	
χώρος	ή	μια	ζώνη	πρώτων	βοηθειών	σε	περίπτωση	ατυχήματος.	Επίσης	
πρέπει	να	υπάρχει	πάντα	διαθέσιμο	ένα	κουτί	πρώτων	βοηθειών	για	την	
παροχή	φροντίδας	σε	τυχόν	τραυματίες.

καταλληλότητα των υλικών
Μία	καλή	πρακτική	είναι	η	οργάνωση	στο	εργοστάσιο	συστηματικού	
ελέγχου	της	αποτελεσματικότητας	όλων	των	εξαρτημάτων	της	
σκαλωσιάς.
Ιδίως	σε	ότι	αφορά	τα	μισθωμένα	υλικά	είναι	σημαντικό	η	εταιρεία	
εκμετάλλευσης,	εκτός	από	την	κατασκευάστρια	εταιρεία,	να	καταρτίσει	
ένα	σχέδιο	παρακολούθησης	των	υλικών	με	ιδιαίτερη	προσοχή	στα	εξής	
σημεία:
• Έλεγχος της καθετότητας των κατακόρυφων δοκών. Δεν επιτρέπονται 
παρεκκλίσεις ανώτερες από αυτές που δηλώνονται από τον κατασκευαστή 
στις ανοχές διαστάσεων.

• Έλεγχος των συγκολλήσεων στα προκατασκευασμένα πλαίσια. Εάν 
υπάρχουν αμφιβολίες από τον οπτικό έλεγχο πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
διεισδυτικά υγρά magniflux ή άλλες συσκευές και/ή να λυθεί το πλαίσιο.

• Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των οδοντωτών τροχών και των 
δακτυλιοειδών τριβέων για τις συνδέσεις αντηρίδων και οριζόντιων 
δοκών. Να αποφεύγεται η χρήση παραμορφωμένων και/ή επιδιορθωμένων 
εξαρτημάτων.

• Έλεγχος της προστασίας της επιφάνειας με βάψιμο ή γαλβανισμό. Με 
σκοπό την καλή ανθεκτικότητα στο χρόνο και ανάλογα με το περιβάλλον 
χρήσης, απαιτείται η προσεκτική εκτίμηση της παρουσίας και ύπαρξης 
οξειδώσεων σε όλα τα εξαρτήματα.

• Έλεγχος του σωστού σφιξίματος των κομπλέρ (6 daNm) και της 
κατάστασης συντήρησης των σπειρωμάτων των χρησιμοποιούμενων 
μπουλονιών.
Πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα το τέλειο βίδωμα/ ξεβίδωμα των 
παξιμαδιών.

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας του μπλοκαρίσματος των μεταλλικών 
σανίδων μέσω του μηχανισμού που έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτές από τον 
κατασκευαστή.

• Έλεγχος της ευθυγράμμισης των χρησιμοποιούμενων συνδέσεων. Δεν 
επιτρέπεται η παρουσία πλαστικών παραμορφώσεων σε οποιοδήποτε 
εξάρτημα που απαρτίζει το σύστημα.

Πρέπει	να	προβλέπεται	υποχρεωτικός	έλεγχος	της	αποτελεσματικότητας	
της	σκαλωσιάς	μετά	από	κάθε	σημαντικό	καιρικό	φαινόμενο.	Αυτός	
ο	έλεγχος	μπορεί	να	περιλαμβάνει	και	τα	υλικά	που	υπάρχουν	στο	
εργοτάξιο	και	δεν	έχουν	συναρμολογηθεί	ακόμα.
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αποθήκευση στο εργοτάξιο
Είναι	απαραίτητο	να	υπάρχει	στο	εργοτάξιο	ένας	χώρος	για	την	
αποθήκευση	των	υλικών	σκαλωσιάς	με	στόχο	τη	βελτιστοποίηση	των	
μετακινήσεων	και	την	άριστη	οργάνωση	των	εργασιών	φόρτωσης	και	
εκφόρτωσης	για	τη	μείωση	του	κόστους	χρήσης	και	κυρίως	των	κινδύνων	
πρόκλησης	ατυχημάτων	που	υπάρχουν	πάντα	σε	χαοτικές	καταστάσεις	
και	περιβάλλοντα.	Σε	ότι	αφορά	τα	ψηλά	κτίρια,	υπάρχει	επίσης	η	
δυνατότητα	και	συνιστάται	η	μερική	αποθήκευση	υλικού	κατ’	αναλογία	
χρησιμοποιώντας	ειδικά	διαμορφωμένους	χώρους	φορτίων	οι	οποίοι	
μάλιστα	θα	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	και	μετά	τη	συναρμολόγηση	
της	σκαλωσιάς	για	την	εκτέλεση	των	εργασιών	στο	εργοτάξιο.	
Τα	υλικά	αποθηκεύονται	στα	κατάλληλα	κιβώτια	και/ή	καλάθια.
Είναι	σημαντικό	να	υπάρχει	επίσης	ένας	προστατευμένος	χώρος	
(υπόστεγο	ή	άλλο)	όπου	θα	είναι	δυνατό	να	συναρμολογηθούν	τα	
κομπλέρ	πάνω	σε	πάγκο	ή	να	γίνουν	οι	έλεγχοι	στα	υλικά.

Φάση συναρμολόγησης

Στη	διάρκεια	της	φάσης	συναρμολόγησης	είναι	σημαντικό	να	
εκτελούνται	προσεκτικά	οι	οδηγίες	που	αναφέρονται	στα	σχέδια	
συναρμολόγησης	και	όσα	ορίζονται	από	τη	Διεύθυνση	Εργασιών	και	σε	
ότι	αφορά	συγκεκριμένα	τις	φάσεις	συναρμολόγησης	της	σκαλωσιάς	
πρέπει	να	τηρούνται	οι	τοπικοί	κανονισμοί.
Στη	συνέχεια	αναφέρονται	τα	κυριότερα	σημεία	στα	οποία	πρέπει	να	
δίνεται	προσοχή	στη	διάρκεια	των	φάσεων	συναρμολόγησης.

αρΧή ςΤήςιμαΤός Τής ςκαλώςιας

Είναι	σημαντικό	να	γίνεται	επαλήθευση	και	έλεγχος	των	στοιχείων	που	
περιγράφονται	παρακάτω.

Βάση εκκίνησης
Απαιτείται	σχεδιασμός	σύμφωνα	με	όσα	προβλέπονται	στο	σχέδιο	
συναρμολόγησης.
Πρέπει	να	ελέγχεται	και	να	τηρείται	η	μέγιστη	απόσταση	από	το	κτίριο	
(μέγιστη	20	εκ.)	και	αν	αυτό	δεν	είναι	δυνατό,	να	γίνεται	παρέμβαση,	
κατόπιν	συναίνεσης	του	μηχανικού	σχεδιαστή	ή	του	διευθυντή	εργασιών,	
εισάγοντας	σε	κάθε	επίπεδο	προβόλους	προσέγγισης	στην	πρόσοψη	ή	
στηθαία	προστασίας	και	στην	εσωτερική	πλευρά.

επιφάνεια στήριξης
Πριν	από	την	τοποθέτηση	των	βάσεων	πρέπει	να	εισάγεται	μια	
κατάλληλη	επιφάνεια	στήριξης	αποτελούμενη	από	τσιμεντένιο	πάτωμα	
με	χαλίκι	και/ή	βάση	από	λεπτό	τσιμέντο	σε	περίπτωση	υψηλών	φορτίων	
στη	βάση	ή	πιο	γενικά	ξύλινες	σανίδες	τοποθετημένες	η	μία	δίπλα	στην	
άλλη	κατά	μήκος	της	πρόσοψης.

Έλεγχοι στη βάση της σκαλωσιάς
Στη	βάση	της	σκαλωσιάς	πρέπει	να	πραγματοποιούνται	τουλάχιστον	οι	
εξής	έλεγχοι:
• Να μην είναι τοποθετημένες περισσότερες από 2 σανίδες η μία πάνω στην 
άλλη κάτω από τη βάση.
• Οι βάσεις να είναι πάντα καρφωμένες πάνω στις σανίδες.
• Έλεγχος του ξεβιδώματος των βάσεων. Συνιστάται μέγιστο ξεβίδωμα 
20 εκ. Επιτρέπεται ξεβίδωμα υψηλότερου βαθμού με εξαίρεση την 
πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων ή την εισαγωγή πρόσθετων 
αντιανεμικών στηρίξεων στη βάση της σκαλωσιάς.
• Έλεγχος της επιπεδότητας των βάσεων στήριξης και του κεντραρίσματός 
τους σε σχέση με τη βάση.
• Έλεγχος του σωστού καταμερισμού των φορτίων στη βάση ελέγχοντας 
τη στερεότητα, την αποτελεσματικότητα και τη σωστή τοποθέτηση των 
διατάξεων διαχωρισμού που βρίσκονται κάτω από τις βάσεις (ξύλινες 
σανίδες, μεταλλικές πλάκες, τσιμεντένιες βάσεις κολόνας ή άλλο).
• Έλεγχος της αντιστοιχίας ανάμεσα στις αρχικές δοκούς της σκαλωσιάς 
και σε αυτές που προβλέπονται στο σχέδιο συναρμολόγησης και κυρίως 
σε αυτές που χρησιμοποιούνται και αναφέρονται στο Βιβλίο Υπουργικών 
Εξουσιοδοτήσεων του συστήματος. Εάν δεν υπάρχει αντιστοιχία πρέπει να 
γίνει προσαρμογή των τεχνικών εγγράφων με τροποποίηση της μελέτης ή, 
αν χρειάζεται, τροποποίηση των ήδη υλοποιημένων εργασιών σύμφωνα με 
τις επιλογές που έγιναν στη μελέτη του έργου.

Δόμή Τής ςκαλώςιας

Είναι	σημαντικό	να	γίνεται	περιοδικός	έλεγχος	τουλάχιστον	για	τα	
θέματα	που	αναφέρονται	παρακάτω.
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καθετότητα των κατακόρυφων δοκών
Πρέπει	να	ελέγχεται	κατά	περιόδους	η	καθετότητα	των	κατακόρυφων	
δοκών	και	δεν	επιτρέπονται	παρεκκλίσεις	πέρα	από	αυτές	που	
προβλέπονται	στα	σχέδια	στις	ανοχές	διαστάσεων	των	εξαρτημάτων	του	
συστήματος.
Εάν	διαπιστωθεί	η	παρουσία	σημαντικών	παρεκκλίσεων	των	
κατακόρυφων	δοκών,	θα	πρέπει	να	αποσυναρμολογηθούν	και	να	
συναρμολογηθούν	ξανά,	αν	είναι	δυνατό,	ή	πρέπει	να	γίνουν	οι	
κατάλληλοι	στατικοί	έλεγχοι	που	να	μπορούν	να	εγγυηθούν	την	
καταλληλότητα	της	σκαλωσιάς	για	την	εκτέλεση	των	καθηκόντων	για	τα	
οποία	σχεδιάστηκε.
Εάν	δεν	είναι	δυνατή	η	αποσυναρμολόγηση	και	επανασυναρμολόγηση	
της	κατακόρυφης	δοκού	μπορεί	να	εισαχθεί	μια	πρόσθετη	κατακόρυφη	
δοκός	παράλληλης	στήριξης	στην	υπάρχουσα	με	σύνδεση	με	κομπλέρ.

αγκυρώσεις
Οι	αγκυρώσεις	πρέπει	να	υπάρχουν	σε	κάθε	22	εκ.	σκαλωσιάς	στην	
πρόσοψη	ή	για	συγκεκριμένες	κατασκευές	στον	αριθμό	και	στη	θέση	που	
προβλέπονται	στα	σχέδια	συναρμολόγησης.	Το	είδος	των	αγκυρώσεων,	
η	λειτουργία	τους,	οι	στατικοί	έλεγχοι	και	οι	επιθεωρήσεις	είναι	
πληροφορίες	που	πρέπει	να	επισυνάπτονται	στα	τεχνικά	έγγραφα.

ςκάλες πρόσβασης στους ορόφους
Οι	ανεμόσκαλες	για	σκαλωσιές	πρέπει	να	πληρούν	τις	προδιαγραφές	των	
κανόνων	ΕΝ12811	και	επίσης	πρέπει	να	ελέγχονται	τα	εξής	θέματα:
• Το είδος της σκάλας πρέπει να είναι σύμμορφο με τις διατάξεις των 
κανονισμών και τις περιγραφές στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
• Πρέπει να είναι πάντα μονταρισμένη η κουπαστή προστασίας.
• Πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αυτομπλοκαρίσματος και αντιολισθητικές 
βάσεις.

Ξύλινες σανίδες
Οι	ξύλινες	σανίδες	πρέπει	πάντα	να	πληρούν	τις	προδιαγραφές	του	
σχεδίου	και	συγκεκριμένα	πρέπει	να	ελέγχονται	προσεκτικά	τα	εξής	
θέματα:
• Οι σανίδες δεν πρέπει να έχουν ρόζους ή εντούτοις η μείωση εμβαδού της 
αντιδρούσας περιοχής δεν πρέπει να ξεπερνά το 10%.
• Το ελάχιστο δηλωμένο πάχος πρέπει να εξασφαλίζεται πάντα.
• Οι σανίδες πρέπει να είναι καρφωμένες στα σημεία όπου υπάρχει 
υπέρθεση (γωνίες ή αλλαγές κατεύθυνσης) και κυρίως στα δάπεδα 
φτιαγμένα με ξύλινες δοκούς που στηρίζουν το δάπεδο (για παράδειγμα 
στις σκαλωσιές φορτίου).

ςυνδέσεις
Τουλάχιστον	τα	παρακάτω	θέματα	πρέπει	να	ελέγχονται:
•	Περόνες:	πρέπει	να	επιβεβαιώνεται	η	παρουσία	και	η	σωστή	εισαγωγή	
των	περονών	σε	όλες	τις	συναρμογές	των	πλαισίων	και	των	ασύνδετων	
κατακόρυφων	δοκών	και	γενικά	σε	όλα	τα	εξαρτήματα	που	προβλέπονται	
στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
•	Πείροι	εμβόλων:	πρέπει	να	επιβεβαιώνεται	η	παρουσία	και	η	σωστή	
εισαγωγή	του	πείρου	στις	επιμήκεις	συναρμογές	των	σωλήνων	για	τις	
κατασκευές	που	φτιάχνονται	με	το	σύστημα	του	σωλήνα	κομπλέρ.
•	Συνδέσεις	με	σφήνα:	στα	συστήματα	πολλαπλών	επιπέδων	όπου	
χρησιμοποιούνται	συνδέσεις	με	σφήνα	πρέπει	πάντα	να	επιβεβαιώνεται	
το	σωστό	κάρφωμα	της	σφήνας	στο	σημείο	σύνδεσης	πριν	γίνει	η	
συναρμολόγηση του επόμενου εξαρτήματος.

ςφίξιμο των κομπλέρ
Είναι	πολύ	σημαντικό	να	γίνεται	έλεγχος	του	σωστού	σφιξίματος	των	
κομπλέρ	(6	daNm)	με	ένα	δυναμομετρικό	κλειδί	για	όλες	τις	ιδιαίτερα	
σημαντικές	κατασκευές	ή	τα	τμήματα	κατασκευής:
• προεξοχές
• δικτυωτοί δοκοί
• συνδέσεις ανάρτησης
• αγκυρώσεις

Ο	έλεγχος	αυτός	πρέπει	να	γίνεται	κατά	περιόδους	και	στη	διάρκεια	
της	φάσης	χρήσης	της	σκαλωσιάς,	σε	χρονικά	διαστήματα	που	
θα	καθορίζονται	από	την	εκάστοτε	χρήση,	αλλά	οπωσδήποτε	όχι	
μεγαλύτερα των 2 μηνών.
Σε	κάθε	περίπτωση,	πρέπει	να	γίνεται	μετά	από	κάθε	σημαντικό	καιρικό	
φαινόμενο.

μεταλλικές σανίδες
Απαιτείται	έλεγχος	της	σωστής	συναρμολόγησης	των	μεταλλικών	
σανίδων	και	του	μπλοκαρίσματός	τους	για	την	αποφυγή	ανύψωσης	μέσω	
ενός	ειδικού	μηχανισμού	(τρίγωνο	με	ράβδο	ή	σφήνα).

ςκαλωσιές φορτίου
Εάν	υπάρχουν	σκαλωσιές	φορτίου	με	ξύλινο	δάπεδο	πρέπει	να	
ελέγχονται	τα	εξής:
• Αντιστοιχία των κατακόρυφων δοκών με αυτές που προβλέπονται στη 
μελέτη σε ότι αφορά διαστάσεις, αριθμό και θέση.
• Τοποθέτηση των δοκών δίπλα στους δομικούς κόμβους.
• Επιβεβαίωση του πάχους και της σωστής τοποθέτησης των ξύλινων 
σανίδων.
• Επιβεβαίωση του καρφώματος των σανίδων πάνω στις δοκούς.
• Έλεγχος ότι τα φορτία κατά τη χρήση είναι συμβατά με τα φορτία που 
προβλέπονται στη μελέτη.

ανελκυστήρες στη σκαλωσιά
Εάν	υπάρχουν	ανελκυστήρες	πρέπει	να	επιβεβαιώνεται	η	σωστή	
τοποθέτηση	των	αγκυρώσεων	και	κυρίως	οι	αγκυρώσεις	αυτές	πρέπει	να	
είναι	τελείως	διαφορετικές	σε	σχέση	με	αυτές	που	προβλέπονται	για	τη	
σκαλωσιά.	Σε	περίπτωση	που	αυτό	δεν	είναι	εφικτό,	οι	ειδικές	αγκυρώσεις	
θα	πρέπει	να	καλύπτονται	από	υπολογιστική	έκθεση	και	συγκεκριμένο	
σχέδιο	συναρμολόγησης	με	υπογράμμιση	των	ασκούμενων	φορτίων.

Δίχτυα προστασίας
Εάν	υπάρχουν	δίχτυα	προστασίας	πρέπει	πρώτα	απ’	όλα	να	
διαπιστώνονται	τα	εξής:
• Καθορισμός της διαπερατότητας στον άνεμο του χρησιμοποιούμενου 
διχτύου. Αυτό το δεδομένο πρέπει να παρέχεται από τον κατασκευαστή 
του διχτύου, διαφορετικά η διαπερατότητα θα καθορίζεται με πειραματική, 
εμπειρική  ή  θεωρητική  μέθοδο.
• Έλεγχος ότι η εν λόγω διαπερατότητα αντιστοιχεί σε αυτή που 
προβλέπεται στην υπολογιστική έκθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει 
να γίνεται προσαρμογή των ελέγχων στα νέα ασκούμενα φορτία και, κατά 
περίπτωση, να συμπληρώνεται η δομή της σκαλωσιάς και των αγκυρώσεων.
• Έλεγχος σε αυτή την περίπτωση της σωστής συναρμολόγησης και 
λειτουργίας των αγκυρώσεων σύμφωνα με τα διαγράμματα και τους 
ελέγχους που περιγράφονται στα σχέδια της μελέτης.

Γερανοί και τροχαλίες
Εάν υπάρχουν γερανοί ή τροχαλίες, έστω προσωρινής χρήσης, πρέπει να
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ελέγχονται τα εξαρτήματα της σκαλωσιάς που έχουν σχέση με αυτό τον 
εξοπλισμό.
Οι έλεγχοι πρέπει να αναφέρονται στην υπολογιστική έκθεση εάν ο εν 
λόγω εξοπλισμός χρησιμοποιείται και στη φάση χρήσης της σκαλωσιάς. 
Η ανυψωτική ικανότητα του γερανού ή της τροχαλίας πρέπει να είναι 
πάντα εμφανής και ελέγξιμη. 
Εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες, είναι δυνατή η χρήση 
του παρακάτω τύπου για τον καθορισμό της δυναμικής αύξησης του 
κάθετου βάρους που κρεμάται με σκοπό την πραγματοποίηση σωστών 
στατικών ελέγχων:

ϕ = συντελεστής δυναμικής αύξησης
V	=	ταχύτητα	του	φορτίου	σε	κίνηση	εκφρασμένη	σε	m/sec
ϕ	=	1	+	0,6	x	V

αςΦαλεια ΤόΥ πρόςώπικόΥ ςΤις εΝΔιαμεςες Φαςεις 
ςΥΝαρμόλόΓήςής

Αναφέρονται	παρακάτω	τα	κυριότερα	θέματα	στα	οποία	πρέπει	να	
δίνεται	προσοχή	παράλληλα	πάντα	με	τις	προδιαγραφές	των	εθνικών	
κανονισμών.

μονταδόροι
Το	ειδικό	σχέδιο	ασφαλείας	της	σκαλωσιάς	πρέπει	να	αναφέρει	τα	ονόματα	
και	τις	συγκεκριμένες	αρμοδιότητες	των	ατόμων	που	ασχολούνται	με	την	
οργάνωση	των	εργασιών	και	τη	συναρμολόγηση	της	σκαλωσιάς.

ςκοινί συγκράτησης και βοηθητικό σκοινί
Έλεγχος	της	σωστής	τοποθέτησης	και	χρήσης	του	σκοινιού	συγκράτησης	
και	του	βοηθητικού	σκοινιού	όπως	προδιαγράφεται	στους	ισχύοντες	
κανονισμούς	ή	λεπτομερής	έλεγχος	των	προϋποθέσεων	αυτών	σε	ότι	
αφορά	το	μήκος	και	την	ανθεκτικότητα.

Χρήση του εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας
Απαιτείται	ο	περιοδικός	έλεγχος	της	σωστής	χρήσης	και	
αποτελεσματικότητας	του	ρουχισμού	για	την	αποφυγή	ατυχημάτων	με	
τα	χαρακτηριστικά	που	περιγράφηκαν	ήδη	στις	παραγράφους	«ατομική	
ασφάλεια».	Τα	χρονικά	διαστήματα	του	ελέγχου	θα	καθορίζονται	
ανάλογα	με	τη	διάρκεια	των	εργασιών	και	την	παρουσία	του	προσωπικού	
στο	εργοτάξιο.

ανέβασμα των υλικών
Είναι	μια	επικίνδυνη	φάση	των	εργασιών	κατά	την	οποία	πρέπει	να	
λαμβάνονται	τα	κατάλληλα	μέτρα	προφύλαξης:
• Έλεγχος της ανυψωτικής ικανότητας, του είδους και της σωστής 
λειτουργίας του γερανού ή της τροχαλίας. Βλ. επίσης το κεφάλαιο «γερανοί 
και τροχαλίες» για ότι αφορά τους τεχνικούς ελέγχους.
• Οργάνωση της εργασίας ώστε να μην υπάρχουν ποτέ φορτία αιωρούμενα 
πάνω από το κεφάλι των μονταδόρων.
• Έλεγχος ότι το επίπεδο απόθεσης των ανυψωμένων υλικών είναι 
κατάλληλο για να αντέξει το βάρος τους. Έλεγχος των τεχνικών 
προδιαγραφών και της υπολογιστικής έκθεσης για επιβεβαίωση των 
προβλεπόμενων τεχνικών ανυψωτικών ικανοτήτων.

επάλληλη τοποθέτηση προσωπικού
Οργάνωση	των	ομάδων	μονταδόρων	έτσι	ώστε	να	μην	υπάρχει	ποτέ	
επάλληλη	τοποθέτηση	ομάδων	που	να	εργάζονται	στο	ίδιο	τμήμα	της	
σκαλωσιάς.

Φάση χρήσης

Στη	διάρκεια	των	εργασιών	η	σκαλωσιά	ενδέχεται	να	υποστεί	δομικές	
μεταβολές	λόγω	συγκεκριμένων	απαιτήσεων	του	εργοταξίου	που	δεν	
μπορούν	να	προβλεφθούν	στη	φάση	σχεδιασμού.
Είναι	σημαντικό	η	σκαλωσιά	να	βρίσκεται	πάντα	υπό	έλεγχο	και	να	
εξακριβώνονται	τουλάχιστον	τα	παρακάτω	σημεία.

Υπερφορτώσεις
Σε	περίπτωση	συγκεκριμένων	υπερφορτώσεων	που	απαιτούνται	από	τη	
σύμβαση	έργου,	πρέπει	να	επιβεβαιώνεται	η	παρουσία	στο	εργοτάξιο	
πινακίδων	όπου	θα	αναγράφεται	η	ανυψωτική	ικανότητα	και	να	ελέγχεται	
ότι	η	συναρμολογημένη	κατασκευή	ανταποκρίνεται	στις	προδιαγραφές	
των	σχεδίων	της	μελέτης	και	της	υπολογιστικής	έκθεσης.

εξοπλισμός παθητικής ασφάλειας
Απαιτείται	περιοδικός	έλεγχος	στη	σκαλωσιά	για	να	διαπιστωθεί	ότι	δεν	
απουσιάζει	ποτέ	ο	εξοπλισμός	παθητικής	ασφάλειας	όπως:
• στηθαία ασφαλείας κορυφής και πρόσοψης
• σουβατεπί κορυφής και πρόσοψης

Οι	σανίδες	με	καταπακτή	πρέπει	να	είναι	κλειστές	όταν	δεν	
χρησιμοποιούνται.
Οι	αγκυρώσεις	δεν	πρέπει	να	αφαιρούνται	ποτέ,	εκτός	εάν	αυτό	
προβλέπεται	στο	πρόγραμμα	εργασιών	και	στο	σχέδιο	συναρμολόγησης	
της	σκαλωσιάς.

μηχανήματα στη σκαλωσιά
Εκτός	εάν	ορίζεται	διαφορετικά,	δεν	επιτρέπεται	η	χρήση	στη	σκαλωσιά	
μηχανημάτων	διάτρησης,	δονητών,	κομπρεσέρ	και	οτιδήποτε	άλλου	μπορεί	
να	διακινδυνεύσει	τη	σταθερότητα	της	σκαλωσιάς.	Σε	περίπτωση	που	
προβλέπεται	στις	εργασίες	η	χρήση	αυτού	του	είδους	μηχανημάτων,	πρέπει	
να	επιβεβαιώνεται	ότι	η	δυναμική	αύξηση	του	φορτίου	έχει	προβλεφθεί	
στις	μετρήσεις	που	αναφέρονται	στην	υπολογιστική	έκθεση.

Γείωση
Η	παρουσία	και	το	είδος	της	ηλεκτρικής	γείωσης	της	σκαλωσιάς	πρέπει	
να	υπολογίζεται	σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	κανονισμούς.	Αντίστοιχα,	
πρέπει	να	ελέγχονται	πάντα	και	να	ενημερώνονται	τα	έγγραφα	σχετικά	
με	τα	μηχανήματα	που	υπάρχουν	στη	σκαλωσιά.
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Αντίστοιχα	με	τη	φάση	συναρμολόγησης,	και	στη	διάρκεια	της	
αποσυναρμολόγησης	πρέπει	να	λαμβάνονται	τα	απαραίτητα	μέτρα	
προφύλαξης	για	την	τήρηση	των	ισχυόντων	κανονισμών	ασφαλείας.	
Πρέπει	να	ελέγχονται	τουλάχιστον	τα	παρακάτω	θέματα.

αφαίρεση εξοπλισμού παθητικής ασφάλειας
• Σε περίπτωση αποσυναρμολόγησης ανά ορόφους, πρέπει να ελέγχεται 
ότι στη μεταβατική φάση, μετά την αφαίρεση των στηθαίων ασφαλείας, 
δεν υπάρχουν μονταδόροι στον όροφο ή ότι είναι κατάλληλα προσδεμένοι 
με ζώνες ασφαλείας, σχοινιά συγκράτησης και βοηθητικά σχοινιά 
σε ανθεκτικά σημεία της κατασκευής όπως ακριβώς έγινε στη φάση 
συναρμολόγησης.

• Σε περίπτωση μερικής αποσυναρμολόγησης ανά διαδοχικούς στύλους 
πρέπει να ελέγχεται ότι επανασυναρμολογούνται πάντα τα στηθαία 
ασφαλείας και τα σουβατεπί κορυφής.

• Η μετακίνηση των αποσυναρμολογημένων υλικών από τη σκαλωσιά 
πρέπει να οργανώνεται πάντα με ασφαλή τρόπο. Πρέπει να αποφεύγεται 
πάντα η αποθήκευση υλικών στη σκαλωσιά.

αγκυρώσεις
• Οι αγκυρώσεις του ορόφου πρέπει να αποσυναρμολογούνται μόνο 
μετά την αποσυναρμολόγηση ολόκληρης της υπερκείμενης κατασκευής.

• Πρέπει να ελέγχεται πάντα ότι δεν υπάρχουν ποτέ κατά τη 
διάρκεια ζωής της σκαλωσιάς και κατά τη διάρκεια των φάσεων 
αποσυναρμολόγησης τμήματα κατασκευής ψηλότερα από 4 μέτρα πάνω 
από την τελευταία αγκύρωση.

• Εάν υπάρχουν προεξοχές πρέπει να αποσυναρμολογούνται οι 
αγκυρώσεις και το τμήμα της κατασκευής που υπόκειται σε έλξη με 
εργασία στον κάτω όροφο.

αποθήκευση
Διαλογή	και	εξακρίβωση	των	υλικών	που	έχουν	υποστεί	ζημιές	και	
παραμορφώσεις.
Στοίβαγμα	στο	έδαφος,	σε	ειδικό	χώρο	στο	εργοτάξιο	(βλ.	κεφάλαιο	
«αποθήκευση	στο	εργοτάξιο»)	όλων	των	αποσυναρμολογημένων	
υλικών	τακτοποιώντας	τα	ανά	κατηγορίες,	συγκρατώντας	τα	σε	δέσμες	
ή	τοποθετώντας	τα	στα	ειδικά	δοχεία	με	σκοπό	τη	βελτιστοποίηση	της	
φάσης	φόρτωσης	και	μεταφοράς.

Η	φάση	μεταφοράς	πρέπει	να	οργανώνεται	λεπτομερώς,	αντίστοιχα	με	
τις	προηγούμενες	φάσεις,	δίνοντας	ιδιαίτερη	προσοχή	τουλάχιστον	στα	
παρακάτω	θέματα.

ανεφοδιασμοί
Απαιτείται	η	οργάνωση	μεταφορών	για	τον	εφοδιασμό	του	εργοταξίου	
με	τα	υλικά	που	χρειάζονται	άμεσα	στη	φάση	συναρμολόγησης	
αποφεύγοντας	την	υπερβολική	αποθήκευση	στο	εργοτάξιο.
Έλεγχος	των	διαστάσεων,	της	χωρητικότητας	του	ειδικού	χώρου	στο	
εργοτάξιο	(βλ.	κεφάλαιο	«αποθήκευση	στο	εργοτάξιο»)	καθώς	και	της	
ταχύτητας συναρμολόγησης.

Υλικά
Απαιτείται	ο	έλεγχος	της	αντιστοιχίας	ανάμεσα	στις	ποσότητες	των	
υλικών	που	προβλέπονται	στην	προμήθεια,	αυτών	που	υπάρχουν	στο	
εργοτάξιο	και	αυτών	που	αναφέρονται	στα	μεταφορικά	έγγραφα.

επιστροφή Υλικών
Τα	φορτία	επιστροφής	υλικών	πρέπει	να	οργανώνονται	με	τη	χρήση	
των	ειδικών	κιβωτίων	για	σανίδες,	πλαίσια	και	αξεσουάρ	με	σκοπό	
τη	βελτιστοποίηση	του	διαθέσιμου	χώρου	και	τη	μείωση	του	αριθμού	
δρομολογίων.

Φάση αποσυναρμολόγησης Φάση μεταφοράς
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Γενικά χαρακτηριστικά
Αγκύρωση-γραβάτα
Αγκύρωση -δαχτυλίδι
Αγκύρωση με κοχλία
Αγκύρωση -υποστήριγμα
Αγκύρωση με δικτυωτή δοκό σε σωλήνα κομπλέρ
Αγκύρωση με ράβδο ενίσχυσης για μπετόν αρμέ
Αγκύρωση με ξύλινες πλάκες

22

23

25

27

27

29

31

32

αγκυρώσεις
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αΝΤιςΤαςή όλιςθήςής ΤώΝ κόμπλερ

Στους	στατικούς	ελέγχους	εξετάζονται	οι	πειραματικά	καθοριζόμενες	
αντιστάσεις	ολίσθησης	για	τις	οποίες	έχουν	γίνει	δοκιμές	υποχώρησης	σε	
νομίμως	αναγνωρισμένα	επίσημα	εργαστήρια:

•		Ορθογώνιο κομπλέρ με 4 μπουλόνια

μέση	αντίσταση:		 	 Rm	=	1915	daN

αντίσταση	με	κλασματομόριο	5%:		 R5 =	1756	daN

επιτρεπτή	αντίσταση:		 	 R	 =	1756/1,5	=	1170	daN

•	Ορθογώνιο κομπλέρ με 4 μπουλόνια με κομπλέρ κρατήματος

μέση	αντίσταση:		 	 Rm	=	2855	daN

αντίσταση	με	κλασματομόριο	5%:		 R5 =	2717	daN

επιτρεπτή	αντίσταση:		 	 R	 =	2717/1,5	=	1811	daN

ΧαρακΤήριςΤικα ΤώΝ ΧρήςιμόπόιόΥμεΝώΝ ΥλικώΝ 

Χρησιμοποιούνται	υλικά	me	τα	παρακάτω	γεωμετρικά	και	μηχανικά	
χαρακτηριστικά:

Σωλήνας ∅ 48,3 x 3,2 από ατσάλι S235JRH

A	=	4,59	cm²
J	=	11,69	cm²
W	=	4,85	cm³
i	=	1,59	cm
σ	1	=	1600	daN/cm²
σ	2	=	1800	daN/cm²

αςκόΥμεΝα ΦόρΤια 

Καθορίζονται	τα	φορτία	που	ασκούνται	ορθογώνια	και	κατά	μήκος	
στην	πρόσοψη	της	σκαλωσιάς	και	αυτά	που	ασκούνται	στη	μεμονωμένη	
αγκύρωση	σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	κανονισμούς	και	τα	υπολογιστικά	
διαγράμματα	που	προβλέπονται	στη	μελέτη.

Καθορίζονται τα εξής:

F1	=	φορτίο	που	ασκείται	ορθογώνια	στην	πρόσοψη	της	σκαλωσιάς	και	
ασκείται	στη	μεμονωμένη	αγκύρωση

F2	=	φορτίο	που	ασκείται	κατά	μήκος	στην	πρόσοψη	της	σκαλωσιάς	και	
ασκείται	σε	ολόκληρη	τη	σκαλωσιά

Τακόι με ΔαΧΤΥλιΔι

Η	αντίσταση	εξαγωγής	των	τάκων	πρέπει	να	δηλώνεται	από	τον	
κατασκευαστή	και	σε	κάθε	περίπτωση	αποτελεί	καλό	κανόνα	να	θεωρείται	
ότι	ισχύει	για	αυτά	ένας	συντελεστής	ασφαλείας	Υ	=	1,5.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά τάκου:

At=	περιοχή	του	στελέχους	του	τάκου	πάνω	στη	σύνδεση	με	σφήνα

Wt=	ανθεκτικό	δομικό	στοιχείο	που	αντιστοιχεί	στην	περιοχή	Α

σ	=	1600	daN/cm2	εκτός	εάν	υπάρχουν	διαφορετικές	προδιαγραφές	από	
τον κατασκευαστή

H=	επιτρεπτή	αντίσταση	εξαγωγής	του	τάκου	που	καθορίζεται	με	χρήση	
ενός	συντελεστή	ασφαλείας	

x	=	1,5	επί	της	τιμής	εξαγωγής	που	ορίζεται	από	τον	κατασκευαστή	του	
τάκου.

Γενικά χαρακτηριστικά
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A C

B

ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής

Η	αγκύρωση	πραγματοποιείται	σύμφωνα	με	τα	παρακάτω	διαγράμματα

μεταλλικό δάπεδο

πλαίσιο σκαλωσιάς

πλαίσιο σκαλωσιάς

μεταλλικό 
δάπεδο

μεταλλικό 
δάπεδο

πλαίσιο σκαλωσιάς

αγκύρωση-γραβάτα
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ελεΓΧός Τής αΓκΥρώςής πόΥ ΥπόκειΤαι ςΤό ΦόρΤιό F1

Απαιτείται	η	διενέργεια	των	παρακάτω	ελέγχων:

• έλεγχος σε ολίσθηση του κομπλέρ:

F1	<	R

• έλεγχος σε έλξη του σωλήνα αγκύρωσης:

  F1 
     σ =   _____    < σ1
  A    

• έλεγχος σε συμπίεση του σωλήνα αγκύρωσης

L	=	ελεύθερο	μήκος	του	σωλήνα	αγκύρωσης

  L 
     λ =   _____
  i    

Από	τους	ισχύοντες	κανόνες	ορίζεται	η	τιμή	ω	στη	θέση	της	λ.

• έλεγχος αστάθειας

      F1 
     σ = ω   _____    < σ1
      A    

Εάν	ο	έλεγχος	αστάθειας	δεν	είναι	επιτυχής,	ο	σωλήνας	αγκύρωσης	θα	
πρέπει	να	διαχωριστεί	με	σωλήνα	κομπλέρ	ή	να	διπλασιαστεί.

ελεΓΧός Τής αΓκΥρώςής πόΥ ΥπόκειΤαι ςΤό ΦόρΤιό F2

Το	φορτίο	F2	που	αφορά	το	σύνολο	της	σκαλωσιάς	θα	μπορεί	
να	απορροφηθεί	από	ένα	επαρκή	αριθμό	αγκυρώσεων	τύπου	Γ	
κατάλληλα	κατανεμημένων	πάνω	στην	πρόσοψη	αλλά	κατά	προτίμηση	
τοποθετημένων,	με	εξαίρεση	συγκεκριμένους	δεσμούς,	στους	ακριανούς	
στύλους	της	σκαλωσιάς.	
Αν	n	είναι	ο	αριθμός	αγκυρώσεων	τύπου	Γ	που	υπάρχουν	πάνω	στη	
σκαλωσιά,	το	φορτίο	που	ασκείται	σε	καθεμία	από	αυτές	θα	είναι:	F*=	F2/n.

Φορτίο	που	ασκείται	στο	μεμονωμένο	σωλήνα	της	αγκύρωσης	με	κλίση	α:
 
	 	F*/2
					Fd	=	 _____
	 cos	α 

					L=	ελεύθερο	μήκος	του	σωλήνα	αγκύρωσης

   L 
     λ	=			_____			L/i	από	όπου	καθορίζεται	το	ω
   i    

      Fd 
     σ = ω   _____    < σ1
      A    

πρόςόΧή

Στην	περίπτωση	αγκυρώσεων-γραβάτα	συνιστώνται	οι	παρακάτω	έλεγχοι:

•	έλεγχος	του	σωστού	σφιξίματος	των	κομπλέρ	αγκύρωσης	με	σκοπό	τη	
διασφάλιση	της	αντίστασης	στην	ολίσθηση

•	σύνδεση	των	σωλήνων	αγκύρωσης	σε	αντιστοιχία	με	τους	δομικούς	
κόμβους	της	σκαλωσιάς

•	εισαγωγή	ανάμεσα	στο	σωλήνα	αγκύρωσης-γραβάτα	και	τη	δομή	του	
κτιρίου	ξύλινων	σανίδων	για	τον	καταμερισμό	του	φορτίου	σύνδεσης	ώστε	
να	αποφευχθούν	χτυπήματα	ροπής	από	επαφή	(ερτζιανή	πίεση)	που	θα	
μπορούσε	ίσως	να	ζημιώσει	το	υπάρχον	οικοδόμημα.

αγκύρωση-γραβάτα
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αγκύρωση-δαχτυλίδι

ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής

Η	αγκύρωση	πραγματοποιείται	σύμφωνα	με	τα	παρακάτω	διαγράμματα

A

μεταλλικό δάπεδο

πλαίσιο σκαλωσιάς

C

μεταλλικό δάπεδο

πλαίσιο σκαλωσιάς

δαχτυλίδι

B

μεταλλικό δάπεδο

πλαίσιο 
σκαλωσιάς

δαχτυλίδι

D

μεταλλικό 
δάπεδο

πλαίσιο σκαλωσιάς

δαχτυλίδι



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM826

ελεΓΧός Τής αΓκΥρώςής πόΥ ΥπόκειΤαι ςΤό ΦόρΤιό 
F1
Απαιτείται	η	διενέργεια	των	παρακάτω	ελέγχων:

• έλεγχος σε ολίσθηση του κομπλέρ:

F1	<	R

• έλεγχος σε έλξη του σωλήνα αγκύρωσης:

  F1 
     σ =   _____    < σ*
  A    

• έλεγχος έλξης με κάμψη του τάκου:
εξετάζεται	η	εκκεντρότητα	έλξης	στον	τάκο	e=4	cm	για	αγκύρωση	τύπου	
Α.	Ροπές	που	ασκούνται	στον	τάκο:

Δράση	έλξης:	F1

Στιγμή	κάμψης:	M1=F1  x		e
Επαλήθευση:

 F1  M1
     σ =  _____  +  _____     < σ*
 At   Wt 

• έλεγχος έλξης του τάκου
Σε	περίπτωση	συμμετρικής	αγκύρωσης	τύπου	Β	η	ροπή	θα	είναι	μόνο	
απλής	έλξης:

 F1  
     σ =  _____    < σ*
 At   

• έλεγχος στην εξαγωγή του τάκου

RE= αντίσταση στην εξαγωγή όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή των 
τάκων.

						 RE
     H =  _____    επιτρεπτή αντίσταση στην εξαγωγή
	 1,5

Επαλήθευση:

F1 < H

ελεΓΧός Τής αΓκΥρώςής πόΥ ΥπόκειΤαι ςΤό ΦόρΤιό F2

Το	φορτίο	F2	που	καθορίστηκε	στο	κεφάλαιο	«ασκούμενα	φορτία»	
κατανέμεται	σε	ένα	n	αριθμό	αγκυρώσεων	τύπου	Γ	ή	τύπου	Δ.
Ασκούμενο	φορτίο	στη	μεμονωμένη	αγκύρωση:

F*=	F2/n.

Ασκούμενο	φορτίο	στο	μεμονωμένο	σωλήνα	αγκύρωσης	με	κλίση	α:
 
	 	F*/2
					Fd	=	 _____
	 cos	α 

• έλεγχος του σωλήνα αγκύρωσης:

L=	ελεύθερο	μήκος	του	σωλήνα	αγκύρωσης

   L 
     λ	=			_____			από	όπου	καθορίζεται	το	ω
   i    

      Fd 
     σ = ω   _____    < σ1
      A   

• έλεγχος έλξης με κάμψη του τάκου:

Δράση	έλξης:	Fd

Στιγμή	κάμψης:	M = Fd		x		e
Επαλήθευση:
 Fd		 M1
     σ =  _____  +  _____     < σ*
 At   Fd

πρόςόΧή

Στην	περίπτωση	αγκυρώσεων	με	τάκο	συνιστώνται	οι	παρακάτω	έλεγχοι:

•	έλεγχος	του	είδους	και	της	στερεότητας	της	τοιχοποιίας	και,	ανάλογα	
με	το	ασκούμενο	φορτίο,	επιλογή	του	πιο	κατάλληλου	είδους	τάκου	όπως	
δηλώνεται	από	τον	κατασκευαστή	τάκων.

•	μείωση	στο	ελάχιστο	δυνατό	της	εκκεντρότητας	«e»	της	σύνδεσης	
ανάμεσα	στο	σωλήνα	αγκύρωσης	και	τον	τάκο.

•	έλεγχος	του	σωστού	σφιξίματος	των	κομπλέρ.

•	έλεγχος	της	σωστής	τοποθέτησης	και	λειτουργίας	των	
συναρμολογημένων	τάκων.	Σε	ειδικές	περιπτώσεις	συνιστάται	η	διενέργεια	
δοκιμών εξαγωγής για την απόκτηση αξιόπιστων τιμών των πραγματικών 
αντιστάσεων	στην	εξαγωγή.

αγκύρωση-δαχτυλίδι
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αγκύρωση με μεγάλο κοχλία 
σφήνωσης

αγκύρωση-υποστήριγμα

ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής

Είναι	ένα	μονόπλευρος	δεσμός	με	αντίσταση	μόνο	σε	συμπίεση,	που	
συναρμολογείται		σύμφωνα	με	τα	παρακάτω	διαγράμματα

αςκόΥμεΝα ΦόρΤια

Η	αγκύρωση-υποστήριγμα	μπορεί	να	στηρίξει	μόνο	φορτία	συμπίεσης	
ορθογώνια	στην	πρόσοψη.	Καθορίζεται	σύμφωνα	με	τα	διαγράμματα	
υπολογισμού	που	παρατίθενται	στη	μελέτη	και	τους	ισχύοντες	
κανονισμούς,	με	το	φορτίο	F1	που	ασκείται	σε	κάθε	αγκύρωση	ορθογώνια	
στην	πρόσοψη	της	σκαλωσιάς.	Το	φορτίο	F1	μπορεί	να	αποτελείται	από	
δύο	συνιστώσες:

F1= F1a + F1b

F1a=	συνιστώσα	συμπίεσης	στην	αγκύρωση	που	οφείλεται	στην	πίεση	του	
ανέμου	ορθογώνια	στην	πρόσοψη	της	σκαλωσιάς.

F1b=	συνιστώσα	συμπίεσης	στην	αγκύρωση	που	οφείλεται	στη	δομική	
γεωμετρία.	Για	παράδειγμα,	η	οριζόντια	συνιστώσα	του	φορτίου	που	
φέρεται	από	την	αντηρίδα	της	προεξοχής	που	απεικονίζεται	στο	
«διάγραμμα	συναρμολόγησης	–	αγκύρωση-υποστήριγμα».

ελεΓΧός Τής αΓκΥρώςής πόΥ ΥπόκειΤαι ςΤό ΦόρΤιό F1

Απαιτείται	η	διενέργεια	των	παρακάτω	ελέγχων:

• έλεγχος σε ολίσθηση του κομπλέρ:

F1	<	R

• έλεγχος σε συμπίεση του σωλήνα αγκύρωσης

L	=	ελεύθερο	μήκος	του	σωλήνα	αγκύρωσης

ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής

Η	αγκύρωση	πραγματοποιείται	σύμφωνα	με	το	παρακάτω	διάγραμμα

Σε	ειδικές	περιπτώσεις,	όταν	δεν	επιτρέπεται	η	χρήση	άλλων	ειδών	
αγκυρώσεων,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ο	μεγάλος	κοχλίας	σφήνωσης	
υπό	την	προϋπόθεση	του	ελέγχου	της	εκτέλεσης	της	εργασίας	και	της	
παρακολούθησης	της	λειτουργίας	του.	Η	αμφίβολη	λειτουργία	του	
οφείλεται	στο	δύσκολο	καθορισμό	της	αντίστασης	που	μπορεί	να	εγγυηθεί	
μια	τέτοια	αγκύρωση.

Η	αντίσταση	της	αγκύρωσης	είναι	ανάλογη	της	πίεσης	που	μπορεί	να	
εγγυηθεί	ο	μεγάλος	κοχλίας	και	του	συντελεστή	τριβής	που	μπορεί	να	
θεωρηθεί	ανάμεσα	στον	τοίχο	και	την	πλάκα	σφήνωσης.
Για	το	σωστό	ορισμό	του	φορτίου	σφήνωσης	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
κελιά	φορτίου	τοποθετημένα	κάτω	από	τις	βάσεις.	Ωστόσο,	μια	τέτοια	
λύση	είναι	δαπανηρή	και	δικαιολογείται	μόνο	για	πολύ	ειδικές	εργασίες.

Μια	εναλλακτική	λύση	συνίσταται	στον	καθορισμό	της	πραγματικής	
αντίστασης	RR	κατά	την	εργασία	σε	μια	δοκιμαστική	αγκύρωση	και	στην	
εκτίμηση	μιας	επιτρεπτής	αντίστασης	υπολογισμού:	Rc=RR/2.

πρόςόΧή

Συνιστάται	η	σύνδεση	του	πιο	κοντινού	σωλήνα	αγκύρωσης	στο	μεγάλο	
κοχλία	σφήνωσης	ή	στην	άκρη	του	σωλήνα	για	την	αποφυγή	κάμψης	του	
σωλήνα.

πλαίσιο σκαλωσιάς

μεταλλικό 
δάπεδο

μεταλλικό 
δάπεδο

πλαίσιο σκαλωσιάς
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  L 
     λ =   _____    από όπου προκύπτει το ω από τους πίνακες των
   i     ισχυόντων κανονισμών.

Έλεγχος	αστάθειας

       F1 
     σ = ω 	x	_____				<	σ1
       A   

• έλεγχος αντίστασης σε συμπίεση του μεγάλου κοχλία ρύθμισης
το	ξεβίδωμα	του	μεγάλου	κοχλία	πρέπει	να	περιορίζεται	σε	μέγιστο	15	
÷	20	cm	για	να	είναι	δυνατή	η	παράβλεψη	φαινομένων	αστάθειας	και	η	
διενέργεια	μόνο	ελέγχων	αντίστασης.

       F1 
     σ = ω 	x	_____				<	σ1
       A   

• έλεγχος της ξύλινης σανίδας καταμερισμού
Κάτω	από	τη	βάση	του	μεγάλου	κοχλία	ρύθμισης	τοποθετείται	μια	
ξύλινη	σανίδα	με	σκοπό	τον	καταμερισμό	του	φορτίου	πάνω	στο	
οικοδόμημα

S				=		5	cm	πάχος	σανίδας
AL =		400	cm²	σανίδα	με	διαστάσεις		20	x	20	cm
σL	=		60	daN/cm²	επιτρεπτή	ένταση	πάνω	στην	ξύλινη	σανίδα

Επαλήθευση	αντίστασης:

  F1 
     σ =   _____    < σL
  Al    

πρόςόΧή

Στην	περίπτωση	αγκύρωσης-υποστήριγμα,	συνιστώνται	οι	παρακάτω	
έλεγχοι:

•	έλεγχος	της	σωστής	τοποθέτησης,	της	ποιότητας,	της	τέλειας	
αποτελεσματικότητας	της	ξύλινης	σανίδας	που	βρίσκεται	κάτω	από	τη	
βάση	και	εξυπηρετεί	τον	καταμερισμό	του	φορτίου

•	περιορισμός	του	ξεβιδώματος	του	μεγάλου	κοχλία	ρύθμισης	χωρίς	να	
ξεπερνάει	ποτέ	τα	20	cm

•	έλεγχος	της	σωστής	αποσυναρμολόγησης	των	κομπλέρ	με	στόχο	την	
εξασφάλιση	της	αντίστασης	ολίσθησης.

αγκύρωση-υποστήριγμα
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ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής όριΖόΝΤιώΝ ΔόκώΝ

Σε	περίπτωση	κατασκευαζόμενων	κτιρίων	με	δομή	αποτελούμενη	
από	πλαίσια	από	μπετόν	αρμέ	ή	ατσάλι	ή	για	τη	συντήρηση	κτιρίων	
με	φαρδιές	τζαμαρίες	δεν	υπάρχει	η	δυνατότητα	κατανομής	των	
αγκυρώσεων	ομοιόμορφα	στην	πρόσοψη	της	σκαλωσιάς.	Σε	αυτές	
τις	περιπτώσεις	μπορούν	να	στηθούν	δικτυωτοί	δοκοί	με	σωλήνα	
κομπλέρ	διαταγμένα	οριζόντια	ή	κάθετα,	στο	εσωτερικό	του	σκελετού	
της	σκαλωσιάς,	έτσι	ώστε	να	διοχετεύεται	η	πίεση	του	ανέμου	στις	
μεμονωμένες	αγκυρώσεις	που	βρίσκονται	στις	άκρες	των	δικτυωτών	
δοκών.

αγκύρωση με δικτυωτή δοκό 
σε σωλήνα κομπλέρ

*

*
*

*
*

* *

*

*

*
*

*

*

*

Τυπική αγκύρωση* Τυπική αγκύρωση*

 ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής καθεΤώΝ ΔόκώΝ

Οι	δικτυωτοί	δοκοί	μπορούν	να	συναρμολογηθούν	σε	όλα	τα	επίπεδα	ή	
σε	εναλλασσόμενα	επίπεδα	ανάλογα	με	τα	ασκούμενα	φορτία.
Οι	δικτυωτοί	δοκοί	μπορούν	να	συναρμολογηθούν	σε	
εναλλασσόμενους	στύλους	ή	σε	όλους	τους	στύλους	ανάλογα	με	τα	
ασκούμενα	φορτία	και	κυρίως	ανάλογα	με	την	παρουσία	ή	όχι	των	
μεταλλικών	σανίδων	δαπέδου	σε	όλα	τα	επίπεδα	τα	οποία	λειτουργούν	
ως	οριζόντια	αντιανεμική	διάταξη	και	επομένως	σε	αυτή	την	περίπτωση	
ως	οριζόντια	διάταξη	καταμερισμού	των	φορτίων.
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αςκόΥμεΝα ΦόρΤια

Σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	κανονισμούς	και	σύμφωνα	με	τα	σχέδια	που	
παρατίθενται	στη	μελέτη	υπολογίζεται	η	ασκούμενη	πίεση	ανέμου	(Pw)	
που	αναφέρεται	στην	επιφάνεια	της	σκαλωσιάς	η	οποία	είναι	εκτεθειμένη	
στον	άνεμο.	Καθορίζεται	το	κομβικό	φορτίο	που	ασκείται	στις	δικτυωτές	
δοκούς αγκύρωσης. 

• οριζόντια δικτυωτή δοκός
Για	παράδειγμα,	για	το	διάγραμμα	αρ.	1	του	κεφαλαίου	«αγκύρωση	με	
δικτυωτή	δοκό	σε	σωλήνα	κομπλέρ»,	σε	κάθε	κόμβο	παραμένουν	2	
κομβικά	στοιχεία.	Επομένως:

Qo=Pw	x	2Sw

Στατικό	διάγραμμα	οριζόντιας	δικτυωτής	δοκού	αγκύρωσης:

• κάθετη δικτυωτή δοκός
Για	παράδειγμα,	για	το	διάγραμμα	αρ.	2	του	κεφαλαίου	«αγκύρωση	με	
δικτυωτή	δοκό	σε	σωλήνα	κομπλέρ»,	σε	κάθε	κόμβο	παραμένουν	2	
κομβικά	στοιχεία.	Επομένως:

Qv=Pw	x	2Sw

Στατικό	διάγραμμα	κάθετης	δικτυωτής	δοκού	αγκύρωσης

αγκύρωση με δικτυωτή δοκό 
σε σωλήνα κομπλέρ

* *

R0 R0

Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 Q0

*
*

Rv

RvQv

Qv

Qv

Qv

Qv

ελεΓΧός ΤώΝ ΔικΤΥώΤώΝ ΔόκώΝ

Μετά	τον	ορισμό	των	ασκούμενων	φορτίων	και	των	στατικών	
διαγραμμάτων	σύμφωνα	με	όσα	αναφέρονται	στο	προηγούμενο	σημείο,	
γίνεται	ανάλυση	των	δικτυωτών	δοκών	με	τη	μέθοδο	Ritter	ή	με	
διαμόρφωση	με	ολοκληρωμένα	στοιχεία	ή	με	άλλες	διαθέσιμες	μεθόδους	
με	στόχο	την	εξασφάλιση	των	μέγιστων	ασκούμενων	ροπών:

Tmax	=	δράση	μέγιστης	κοπής
Mmax	=	στιγμή	μέγιστης	κάμψης

• οριζόντια δοκός αγκύρωσης
Χρησιμοποιούνται σωλήνες  ∅	48,3	x	3,2	από	ατσάλι	S235JRH	για	το	
στήσιμο	της	δοκού	που	περιγράφεται	στα	προηγούμενα	κεφάλαια.
Τόσο	οι	οριζόντιοι	δοκοί	όσο	και	οι	αντηρίδες	προστίθενται	στην	
κατασκευή	της	σκαλωσιάς	και	τοποθετούνται	αμέσως	κάτω	από	το	
μεταλλικό	δάπεδο	που	αποτελεί	τα	επίπεδα	εργασίας.	
Αυτά	τα	στοιχεία	της	δοκού	θα	δεχτούν	έπειτα	τα	φορτία	που	προκύπτουν	
από	τους	υπολογισμούς	των	προηγούμενων	κεφαλαίων.
Στη	συνέχεια	πραγματοποιούνται	οι	έλεγχοι	αντίστασης	και	αστάθειας	των	
οριζόντιων	δοκών	και	των	αντηρίδων	που	υποβάλλονται	στη	μεγαλύτερη	
ροπή.

• κάθετη δοκός αγκύρωσης
Οι αντηρίδες πραγματοποιούνται με σωλήνα ∅	48,3	x	3,2	από	ατσάλι	
S235JRH	ενωμένα	με	τις	οριζόντιες	δοκούς	με	περιστρεφόμενα	
κομπλέρ	ενώ	οι	οριζόντιοι	δοκοί	πραγματοποιούνται	με	αξιοποίηση	των	
κατακόρυφων	δοκών	των	πλαισίων	της	σκαλωσιάς.
Στους	ελέγχους	αντίστασης	και	αστάθειας	των	κατακόρυφων	δοκών	της	
σκαλωσιάς	θα	πρέπει	επομένως	να	λαμβάνεται	υπόψη	η	ταυτόχρονη	
παρουσία	πάνω	σε	αυτές	κάθετων	φορτίων	που	οφείλονται	στην	κλασική	
σκαλωσιά	και	των	φορτίων	που	έπονται	της	στιγμής	κάμψης	που	ασκείται	
στην	κάθετη	δικτυωτή	δοκό.

αΓκΥρώςή ακρώΝ

Κάθε	δικτυωτή	δοκός	θα	πρέπει	να	είναι	συνδεδεμένη	με	το	οικοδόμημα.	
Για	την	εν	λόγω	αγκύρωση	ισχύουν	τα	είδη	που	περιγράφηκαν	ήδη	και	οι	
έλεγχοι	που	αναφέρονται	στις	προηγούμενες	παραγράφους.	

πρόςόΧή

Συνιστώνται	οι	παρακάτω	έλεγχοι:
•	έλεγχος	του	ζεύγους	σφιξίματος	των	κομπλέρ

•	έλεγχος	της	παρουσίας	μεταλλικών	σανίδων	στα	επίπεδα	με	σκοπό	
τον	οριζόντιο	καταμερισμό	των	φορτίων

•	ανάλογα	με	το	είδος	αγκύρωσης	που	υπάρχει	στις	άκρες	των	
δικτυωτών	δοκών	έλεγχος	όσων	αναφέρονται	για	κάθε	είδος	στην	
παράγραφο	«προσοχή».
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αγκύρωση με ράβδο 
ενίσχυσης για μπετόν αρμέ

ΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής

ΧαρακΤήριςΤικα ΤώΝ ΧρήςιμόπόιόΥμεΝώΝ ΥλικώΝ

Χρησιμοποιούνται	υλικά	με	τα	παρακάτω	γεωμετρικά	και	μηχανικά	
χαρακτηριστικά:

Σωλήνας ∅ 48,3 x 3,2 από ατσάλι S235JRH

A	=	4,59	cm²
J	=	11,69	cm²
W	=	4,85	cm³
i	=	1,59	cm
σ	1	=	1600	daN/cm²
σ	2	=	1800	daN/cm²

Ράβδος ∅ 8 ενίσχυσης για μπετόν αρμέ από ατσάλι FEB44K

σ	A	=	2.600	daN/cm²
σ	A	=	0,5	daN/cm²

αςκόΥμεΝα ΦόρΤια 

Το	είδος	αγκύρωσης	μπορεί	να	στηρίξει	μόνο	φορτία	ορθογώνια	στην	
πρόσοψη.	Για	φορτία	παράλληλα	στην	πρόσοψη	πρέπει	να	εισάγονται	
άλλα	είδη	αγκύρωσης	που	περιγράφονται	στα	προηγούμενα	σημεία.	
Καθορίζεται	το	ασκούμενο	φορτίο	F1	σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	
κανονισμούς	και	τα	υπολογιστικά	διαγράμματα	που	υπάρχουν	στη	
μελέτη.

πλαίσιο 
σκαλωσιάς

ράβδος ενίσχυσης 
βυθισμένη στο 
χυμένο τσιμέντο τοιχοποιία από 

μπετόν αρμέ

μεταλλικό 
δάπεδο

ελεΓΧός Τής αΓκΥρώςής πόΥ ΥπόκειΤαι ςΤό ΦόρΤιό F1

Απαιτείται	η	διενέργεια	των	παρακάτω	ελέγχων:
• έλεγχος σε ολίσθηση του κομπλέρ:

F1	<	R

• έλεγχος σε έλξη του σωλήνα αγκύρωσης

 F1 
     σ = _____    < σ1
 A   

• έλεγχος της ράβδου ενίσχυσης
Εξετάζεται	το	είδος	τσιμέντου	και	η	χαρακτηριστική	αντίστασή	του	Rbk.	
Εάν	δεν	υπάρχουν	πληροφορίες	μπορεί	να	υποτεθεί	ότι	Rbk	=	250	daN/cm².
Ανάλογα	με	το	Rbk	λαμβάνεται	από	τους	ισχύοντες	κανονισμούς	η	τιμή	
της	αντίστασης	πρόσφυσης	της	ράβδου	ενίσχυσης	(τco).
Αντίσταση	πρόσφυσης	της	ράβδου	στο	τσιμέντο	(RA):

∅	=	διάμετρος	ράβδου	ενίσχυσης

L’	=	μήκος	καθενός	από	τα	2	τμήματα	της	ράβδου	ενίσχυσης	που	υπάρχουν	
μέσα	στο	χυμένο	τσιμέντο

τco	=	αντίσταση	πρόσφυσης	στο	τσιμέντο

RA = (∅	x	π x	L’	x	2)	x	τ

• έλεγχος της πρόσφυσης της ράβδου στο τσιμέντο

F1	<	RA

• έλεγχος αντίστασης της ράβδου ενίσχυσης
 
   F1 
     σ =   _____    < σA
														2	x	AA   

πρόςόΧή

Συνιστώνται	τα	εξής:

•	έλεγχος	της	σωστής	τοποθέτησης	της	ράβδου	στο	τσιμέντο	και	των	
μηχανικών/ γεωμετρικών χαρακτηριστικών (Φ ; AA)

•	έλεγχος	του	σωστού	σφιξίματος	των	κομπλέρ.



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM832

Γενικά,	και	συγκεκριμένα	για	το	διάγραμμα	που	παρατίθεται	στο	κεφάλαιο	
«αγκύρωση	με	ξύλινη	πλάκα»,	εκτός	από	την	επίδραση	του	ανέμου	πρέπει	
να	προστεθεί	το	κάθετο	φορτίο	που	αποδεσμεύεται	από	τις	κατακόρυφες	
δοκούς	της	σκαλωσιάς

ελεΓΧός Τής πλακας αΓκΥρώςής

Αναφορικά	με	το	διάγραμμα	συναρμολόγησης	και	τα	ασκούμενα	φορτία	
του	κεφαλαίου	«αγκύρωση	με	ξύλινη	πλάκα»	διενεργούνται	οι	έλεγχοι	
αντίστασης	των	πλακών	σε	σχέση	με	τα	ασκούμενα	φορτία:

• επάνω πλάκα:
T = Ni  N = Ni x	e

επαλήθευση	αντίστασης

 M 
     σ = _____    < σ1
 Wp   

 T 
     τ = _____    < π1
 Ap   

σ	id	=	√ σ²	+	3	π²	<	σ1

• κάτω πλάκα
T = Ne  N = H  M = Ne x	e

επαλήθευση	αντίστασης

 N  M
     σ =  _____  +  _____     <  σ1
 Ap   Wp

 T 
     τ = _____    < π1
 Ap   

σid = √ σ²	+	3	π²	<	σ1

• έλεγχος των τάκων
Οι	ροπές	που	ασκούνται	στους	μεμονωμένους	τάκους	είναι:
 T 
     Tb	=	_____				κοπή	στον	μεμονωμένο	τάκο
 2   

  M 
     Nb	=	_____				κοπή	στον	μεμονωμένο	τάκο
	 	d			

Οι	τιμές	Tb	και	Nb	πρέπει	να	συγκρίνονται	με	τις	ικανότητες	των	
μεμονωμένων	τάκων,	όπως	δηλώνονται	από	τον	κατασκευαστή,	
μειωμένες	με	το	συντελεστή	ασφαλείας	2,2.

αγκύρωση με ξύλινη πλάκα

ςΧεΔιαΓραμμα ςΥΝαρμόλόΓήςής

Σε	περίπτωση	που	υπάρχει	μια	ειδική	γεωμετρία	σκαλωσιάς	
(αιωρούμενη	δυναμικότητα	φορτίου)	και/ή	πολύ	ανυψωμένα	φορτία	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	μια	ξύλινη	πλάκα	ενωμένη	με	την	τοιχοποιία	
με	μηχανικούς	τάκους.

ΧαρακΤήριςΤικα ΤώΝ ΧρήςιμόπόιόΥμεΝώΝ ΥλικώΝ

Χρησιμοποιούνται	υλικά	με	τα	παρακάτω	γεωμετρικά	και	μηχανικά	
χαρακτηριστικά:

Σωλήνας ∅ 48,3 x 3,2 από ατσάλι S235JRH
A	=	4,59	cm²
J	=	11,69	cm²
W	=	4,85	cm³
i	=	1,59	cm
σ	1	=	1600	daN/cm²
σ	2	=	1800	daN/cm²

Ξύλινη πλάκα, ατσάλι S235JRH
Για	την	παρουσία	τυχόν	προεξοχών	πρέπει	να	εξετάζονται	τα	παρακάτω	
γεωμετρικά/	μηχανικά	χαρακτηριστικά:
AP	=	περιοχή	αντίδρασης	στις	πλευρές
WP	=	δομικό	στοιχείο	αντίδρασης	στις	πλευρές
σ	1	=	1600	daN/cm²
σ	2	=	1800	daN/cm²

αςκόΥμεΝα ΦόρΤια

Το	ασκούμενο	φορτίο	πάνω	στην	πλάκα	αγκύρωσης	μεταφέρεται	από	την	
απευθείας	συνδεδεμένη	οριζόντια	δοκό	ή	κατακόρυφη	δοκό.

λεπτομέρεια 
της πλάκας

σκαλωσιά

μεταλλικό 
δάπεδο
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Διαδικασία συναρμολόγησης
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Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

1 • τοποθέτηση βάσεων

2 • ευθυγράμμιση βάσεων

3 • συναρμολόγηση εγκάρσιων δοκών

4 • συναρμολόγηση οριζόντιων δοκών

5 • τοποθέτηση επόμενου τμήματος

6 • εγκάρσια ευθυγράμμιση
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7 • διαμήκης ευθυγράμμιση

8 • έλεγχος τελικού επιπέδου

9 • συναρμολόγηση κατακόρυφων δοκών

10 • συναρμολόγηση κατακόρυφων δοκών

11 • συναρμολόγηση επάνω εγκάρσιων δοκών

12 • συναρμολόγηση επάνω εγκάρσιων δοκών

Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8
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13 • συναρμολόγηση μεταλλικών σανίδων

14 • συναρμολόγηση μεταλλικών σανίδων

15 • εισαγωγή σφήνας

16 • συναρμολόγηση σανίδας με καταπακτή

17 • συναρμολόγηση διαγώνιας αντηρίδας

18 • συναρμολόγηση διαγώνιας αντηρίδας

Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM837

19 • συναρμολόγηση    
διαγώνιας αντηρίδας

Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

21 • πέρασμα στο επάνω επίπεδο 

22 • συναρμολόγηση στηθαίου ασφαλείας 1ου επιπέδου

23 • συναρμολόγηση στηθαίου ασφαλείας 1ου επιπέδου

24 • συναρμολόγηση στηθαίου ασφαλείας 1ου επιπέδου

20 • αγκύρωση
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Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

27 • συναρμολόγηση προστατευτικών ποδιού πρόσοψης

29 • συναρμολόγηση προστατευτικών ποδιού πρόσοψης

30 • συναρμολόγηση επάνω κατακόρυφων δοκών

26 • συναρμολόγηση προστατευτικών ποδιού κορυφής

25 • συναρμολόγηση στηθαίου ασφαλείας κορυφής

28 • στερέωση προστατευτικών ποδιού
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Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

33 • συναρμολόγηση κατακόρυφων δοκών με ύψη σύμφωνα με 
το σχεδιασμό

34 • συναρμολόγηση εγκάρσιων δοκών και στηθαίων 
ασφαλείας 2ου ορόφου

35 • συναρμολόγηση διαγώνιας αντηρίδας σε κάθε 4 επιφάνειες 
εργασίας ανά όροφο

36 • συναρμολόγηση δαπέδου 2ου ορόφου

31 • συναρμολόγηση επάνω κατακόρυφων δοκών

32 • εισαγωγή περόνης σύνδεσης
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Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

39 • συναρμολόγηση στηθαίων ασφαλείας 2ου ορόφου

40 • αγκυρώσεις

41 • η σκαλωσιά είναι ολοκληρωμένη

42 • χαρακτηριστικό 
επίπεδο

37 • συναρμολόγηση δαπέδου 2ου ορόφου

38 • συναρμολόγηση σανίδας με καταπακτή
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Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

44 • συναρμολόγηση σανίδας με προεξοχή

45 • εισαγωγή σφήνας

46 • συναρμολόγηση καλυμμάτων προστασίας από πτώσεις

47 • συναρμολόγηση καλυμμάτων προστασίας από πτώσεις

48 • συναρμολόγηση 
καλυμμάτων προστασίας 
από πτώσεις

43 • συναρμολόγηση προβόλων



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM842

Διαδικασία συναρμολόγησης 
συστήματος πολλαπλών επιπέδων SM8

50 • δικτύωμα γεφύρωσης

51 • συναρμολόγηση σύνδεσης δικτυώματος γεφύρωσης

52 • συναρμολόγηση στηθαίου ασφαλείας δικτυώματος 
γεφύρωσης

53 • δικτύωμα γεφύρωσης

54 • πλαίσιο διέλευσης πεζών

49 • συναρμολόγηση σανίδων των καλυμμάτων προστασίας 
από πτώσεις



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM843

πιστοποιητικά



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM844

πιστοποιητικά



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM845

πιστοποιητικά



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM846

πιστοποιητικά



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM847

πιστοποιητικά



 
 
εγχειρίδιο χρήσης • σύστημα πολλαπλών επιπέδων SM848

πιστοποιητικά



 
 

via Giovanni della Casa, 12
20151 Milano - Italy
Tel. +39 . 02 30 704 1 
Fax +39 . 02 33 402 706
cantieristica@marcegaglia.com
www.marcegaglia.com

Construction equipment division 
Divisione cantieristica edile

• 
ju

ne
 2

0
0

9
 -

 g
re

co




