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} ΟΔΗΓΙΕΣ
Τα	προϊόντα	ή	παραλλαγές	προϊόντων	που	παρουσιάζονται	στις	
παρούσες	 οδηγίες	 στησίματος	 και	 χρήσης	 μπορεί	 να	 υπόκει-
νται	 σε	 ειδικούς	 κανονισμούς	 ανάλογα	 με	 τη	 χώρα	 εφαρμογής.	
Ο	χρήστης	των	προϊόντων	φέρει	την	ευθύνη	να	λαμβάνει	υπόψη	
του	τους	κανονισμούς	αυτούς.	Ανάλογα	με	τους	τοπικούς	κανο-
νισμούς	επιφυλασσόμενα	να	μην	παραδίδουμε	όλα	τα	προϊόντα	
που	απεικονίζονται	στο	παρόν.

Ο	τοπικός	εκπρόσωπος	της	Layher	σας	συμβουλεύει	και	απαντά	
επί	τόπου	σε	όλες	τις	ερωτήσεις	σας	για	τις	εγκρίσεις	των	προϊό-
ντων,	τη	χρήση	τους	ή	τους	ειδικούς	κανονισμούς	ανέγερσης.
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} 1. ΕΙΣΑΓΩΓh
Γενικά

Οι	παρούσες	οδηγίες	ανέγερσης	και	χρήσης	διέπουν	το	στήσιμο,	
την	τροποποίηση	του	στησίματος	και	το	ξεστήσιμο	των	σημαντι-
κών	κατασκευαστικών	παραλλαγών	του	συστήματος	ικριωμάτων	
Allround	της	εταιρείας	Wilhelm	Layher	GmbH	&	Co.KG	με	έδρα	το	
Gueglingen-Eibensbach	στη	Γερμανία.	Δεν	είναι	δυνατή	η	παρά-
θεση	όλων	των	δυνατών	εφαρμογών	στις	παρούσες	οδηγίες.	Εάν	
έχετε	ερωτήσεις	για	ειδικές	εφαρμογές	επικοινωνήστε	με	το	συ-
νεργάτη/αντιπρόσωπο	της	Layher	στην	περιοχή	σας.

Προσοχή: Η	στατική	ευστάθεια	του	ικριώματος	πρέπει	να	ελέγ-
χεται	 και	 να	διασφαλίζεται	πάντοτε,	 ακόμα	και	στην	 κατάσταση	
συναρμολόγησης.	 Το	 σύστημα	 Allround	 της	 Layher	 πρέπει	 να	
στήνεται,	να	τροποποιείται	και		να	ξεστήνεται	μόνο	υπό	την	επί-
βλεψη	ατόμου	με	ανάλογα	τυπικά	προσόντα	και	από	εξειδικευμέ-
νους	εργαζόμενους.

 Κατά το στήσιμο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
γνήσια εξαρτήματα ικριώματος της Layher τα οποία φέρουν 
σήμανση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τον αντί-
στοιχο γερμανικό αριθμό αδείας (Z-8.22-64 για το χάλυβα και 
Z-8.22-64.1 για το αλουμίνιο).

Όλα	τα	εξαρτήματα	του	ικριώματος	πρέπει	πριν	από	την	τοποθέ-
τησή	τους	και	πριν	από	κάθε	χρήση	να	ελέγχονται	με	οπτικό	έλεγ-
χο	για	την	μη	ελαττωματική	ποιότητά	τους.	Τα	ελαττωματικά	εξαρ-
τήματα	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται.	

Προσοχή:	 Κατά	 το	 στήσιμο,	 την	 τροποποίηση	 και	 το	 ξεστήσι-
μο	 του	συστήματος	 ικριωμάτων	Allround	 της	 Layher	 μπορεί	 να	
υπάρχει	κίνδυνος	πτώσης.	Οι	εργασίες	στησίματος	του	ικριώμα-
τος	πρέπει	να	γίνονται	με	τρόπο	ώστε	ο	κίνδυνος	πτώσης	να	μει-
ώνεται	 κατά	 το	δυνατόν	ή	ο	 εναπομένων	κίνδυνος	να	διατηρεί-
ται	σε	όσο	το	δυνατόν	χαμηλότερα	επίπεδα.	Οι	καταστάσεις		στις	
οποίες	 είναι	δυνατόν	να	υπάρχει	κίνδυνος	πτώσης	επισημαίνο-
νται	στις	παρούσες	οδηγίες	με	το	ακόλουθο	σύμβολο	κατά	τη	δι-
άρκεια	της	διαδικασίας	συναρμολόγησης.

Σχήμα 1: Σύστημα από χάλυβα Allround της Layher κατά Z-8.22-64

Σχήμα 3: Layher Allround από αλουμίνιο κατά Z-8.22-64.1

Σχήμα 2

Σχήμα 4

Σχήμα 5
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Ο	εγκαταστάτης	 του	 ικριώματος	πρέπει	με	βάση	 την	κρίση	 του	
για	την	ύπαρξη	κινδύνων	να	λαμβάνει	τα	κατάλληλα	μέτρα	για	την	
αποφυγή	 ή	 την	 ελαχιστοποίηση	 του	 κινδύνου	 κατά	 τη	 διάρκεια	
της	εφάπαξ	διαδικασίας	στησίματος	ή	των	εκάστοτε	ενεργειών.

Τα	μέτρα	πρέπει	να	επιλέγονται	ανάλογα	με	τους	πραγματικά	υφι-
στάμενους	κινδύνους,	τη	σκοπιμότητα	και	τις	πρακτικές	δυνατό-
τητες	και	εξαρτώνται	από

●	 τα	προσόντα	του	εργαζόμενου,
●	 	το	είδος	και	τη	διάρκεια	της	απασχόλησης	στην	επικίνδυνη	πε-

ριοχή,
●	 το	πιθανό	ύψος	πτώσης,
●	 	την	ποιότητα	της	επιφανείας	στην	οποία	μπορεί	να	πέσει	ο	ερ-

γαζόμενος	και
●	 την	ποιότητα	της	θέσης	εργασίας	και	της	πρόσβασης	σε	αυτή.

Για	το	στήσιμο,	τη	μετατροπή	και	το	ξεστήσιμο	μπορούν	να	εφαρ-
μόζονται	 μέτρα	 τόσο	 	 τεχνικής	 φύσεως	 όσο	 και	 μέτρα	 σχετικά	
με	το	προσωπικό.	Πιθανά	μέτρα	μπορούν	να	είναι	πχ.	ανάλογα	
με	 την	 κατάσταση	 συναρμολόγησης,	 η	 χρήση	 εργαζόμενων	 με	
κατάλληλα	 τυπικά	 προσόντα	 και	 κατάλληλα	 κατατοπισμένων	
για	 την	 εκάστοτε	 κατάσταση	 κινδύνου,	 η	 χρήση	 κιγκλιδώματος	
ασφαλείας	για	τη	συναρμολόγηση	ή,	κατά	περίπτωση,	η	χρήση	
καταλλήλου	ατομικού	προστατευτικού	 εξοπλισμού.	 Σε	 κάθε	πε-
ρίπτωση	πρέπει	 η	 εξέλιξη	 της	διαδικασίας	συναρμολόγησης	να	
διαμορφώνεται	 κατά	 τέτοιο	 τρόπο	 ώστε	 να	 τοποθετείται	 χωρίς	
καθυστέρηση	η	πλευρική	προστασία	και	οι	εργασίες	ναι	γίνονται	
σε	ασφαλή	περιοχή.

Εάν	για	τη	συναρμολόγηση	του	 ικριώματος	Allround	της	Layher	
προβλέπεται	 ή	 απαιτείται	 βάσει	 τοπικών	 κανονισμών	 η	 χρήση	
ατομικού	 προστατευτικού	 εξοπλισμού	 (PSA)	 ή	 κιγκλιδώματος	
ασφαλείας	συναρμολόγησης	(MSG),	τότε	πρέπει	να	χρησιμοποι-
ούνται	τα	σημεία	ανάρτησης	που	απεικονίζονται	στην	ενότητα	3	
ή	το	απεικονιζόμενο	MSG.	Πρέπει	να	ελέγχεται	η	καταλληλότητα	
ενός	PSA	για	την	ασφάλιση	έναντι	πτώσης	και	ειδικά	στο	ζήτημα	
αυτό	πρέπει	 να	δίδεται	 ιδιαίτερη	προσοχή	στη	συναρμολόγηση	
του	δεύτερου	και	του	τρίτου	επιπέδου	του	ικριώματος.

Πριν	από	την	έναρξη	των	εργασιών	στο	ικρίωμα	πρέπει	να	εκτι-
μάται	από	την	πλευρά	του	εργολάβου	αν	στην	προβλεπόμενη	πε-
ριοχή	των	εργασιών	υπάρχουν	εγκαταστάσεις	μέσω	των	οποίων	
οι	εργαζόμενοι	θα	μπορούσαν	να	εκτεθούν	σε	κίνδυνο.	Το	στήσι-
μο,	η	μετασκευή	και	το	ξεστήσιμο	πρέπει	να	γίνονται	μόνο	με	κα-
τάλληλο	προστατευτικό	 εξοπλισμό.	 Δεν	πρέπει	 να	 γίνεται	 ρίψη	
των	εξαρτημάτων	του	ικριώματος.	Τα	εξαρτήματα	πρέπει	να	μετα-

φέρονται	κατά	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	μην	είναι	δυνατόν	να	ξεγλι-
στρούν	ή	να	πέφτουν	κάτω	από	ψηλά.

Πριν	από	κάθε	χρήση	του	ικριώματος	πρέπει	να	γίνεται	έλεγχος	
για	την	εν	λόγω	κανονική	κατάσταση.	

Αναφορικά	με	τις	ακόλουθες	οδηγίες	στησίματος	και	χρήσης	του	
συστήματος	 ικριωμάτων	Allround	 γίνεται	 η	 βασική	 επισήμανση	
ότι	 το	 στήσιμο,	 η	 μετατροπή	 και	 το	 ξεστήσιμο	 των	 ικριωμάτων	
πρέπει	 να	 γίνεται	 υπό	 την	 επίβλεψη	 ατόμου	 με	 την	 κατάλληλη	
άδεια	και	από	εργαζόμενους	με	τα	κατάλληλα	τεχνικά	επαγγελμα-
τικά	προσόντα,	οι	οποίοι	θα	πρέπει	να	έχουν	κάνει	ειδική	εκπαί-
δευση	για	αυτές	τις	εργασίες.	Στο	πλαίσιο	αυτό	και	όσον	αφορά	
στη	χρήση,	παραπέμπουμε	στις	προϋποθέσεις	 του	κανονισμού	
ασφαλείας	λειτουργίας	(BetrSichV).	Στο	πλαίσιο	της	οδηγίας	στη-
σίματος	και	χρήσης	που	ακολουθεί	προσφέρουμε	στον	εγκατα-
στάτη	και	στο	χρήστη	με	βάση	την	ανάλυση	κινδύνου	να	συνυπο-
λογίζουν	τις	απαιτήσεις	του	κανονισμού	BetrSichV	στην	εκάστοτε	
κατάσταση	συναρμολόγησης.

Οι	παρατιθέμενες	τεχνικές	λεπτομέρειες	στα	πλαίσια	των	οδηγι-
ών	στησίματος	 και	 χρήσης	που	 αποσκοπούν	 να	 υποστηρίζουν	
τον	εγκαταστάτη	ή	το	χρήστη	αναφορικά	με	την	τήρηση	των	απαι-
τήσεων	 του	 κανονισμού	 BetrSichV,	 δεν	 σημαίνουν	 για	 αυτούς	
υποχρεωτική	δέσμευση.	Ο	εγκαταστάτης	ή	ο	χρήστης	πρέπει	επί	
τη	βάσει	της	οφειλόμενης	από	την	πλευρά	του	αξιολόγησης	κινδύ-
νου	να	λάβει	τα	απαραίτητα	μέτρα	βασιζόμενα	στη	δική	του	υπο-
χρεωτική	διακριτική	ευχέρεια.	Στο	πλαίσιο	αυτό	πρέπει	κάθε	φορά	
να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	ιδιαιτερότητες	κάθε	περίπτωσης.

Βασική	 προϋπόθεση	 είναι	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 να	 λαμβάνεται	
υπόψη	η	ακόλουθη	οδηγία	στησίματος	και	χρήσης.	Πρέπει	να	γί-
νεται	 αναφορά	 στο	 γεγονός	 ότι	 όλα	 τα	 στοιχεία,	 ιδιαίτερα	 αυτά	
που	 αφορούν	 τη	 στατική	 ευστάθεια	 των	 κατασκευαστικών	 πα-
ραλλαγών	στην	περιοχή	της	έδρασης,	ισχύουν	μόνο	για	τη	χρή-
ση	γνήσιων	εξαρτημάτων	Layher	 τα	οποία	φέρουν	σήμανση	με	
τον	αριθμό	έγκρισης	που	παρατίθεται	στη	σελίδα	4.	Η	προσθήκη	
εξαρτημάτων	άλλων	οίκων	μπορεί	να	έχει	ως	επακόλουθο	ανε-
παρκή	ασφάλεια	και	μη	επαρκή	στατική	ευστάθεια.

Οι	παρούσες	οδηγίες	ανέγερσης	και	χρήσης	πρέπει	να	είναι	στη	
διάθεση	του	επιβλέποντος	και	των	εμπλεκομένων	εργαζομένων.

	Κατά	τη	διάρκεια	του	στησίματος,	μετατροπής	και	ξεστησίματος,	
όσο	και	κατά	τη	διάρκεια	της	χρήσης	του	 ικριώματος	πρέπει	να	
λαμβάνονται	 υπόψη	 οι	 νομοθετικές	 διατάξεις	 του	 κανονισμού	
ασφαλείας	 λειτουργίας	 (BetrSichV)	 αναφορικά	με	 την	 ανέγερση	
και	χρήση	ικριωμάτων.
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Έλεγχος και τεκμηρίωση

Το	ικρίωμα	πρέπει	μετά	από	κάθε	συναρμολόγηση,	πριν	από	κάθε	
θέση	σε	λειτουργία	ή	μετά	από	ασυνήθιστες	ενδείξεις	να	ελέγχεται	
από	εξειδικευμένο	για	το	σκοπό	αυτό	προσωπικό.	Οι	ασυνήθιστες	
ενδείξεις	μπορούν	για	παράδειγμα	να	είναι	ατυχήματα,	τροποποι-
ήσεις	στην	κατασκευή	του	ικριώματος,	μεγάλο	χρονικό	διάστημα	
μη	χρήσης	του	ικριώματος	ή	φυσικές	ενδείξεις.	Ο	έλεγχος	πρέπει	
να	τεκμηριώνεται.	Εάν	συγκεκριμένα	τμήματα	του	ικριώματος	δεν	
είναι	σε	ετοιμότητα	χρήσης,	ιδιαίτερα	κατά	τη	διάρκεια	του	στησί-
ματος,	της	μετασκευής	και	του	ξεστησίματος,	αυτά	πρέπει	να	επι-
σημαίνονται	με	το	απαγορευτικό	σήμα	“Απαγορεύεται	η	πρόσβα-
ση”.	Πρέπει	επιπλέον	να	καθίσταται	σαφές	μέσω	οριοθέτησης	ότι	
το	ικρίωμα	δεν	βρίσκεται	σε	ετοιμότητα	προς	χρήση	και	ως	εκ	τού-
του	δεν	επιτρέπεται	η	πρόσβαση	σε	αυτό.

Μετά	την	ολοκλήρωση	της	συναρμολόγησης	του	 ικριώματος	εί-
ναι	σημαντικό	να	εμφανίζεται	η	απόδειξη	του	ελέγχου	μιας	ευκρι-
νώς	 αναγνωρίσιμης	 σήμανσης	 για	 τη	 διάρκεια	 της	 χρήσης,	 επί	
του	 ικριώματος	Η	σήμανση	θα	πρέπει	να	περιλαμβάνει	 τα	ακό-
λουθα	στοιχεία:

Παράδειγμα	σήμανσης:
●	 	Ικρίωμα	εργασίας	κατά	EN	12811-1,	Ικρίωμα	προστασίας	κατά	

DIN	4420-1
●	 Κατηγορία	πλάτους	W06	και	κατηγορία	βάρους	3
●	 Ομοιόμορφα	κατανεμημένο	φορτίο	κατά	μέγιστο	2,00	kN/m2
●	 Ημερομηνία	ελέγχου
●	 	Εταιρία	συναρμολόγησης	ικριώματος	Klettermann

12345	Musterstadt,	Tηλ.	12	34/12	34	56

Χρήση

Ο	χρήστης	του	ικριώματος	πρέπει	να	επιθεωρεί	την	καταλληλότη-
τα	του	επιλεγέντος	ικριώματος	για	τις	προς	εκτέλεση	εργασίες	και	
για	την	ασφαλή	λειτουργία	(§4	BetrSichV).	Πρέπει	για	το	σκοπό	
αυτό	να	μεριμνά	ώστε	το	ικρίωμα	να	ελέγχεται	πριν	από	τη	χρήση	
για	ορατές	ελλείψεις.	Εάν	κατά	τον	έλεγχο	διαπιστωθούν	ελλεί-
ψεις,	το	ικρίωμα	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	στις	περιοχές	με	
τις	διαπιστωμένες	ελλείψεις	μέχρι	 την	αποκατάστασή	τους	από	
τον	κατασκευαστή	του	ικριώματος.	Οι	μεταγενέστερες	τροποποι-
ήσεις	στο	ικρίωμα	θεωρούνται	ως	στήσιμο,	μετασκευή	ή	ξεστήσι-
μο	και	επιτρέπεται	να	πραγματοποιούνται	μόνο	από	εξειδικευμέ-
νους	εργαζόμενους.	Πρέπει	να	ελέγχονται	από	τον	κατασκευαστή	
του	ικριώματος	και	να	αποδεσμεύονται.	

Πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	οι	νομοθετικές	διατάξεις	του	κανο-
νισμού	 ασφαλείας	 λειτουργίας	 (BetrSichV).	 Άλλες	 πληροφορίες	
για	την	ασφάλεια	λειτουργίας	παρατίθενται	στις	πληροφορίες	BG,	
“Οδηγίες	διακίνησης	για	τα	ικριώματα	εργασίας	και	προστασίας”.	

Βάση	της	γερμανικής	άδειας	για	το	σύστημα	ικριωμάτων	Allround	
αποτελούν	 τα	 γερμανικά	 και	 ευρωπαϊκά	πρότυπα.	 Το	 σύστημα	
ικριωμάτων	Allround	έχει	λάβει	άδεια	σε	πολλές	άλλες	χώρες	και	
αντιστοιχεί	στο	Βρετανικό	πρότυπο.	

Προσοχή: Οι	διαφορετικού	περιεχομένου	καθώς	και	οι	συμπλη-
ρωματικοί	τοπικοί	κανονισμοί	δεν	έχουν	ληφθεί	υπ’	όψιν	στην	πα-
ρούσα	οδηγία,	πρέπει	εν	τούτοις	να	λαμβάνονται	υπόψη.

Λεπτομερή	κατάλογο	εξαρτημάτων	θα	βρείτε	στον	κατάλογό	μας	
και	στοιχεία	για	στατικές	τιμές	στα	τεχνικά	εγχειρίδιά	μας.

Το	 σύστημα	 ικριωμάτων	 Allround	 της	 Layher	 πρέπει	 να	 χρησι-
μοποιείται	ως	ικρίωμα	εργασίας	και	προστασίας	σύμφωνα	με	τις	
αντίστοιχες	κατηγορίες	φορτίου	λαμβάνοντας	υπόψη	την	παρού-
σα	οδηγία	ανέγερσης	και	χρήσης	καθώς	επίσης	και	τα	περιεχόμε-
να	στις	διατάξεις	του	κανονισμού	BetrSichV.

Σχήμα 6 Σχήμα 7
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} 2. ΓΕΝΙΚΑ
Ικρίωμα Allround από χάλυβα και αλουμίνιο

Το	ικρίωμα	Allround	της	Layher	κατασκευάζεται	από	χάλυβα	και	
αλουμίνιο.	Τα	δομικά	στοιχεία	από	χάλυβα	και	αλουμίνιο	 έχουν	
διαφορετικές	τιμές	φέρουσας	 ικανότητας.	Η	διαφοροποίηση	του	
συστήματος	 ικριώματος	 Allround	 από	 χάλυβα	 και	 αλουμίνιο	
μπορεί	μεταξύ	άλλων	να	γίνει	μέσω	του	πάχους	τοιχώματος	του	
σωλήνα	(χάλυβας	3,2	mm,	αλουμίνιο	4.0	mm)	και	του	χρώματος	
της	συγκολλητικής	ουσίας	(στο	χάλυβα	φωσφοριζέ	κόκκινο,	στο	
αλουμίνιο	φωσφοριζέ	κίτρινο).	Βλέπε	επίσης	τη	σελίδα	4.

Σύστημα ικριωμάτων Allround από χάλυβα:   
Τύπος ΙΙ και Κ2000+

Υπάρχουν	οι	ακόλουθες	δύο	εκδόσεις:

Και	οι	δύο	εκδόσεις	έχουν	διαφορετικές	τιμές	φέρουσας	ικανότη-
τας,	μπορούν	όμως	να	στηθούν	συνεργαζόμενες	μεταξύ	τους.	Σε	
τέτοιες	σύμμικτες	κατασκευές	πρέπει	να	λαμβάνεται	υπόψη	η	μι-
κρότερη	τιμής	φέρουσας	ικανότητας	της	έκδοσης	ΙΙ.

Δάπεδα συστήματος Allround - Προφίλ διατομής U και O

Τα	δάπεδα	ικριώματος	που	παρουσιάζονται	στις	παρούσες	οδη-
γίες	ανέγερσης	και	χρήσης	παρατίθενται	χάριν	παραδείγματος	και	
παρουσιάζουν	ένα	απόσπασμα	από	το	πρόγραμμα	παραγωγής	
της	Layher.	Άλλα	δάπεδα	ικριωμάτων	μπορεί	να	δει	κανείς	στον	
κατάλογο	ικριωμάτων	Allround.	Τα	δάπεδα	πρέπει	να	επιλέγονται	
ανάλογα	με	τις	προβλεπόμενες	φορτίσεις	τους.

Στα	δάπεδα	των	συστημάτων	της	Layher	γίνεται	διάκριση	μεταξύ	
δύο	βασικών	εκδόσεων	αναρτημένου	τύπου,	και	ως	εκ	τούτου	δύο	
διαφορετικές	εκδόσεις	της	ασφάλισης	έδρασης	σε	κονσόλες,	δια-
τάξεις	ασφάλισης,	διπλές	διατάξεις	ασφάλισης	κλπ.

Το	 αποτέλεσμα	 είναι	 δύο	 συστήματα	 ικριωμάτων	 συντιθέμενα	
από	δομοστοιχεία,	τα	οποία	στη	συνέχεια	χαρακτηρίζονται	ως	εκ-
δόσεις	με	προφίλ	U	και	προφίλ	Ο.	Όλες	οι	διαδικασίες	συναρμο-
λόγησης	στην	παρούσα	οδηγία	παρουσιάζονται	με	προφίλ	Ο	ενώ	
η	διαδικασία	συναρμολόγησης	με	προφίλ	U	είναι	ίδια.	Στην	περί-
πτωση	των	προφίλ	U	απαιτείται	ως	πρόσθετο	εξάρτημα	η	ασφά-
λιση	 έναντι	 ανασηκώματος.	Σε	όλες	 τις	περιπτώσεις	πρέπει	 να	
διασφαλίζονται	οι	επιστρώσεις	έναντι	ανασηκώματος,	πρέπει	δε	
να	διασφαλίζεται	ότι	τα	δάπεδα	είναι	στερεωμένα	γερά	με	όλους	
τους	γάντζους.

Εξαρτήματα	που	είναι	διαφορετικά	στα	προφίλ	τύπου	Ο	και	U	πα-
ρατίθενται	με	το	χαρακτηρισμό	όνομα	εξαρτήματος	τύπου	U	και	
όνομα	εξαρτήματος	τύπου	O	(βλέπε	παράρτημα).	Το	σύστημα	με	
τα	προφίλ	τύπου	O	πλεονεκτεί	ιδιαίτερα	όταν	δεν	απαιτείται	συμ-
βατότητα	με	υφιστάμενα	ικριώματα	προσόψεων,	π.χ.	βιομηχανι-
κός	τομέας.

Σχήμα 8

Σχήμα 10

Σχήμα 9

Σχήμα 11

α.	Έκδοση	ΙΙ 
Παραγωγή	έως	το	1999.

Δάπεδα	για	έδραση	 
σε	προφίλ	τύπου	U

β.	Κ2000+ 
Παραγωγή	από	το	έτος	2000	
και	μετά.

Δάπεδα	για	έδραση	 
σε	προφίλ	τύπου	O

Ξεχωριστή ασφάλεια 
έναντι ανασηκώματος

Ενσωματωμένη ασφάλεια
έναντι  ανασηκώματος  

Οριζόντια 
διαδοκίδα 
διατομής O

Ασφάλεια 
τύπου U
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Χαλύβδινο	δάπεδο	τύπου	Ο	παλαιάς	παραγωγής

Τοποθέτηση των δαπέδων για έδραση σε προφίλ τύπου O:

1. Επαναφορά με στρο-
φή της ασφάλειας ένα-
ντι ανασηκώματος.

2. Τοποθετήσατε το  
δάπεδο επί των  
ασφαλειών.

3. Στρέψατε την ασφά-
λεια έναντι ανασηκώ-
ματος προς τα εμπρός.

1. Ωθήσατε την κεφαλή 
πάνω από τη διάτρητη 
πλάκα.

2. Τοποθετήσατε τη 
σφήνα μέσα σε ένα 
άνοιγμα. Το δομοστοι-
χείο έχει ασφαλισθεί 
έναντι μετατόπισης και 
πτώσης προς τα έξω.

3. Η ενσφήνωση της 
σφήνας διασφαλίζει 
την καλή εφαρμογή της 
έλξης (Χτυπήματα με 
μεταλλικό σφυρί των 
500 γρ).

Η ασφάλεια έναντι 
ανασηκώματος

έχει ασφαλισθεί

Αρχή λειτουργίας της σφηνωτής σύνδεσης του συστή-
ματος Allround

Τοποθέτηση των δαπέδων για έδραση σε προφίλ τύπου U

1. Εισαγωγή δαπέδου 
σε προφίλ μορφής U.

2. Επαναφορά στη 
θέση του κινητού άκρου 
της ασφάλειας έναντι 
ανασηκώματος.

3. Εισάγετε στο προφίλ 
μορφής U την ασφάλεια 
έναντι ανασηκώματος και 
εισάγετε το άγκιστρο της 
ασφάλειας έναντι αναση-
κώματος στα ανοίγματα 
του προφίλ τύπου U. 

Σχήμα 16 Σχήμα 17Σχήμα 12 Σχήμα 13 Σχήμα 14

Χαλύβδινο	δάπεδο	τύπου	Ο	νέας	παραγωγής

1. Επαναφορά με στρο-
φή της ασφάλειας έναντι 
ανασηκώματος.

2. Τοποθετήσατε το  
δάπεδο επί των  
ασφαλειών.

3. Στρέψατε την ασφά-
λεια έναντι ανασηκώ-
ματος προς τα εμπρός.

Η ασφάλεια έναντι 
ανασηκώματος

έχει ασφαλισθεί

Σχήμα 12a Σχήμα 13a Σχήμα 14a

  Σχήμα 20   Σχήμα 21 Σχήμα 22

4. Μετατοπίσατε την 
ασφάλεια έναντι ανα-
σηκώματος έως ότου 
ασφαλίσει το άγκιστρο.

5. Στρέψατε το κινητό 
άκρο προς τα κάτω.

αριστερά:  σχήμα 18
δεξιά:  σχήμα 19

Σχήμα 15
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H	διάτρητη	πλάκα	προσφέ-
ρει	 τη	 δυνατότητα	 σύνδε-
σης	 έως	 8	 δομοστοιχεί-
ων.	Σε	περίπτωση	χρήσης	
των	μικρών	ανοιγμάτων	τα	
δομοστοιχεία	ασφαλίζονται	
μεταξύ	 τους	 αυτόματα	 σε	
ορθή	 γωνία.	 Στα	 μεγάλα	
ανοίγματα	 η	 γωνία	 σύνδε-
σης	 μπορεί	 να	 μεταβάλ-
λεται.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι σφήνες πρέπει αμέσως μετά από την τοποθέτηση των 
εξαρτημάτων να σφηνωθούν με μεταλλικό σφυρί 500 γρ  
μέχρι το τέρμα.

Συμπλήρωση του ικριώματος Allround με σωλήνες 
ικριώματος, συνδέσμους και σανίδες ικριώματος

Το	ικρίωμα	Allround	μπορεί	να	συμπληρωθεί	με
●	 	σωλήνες	ικριώματος	Ø	48,3	mm	κατά	EN	39	ελάχιστο	πάχος	

τοιχώματος:
		 –		Χαλυβδοσωλήνες:	3,2	mm
	 	–		Σωλήνες	αλουμινίου:	4,0	mm
●	 Συνδέσμους	ικριώματος	κατά	EN	74

●	 Σανίδες	ικριώματος

Οι	σωλήνες	ικριώματος	συνδέονται	με	τη	βοήθεια	συνδέσμων	ικρι-
ώματος	σε	ορθοστάτες,	οριζόντιες	διαδοκίδες,	κονσόλες,	φέροντα	
πλέγματα	και	άλλα	δομικά	μέρη	του	συστήματος	Allround.	Οι	σω-
λήνες	ικριώματος	που	έχουν	συνδεθεί	με	συνδέσμους	του	ικριώ-
ματος	μπορούν	να	έχουν	στατική	λειτουργία	(π.χ.	ως	υποστήριγ-
μα	προβόλου,	ως	παράγοντας	ακαμψίας	φορέα	τύπου	πλέγματος,	
ως	ειδικές	αγκυρώσεις	στήριξης)	και	για	δευτερεύοντες	λόγους.

Σε	περίπτωση	χρήσης	σανίδων	 ικριώματος	πρέπει	να	λαμβάνο-
νται	υπόψη	οι	επιτρεπόμενες	διατομές	των	μαδεριών,	τα	μέγιστα	
πλάτη	ανοίγματος	και	ειδικά	κριτήρια	εφαρμογής	σύμφωνα	με	τους	
τοπικούς	κανονισμούς.	Οι	σανίδες	του	ικριώματος	πρέπει	να	δια-
σφαλίζονται	έναντι	μη	επιθυμητής	μετατόπισης	και	μη	επιθυμητού	
ανασηκώματος.	 Τα	 επιτρεπόμενα	πλάτη	 ανοίγματος	 για	 σανίδες	
ικριώματος	σύμφωνα	με	το	γερμανικό	πρότυπο	πρέπει	να	λαμβά-
νονται	από	τα	τεχνικά	μας	εγχειρίδια.	

Οι	σανίδες	ικριώματος	στο	ικρίωμα	Allround	μπορούν	να	διατάσ-
σονται	 επί	 των	εγκαρσίων	οριζοντίων	διαδοκίδων	και	 των	πρό-
σθετων	οριζοντίων	διαδοκίδων	έδρασης	σε	διάταξη	επικάλυψης	
ή	σε	συνεχή	διάταξη	επαφής	πρόσωπο	με	πρόσωπο	η	μια	δίπλα	
στην	άλλη.	Κατά	την	επικάθηση	και	την	επικάλυψη	πρέπει	να	λαμ-
βάνεται	υπόψη	το	ελάχιστο	μήκος	επικάλυψης.

Σχήμα 24:  Σανίδες ικριώματος 
σε διάταξη όπου η μια ακουμπά 
δίπλα στην άλλη

Σχήμα 25:  Σανίδες ικριώματος 
σε διάταξη επικάλυψης

Πρόσθετη οριζόντια 
διαδοκίδα έδρασης

Εγκάρσια οριζό-
ντια διαδοκίδα

Εξαίρεση	αποτελεί	η	τοποθέτηση	του	κατώτατου	στρώματος	του	
ικριώματος.

Σχήμα 23

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εσφαλμένα συναρμολογημένοι σύνδεσμοι ικριώματος 
μειώνουν την ασφάλεια στατικής ευστάθειας της κατασκευ-
ής του ικριώματος και μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση 
του ικριώματος.

Οι σφηνωτοί σύνδεσμοι πρέπει να σφηνώνονται σταθερά 
με μεταλλικό σφυρί βάρους 500 γρ μέχρι το τέρμα. Οι βιδω-
τοί σύνδεσμοι πρέπει να συσφίγγονται με ροπή σύσφιγ-
ξης 50 Νm.
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} 3.  ΜEΤΡΑ ΔΙΑΣφAλΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ 
ΠΤΩΣΗΣ

Διασφάλιση έναντι πτώσης κατά τη συναρμολόγηση, 
μετατροπή και αποσυναρμολόγηση του ικριώματος

Γενικά

Βάσει	 των	 τοπικών	κανονισμών	ή	βάσει	 της	αξιολόγησης	 κινδύ-
νου	που	πραγματοποιήθηκε	από	τον	εγκαταστάτη	του	ικριώματος	
μπορεί	κατά	το	στήσιμο,	τη	μετασκευή	ή	το	ξεστήσιμο	του	ικριώ-
ματος	να	απαιτηθεί	ατομικός	εξοπλισμός	ασφαλείας	(PSA),	κιγκλί-
δωμα	ασφαλείας	συναρμολόγησης	(MSG)	ή	συνδυασμός	των	δύο.

Σημεία ανάρτησης για τον ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας (PSA)

Εάν	για	 τη	συναρμολόγηση	και	αποσυναρμολόγηση	προβλέπε-
ται	 η	 χρήση	 ενός	 κατάλληλου	 ατομικού	 εξοπλισμού	 ασφαλείας	
(PSA),	 πρέπει	 να	 χρησιμοποιούνται	 τα	 σημεία	 ανάρτησης	 που	
απεικονίζονται	στις	 εικόνες	26	 και	 29.	Επιτρέπεται	 να	 χρησιμο-
ποιούνται	μόνο	τα	δεδομένα	σημεία	ανάρτησης!	Πρέπει	να	δίδε-
ται	ιδιαίτερη	προσοχή	στη	χρήση	του	ατομικού	εξοπλισμού	ασφα-
λείας	στο	δεύτερο	και	τρίτο	επίπεδο	του	ικριώματος.

Προσοχή: Εάν	 η	 πρόσδεση	 γίνεται	 στην	
εσωτερική	πλευρά	του	ικριώματος	1)	απαι-
τείται	ορθοστάτης	που	διαπερνά	το	επίπε-
δο	του	ικριώματος.	Αυτός	μπορεί	να	παρα-
λάβει	στην	εσωτερική	πλευρά	το	μεγαλύτε-
ρο	εγκάρσιο	εφελκυσμό	-που	προκαλείται	
σε	μια	πτώση.

Σχήμα 27: Σημεία 
ανάρτησης στη 
διάτρητη πλάκα 
(μήκος πεδίου το 
πολύ 3,07 m)

1,	2,	3 •		Σε	ορθοστάτη	που	διαπερνά	το	ύψος	του	
επιπέδου	της	σκαλωσιάς	και	χωρίς	σύνδεσμο,	
το	πολύ	1	μέτρο	πάνω	από	το	επίπεδο	
σκαλωσιάς.

4,	5 •	 Σε	διάτρητη	πλάκα	στο	επίπεδο	των	οριζόντιων	
διαδοκίδων.	Οι	οριζόντιες	διαδοκίδες	πρέπει	να	
έχουν	συναρμολογηθεί.

6,	7	 •	 Σε	τυχαία	διάτρητη	πλάκα	στο	εσωτερικό	
ενός	έτοιμου	συναρμολογημένου	επιπέδου	
σκαλωσιάς.

8,	9,	10 •	 Σε	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	Ο	το	πολύ	
2	μέτρα	πάνω	από	έτοιμο	συναρμολογημένο	
επίπεδο	σκαλωσιάς.	Στην	εικόνα	
απεικονίζονται	ορθοστάτες	πού	προβάλλουν	2	
μέτρα	πάνω	από	το	επίπεδο	της	σκαλωσιάς.	
Η	σύνδεση	της	οριζόντιας	διαδοκίδας	σε	
ορθοστάτες	προεξέχουσες	κατά	1	μέτρο	
ομοίως	επιτρέπεται.

11,	12 •	 Σε	οριζόντια	διαδοκίδα	στο	εσωτερικό	
ενός	έτοιμου	συναρμολογημένου	επιπέδου	
σκαλωσιάς.

Σχήμα 28: Είναι 
δυνατόν η ανάρτη-
ση στη μεγάλη και 
μικρή οπή της διά-
τρητης πλάκας.
(ισχύει μόνο για 
σκαλωσιές Allround 
από χάλυβα – όχι 
για αλουμίνιο)

Σχήμα 29: Σημεία ανάρτησης στις οριζόντιες 
διαδοκίδες του συστήματος Allround, μήκος 
πεδίου το πολύ 3,07 m

Σχήμα 26
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Σχήμα 30: Πρόσδεση σε 
οριζόντια διαδοκίδα διατομής O

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Σχήμα 31 - Σχήμα 33

Σχήμα 34: Σύνδεση του στύλου συναρμολόγησης
στον ορθοστάτη

Σχήμα 35: Χρήση του κιγκλιδώματος ασφαλείας συναρμολόγησης 
(MSG) στο  πεδίο ανάβασης

Σχήμα 36: Λεπτομέρεια συ-
ναρμολόγησης του κιγκλι-
δώματος ασφαλείας (MSG) 
στο πεδίο ανάβασης

α β γ

Τρόπος λειτουργίας του κιγκλιδώματος ασφαλείας συ-
ναρμολόγησης (MSG) της Layher

To	 κιγκλίδωμα	 ασφαλείας	 συναρμολόγησης	 (MSG)	 αποτελείται	
από	δύο	βασικά	μέρη	-	στύλους	συναρμολόγησης	και	τηλεσκοπι-
κό	κιγκλίδωμα.	Ανάλογα	με	τους	τοπικούς	κανονισμούς	πρέπει	να	
χρησιμοποιούνται	οι	στύλοι	συναρμολόγησης	α)	ή	β).

α.	 	Στύλοι	συναρμολόγησης	με	υποδοχές	σύνδεσης	για	τηλεσκο-
πικό	κιγκλίδωμα	σε	ύψος	1	m

β.	 	Στύλοι	συναρμολόγησης	με	υποδοχές	σύνδεσης	για	τηλεσκο-
πικό	κιγκλίδωμα	σε	ύψος	0,5	και	1	m

γ.	 	Τηλεσκοπικό	 κιγκλίδωμα	 από	 αλουμίνιο	 για	 πλάτη	 πεδίων	
2,00	m	έως	3,07	m	καθώς	επίσης	και	για	συνδυασμένα	πλάτη	
πεδίων	(π.χ.	1,57	m	και	1,09	m)	μέσω	γεφύρωσης	ενός	άξονα	
του	ορθοστάτη

Ο	στύλος	συναρμολόγησης	του	MSG	μπορεί	να	
συναρμολογηθεί	και	να	αποσυναρμολογηθεί	από	
δύο	θέσεις	από	έναν	τεχνικό:
1.	Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση	από	πάνω
2.	Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση	από	κάτω

Πρέπει	να	διασφαλίζεται	ότι	και	τα	δύο	δόντια	του	
MSG	μαγκώνουν	πλήρως	και	το	τηλεσκοπικό	κι-
γκλίδωμα	έχει	στερεωθεί	με	ασφάλεια	με	τις	πε-
ρόνες	ανατροπής.
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Ασφάλεια έναντι πτώσης κατά τη διάρκεια των εργασι-
ών στο ικρίωμα

Σε	περίπτωση	που	οι	τοπικοί	κανονισμοί	δεν	προβλέπουν	κάτι	δι-
αφορετικό	πρέπει	να	τοποθετηθεί	η	τριμερής	πλευρική	προστα-
σία	αποτελούμενη	από	την	κύρια	κουπαστή,	την	ενδιάμεση	κου-
παστή	και	το	σοβατεπί	σε	όλα	τα	χρησιμοποιούμενα	επίπεδο	ερ-
γασίας	στην	εξωτερική	πλευρά	του	ικριώματος.

Σε	περίπτωση	χρήσης	μαδεριών	ικριώματος	σε	διάταξη	αλληλο-
επικάλυψης	μια	τρίτη	οριζόντια	διαδοκίδα	σε	ύψος	1,5	m	εξασφα-
λίζει	το	ελάχιστο	ύψος	κιγκλιδώματος	του	1,0	m.

Όταν	γίνεται	υπέρβαση	της	μέγιστης	απόστασης	των	30	cm	από	
τον	τοίχο	του	κτηρίου	μπορεί	να	απαιτείται	πλευρική	προστασία	
(μονομερής,	 διμερής,	 ή	 τριμερής)	 στην	 εσωτερική	 πλευρά	 του	
ικριώματος.	Σε	ειδικές	περιπτώσεις	μπορεί	να	απαιτείται	πλευρι-
κή	προστασία	ακόμα	και	για	μικρότερες	αποστάσεις.	

} 4.  ΣΗΜΑΝΤΙΚEΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣυΝΑΡΜΟλΟΓΗΣΗΣ

Οι	εργασίες	στην	σκαλωσιά	πρέπει	να	διεξάγονται	κατά	το	δυνα-
τόν	πάντοτε	σε	ολοκληρωμένο	συναρμολογημένο	και	ασφαλισμέ-
νο	επίπεδο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι σφήνες πρέπει αμέσως μετά από την τοποθέτηση των εξαρ-
τημάτων να σφηνωθούν με μεταλλικό σφυρί 500 γρ μέχρι τέρμα.

Οι σφηνωτοί σύνδεσμοι πρέπει να σφηνώνονται σταθερά με 
μεταλλικό σφυρί βάρους 500 γρ μέχρι τέρμα. Οι βιδωτοί σύνδε-
σμοι πρέπει να συσφίγγονται με ροπή σύσφιγξης 50 Νm.

Τα ικριώματα επιτρέπεται να στήνονται μόνο σε υπέδαφος με 
επαρκή φέρουσα ικανότητα. Πριν από τη συναρμολόγηση του 
συστήματος Allround της Layher πρέπει να ελέγχεται το υπέδα-
φος σχετικά με την επάρκεια της αντοχής του. Πρέπει να επιλέ-
γονται κατάλληλα υποστυλώματα που να κατανέμουν το φορτίο.

Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των μεγίστων μηκών προε-
ξοχής των ατράκτων. Η μονόπλευρη τοποθέτηση της πλάκας 
πέλματος μπορεί να προκαλέσει υπερκαταπόνηση στη δια-
τομή της ατράκτου και κατάρρευση του ικριώματος.

Πρέπει να τοποθετούνται διαρκώς διατάξεις αγκύρωσης πα-
ράλληλα με την ανέγερση του ικριώματος. Σε ικριώματα ελεύ-
θερης έδρασης χωρίς αντιστήριξη δεν επιτρέπεται να γίνεται 
υπέρβαση των μέγιστων τιμών των σχέσεων ύψους προς πλά-
τος. Όπου χρειάζεται πρέπει να διασφαλίζεται η στατική ευστά-
θεια με τη χρήση έρματος ή χρησιμοποιώντας συρματόσχοι-
να,προδρόμους,γκάγιες.

Τα δάπεδα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι μετατόπισης προς 
τα έξω με τη χρήση ασφαλειών έναντι ανασηκώματος. Ως σανί-
δες συναρμολόγησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι σα-
νίδες συναρμολόγησης που προβλέπονται για το συγκεκριμέ-
νο σκοπό, στις οποίες πρέπει να δίδεται προσοχή στο μέγιστο 
πλάτος ανοίγματος και στη φόρτιση.

Κατά την κίνηση κινητών ικριωμάτων δεν επιτρέπεται να βρί-
σκονται άνθρωποι ή ελεύθερα αντικείμενα στο κινητό ικρίωμα. 
Τα ροδάκια του κινητού ικριώματος πρέπει να ακινητοποιού-
νται ώστε το κινητό ικρίωμα να μπορεί να τίθεται σε ακινησία. 
Τα κινητά ικριώματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε 
επίπεδες επιφάνειες.

Σχήμα 37: Τριμερής πλευρική προ-
στασία στο σύστημα ικριώματος 
Allround.

Σχήμα 38:  Σοβατεπί στο 
σύστημα με προφίλ U

Σχήμα 39:  Σοβατεπί στο 
σύστημα με προφίλ O
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} 5. ΒΑΣΙΚA ΕξΑΡΤΗΜΑΤΑ
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μονόπλευρη τοποθέτηση της πλάκας πέλματος μπορεί 
να προκαλέσει υπερκαταπόνηση στη διατομή της πατόβι-
δας και κατάρρευση του ικριώματος.

1η παραλλαγή συναρμολόγησης

Βλέπε	την	αρχή	λειτουργίας	της	σφηνοειδούς	σύνδεσης	του	συ-
στήματος	Allround	στη	σελίδα	8.

2η παραλλαγή συναρμολόγησης

Η	παραλλαγή	αυτή	παρέχει	ασφαλή	συναρμολόγηση	στις	περι-
πτώσεις	πιο	επιμήκων	οριζοντίων	διαδοκίδων:	Το	απομακρυσμέ-
νο	από	το	μονταδόρο	άκρο	της	οριζόντιας	διαδοκίδας	τοποθετεί-
ται	στη	διάτρητη	πλάκα	μέσω	διαμπερώς	ενσφηνωμένης	σφήνας.	
Η	 οριζόντια	 διαδοκίδα	 διασφαλίζεται	 έτσι	 έναντι	 μετατόπισης.	
Ωθήστε	 την	 εμπρόσθια	 κεφαλή	 της	 σφήνας	 επί	 της	 διάτρητης	
πλάκας	και	ενσφηνώστε	διαμπερώς	τη	σφήνα.	Τραβήξτε	προς	τα	
έξω	την	πίσω	κεφαλή	της	σφήνας,	στρέψτε	την	πάνω	από	τη	διά-
τρητη	πλάκα	και	ασφαλίστε	με	τη	σφήνα.	Ασφαλίστε	χτυπώντας	
και	τις	δύο	σφήνες.

1  Πατόβιδα
2 Αρχικό τεμάχιο
3 Ορθοστάτης
4 Οριζόντια διαδοκίδα έδρασης 
 (Οριζόντια διαδοκίδα διατομής U ή Ο)
5 Οριζόντια διαδοκίδα διατομής O
6  Κιγκλίδωμα (Οριζόντια διαδοκίδα 

διατομής O)
7  Μετωπικό κιγκλίδωμα 

(Οριζόντια διαδοκίδα διατομής O)
8 Διαγώνιες διαδοκίδες
9 Δάπεδο ικριώματος τύπου Ο/U
10 Σοβατεπιά
11 Αγκύρωση

Σχήμα 40

Σχήμα 41

Σχήμα 20 Σχήμα 21 Σχήμα 22

Σχήμα 42
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} 6. ΙΚΡΙΩΜΑ ΠΡΟΣΟψΗΣ
Προσοχή: Πρέπει	 να	 γίνεται	 έλεγχος	 του	 υπεδάφους	 για	 την	
επάρκεια	της	αντοχής	του,	πρέπει	να	τοποθετούνται	κατάλληλα	
υποστυλώματα	που	να	κατανέμουν	το	φορτίο.	Η	όδευση	των	υπο-
στυλωμάτων	πρέπει	να	γίνεται	μέσω	και	των	δύο	ορθοστατών.

Δεν	πρέπει	να	γίνεται	υπέρβαση	των	μεγίστων	μηκών	προεξοχής	
των	πατόβιδων.	Κατά	την	τοποθέτηση	πρέπει	να	δίδεται	προσοχή	
στη	μέγιστη	απόσταση	του	τοίχου	ώστε	να	αποφεύγεται	ο	κίνδυ-
νος	πτώσης	στις	ψηλότερες	θέσεις.

 
1.	 	Η	 έναρξη	 του	 στησίματος	 πρέπει	 να	 γίνεται	 στην	 ψηλότερη	

θέση.	Σε	πρώτη	φάση	πρέπει	να	γίνει	διάστρωση	των	οριζόντι-
ων	διαδοκίδων.

2.	 	Τοποθετήστε	 τα	 υποστυλώματα	 κατανομής	 του	φορτίου	 στα	
σημεία	σύνδεσης.

3.	 	Τοποθετήστε	τις	πατόβιδες	με	τα	ενσφηνωμένα	τεμάχια	αρχής	
στα	υποστυλώματα	κατανομής	φορτίου.

4.	 	Συνδέστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	στις	μικρές	οπές	των	διά-
τρητων	πλακών.	Το	πλαίσιο	βάσης	του	ικριώματος	πρόσοψης	
πρέπει	να	τοποθετείται	με	τη	βοήθεια	αλφαδιού	και	παράλλη-
λα	προς	την	πρόσοψη.	Ενσφηνώστε	σταθερά	τις	σφήνες.

Προσοχή: Κατά	 την	 τοποθέτηση	 πρέπει	 να	 τηρείται	 η	 μέγιστη	
απόσταση	από	τον	τοίχο,	διαφορετικά	υπάρχει	κίνδυνος	πτώσης.

5.  Στη	συνέχεια	πρέπει	να	διαστρώνονται	δάπεδα	στο	πεδίο	ανά-
βασης.

6.	 	Ενσφηνώσατε	 τους	 ορθοστάτες.	 Τοποθετήστε	 εγκάρσια	 τις	
οριζόντιες	διαδοκίδες.

7.	 	Αναρτήστε	τα	δάπεδα,	διασφαλίστε	τα	έναντι	ανασηκώματος	
και	ενισχύστε	το	ικρίωμα	με	διαγώνιες	αντηρίδες.	Τουλάχιστον	
ένα	πεδίο	στα	πέντε	πρέπει	να	ενισχύεται	με	διαγώνιες	αντη-
ρίδες.

8.	 Όπου	χρειάζεται,	τοποθετήστε	σανίδες	συναρμολόγησης.
9.	 	Αναρτήστε	τη	διέλευση	ανάβασης	και	τα	υπόλοιπα	χαλύβδινα	

δάπεδα	και	κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.
10.	Συναρμολογήστε	τους	ορθοστάτες	στο	επόμενο	επίπεδο.

Προσοχή: Το	κλαπέτο	της	θυρίδας	διέλευσης	κατά	την	ανάβαση	
πρέπει	να	διατηρείται	κλειστό	όταν	δεν	χρησιμοποιείται.

Σχήμα 43

Σχήμα 45

Σχήμα 46

Σχήμα 44



15

11.		Συναρμολογήστε	την	τριμερή	πλευρική	προστασία	αποτελού-
μενη	από	κουπαστή,	ενδιάμεση	δοκό	και	σοβατεπί.

12.	Τοποθετήστε	τις	διαγώνιες	αντηρίδες.
13.		Αναρτήστε	τη	διέλευση	ανάβασης	και	τα	χαλύβδινα	δάπεδα,	

κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.
14.  Προσοχή: Οι	απαραίτητες	αγκυρώσεις	πρέπει	να	τοποθετού-

νται	συνεχώς	κατά	τη	διάρκεια	της	συναρμολόγησης	του	ικρι-
ώματος.	Βλέπε	σχετικά	το	κεφάλαιο	Αγκυρώσεις

15.  Προσοχή: Ολοκληρώστε	το	στήσιμο	του	ανώτατου	επιπέδου	
εργασίας	στα	χείλη	πτώσης	με	τριμερή	πλευρική	προστασία.

} 7.  ΙΚΡΙΩΜΑ ΠΡΟΣΟψΗΣ ΜΕ ΣΑΝΙΔΕΣ 
ΣυΝΑΡΜΟλΟΓΗΣΗΣ

Προσοχή: Πρέπει	 να	 γίνεται	 έλεγχος	 του	 υπεδάφους	 για	 την	
επάρκεια	της	αντοχής	του	και	να	τοποθετούνται	κατάλληλα	υπο-
στυλώματα	που	να	κατανέμουν	το	φορτίο.	Η	όδευση	των	υποστυ-
λωμάτων	πρέπει	να	γίνεται	μέσω	και	των	δύο	ορθοστατών.

Δεν	πρέπει	να	γίνεται	υπέρβαση	των	μεγίστων	μηκών	προεξοχής	
των	πατόβιδων.	Κατά	την	τοποθέτηση	πρέπει	να	δίδεται	προσοχή	
στη	μέγιστη	απόσταση	του	τοίχου	ώστε	να	αποφεύγεται	ο	κίνδυ-
νος	πτώσης	στις	υψηλότερες	θέσεις.

1. 	Ξεκινήστε	από	την	ψηλότερη	θέση.	Τοποθετήστε	την	οριζόντια	
διαδοκίδα	διατομής	O.

2.	 	Τοποθετήστε	 τα	 υποστυλώματα	 κατανομής	 του	φορτίου	 στα	
σημεία	σύνδεσης.

3.	 	Τοποθετήστε	τις	πατόβιδες	με	τα	ενσφηνωμένα	τεμάχια	αρχής	
στα	υποστυλώματα	κατανομής	φορτίου.

4.  Συνδέστε	 τις	 οριζόντιες	 διαδοκίδες	 στις	 μικρές	 οπές	 των	 διά-
τρητων	πλακών.	Το	πλαίσιο	βάσης	του	ικριώματος	πρόσοψης	
πρέπει	να	τοποθετείται	με	τη	βοήθεια	αλφαδιού	και	παράλλη-
λα	με	την	πρόσοψη.	Ενσφηνώστε	σταθερά	τις	σφήνες.

Προσοχή: Κατά	 την	 τοποθέτηση	 πρέπει	 να	 τηρείται	 η	 μέγιστη	
απόσταση	από	τον	τοίχο,	διαφορετικά	υπάρχει	κίνδυνος	πτώσης.

Σχήμα 47

Σχήμα 48

Σχήμα 49
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5.	 Στη	συνέχεια	τοποθετήστε	τα	δάπεδα	στο	πεδίο	ανάβασης.	
6.	 Ενσφηνώστε	τους	ορθοστάτες.
7.	 	Τοποθετήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	διαμήκως	και	εγκαρσί-

ως.
8.	 	Ενισχύστε	 το	 ικρίωμα	με	διαγώνιες	και	οριζόντιες	διαγώνιες.	

Τουλάχιστον	ένα	πεδίο	στα	πέντε	πρέπει	να	ενισχύεται	με	δια-
γώνιες	αντηρίδες.

9. 	Αναρτήστε	 τη	 διέλευση	 ανάβασης	 και	 κλείστε	 την	 ασφάλεια	
έναντι	ανασηκώματος.	

Προσοχή: Το	κλαπέτο	της	θυρίδας	διέλευσης	κατά	την	ανάβαση	
πρέπει	να	διατηρείται	κλειστό	όταν	δεν	χρησιμοποιείται.

10.	Συναρμολογήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	έδρασης.
11.		Τοποθετήστε	τις	σανίδες	συναρμολόγησης.	Πρέπει	να	λαμβά-

νονται	υπόψη	τα	επιτρεπόμενα	πλάτη	ανοίγματος	των	σανί-
δων	ικριώματος.

12.	Συναρμολογήστε	τους	ορθοστάτες	στο	επόμενο	επίπεδο.

13.	Συναρμολογήστε	τις	διαγώνιες	αντηρίδες.
14.		Συναρμολογήστε	στο	πεδίο	ανάβασης	τη	διμερή	πλευρική	προ-

στασία	αποτελούμενη	από	την	κουπαστή,	και	 το	συγκρότημα	
στο	ύψος	των	γονάτων.	

15.		Αναρτήστε	τη	διέλευση	ανάβασης	και	τα	δάπεδα,	κλείστε	την	
ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.

16.  Προσοχή:	Οι	απαραίτητες	αγκυρώσεις	πρέπει	να	τοποθετού-
νται	συνεχώς	κατά	τη	διάρκεια	της	συναρμολόγησης	του	ικρι-
ώματος,	βλέπε	σχετικά	στο	κεφάλαιο	Αγκυρώσεις.

17.  Προσοχή:	 Ολοκληρώστε	 το	 ανώτατο	 επίπεδο	 εργασίας	 με	
την	προσθήκη	της	τριμερούς	πλευρικής	προστασίας.

Σχήμα 50

Σχήμα 51:  Σανίδες συναρ-
μολόγησης επί των οριζό-
ντιων διαδοκίδων έδρασης

Σχήμα 52

Σχήμα 53
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} 8. ΙΚΡΙΩΜΑ ΣΕ ΜΟΡφΗ ΠυΡΓΟυ
Οι	πύργοι	βρίσκουν	 εκτεταμένη	 εφαρμογή	σε	 εργασίες	 επιθεώ-
ρησης	 σε	 βιομηχανικές	 εγκαταστάσεις	 και	 ναυπηγεία,	 ως	 κινη-
τά	 ικριώματα	 (συμπληρωμένα	 	με	 τροχίσκους	κινητών	 ικριωμά-
των	βλέπε	κεφάλαιο	 “Κινητές	μονάδες	 ικριωμάτων”),	ως	βάσεις	
για	χωροϊκριώματα	ή	για	την	παραλαβή	κατακόρυφων	φορτίων,	
ως	φέροντα	ικριώματα	(με	επιπλέον	συμπλήρωμα	τις	άνω	βίδες	
της	Layher).	Το	αυτόματο	ορθογώνισμα	στο	σύστημα	Allround	της	
Layher	επιτρέπει	γρήγορο	και	ταυτόχρονα	οικονομικό	στήσιμο	και	
ξεστήσιμο	αυτού	του	συνήθως	χρησιμοποιούμενου	τύπου	ικριώ-
ματος.

Προσοχή: Πρέπει	 να	 γίνεται	 έλεγχος	 του	 υπεδάφους	 για	 την	
επάρκεια	της	αντοχής	του	και	πρέπει	να	τοποθετούνται	κατάλλη-
λα	υποστυλώματα	που	να	κατανέμουν	το	φορτίο.	

1.	 	Τοποθετήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	O	και	τοποθε-
τήστε	στις	γωνίες	τα	υποστυλώματα	κατανομής	φορτίου.

2.	 	Τοποθετήστε	τις	πατόβιδες	με	τα	ενσφηνωμένα	τεμάχια	αρχής	
στα	υποστυλώματα	κατανομής	φορτίου.

3.	 	Συνδέστε	 τις	 οριζόντιες	 διαδοκίδες	 διατομής	 Ο	 στις	 μικρές	
οπές	 των	 διάτρητων	 πλακών,	 στήστε	 το	 πλαίσιο	 βάσης	 του	
πύργου	 με	 τη	 βοήθεια	 αλφαδιού,	 ενσφηνώσατε	 σταθερά	 τις	
σφήνες.

4.	 Τοποθετήστε	δάπεδα	στην	περιοχή	ανάβασης.
5.	 Ενσφηνώστε	τους	ορθοστάτες.

6.	 Τοποθετήστε	την	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	O.
7.	 	Αναρτήστε	 τη	 διέλευση	 ανάβασης	 και	 κλείστε	 την	 ασφάλεια	

έναντι	ανασηκώματος.
8.	 	Ενισχύστε	 και	 τις	 4	 πλευρές	 του	 ικριώματος	 με	 διαγώνιες	

αντηρίδες.

Σχήμα 54

Σχήμα 56

Σχήμα 57

Σχήμα 55
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9.	 	Στρώστε	τις	σανίδες	
συναρμολόγησης,	
λαμβάνοντας	υπόψη	
σας	το	μέγιστο	εύρος	
ανοίγματος	των	σανί-
δων	του	ικριώματος.

10.		Στο	ενδιάμεσο	επίπε-
δο	συναρμολογήστε	
τη	διμερή	πλευρική	
προστασία	σύμφωνα	
με	την	απεικόνιση.	

11.  Συναρμολογήστε	τη	
διπλή	οριζόντια	διαδο-
κίδα	και	την	οριζόντια	
διαδοκίδα	διατομής	Ο	
του	επιπέδου	εργασίας.

12.		Τη	διέλευση	ανάβασης	
και	τα	δάπεδα,	κλεί-
στετα	και	ασφαλίστετα	
έναντι	ανασηκώματος.

13.		Εγκαταστήστε	διαγώνιες	αντηρίδες	και	στις	4	πλευρές	του	εν-
διαμέσου	επιπέδου.

14.		Στην	εσωτερική	πλευρά	της	ανθρωποθυρίδας	του	ενδιαμέσου	
επιπέδου	συναρμολογήστε	οριζόντια	διαδοκίδα	 έδρασης	ως	
πλευρική	προστασία.	Ενσφηνώστε	σταθερά	τη	σφήνα	για	να	
διασφαλίσετε	την	οριζόντια	διαδοκίδα	έδρασης	έναντι	μετατό-
πισης.	

15.		Τοποθετήστε	περιμετρικά	στο	επίπεδο	εργασίας	τριμερή	πλευ-
ρική	προστασία.

Σε	ορισμένες	περιπτώσεις	πρέπει	να	επιβεβαιώνεται	η	ασφάλεια	
στατικής	ευστάθειας	του	πύργου.	Όταν	χρειάζεται	ασφάλεια	στα-
τικής	ευστάθειας,	θα	πρέπει	να	διασφαλίζεται	μέσω	αγκυρώσε-
ων,	ερμάτων,	συρματοσχοίνων	αντιστήριξης	ή	διευρύνσεων	του	
ικριώματος.

Οι	μη	επενδεδυμένοι	πύργοι	που	είναι	κατασκευασμένοι	από	χα-
λύβδινα	 εξαρτήματα	 ικριωμάτων	 του	 συστήματος	 Allround	 της	
Layher	θεωρούνται	στατικά	ευσταθείς	εφόσον	δεν	γίνεται	υπέρβα-
ση	της	μέγιστης	τιμής	3:1	της	σχέσης	στατικού	ύψους	Η	προς	το	
ελάχιστο	πλάτος	έδρασης	καθώς	και	της	τιμής	των	8	m	του	στατι-
κού	ύψους	σε	ακάλυπτο	χώρο	και	των	12	m	σε	κλειστούς	χώρους.

Σχήμα 58

Σχήμα 59

Σχήμα 60
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} 9. ΧΩΡΟϊΚΡΙΩΜΑ
Τα	 χωροϊκριώματα	 μπορούν	 να	 χρησιμεύσουν	 για	 το	 σκάλωμα	
στεγών,	 επιπλέον	 δεν	βρίσκουν	 εφαρμογή	ως	φέροντα	 ικριώμα-
τα.	Το	στήσιμο	γίνεται	ανάλογα	με	το	στήσιμο	των	πύργων,	ενώ	ιδι-
αίτερη	προσοχή	πρέπει	να	δοθεί	στην	ενίσχυση	της	ακαμψίας	της	
κατασκευής	του	ικριώματος.	Πρέπει	να	γίνεται	έλεγχος	του	υπεδά-
φους	για	την	επάρκεια	της	αντοχής	του	και	να	τοποθετούνται	κα-
τάλληλα	υποστυλώματα	που	να	κατανέμουν	το	φορτίο.	

Οι	διαγώνιες	αντηρίδες	πρέπει	να	δι-
ατάσσονται	 κατά	 τέτοιο	 τρόπο,	 ώστε	
ο	 κάθε	 άξονας	 του	 χωροϊκριώματος	
να	 ενισχύεται	 τουλάχιστον	 κάθε	 5	
πεδία	 με	 τη	 βοήθεια	 μιας	 διαγώνιας	
αντηρίδας.	 Επιπλέον	 πρέπει	 να	 γίνε-
ται	διασφάλιση	της	κατασκευής	μέσω	
οριζόντιων	 διαγωνίων	 (βλέπε	 τομή	
Α-Α),	ώστε	να	ενισχύονται	ως	προς	τη	
δυσκαμψία	 τα	 οριζόντια	 επίπεδα	 του	
ικριώματος.

Προσοχή: Η	 ενίσχυση	 σε	 κάθε	 πέ-
μπτο	 πεδίο	 απεικονίζει	 την	 ελάχιστη	
απαίτηση,	 ότι	 η	 ανάληψη	 μεγαλύτε-
ρων	φορτίων	απαιτεί	στενότερη	διάτα-
ξη	των	διαγωνίων	αντηρίδων.

} 10. φΕΡΟΝ ΙΚΡΙΩΜΑ
Με	το	σύστημα	Allround	της	Layher	μπορούν	να	στηθούν	απλά	και	
οικονομικά	φέροντα	ικριώματα	για	την	ασφαλή	υποδοχή	φορτίων.	

Προσοχή: Πρέπει	να	γίνεται	έλεγχος	του	υπεδάφους,	ενώ	για	την	
παραλαβή	του	φορτίου	πρέπει	να	διατάσσονται	κατάλληλα	υπο-
στυλώματα	κατανομής	του	φορτίου.

υποστυλωματικό ικρίωμα π.χ. για τη σκυροδέτηση στεγών

1.	 	Τα	υποστυλωματικά	ικριώματα	π.χ.	για	τη	σκυροδέτηση	στεγών	
στήνονται	όπως	οι	πύργοι	και	τα	χωροϊκριώματα.

2.	 	Στην	 ψηλότερη	 θέση	 να	 χρησιμοποιείτε	 ορθοστάτες	 χωρίς	
συνδέσμους	σωλήνων.

Προσοχή: Πρέπει	να	ελέγχεται	η	αντοχή	για	τα	προς	παραλαβή	
φορτία,	 καθώς	και	 να	δίδεται	 ιδιαίτερη	προσοχή	στην	 ενίσχυση	
της	δυσκαμψίας	με	διαγώνιες	αντηρίδες,	στο	μέγεθος	των	πεδίων	
και	στην	ρύθμιση	των	πατόβιδων	και	των	άνω	βιδών.

3.	 Τοποθετήστε	τις	άνω	βίδες	στους	ορθοστάτες.

Προσοχή: Τα	φορτία	των	πατερών/πατόξυλων	πρέπει	να	διοχε-
τεύονται	κεντρικά	στις	άνω	βίδες.	Τα	πατερά/πατόξυλα	πρέπει	να	
διασφαλίζονται	έναντι	ανατροπής.

Σχήμα 60

Σχήμα 61

Σχήμα 62

Σχήμα 63:  Τομή Α-Α
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Το	μήκος	των	ορθοστατών	πρέπει	να	επιλέγεται	με	τρόπο	ώστε	το	
μήκος	ατράκτου	των	πατόβιδων	και	των	άνω	βιδών	να	είναι	τα	μι-
κρότερο	δυνατόν.	Εάν	καταστεί	απαραίτητη	η	ενίσχυση	των	ατρά-
κτων,	 πρέπει	 να	 τοποθετηθεί	 περιστροφικός	 σύνδεσμος	 ατρά-
κτου	και	σφήνας.

Πύργος βαρέων φορτίων

Πύργος	βαρέων	φορτίων	για	 την	
παραλαβή	 μεγάλων	 συγκεντρω-
μένων	φορτίων	από	σύνηθες	υλι-
κό	με	τη	βοήθεια	των	ακόλουθων	
πρόσθετων	εξαρτημάτων:

●	 	Άνω	 βίδα	 για	 υποστυλώματα	
βαρέων	φορτίων

●  Τμήμα	κεφαλής
●  Διπλός	 σύνδεσμος	 σφηνωτής	

κεφαλής
●  Τμήμα	πέλματος
●  Πατόβιδα	 για	 υποστυλώματα	

βαρέων	φορτίων

} 11.  ΙΚΡΙΩΜΑ ΓΙΑ ΚυλΙΝΔΡΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕυΕΣ

Βάσει	των	8	δυνατών	τρόπων	σύνδεσης	και	της	μεταβλητής	επι-
λογής	γωνίας	είναι	δυνατόν	να	σκαλωθούν	χωρίς	πρόβλημα	και	
καμπύλες	επιφάνειες.	Σε	αυτό	βοηθάει	ο	κάτωθι	διαχωρισμός:

Μικρή	διάμετρος	 =	 	ορθογώνιο	σκάλωμα	συμπληρωμένο 
με	χαλύβδινα	μαδέρια	της	Layher.

Μεγάλη	διάμετρος	 =	 	Χρήση	της	μεταβλητής	επιλογής	γωνίας	
μέσω	σύνδεσης	στη	διάτρητη	πλάκα	του	
συστήματος	Allround.

Πρέπει	να	γίνεται	έλεγχος	του	υπεδάφους	για	την	επάρκεια	της	
αντοχής	 του	 και	 να	 τοποθετούνται	 κατάλληλα	 υποστυλώματα	
που	 να	 κατανέμουν	 το	φορτίο.	Η	 όδευση	 των	 υποστυλωμάτων	
πρέπει	να	γίνεται	μέσω	και	των	δύο	ορθοστατών.

Ικρίωμα κατασκευής μικρής διαμέτρου

1.	 Τοποθετήστε	χαλύβδινες	σανίδες	στις	εσωτερικές	γωνίες.	
2.	 	Μήκος	εδράνου	της	χαλύβδινης	σανίδας	σε	κάθε	άκρο	τουλά-

χιστον	10	cm.	Ασφαλίσατε	τις	σανίδες	με	2	ειδικούς	πείρους	
ανά	άκρη	κόντρα	στη	μετατόπιση	και	το	ανασήκωμα.

Σχήμα 65

Σχήμα 66

Σχήμα 67 Σχήμα 68
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Ικρίωμα δεξαμενής πετρελαίου μεγάλης διαμέτρου

1.	 	Τοποθετήστε	 τις	 οριζόντιες	 διαδοκίδες	 ανάλογα	 με	 το	 περί-
γραμμα	της	κυλινδρικής	δεξαμενής.

2.	 	Τοποθετήστε	 υποστυλώματα	 κατανομής	 του	φορτίου	 και	 το-
ποθετήστε	τις	πατόβιδες	με	τα	τεμάχια	αρχής.

3.	 	Εγκαταστήσατε	το	πλαίσιο	βάσης	του	 ικριώματος	με	τη	βοή-
θεια	αλφαδιού	και	ενσφηνώστε	σταθερά	τις	σφήνες.

Προσοχή: Κατά	 την	 τοποθέτηση	 πρέπει	 να	 τηρείται	 η	 μέγιστη	
απόσταση	από	τον	τοίχο,	διαφορετικά	υπάρχει	κίνδυνος	πτώσης.

Συμβουλή: Ανάλογα	με	την	ακτίνα	είναι	προτιμότερο	να	εισάγο-
νται	στα	μεγάλα	ανοίγματα	(βλέπε	λύση	1)	όλες	οι	οριζόντιες	δια-
δοκίδες	ή	μόνο	οι	οριζόντιες	διαδοκίδες	των	ενδιάμεσων	πεδίων	
(βλέπε	λύση	2)

4.	 Σφηνώστε	τους	ορθοστάτες.
5.	 	Στο	πεδίο	ανάβασης	τοποθετήστε	δάπεδα	ως	επιφάνειες	υπο-

δοχής	αγωγών.
6.	 Τοποθετήστε	εγκάρσια	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες.	
7.	 Αναρτήστε	την	ανθρωποθυρίδα.

Συμβουλή: Κατά	το	σκάλωμα	κυλινδρικών	δεξαμενών	να	χρησι-
μοποιείτε	ανθρωποθυρίδες	με	μετατοπισμένο	καπάκι.

8.	 	Αναρτήστε	τα	δάπεδα	στα	ορθογώνια	κύρια	πεδία	και	κλείστε	
την	ασφάλεια	προστασίας	έναντι	ανασηκώματος.

9.	 	Τουλάχιστον	ένα	πεδίο	στα	πέντε	πρέπει	να	ενισχύεται	με	δι-
αγώνιες	αντηρίδες.

10.		Συναρμολογήστε	 τις	 οριζόντιες	 διαδοκίδες	 των	 ενδιάμεσων	
πεδίων.

Συμβουλή: Μπορείτε	να	μειώσετε	 τον	κίνδυνο	φωτιάς	με	 το	να	
χρησιμοποιείτε	στα	κοντά	ενδιάμεσα	πεδία	(≤	2,07m)	χαλύβδινες	
σανίδες	της	Layher.

Σχήμα 69
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11.		Στρώστε	τις	σανίδες	του	ικριώματος	στα	ενδιάμεσα	πεδία	κατά	
τρόπο	ώστε	 να	μη	 γίνεται	 υπέρβαση	 του	 επιτρεπόμενου	 εύ-
ρους	ανοίγματος.	Εάν	το	ύψος	του	κιγκλιδώματος	υπολείπεται	
του	 ελάχιστου	 επιτρεπόμενου,	 απαιτείται	 μια	 τρίτη	 οριζόντια	
διαδοκίδα	σε	ύψος	1,50	m.

12.		Επαναλάβετε	τα	βήμα-
τα	 συναρμολόγησης	
έως	ότου	επιτευχθεί	το	
επιθυμητό	ύψος.	

Προσοχή: Οι	αγκυρώσεις	
πρέπει	 να	 προστίθενται	
συνεχώς	κατά	τη	διάρκεια	
ανέγερσης	 του	 ικριώμα-
τος.

} 12. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΙΚΡΙΩΜΑ
Για	να	κάνουμε	οικονομία	υλικών	σε	μεγάλα	ύψη,	ή	όταν	το	πάτω-
μα	δεν	έχει	μεγάλη	αντοχή	και	δεν	μας	επιτρέπει	να	τοποθετούμε	
επάνω	του	υλικά,	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	κρεμαστά	ικριώ-
ματα.	Κρεμαστά	ικριώματα	υπάρχουν	σε	διάφορες	μορφές	και	η	
ακόλουθη	κατασκευή	είναι	ένα	παράδειγμα.

Τα	αναρτημένα	ικριώματα	μπορούν	να	αναρτηθούν	με	διαφορετι-
κούς	τρόπους.	Οι	αναρτήσεις	από	σκεπές	ή	άλλα	φέροντα	δομικά	
στοιχεία	μπορεί	να	γίνει	με	τη	χρήση	βύσματος,	συνδέσμων	για	
αναρτημένα	ικριώματα,	με	συνδέσμους	πόρπης,	με	φέρουσες	λα-
βίδες	και	αλυσίδες	αναρτημένων	ικριωμάτων.

Προσοχή: Στην	περίπτωση	των	αναρτημένων	ικρι-
ωμάτων	πρέπει	να	χρησιμοποιούνται	ορθοστάτες	
με	 βιδωμένους	 συνδέσμους	 	 σωλήνων	 ώστε	 να	
είναι	δυνατή	η	ασφαλής	μεταφορά	των	εμφανιζο-
μένων	εφελκυστικών	δυνάμεων.

Σχήμα 76:  Βιδωμένος σύνδεσμος σωλήνων

Σχήμα 74

Σχήμα 75

Σχήμα 77
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1.	 Στήστε	τον	πύργο	με	έρμα.

Το	απαραίτητο	έρμα	πρέπει	να	υπολογισθεί	μέσω	στατικού	υπο-
λογισμού.	Η	απαιτούμενη	ασφάλεια	πρέπει	να	επιλεγεί	σύμφωνα	
με	τους	τοπικούς	κανονισμούς.	Επιτρέπεται	να	χρησιμοποιούνται	
μόνο	στερεά	υλικά	ως	έρμα.

2.	 	Συνδέστε	τα	φέροντα	στοιχεία	τύπου	πλέγματος	και	ενισχύστε	
τη	σύνδεση	μέσω	διάταξης	συνδέσμων	σωλήνων	στην	άνω	και	
στην	κάτω	ζώνη.

3.	 	Ωθήστε	τον	πύργο	μέχρι	το	χείλος	έως	ότου	φθάσετε	στο	πέρα	
άκρο	του	δικτυωτού	φορέα.

4.	 	Στρώστε	τις	σανίδες	συναρμολόγησης,	για	τις	οποίες	θα	πρέ-
πει	να	δώσετε	προσοχή	στο	μέγιστο	πλάτος	ανοίγματος.

5.	 	Συνδέστε	 τους	 ορθοστάτες	 στην	 προβλεπόμενη	 απόσταση	
(χρησιμοποιήστε	ενδεχομένως	μια	εγκάρσια	οριζόντια	διαδο-
κίδα	ως	βοηθητικό	μέσο	συναρμολόγησης)	κάθε	φορά	με	στα-
θερό	σύνδεσμο	στο	άνω	και	στο	κάτω	πέλμα	του	δικτυωτού	
φορέα.	Οι	σύνδεσμοι	πρέπει	 να	ασφαλίζουν	συνδεόμενοι	με	
τους	προτοποθετημένους	συνδέσμους.

Συμβουλή: Τοποθετήστε	 τους	 ορθοστάτες	 ανάποδα	 έτσι	 ώστε	
η	μεταγενέστερη	σύνδεση	άλλων	αναρτημένων	ορθοστατών	να	
είναι	ευκολότερη.

6.	 Πηγαίνετε	στο	κατώτερο	επίπεδο.

Προσοχή:	Κίνδυνος	πτώσης.	Εκτελέστε	αυτό	το	βήμα	εργασίας	
μόνο	με	ατομικό	εξοπλισμό	ασφαλείας	(PSA).

7.	 	Συναρμολογήστε	την	οριζόντια	διαδοκίδα	και	τοποθετήστε	το	
δάπεδο.

8.	 Τοποθετήστε	την	τριμερή	πλευρική	προστασία.
9.	 Συναρμολογήστε	τις	διαγώνιες	αντηρίδες	στις	3	πλευρές.
10.		Συνδέστε	τους	ορθοστάτες	με	τους	βιδωμένους	συνδέσμους	

σωλήνων	και	ασφαλίστε	τους	με	2	βίδες	ή	2	πείρους.

Επαναλάβετε	τα	βήματα	εργασίας	έως	ότου	επιτευχθεί	το	επιθυ-
μητό	βάθος.

Σχήμα 78
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11.		Συναρμολογήστε	τον	πρόβολο	όπως	περιγράφεται	στο	κεφά-
λαιο	Πρόβολοι.

12.		Τοποθετήστε	την	τριμερή	πλευρική	προστασία.

Συμβουλή:	Εναλλακτικά	με	την	απεικονιζόμενη	αλληλουχία	συ-
ναρμολόγησης	μπορούν	να	προσυναρμολογηθούν	διάφορα	επί	
μέρους	τμήματα	(π.χ.	το	αναρτημένο	τμήμα)	και	να	στερεωθούν	
με	τη	βοήθεια	γερανού	στο	προεξέχον	τμήμα	του	προβόλου.	Αυτό	
αποτρέπει	τους	κινδύνους	πτώσης.	Οι	εργασίες	πρέπει	να	εκτε-
λούνται	με	τρόπο	ώστε	το	χρονικό	διάστημα	για	ενέργειες	κατά	
τις	οποίες	υπάρχει	κίνδυνος	πτώσης	να	είναι	όσο	το	δυνατόν	μι-
κρότερο.

} 13. ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ
Με	τη	χρήση	κινητών	μονάδων	ικριωμάτων	μπορεί	να	γίνει	δια-
χείριση	μεγάλων	 επιφανειών	με	 λιγοστές	ποσότητες	 υλικών.	Οι	
κινητές	μονάδες	 ικριωμάτων	μπορεί	να	είναι	διαμορφωμένες	με	
τροχίσκους	ως	κινητές	μονάδες	ικριωμάτων	ή	ως	μονάδες	μετακι-
νούμενες	με	γερανό.

Κινητά ικριώματα

Προσοχή: Κατά	τη	μετακίνηση	κινητών	 ικριωμάτων	δεν	επιτρέ-
πεται	να	βρίσκονται	άνθρωποι	ή	ελεύθερα	αντικείμενα	στο	κινητό	
ικρίωμα.	

Τα	κινητά	ικριώματα	επιτρέπεται	να	κινούνται	με	εφαρμογή	δύναμης	
μόνο	στη	βάση	τους,	ποτέ	στο	άνω	τμήμα	του	ικριώματος.	Τα	ροδά-
κια	του	κινητού	ικριώματος	πρέπει	να	ακινητοποιούνται	ώστε	το	κι-
νητό	ικρίωμα	να	μπορεί	να	τίθεται	σε	ακινησία.	Τα	κινητά	ικριώματα	
επιτρέπεται	να	χρησιμοποιούνται	μόνο	σε	επίπεδες	επιφάνειες.	

1.	 	Τοποθετήστε	τις	οριζόντι-
ες	 διαδοκίδες	 κάθετα	 με-
ταξύ	 τους	 και	 τα	 τεμάχια	
αρχής	στα	άκρα.

2.	 	Τοποθετήστε	 τα	 ροδάκια	
στα	άκρα.

Προσοχή: Τα	ροδάκια	πρέπει	να	είναι	ακινητοποιημένα	κατά	στο	
στήσιμο	του	κινητού	ικριώματος.

3.	 	Συνδέστε	 τις	 δύο	 πρώτες	 οριζόντιες	 διαδοκίδες	 στις	 μικρές	
οπές	του	τεμαχίου	αρχής	και	εισάγετε	τα	ροδάκια.

4.	 	Συνδέστε	διαδοχικά	τα	τεμάχια	αρχής,	τα	ροδάκια	μαζί	με	τις	
οριζόντιες	διαδοκίδες,	χωρίς	όμως	να	ασφαλίσετε	τις	σφήνες.

5.	 	Ευθυγραμμίστε	το	πέλμα/βάση	του	κινητού	ικριώματος	με	τη	
βοήθεια	αλφαδιού.	Σφηνώστε	σταθερά	τις	σφήνες.

6.	 	Εγκαταστήστε	τα	δάπεδα	στην	περιοχή	ανάβασης	και	ασφαλί-
στε	τα	έναντι	ανασηκώματος.

7.	 Τοποθετήστε	τους	ορθοστάτες	επί	των	τεμαχίων	αρχής.
8.	 	Συναρμολογήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	του	δευτέρου	επι-

πέδου.
9.	 Αναρτήστε	τις	ανθρωποθυρίδες.
10.		Ενισχύστε	το	ικρίωμα	και	στις	τέσσερις	πλευρές	με	διαγώνιες	

αντηρίδες.

Σχήμα 80

Σχήμα 81
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11.	 	Στρώστε	 τις	 σανίδες	 συ-
ναρμολόγησης,	 δίνοντας	
ιδιαίτερη	προσοχή	στο	μέ-
γιστο	εύρος	ανοίγματος.

12.	 	Συναρμολογήστε	 τη	 διμερή	
πλευρική	 προστασία	 στο	
ενδιάμεσο	επίπεδο.

13.	 	Συναρμολογήστε	τις	διπλές	
οριζόντιες	διαδοκίδες	και	τις	
(απλές)	 οριζόντιες	 διαδοκί-
δες	στο	επίπεδο	εργασίας.

14.	 	Αναρτήσατε	 την	 ανθρωπο-
θυρίδα	 και	 τα	 δάπεδα	 και	
κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	
ανασηκώματος.

15.  Πηγαίνετε	στην	περιοχή	ανά-
βασης	 και	 εγκαταστήσατε	
στην	 εσωτερική	 πλευρά	 του	
ικριώματος	οριζόντιες	διαδο-
κίδες	έδρασης	για	διασφάλι-
ση	έναντι	πτώσης.	Ασφαλί-
στε	σταθερά	χτυπώντας	τις	
σφήνες	των	οριζοντίων	δια-
δοκίδων	 έδρασης	 ώστε	 να	
αποτραπεί	τυχόν	μετατόπι-
ση.

16.	 	Εγκαταστήσατε	 διαγώνιες	
αντηρίδες	και	στις	τέσσερις	
πλευρές	 του	 δεύτερου	 επι-
πέδου.

17.	 	Πηγαίνετε	 στο	 επίπεδο	 ερ-
γασίας	και	συναρμολογήστε	
την	 οριζόντια	 διαδοκίδα-
κουπαστή.

18.  Συναρμολογήστε	την	οριζό-
ντια	 διαδοκίδα	 ως	 μπλοκ	
στο	 ύψος	 του	 γονάτου	 και	
ολοκληρώστε	 την	 τριμερή	
πλευρική	προστασία	με	 τις	
επιδαπέδιες	τραβέρσες.

Μονάδες μετακινούμενες με 
γερανό

Όταν	 δεν	 είναι	 δυνατή	 η	 χρήση	
κινητών	ικριωμάτων,	π.χ.	σε	ανώ-
μαλο	υπέδαφος,	τότε	οι	μονάδες	
ικριώματος	 πρέπει	 να	 είναι	 δια-
μορφωμένες	κατά	τρόπο	ώστε	να	
μπορούν	να	μετακινηθούν	με	 τη	
βοήθεια	γερανού.	Πρέπει	να	χρη-
σιμοποιούνται	κατάλληλες	διατά-
ξεις	 ανάρτησης	 από	 γερανό.	 Οι	
μετακινούμενες	με	γερανό	μονά-
δες	ικριώματος	μπορούν	να	χρη-
σιμοποιούνται	επίσης	και	όταν	ο	
σχεδιασμός	 των	 εργασιών	 προ-
βλέπει	 τμηματική	 προσυναρμο-
λόγηση	και	συνένωση	μονάδων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ορθοστάτες πρέπει να συνδέονται σταθερά μεταξύ τους. 
Πρέπει να ελέγχεται εάν πρέπει να χρησιμοποιούνται  
ορθοστάτες με βιδωτούς συνδέσμους σωλήνων ή ορθο-
στάτες με πρεσσαριστούς συνδέσμους σωλήνων με πεί-
ρους ασφαλείας.

Οι	πατόβιδες	πρέπει	να	διασφαλίζονται	έναντι	πτώσης	τους	κάτω	
στο	έδαφος.

Προσοχή:	Η	στατική	ευστάθεια	της	κινητής	μονάδας	 ικριώματος	
πρέπει	 να	 ελέγχεται	 κατά	 περίπτωση.	 Όταν	 χρειάζεται	 η	 ασφά-
λεια	στατικής	ευστάθειας	πρέπει	να	διασφαλίζεται	μέσω	αγκυρώ-
σεων,	ερμάτων,	συρματοσχοίνων	αντιστήριξης	ή	διαπλατύνσεων	
του	ικριώματος.

Σχήμα 82

Σχήμα 86: Στερέ-
ωση πατόβιδες με 
σφηνωτή κεφαλή

Σχήμα 87: Σύνδεση 
των ορθοστατών με 
πείρους ασφαλείας

Σχήμα 88: Σύνδεση 
των ορθοστατών με 
βιδωτούς συνδέσμους 
σωλήνων

Σχήμα 83

Σχήμα 84

Σχήμα 85
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} 14. ΑΓΚυΡΩΣΗ
Οι	αγκυρώσεις	είναι	ουσιώδους	σημασίας	για	την	ασφάλεια	στατι-
κής	ευστάθειας	του	ικριώματος	και	πρέπει	να	τοποθετούνται	διαρ-
κώς	κατά	τη	διάρκεια	του	στησίματος	του	ικριώματος.

Χρησιμοποιήστε	αγκυρώσεις	μόνο	σε	δομικά	μέρη	επαρκούς	αντο-
χής,	ενώ	όπου	απαιτείται	ελέγξτε	το	έδαφος	της	αγκύρωσης	με	δοκι-
μή	εξαγωγής	της	αγκύρωσης.	Δεν	χρειάζεται	έλεγχος	όταν	η	επαρ-
κής	αντοχή	μπορεί	να	κριθεί	βάσει	της	επαγγελματικής	εμπειρίας	και	
η	τιμή	χρήσης	της	δύναμης	αγκύρωσης	δεν	είναι	μεγαλύτερη	από	
1,5	kN,	ενώ	σε	οπλισμένο	σκυρόδεμα	κατά	DIN	1045	χρησιμοποι-
ούμενο	ως	βάση	αγκύρωσης	δεν	είναι	μεγαλύτερη	από	6,0	kN.	H	
αντοχή	όλων	 των	μέσων	στερέωσης	 (αγκυρίων,	βιδοθηλειών,	βυ-
σμάτων)	πρέπει	να	ελέγχεται	σε	σχέση	με	τις	δυνάμεις	αγκύρωσης.	
Τα	βύσματα	πρέπει	να	ελέγχονται	σύμφωνα	με	τους	τοπικούς	κανο-
νισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ελλείπεις αγκυρώσεις ή οι αγκυρώσεις με μη επαρκή 
αντοχή μειώνουν την ασφάλεια στατικής ευστάθειας της 
κατασκευής του ικριώματος και μπορεί να οδηγήσουν σε 
κατάρρευση του ικριώματος. Οι αγκυρώσεις επιτρέπεται 
να τοποθετούνται και να αφαιρούνται μόνο από τον κατα-
σκευαστή του ικριώματος.

Η	αγκύρωση	του	ικριώματος	μπορεί	να	γίνει	με	τα	ακόλουθα	βοη-
θητικά	μέσα.

Αγκύρωση με βύσματα και βιδοθηλειές σε τοίχους. 

●	 	Αγκύριο	Allround
●	 		Κοντό	στήριγμα	σκαλωσιάς	με	1	σύνδεσμο	στον	εσωτερικό	
	 ορθοστάτη.
●	 	Αγκύριο	τύπου	V	με	διατάξεις	συγκράτησης	ικριώματος.
●	 		Μακρύ	στήριγμα	σκαλωσιάς	με	2	σταθερούς	συνδέσμους	σε	
	 2	ορθοστάτες.
●	 	Οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	O

Αγκυρώσεις σε φέρουσες κατασκευές με χρήση συνδέσμων 
πόρπης και κατασκευές με συνδέσμους σωλήνων

●	 	Αγκύρωση	σε	κατακόρυφα	δομικά	στοιχεία
●	 	Αγκύρωση	σε	οριζόντια	δομικά	στοιχεία

Οι	απεικονιζόμενες	αγκυρώσεις	διαφέρουν	αναφορικά	με	τις	πα-
ραλαμβανόμενες	δυνάμεις	και	δεν	μπορούν	να	ανταλλαγούν	με-
ταξύ	τους	χωρίς	εκ	νέου	έλεγχο!
Ο	διατάξεις	συγκράτησης	του	 ικριώματος	και	οι	άλλες	αγκυρώ-
σεις	σωλήνων	και	συνδέσμων	πρέπει	οπωσδήποτε	να	διατάσσο-
νται	δίπλα	στις	διάτρητες	πλάκες.

Αγκύριο συστήματος Allround - μόνο σε συνδυασμό με προ-
φίλ διατομής U.

1.		Συνδέστε	 το	 αγκύριο	 συστήμα-
τος	Allround	με	σταθερό	σύνδε-
σμο	 στον	 ορθοστάτη,	 όπου	 ει-
σάγετε	 το	 αγκύριο	 στη	 βιδοθη-
λειά.

2.		Το	 πίσω	 άκρο	 του	 αγκυρίου	
Allround	 πρέπει	 να	 περιβάλλει	
την	 οριζόντια	 διαδοκίδα	 διατο-
μής	U.

Κοντό στήριγμα σκαλωσιάς με σταθερό σύνδεσμο
1.		Συνδέστε	 το	 στήριγμα	 σκαλω-
σιάς	με	σταθερό	σύνδεσμο	στον	
εσωτερικό	 ορθοστάτη,	 όπου	 ει-
σάγετε	 το	 αγκύριο	 στη	 βιδοθη-
λειά.	Αυτός	ο	τύπος	αγκύρωσης	
επιτρέπεται	 να	 χρησιμοποιείται	
μόνο	 όταν	 δεν	 επιτρέπεται	 να	
μεταφέρονται	 δυνάμεις	 παράλ-
ληλα	με	την	πρόσοψη.

Αγκύριο τύπου V
1.	 	Συζεύξατε	 το	 στήριγμα	 σκαλω-

σιάς	με	σταθερό	σύνδεσμο	στον	
ορθοστάτη,	 όπου	 εισάγετε	 το	
αγκύριο	στη	βιδοθηλειά.

2. 	Συζεύξατε	 δεύτερο	 στήριγμα	 με	
σταθερό	 σύνδεσμο	 στο	 πρώτο	
στήριγμα	 ικριώματος,	 όπου	 ει-
σάγετε	 το	 αγκύριο	 στη	 βιδοθη-
λειά.

3.		Εναλλακτικά:	 συνδέστε	 και	 τα	
δύο	στηρίγματα	του	 ικριώματος	
στον	ορθοστάτη.

Σχήμα 89

Σχήμα 90

Σχήμα 91
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Μακρύ στήριγμα σκαλωσιάς (έως 1,45 m) με 2 σταθερούς 
συνδέσμους

1. 	Συζεύξατε	 το	 στήριγμα	 σκα-
λωσιάς	με	2	κανονικούς	συν-
δέσμους	 και	 στους	 δύο	 ορ-
θοστάτες,	 όπου	 εισάγετε	 το	
αγκύριο	στη	βιδοθηλειά.

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής O με 2 σταθερούς συνδέσμους

Σε	 κατασκευές	 ικριωμάτων	 πολύ	 μεγάλου	 πλάτους	 μπορεί	 να	
απαιτείται	η	αγκύρωση	με	τη	βοήθεια	μιας	οριζόντιας	διαδοκίδας	
διατομής	Ο.

1.	 	Συζεύξατε	τις	οριζόντιες	δια-
δοκίδες	διατομής	Ο	με	κανο-
νικούς	συνδέσμους	και	στους	
δύο	 ορθοστάτες	 και	 σπρώξ-
τε	τη	σφηνωτή	κεφαλή	μέσω	
της	βιδοθηλειάς.

2.	 	Σφηνώσατε	 τη	 σφήνα	 μέσω	
της	 βιδοθηλειάς	 και	 ασφα-
λίστε	 την	 χτυπώντας	 την	 με	
σφυρί.

Αγκύρωση σε κατακόρυφα δομικά στοιχεία

Αγκύρωση	 σε	 χαλύβδινα	 υπο-
στυλώματα	με	 τη	 βοήθεια	συν-
δέσμων	πόρπης.

1.	 	Στερεώστε	ελαφρά	τους	συν-
δέσμους	πόρπης	στο	σωλή-
να	 του	 ικριώματος	 και	 στη	
συνέχεια	 σπρώξτε	 στη	 φλά-
ντζα	του	υποστυλώματος.

2.	 	Οι	σύνδεσμοι	πρέπει	να	αγκα-
λιάζουν	σταθερά	τη	φλάντζα.

3.	 Περάστε	τους	συνδέσμους.

Αγκύρωση	 σε	 κολώνες	 από	
σκυρόδεμα	 ή	 επενδεδυμένες	
κολώνες	 με	 κατασκευή	 συνδέ-
σμων	και	σωλήνων.	Σφίξτε	γερά	
όλους	τους	συνδέσμους.

Αγκύρωση σε οριζόντια δομικά στοιχεία

Αγκύρωση	σε	οριζόντιες	δοκούς	
με	 κατασκευή	 σωλήνων/συνδέ-
σμων,	 ενώ	 σε	 χαλύβδινες	 δο-
κούς	με	τη	βοήθεια	συνδέσμων	
πόρπης.	 Τα	 βήματα	 συναρμο-
λόγησης	αντιστοιχούν	σε	εκείνα	
της	 αγκύρωσης	 σε	 χαλύβδινα	
υποστυλώματα	ή	υποστυλώμα-
τα	από	σκυρόδεμα.

Ράστερ αγκύρωσης

Η	επιλογή	 του	ράστερ	 του	αγκυρίου	 εξαρτάται	 από	 το	μέγεθος	
των	πεδίων,	τη	φόρτιση	του	ικριώματος,	το	κινητό	φορτίο	και	το	
φορτίο	του	ανέμου,	καθώς	επίσης	και	από	το	ύψος	ανέγερσης	του	
ικριώματος.	Το	ράστερ	του	αγκυρίου	πρέπει	να	επιλέγεται	κατάλ-
ληλα	λαμβάνοντας	υπόψη	τους	εν	λόγω	παράγοντες.	Ως	παρά-
δειγμα	παρατίθενται	εδώ	τρία	τυπικά	ράστερ	αγκυρίου.

Με	αυξανόμενη	φόρτιση	 του	 ικριώματος	 το	ράστερ	 του	αγκυρί-
ου	πρέπει	να	πυκνώσει	ώστε	να	διοχετεύσει	με	ασφάλεια	τις	δυ-
νάμεις	στο	 έδαφος	αγκύρωσης.	Όσο	πυκνότερο	 το	ράστερ	 του	
αγκυρίου	τόσο	μικρότερες	είναι	οι	συγκεντρωμένες	δυνάμεις	στα	
αγκύρια.

Ιδιαίτερα	όταν	το	ικρίωμα	είναι	επενδεδυμένο	με	δίχτυα	ή	μαδέ-
ρια,	πρέπει	να	δίδεται	προσοχή	στην	αγκύρωση.	Σε	περίπτωση	
μεταγενέστερης	 επένδυσης	 το	 ράστερ	 του	 αγκυρίου	πρέπει	 να	
συμπληρωθεί.

Σχήμα	 97:	 Ράστερ	 αγκυρίου	 8	 m,	 μετατοπισμένο	 κατακόρυφα	
κατά	4	m.
Αγκυρώστε	τους	ορθοστάτες	στο	τελείωμα	του	ικριώματος	κάθε	
4	m.	Αγκυρώστε	τους	υπόλοιπους	ορθοστάτες	όπως	φαίνεται	
στην	εικόνα.	Μετατοπίστε	κατά	4	m	τις	κατακόρυφες	αποστάσεις	
αγκύρωσης	των	8	m	σε	γειτονικούς	άξονες.

Σχήμα	98:	Ράστερ	αγκυρίου	4	m
Αγκυρώστε	τους	ορθοστάτες	κατακόρυφα	κάθε	4	m.

Σχήμα	99:	Ράστερ	αγκυρίου	2	m
Αγκυρώστε	τους	ορθοστάτες	κατακόρυφα	κάθε	2	m.	Πυκνό	ράστερ	
αγκυρίων	για	μεγάλα	φορτία	ανέμων	(π.χ.	επένδυση	με	μαδέρια).

Σχήμα 92
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} 15.  ΣΚΑλΕΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ  – ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΘυΡΙΔΕΣ

Εσωτερική σκάλα - Ανθρωποθυ-
ρίδα
Εσωτερική	σκάλα	με	ανθρωποθυ-
ρίδες.	Τοποθετήσατε	τα	ανοίγματα	
των	 ανθρωποθυρίδων	 σε	 μετατο-
πισμένη	διάταξη.

Προσοχή: Το	κλαπέτο	της	ανθρω-
ποθυρίδας	 πρέπει	 να	 διατηρείται	
κλειστό	 όταν	 η	 ανθρωποθυρίδα	
δεν	 χρησιμοποιείται.	 Αυτό	 ισχύει	
επίσης	και	για	τη	μεταφορά	των	αν-
θρωποθυρίδων.	Στο	κατώτατο	επί-
πεδο	του	πεδίου	ανάβασης	πρέπει	
να	υπάρχουν	δάπεδα	για	στήριγμα	
της	σκάλας.

Εσωτερική σκάλα - Οριζόντια  
διαδοκίδα έδρασης
1.	 	Στο	 πεδίο	 ανάβασης	 και	 στο	

ύψος	 του	 δαπέδου,	 χρησιμο-
ποιείτε	 κατά	 μήκος	 εσωτερικά	
και	 εξωτερικά	οριζόντιες	διαδο-
κίδες	ασφαλείας	διατομής	Ο.

2.	 	Εγκαταστήστε	τις	οριζόντιες	δια-
δοκίδες	έδρασης	κάθετα	στις	ορι-
ζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	Ο.

3.	 	Εισάγετε	χαλύβδινα	δάπεδα	-	με	
μήκος	 50	 cm	 μικρότερο	 από	 το	
μήκος	του	πεδίου	-	και	κλείστε	την	
ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.

4.	 	Αναρτήστε	τη	σκάλα	του	ορόφου.

Πρέπει	να	εξετάζονται	συνεχώς	οι	
τοπικοί	κανονισμοί	σχετικά	με	το	αν	
το	άνοιγμα	πρέπει	να	είναι	κλειστό	
κατά	τη	διάρκεια	των	εργασιών.

Σχήμα 97: Ράστερ αγκυρίου 8 m, μετατοπισμέ-
νο κατακόρυφα κατά 4 m.

Σχήμα 98: Ράστερ αγκυρίου 4 m

Σχήμα 99: Ράστερ αγκυρίου 2 m

Σχήμα 100

Σχήμα 101

Σχήμα 102
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Εξωτερική σκάλα

1.	 	Συναρμολογήστε	 πρόσθετες	
οριζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	
Ο	πάνω	από	το	χειρολισθήρα/
κουπαστή	 της	 προτελευταίας	
θέσης	 του	 ικριώματος	 και	 στο	
ύψος	του	δαπέδου.

2.	 	Σφηνώστε	 το	 στειλεό	 του	 κι-
γκλιδώματος	 σε	 ορθή	 γωνία	
μέσω	 των	 ανωτέρω	 οριζόντι-
ων	διαδοκίδων	διατομής	Ο	και	
συνδέστε	 τον	 στον	 ορθοστάτη	
με	 χρήση	 οριζόντιων	 διαδοκί-
δων	διατομής	Ο.	

3.	 	Συναρμολογήστε	 το	 σοβατεπί	
και	 ασφαλίστετον	 στον	 ορθο-
στάτη	κιγκλιδώματος	με	ημισύν-
δεσμο	και	με	πείρους	για	σοβα-
τεπιά.

4.	 	Συναρμολογήστε	 την	πλευρική	
προστασία	 κατά	 τρόπο	 ώστε	
να	μπορεί	να	στρέφεται.

5.	 	Συναρμολογήστε	 το	 σωλήνα	
μέσω	 δύο	 περιστροφικών	 συν-
δέσμων	στην	εγκάρσια	οριζόντια	
διαδοκίδα.

6.	 	Συνδέστε	 τη	 σκάλα	 του	 ικριώ-
ματος	στο	σωλήνα	με	δύο	στα-
θερούς	συνδέσμους.

Πρέπει	να	γίνεται	έλεγχος	των	το-
πικών	 κανονισμών	 σχετικά	 με	 το	
αν	επιτρέπεται	η	εξωτερική	σκάλα.

Εξωτερική σκάλα με πλατύσκαλο σε ικρίωμα πρόσοψης

1.	 	Ένα	 πρόσθετο	 προτοποθετημένο	 πεδίο	 συναρμολογείται	 στο	
ικρίωμα	-όπως	περιγράφεται	στα	κεφάλαια	6	και	7.

2.	 	Τοποθετήστε	 την	 εξωτερική	σκάλα	με	πλατύσκαλο	πάνω	από	
τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	και	κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	ανα-
σηκώματος.

Σχήμα 103

Σχήμα 104

Σχήμα 105

Σχήμα 106



30

3.	 	Στην	περιοχή	εισόδου	της	σκάλας	με	πλατύσκαλο	συναρμο-
λογήστε	δύο	κιγκλιδώματα	σκάλας	στον	εξωτερικό	ορθοστάτη	
στις	διάτρητες	πλάκες.

4.	 	Σφηνώσατε	 τους	ορθοστάτες	και	συναρμολογήστε	 τις	οριζό-
ντιες	διαδοκίδες.

5.	 	Τοποθετήστε	το	κιγκλίδωμα	σκάλας	επάνω	μέσω	των	οριζό-
ντιων	διαδοκίδων	διατομής	Ο	και	κάτω	μέσω	του	στηρίγματος	
του	κιγκλιδώματος	σκάλας.

6.	 	Συναρμολογήστε	το	δεύτερο	επίπεδο	ικριώματος,	βλέπε	σχε-
τικά	τα	κεφάλαια	6	και	7.

7.	 	Συναρμολογήστε	την	επόμενη	σκάλα	με	πλατύσκαλο	-	βλέπε	
σημείο	2.

8.	 	Για	την	άνω	περιοχή	εξόδου	συναρμολογήστε	έναν	πρόβολο	
από	την	πλευρά	της	εξασφαλισμένης	θέσης	-	βλέπε	κεφάλαιο	
“Πρόβολοι”	-	και	προσθέστε	τα	χαλύβδινα	δάπεδα.

9.	 	Στην	περιοχή	εξόδου	της	σκάλας	με	πλατύσκαλο	συνδέσατε	
δύο	διατάξεις	συγκράτησης	κιγκλιδώματος	σκάλας	στον	εξω-
τερικό	ορθοστάτη	στις	διάτρητες	πλάκες.	

10.		Τοποθετήστε	το	κιγκλίδωμα	σκάλας	κάτω	μέσω	τον	οριζόντι-
ων	διαδοκίδων	διατομής	Ο	και	επάνω	μέσω	του	στηρίγματος	
του	κιγκλιδώματος	σκάλας.

11.		Συναρμολογήστε	την	τριμερή	πλευρική	προστασία.	

Πύργος με σκάλα με πλατύσκαλο, ελεύθερης στήριξης

Ελέγξτε	το	υπέδαφος	για	επαρκή	αντοχή	και	στρώστε	κατάλληλα	
υποστηρίγματα	κατανομής	του	φορτίου.

1.	 	Η	συναρμολόγηση	γίνεται	όπως	και	στη	σκάλα	με	πλατύσκαλο	
στο	ικρίωμα	πρόσοψης,	αλλά	περιλαμβάνει	4	ορθοστάτες.

2.	 	Το	 ελάχιστο	 πλάτος	 του	 πύργου	 σε	 σκάλα	 με	 πλατύσκαλο	
ανέρχεται	στα	1,40	m.

3.	 	Στην	έξοδο	συνδέστε	δύο	διατάξεις	συγκράτησης	κιγκλιδώμα-
τος	σκάλας	στον	ορθοστάτη	στις	διάτρητες	πλάκες.

4.	 	Τοποθετήστε	το	κιγκλίδωμα	της	σκάλας	επάνω	με	τη	βοήθεια	
του	 στηρίγματος	 του	 κιγκλιδώματος	 σκάλας	 και	 κάτω	 μέσω	
των	οριζόντιων	διαδοκίδων	διατομής	Ο	και	σφηνώστε	σταθερά	
τις	σφήνες.

5.	 	Συναρμολογήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	Ο	ως	κου-
παστή	και	ως	συγκρότημα	στο	ύψος	του	γονάτου.

6.	 	Συναρμολογήστε	μια	οριζόντια	διαδοκίδα	έδρασης	επάνω	στις	
άνω	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	Ο.

Οι	απαραίτητες	αγκυρώσεις	πρέπει	 να	 τοποθετούνται	συνεχώς	
σύμφωνα	με	 τις	στατικές	ανάγκες,	βλέπε	σχετικά	στο	κεφάλαιο	
Αγκυρώσεις.

Σχήμα 107

Σχήμα 108



31

Πύργος σκάλας 500

Ελέγξτε	το	υπέδαφος	για	επαρκή	αντοχή	και	στρώστε	κατάλληλα	
υποστηρίγματα	κατανομής	του	φορτίου.

1.	 	Τοποθετήστε	σε	διπλή	διάταξη	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατο-
μής	Ο	και	το	σύνδεσμο	σφηνωτής	κεφαλής	-	συμπεριλαμβανο-
μένων	των	οριζόντιων	διαδοκίδων	διατομής	Ο	ευρισκομένων	σε	
αποστάσεις	2,57	m	ως	μέσο	βοηθείας	για	τη	συναρμολόγηση.

2.	 	Τοποθετήστε	 τα	υποστυλώματα	κατανομής	 του	φορτίου	στις	
ενώσεις.

3.	 	Τοποθετήστε	 τις	πατόβιδες	με	 τα	σφηνωμένα	 τεμάχια	αρχής	
στα	υποστυλώματα	κατανομής	φορτίου.

4.	 	Συνδέστε	 τις	 οριζόντιες	 διαδοκίδες	 στις	 μικρές	 οπές	 των	 δι-
άτρητων	πλακών,	 και	 ευθυγραμμίσατε	 το	πλαίσιο	 βάσης	 του	
πύργου	 με	 τη	 βοήθεια	 αλφαδιού.	 Ενσφηνώστε	 σταθερά	 τις	
σφήνες.

5.	 Συναρμολογήστε	διπλό	σύνδεσμο	σφηνωτής	κεφαλής.
6.	 	Τοποθετήστε	τα	δάπεδα	στο	πεδίο	επιβίβασης	και	κλείστε	την	

ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.
7.	 Σφηνώσατε	τους	ορθοστάτες	επί	των	τεμαχίων	αρχής.

8.	 	Συναρμολογήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες.
9.	 	Στην	είσοδο	και	στην	έξοδο	της	σκάλας	συναρμολογήστε	αντί	

για	την	κανονική	διαδοκίδα	μια	διαδοκίδα	με	κάλυμμα	διακένου.
10.		Τοποθετήστε	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	Ο	σε	απόστα-

ση	2,57	m	και	συναρμολογήστε	τις	παρειές	της	σκάλας.

Σχήμα 109

Σχήμα 111

Σχήμα 112

Σχήμα 110
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11.		Τοποθετήστε	τα	δάπεδα	στις	παρειές	και	στις	οριζόντιες	δια-
δικίδες	αρχίζοντας	από	κάτω	και	κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	
ανασηκώματος.

12.	Τοποθετήστε	τις	διαγώνιες	αντηρίδες.

13.		Συναρμολογήστε	το	κιγκλίδωμα	της	σκάλας	και	το	(κανονικό)	
κιγκλίδωμα.

14.		Τοποθετήστε	το	κάλυμμα	διακένου	επάνω	στις	οριζόντιες	δια-
δοκίδες	και	κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.	

15.		Συναρμολογήστε	τους	συνδέσμους	διπλής	σφηνωτής	κεφαλής	
στη	δεύτερη	διάτρητη	πλάκα	πάνω	από	το	δάπεδο.

16.		Επαναλάβατε	τη	διαδικασία	συναρμολόγησης	μέχρι	το	επιθυ-
μητό	ύψος	του	πύργου.

Οι	απαραίτητες	αγκυρώσεις	πρέπει	 να	 τοποθετούνται	συνεχώς	
σύμφωνα	με	 τις	στατικές	ανάγκες,	βλέπε	σχετικά	στο	κεφάλαιο	
αγκυρώσεις.

Σχήμα 113

Σχήμα 115 Σχήμα 116:  Σύνδεσμος με 
διπλή σφηνωτή κεφαλή

Σχήμα 117:  Κάλυμμα 
διακένου

Σχήμα 118
Σχήμα 114
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} 16.  ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
ΔΑΠΕΔΟυ

Διαδοκίδα έδρασης διατομής Ο

1.	 	Στο	 επίπεδο	 του	 τελειώματος	 της	 επίστρωσης	 του	δαπέδου	
συνδέονται	εσωτερικά	και	εξωτερικά	διαμήκεις	οριζόντιες	δια-
δοκίδες.

2.	 	Τοποθετήσατε,	 ρυθμίσατε	 τη	 θέση	 τους	 και	 ασφαλίσατε	στη	
θέση	αυτή	τις	οριζόντιες	διαδοκίδες	έδρασης	μέσω	των	δύο	δι-
αμήκων	οριζόντιων	διαδοκίδων.

3.	 	Στρώστε	τα	χαλύβδινα	δάπεδα	με	το	κατάλληλο	μήκος	στην	
εγκάρσια	διαδοκίδα	και	στη	διαδοκίδα	έδρασης	και	κλείστε	την	
ασφάλεια	έναντι	ανασηκώματος.

4.	 	Κρεμάστε	τη	σκάλα	του	ορόφου	στην	εγκάρσια	διαδοκίδα.

Πρέπει	να	εξετάζονται	οι	τοπικοί	κανονισμοί	σχετικά	με	το	αν	το	
άνοιγμα	πρέπει	να	είναι	κλειστό	κατά	τη	διάρκεια	των	εργασιών.

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο για ανάρτηση σε χαλύβδινα 
δάπεδα.

Τα	ανοίγματα	και	οι	ανθρωποθυρίδες	στα	χαλύβδινα	δάπεδα	δο-
μούνται	απλά	με	την	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	Ο	για	ανάρτη-
ση	σε	χαλύβδινα	δάπεδα.

1.	 	Περιστρέψτε	οριζοντίως	την	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	Ο	
ώστε	να	αναρτηθεί	σε	χαλύβδινα	δάπεδα	στις	επιθυμητές	θέ-
σεις	πάνω	από	τις	παρειές	των	χαλύβδινων	δαπέδων.

2.  Κλείστε τα άγκιστρα ασφαλείας της οριζόντιας διαδοκί-
δας διατομής Ο για ανάρτηση στα χαλύβδινα δάπεδα.

3.	 	Αναρτήστε	τα	χαλύβδινα	δάπεδα	και	ασφαλίστε	τα	έναντι	ανα-
σηκώματος.

Χαλύβδινο δάπεδο Τ4

Τα	πλευρικά	ανοίγματα	στα	χα-
λύβδινα	δάπεδα	Τ4	επιτρέπουν	
το	σφήνωμα	χαλυβδοσωλήνων	
Ø	33,7	mm.

1.	 	Προσθέστε	 αμφότερα	 τα	
εξωτερικά	χαλύβδινα	δάπε-
δα	Τ4	του	βασικού	ικριώμα-
τος.

2.	 	Σφηνώσατε	 χαλυβδοσωλή-
να	 Ø	 33,7	 mm	 μέσω	 των	
ανοιγμάτων	 στην	 περιοχή	
του	 κορμού	 των	 χαλύβδι-
νων	δαπέδων	Τ4.

3.	 	Εξασφαλίστε	το	χαλυβδοσωλήνα	Ø	33,7	mm	στα	άκρα	με	συν-
δέσμους	μείωσης	της	διατομής	48,3	x	33,7	mm.

4.	 	Εάν	 επιλεγεί	 η	 παραλλαγή	 τύπου	 φωλιάς	 πρέπει	 να	 δοθεί	
προσοχή	ώστε	ο	χαλυβδοσωλήνας	Ø	33,7	mm	να	ενισχυθεί	
στην	αντίθετη	πλευρά	με	κατακόρυφους	σωλήνες.

Σχήμα 119

Σχήμα 120

Σχήμα 121

Σχήμα 122

Σχήμα 123
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} 17. λυΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
Στήστε	το	ικρίωμα	αρχίζοντας	από	τις	εξωτερικές	γωνίες	του	κτη-
ρίου.	Σε	ορισμένες	περιπτώσεις	τα	απαραίτητα	πεδία	εξισορρό-
πησης	δεν	επιτρέπεται	να	προσαρτώνται	στην	περιοχή	της	γω-
νίας.	Το	συνολικό	πλάτος	του	 ικριώματος	πρέπει	να	διατηρείται	
γύρω	από	τις	γωνίες.

Με	4	ορθοστάτες	και	κοντά	δάπεδα.

Με	3	ορθοστάτες.

Με	διπλή	οριζόντια	διαδοκίδα	και	2	ορθοστάτες.

Με	σανίδες	ικριώματος:	Με	4	ορθοστάτες.

Οι	 γωνιακές	 διαμορφώσεις	 που	 παρουσιάζονται	 εδώ	 απεικονί-
ζουν	εξωτερικές	γωνίες.	
Οι	εσωτερικές	γωνίες	μπορούν	να	κατασκευασθούν	κατά	τον	ίδιο	
τρόπο.

Σχήμα 124

Σχήμα 125

Σχήμα 126

Διπλή οριζόντια διαδοκίδα.

Σχήμα 127
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} 18. ΠΡΟΒΟλΟΙ
Κλείστε	το	διάκενο	ανάμεσα	στο	δάπεδο	του	προβόλου	και	του	
δάπεδο	του	ικριώματος	στο	κύριο	πεδίο,	σύμφωνα	με	τους	τοπι-
κούς	κανονισμούς	(π.χ.	με	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατομής	Ο).	Η	
συναρμολόγηση	των	προβόλων	και	των	δαπέδων	των	προβόλων	
πρέπει	να	αρχίζει	από	την	κάτω,	εξασφαλισμένη	θέση.

Πρόβολος 0,39 m
1.	 	Συναρμολογήστε	τον	πρόβολο	

0,39	m	στη	διάτρητη	πλάκα.
2.	 	Στρώστε	 τα	 δάπεδα	 και	 κλεί-

στε	 την	ασφάλεια	 έναντι	 ανα-
σηκώματος.

Πρόβολος 0,73 m
1.	 	Συναρμολογήστε	τον	πρόβολο	

0,73	m	στη	διάτρητη	πλάκα.
2.	 	Συναρμολογήστε	την	αντηρίδα	

του	προβόλου.
  Προσοχή: Απαιτείται	πάντοτε	

υποστήριξη.

3.	 	Στρώστε	 τα	 δάπεδα	 και	 κλεί-
στε	 την	ασφάλεια	 έναντι	 ανα-
σηκώματος.

Πρόβολος 0,69 m ρυθμιζόμενης θέσης

1.	 	Συναρμολογήστε	 τον	 πρόβολο	 0,69	 m	 στη	 διάτρητη	 πλάκα	
κατά	τρόπο	ώστε	η	θέση	της	να	είναι	ρυθμιζόμενη.

2.	 	Στη	θέση	ώθησης	στο	εσωτερικό	τοποθετήστε	δύο	χαλύβδινα	
δάπεδα	πλάτους	0,19	m.	Σε	θέση	εξώθησης	προς	τα	έξω	τοπο-
θετήστε	τρία	χαλύβδινα	δάπεδα	των	0,19	m.	H	μέγιστη	φόρτιση	
του	προβόλου	εξαρτάται	από	το	μήκος	εξώθησης	προς	τα	έξω.

Πρόβολος αποτελούμενος από ορθοστάτες, οριζόντιες δια-
δοκίδες και διαγώνιες αντηρίδες

1.	 	Τοποθετήστε	και	τις	δύο	ορι-
ζόντιες	 διαδοκίδες	 διατομής	
O.

2.	 Συνδέστε	τον	ορθοστάτη.
3.	 	Συναρμολογήστε	τις	διαγώνι-

ες	αντηρίδες.
4.	 	Στρώστε	τα	δάπεδα	και	κλεί-

στε	την	ασφάλεια	έναντι	ανα-
σηκώματος.

Χωροπρόβολος 1,09 m
1.	 	Συναρμολογήστε	τον	πρόβο-

λο	1,09	m	στη	διάτρητη	πλά-
κα.

2.	 	Στρώστε	τα	δάπεδα	και	κλεί-
στε	την	ασφάλεια	έναντι	ανα-
σηκώματος.

3.	 	Συνδέστε	τον	ορθοστάτη	στη	
σφηνωτή	κεφαλή	του	προβό-
λου	1,09	m.

 
Προτεταμένος πρόβολος

1.	 	Προσυναρμολογήστε	 τη	 δι-
πλή	 οριζόντια	 διαδοκίδα,	 το	
τεμάχιο	αρχής	και	τις	διαγώ-
νιες	αντηρίδες.

2.	 	Συνδέστε	 την	 προσυναρ-
μολογημένη	 μονάδα	 με	 την	
κεφαλή	 της	 διαγώνιας	 αντη-
ρίδας	 στην	 άνω	 διάτρητη	
πλάκα	του	ορθοστάτη.	

Σχήμα 128

Σχήμα 129

Σχήμα 130 Σχήμα 131

Σχήμα 132

Σχήμα 133

Σχήμα 134
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3.	 	Πιέστε	 τη	διπλή	οριζόντια	δι-
αδοκίδα	προς	τα	έξω	και	συ-
ναρμολογήστε	 τη	 σφηνωτή	
κεφαλή	 στη	 διάτρητη	 πλάκα	
του	ορθοστάτη.

4.	 	Επαναλάβετε	 τη	 διαδικασία	
στην	απέναντι	πλευρά.

5.	 	Στρώστε	 τα	δάπεδα	και	 κλεί-
στε	την	ασφάλεια	έναντι	ανα-
σηκώματος.

6.	 	Σφηνώστε	 τους	 ορθοστάτες	
επί	των	τεμαχίων	αρχής.

7.	 	Συναρμολογήστε	 την	 τριμερή	
πλευρική	 προστασία,	 αποτε-
λούμενη	 από	 την	 κουπαστή,	
το	συγκρότημα	στο	ύψος	των	
γονάτων	 και	 το	 σοβατεπί.	
Σφηνώστε	 σταθερά	 τις	 σφή-
νες.

Πρέπει	 για	 κάθε	 περίπτωση	 να	
γίνεται	 έλεγχος	 της	 επαρκούς	
αντοχής	 της	 κατασκευής	 του	
ικριώματος.

} 19. ΓΕφυΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤυΩΤΟΙ φΟΡΕΙΣ
Οι	 γεφυρώσεις	 των	 πυλών	 εισόδου	 οχημάτων,	 των	 προβόλων	
των	 κτηρίων,	 των	 μπαλκονιών,	 ή	 των	 ανοιγμάτων	 μπορούν	 να	
δημιουργηθούν	με	δικτυωτούς	φορείς	 του	συστήματος	Allround	
(σχήμα	137/138)	ή	με	διαγώνιες	αντηρίδες	(σχήμα	139).

Παραλλαγή γεφύρωσης με δικτυωτό φορέα

1.	 	Συνδέστε	το	δικτυωτό	φορέα	με	4	σφηνοειδείς	κεφαλές	στους	
ορθοστάτες	 -	 ξεκινώντας	 από	 την	 από	 κάτω	 διασφαλισμένη	
θέση.

2.	 	Συναρμολογήστε	το	σύνδεσμο	σωλήνα	για	δικτυωτούς	φορείς	
στο	 μέσον	 του	 δικτυωτού	φορέα,	 και	 χρησιμοποιήστε	 για	 το	
σκοπό	 αυτό	 σανίδες	 συναρμολόγησης,	 λαμβάνοντας	 υπόψη	
σας	το	μέγιστο	εύρος	ανοίγματος.	

3.	 	Τοποθετήστε	την	αγκύρωση	του	δικτυωτού	φορέα	στο	μέσον.
4.	 	Σφηνώστε	την	οριζόντια	διαδοκίδα	του	δικτυωτού	φορέα	μέσω	

των	συνδέσμων	σωλήνων	των	δικτυωτών	φορέων.
5.	 	Αναρτήστε	τα	δάπεδα	και	κλείστε	την	ασφάλεια	έναντι	αναση-

κώματος.	
6.	 	Σφηνώσατε	τους	ορθοστάτες	στους	συνδέσμους	σωλήνων	για	

δικτυωτούς	φορείς.
7.	 	Συναρμολογήστε	την	τριμερή	πλευρική	προστασία.

Σχήμα 135

Σχήμα 136

Σχήμα 137

Σχήμα 138
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Με	 τους	 δικτυωτούς	 φο-
ρείς	 του	 συστήματος	 All-
round	μπορούν	να	ανεγεί-
ρονται	χωροϊκριώματα	και	
ικριώματα	στεγών,	π.χ.	σε	
πλοία.

Παραλλαγή γεφύρωσης με διαγώνιες

Οι	γεφυρώσεις	μπορούν	να	λάβουν	τη	μορφή	συναρμογής	σύσφι-
ξης	με	τη	χρήση	διαγώνιων	αντηρίδων.	Για	τη	διαδικασία	συναρ-
μολόγησης	ανατρέξτε	στην	ενότητα	«Προτεταμένος	πρόβολος».

} 20. ΑΣφΑλΙΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Οι	γεωμετρικές	διαστάσεις	της	προσαρμογής	στη	στέγη,	πχ	το	πλά-
τος	του	ικριώματος	και	η	απόσταση	από	την	υδρορροή	πρέπει	να	
προσαρμόζονται	βάσει	των	τοπικών	κανονισμών.	Ενδέχεται	να	απαι-
τηθούν	διαπλατύνσεις	του	ικριώματος	με	τη	βοήθεια	προβόλων.	
Προσοχή: Στην	ανώτατη	θέση	 επιτρέπεται	 να	 χρησιμοποιούνται	
μόνο	δάπεδα	τα	οποία	προορίζονται	και	έχουν	ελεχθεί	για	τη	χρή-
ση	αυτή!
Το	 ικρίωμα	 πρόσοψης	 πρέπει	 να	 στηθεί	 όπως	 περιγράφεται	 στις	
ενότητες	7	και	8.	Στο	ψηλότερο	σημείο	πρέπει	να	χρησιμοποιηθούν	
ορθοστάτες	4	m	στην	εξωτερική	πλευρά.	Εάν	χρησιμοποιηθούν	ορ-
θοστάτες	2	m,	η	συναρμογή	τους	πρέπει	να	ενισχυθεί	μέσω	ενός	πρό-
σθετου	σωλήνα	συνδεδεμένου	εξωτερικά	ή	μέσω	ενός	ορθοστάτη.
Πλευρικό προστατευτικό δικτύωμα

1.	 	Για	να	είναι	δυνατή	η	τοποθέ-
τηση	 του	πλευρικού	προστα-
τευτικού	 δικτυώματος	 απαι-
τούνται	 στην	 εξωτερική 
πλευ	ρά	οριζόντιες	διαδοκίδες	
διατομής	 Ο	 στο	 ύψος	 του	
ανώτατου	ύψους	τελειώματος	
επίστρωσης	δαπέδου.	Το	μο-
ντάρισμα	 αυτών	 πρέπει	 να	
ξεκινήσει	 από	 την	 από	 κάτω	
διασφαλισμένη	θέση.

2.	 	Τοποθετήστε	το	κάτω	δικτύω-
μα	πλευρικής	προστασίας	επί	
των	 οριζόντιων	 διαδοκίδων	
διατομής	Ο,	στρέψτε	προς	τα	
έξω	μέσω	της	διάτρητης	πλά-
κας	και	ασφαλίστε	με	σφήνες,	
σύμφωνα	με	την	απεικόνιση.	

3.	 	Συνδέστε	επ’αυτού	το	άνω	δι-
κτύωμα	πλευρικής	προστασί-
ας	με	τον	ίδιο	τρόπο.

4.	 	Προσθέστε	το	σοβατεπί.
Προσοχή: Η	 απεικονιζόμενη	
στην	 εικόνα	παραλλαγή	 ανέγερ-
σης	 ισχύει	 μόνο	 εφ’	 όσον	 στην	
εξωτερική	 πλευρά	 του	 ικριώμα-
τος	 χρησιμοποιείται	 ορθοστά-
της	4	m	που	διαπερνά	το	επίπε-
δο	αυτό.	Εάν	ο	ορθοστάτης	είναι	
συνδεδεμένος	στο	επίπεδο	εργα-
σίας,	 πρέπει	 το	 σημείο	 αυτό	 να	
ενισχυθεί	με	ξεχωριστό	σωλήνα.

Σχήμα 139 

Σχήμα 140
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Δίχτυ πλευρικής προστασίας
Τα	δίχτυα	πρέπει	να	στερεώνονται	στις	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατο-
μής	Ο	κάτω	(στο	ύψος	του	επιπέδου	εργασίας)	και	πάνω	(2m	επά-
νω	από	το	επίπεδο	εργασίας).	Στην	περίπτωση	δικτύων	πλευρικής	
προστασίας	απαιτούνται	κάθε	φορά	3	οριζόντιες	διαδοκίδες	διατο-
μής	Ο	σε	απόσταση	1,0m.	Για	τη	χρήση	αυτή	επιτρέπεται	να	χρησι-
μοποιούνται	κατ’αποκλειστικότητα	δίχτυα	που	προορίζονται	για	το	
σκοπό	αυτό.
1.	 	Για	 να	 είναι	 δυνατή	 η	 συναρμολόγηση	 του	 διχτυού	 πλευρικής	

προστασίας	απαιτούνται	στην	εξωτερική	πλευρά	οριζόντιες	δια-
δοκίδες	διατομής	Ο	στο	ύψος	του	ανωτάτου	επιπέδου	εργασίας.	

2.	 	Σε	κάθε	περίπτωση	απαιτείται	σοβατεπί	και	κουπαστή.
Για την περίπτωση δικτύων πλευρικής προστασίας χωρίς τα-
χυσύνδεσμο ιμάντα:
3.	 	Για	το	σκοπό	αυτό	πρέπει	σε	πρώτη	φάση	να	συνδεθεί	η	κουπα-

στή	στην	ανώτατη	θέση.	
4.	 	Βελονιάστε	 το	δίχτυ	στην	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	Ο	στο	

ύψος	του	τελειώματος	της	επίστρωσης	δαπέδου	σε	κάθε	θηλιά.	
Συνδέστε	την	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	O.

5.	 	Βελονιάστε	το	δίχτυ	στην	ψηλότερη	οριζόντια	διαδοκίδα	διατο-
μής	Ο	σε	κάθε	θηλιά.	Συνδέστε	την	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	
O.

Για την περίπτωση δικτύων πλευρικής προστασίας με ταχυ-
σύνδεσμο ιμάντα:
6.	 	Η	οριζόντια	διαδοκίδα	διατομής	Ο	στο	ύψος	του	τελειώματος	της	

επίστρωσης	δαπέδου	μπορεί	να	συνδεθεί	ξεκινώντας	από	την	
κάτωθεν	αυτής	ευρισκόμενη	διασφαλισμένη	θέση.

7.	 Συναρμολογήστε	την	κουπαστή	της	ψηλότερης	θέσης.
8.	 	Το	δίχτυ	πλευρικής	προστασίας	πρέπει	να	στερεώνεται	στις	ορι-

ζόντιες	διαδοκίδες	ανά	75	cm	με	τη	χρήση	ταχυσυνδέσμων	με	
ιμάντα.	Όλοι	οι	ταχυσύνδεσμοι	με	ιμάντα	πρέπει	να	κλείσουν	και	
να	ασφαλίσουν	σταθερά.

Προσοχή: Τα	δίχτυα	πλευρικής	προστασίας	πρέπει	να	ελέγχονται	
ετησίως	βάσει	των	γερμανικών	κανονισμών,	ενώ	πρέπει	να	λαμβά-
νονται	υπόψη	και	οι	τοπικοί	κανονισμοί.	Εάν	πρέπει	να	τοποθετη-
θούν	σε	παλαιότερες	πλευρές	προστατευτικά	δίχτυα,	πρέπει	να	επι-
βεβαιωθεί	με	σχετική	δοκιμή	ότι	η	μέγιστη	εφελκυστική	δύναμη	του	
νήματος	του	διχτυού	εξακολουθεί	να	ανέρχεται	τουλάχιστον	στα	2	kN.

} 21.  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΚΑλΩΣΙΑΣ 
ΣΕ ΑΝΩΜΑλΟ ΕΔΑφΟΣ

Για	την	προσαρμογή	στην	επιφάνεια	του	εδάφους	προτείνεται	η	
έναρξη	του	στησίματος	του	ικριώματος	στο	ψηλότερο	σημείο	της	
επιφανείας	στησίματος.

Η	προσαρμογή	στις	ανωμαλίες	του	εδάφους	και	στις	υψομετρι-
κές	διαφορές	στο	έδαφος	γίνεται	με	τη	χρήση	ρυθμιζομένων	κατά	
ύψος	πατόβιδων.	

Προσοχή: Στη	 ρύθμιση	 δεν	 επιτρέπεται	 η	 υπέρβαση	 του	 μέγι-
στου	 φορτίου	 της	 πατόβιδας,	 και	 όπου	 χρειάζεται,	 η	 πατόβιδα	
πρέπει	να	ενισχύεται	με	σωλήνα,	ο	οποίος	συνδέεται	στην	άτρα-
κτο	με	τη	βοήθεια	σφηνοειδούς	περιστροφικού	συνδέσμου.	Εάν	
πρόκειται	για	πεδίο	με	διαγώνιες	αντηρίδες	τότε	η	πατόβιδα	πρέ-
πει	να	ενισχυθεί.

Οι	μεγαλύτερες	υψομετρικές	διαφορές	μπορούν	να	εξισορροπη-
θούν	με	τη	χρήση	πρόσθετων	ορθοστατών.	Εάν	πρόκειται	για	πε-
δίο	με	διαγώνια	αντηρίδα	τότε	η	ενίσχυση	του	πεδίου	πρέπει	να	
φθάνει	μέχρι	το	πέλμα.

Η	προσαρμογή	σε	σταθερές	κεκλιμ-
μένες	επιφάνειες	γίνεται	με	τη	χρή-
ση	 στρεφομένων	 κοχλιωτών	 αξό-
νων	πέλματος.	
Προσοχή: Στην	 περίπτωση	 αυτή	
πρέπει	 ιδιαίτερα	 να	 ασφαλίζονται	
τα	υποστυλώματα	κατανομής	φορ-
τίου	 και	 οι	 πατόβιδες	 έναντι	 διολί-
σθησης,	πρέπει	να	δίδεται	προσο-
χή	στη	στατική	της	στρεπτής	πατό-
βιδας.	Οι	πατόβιδες	πρέπει	να	πα-
τάνε	σε	ολόκληρη	την	επιφάνεια.Σχήμα 143: χωρίς ταχυσύνδεσμο 

με ιμάντα
Σχήμα 144: με ταχυσύνδεσμο 
με ιμάντα

Σχήμα 145

Σχήμα 146
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} 22.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟυ ΡΑΣΤΕΡ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ

Το	ικρίωμα	Allround	είναι	καλύτερα	να	προσαρμόζεται	επί	τόπου	
στις	 ιδιαίτερες	τοπικές	συνθήκες.	Με	τη	βοήθεια	ποικίλων	δυνα-
τοτήτων	 τροποποίησης	 του	ράστερ	 των	ορθοστατών	προκύπτει	
μεγάλη	ποικιλία.

Στένεμα πλατιών ικριωμάτων κατά την εγκάρσια διεύθυνση

1.	 	Συναρμολογήστε	 το	 ικρίωμα	
-όπως	 περιγράφεται	 στο	 κε-
φάλαιο	 7	 και	 8	 -,	 όπου	 στην	
εγκάρσια	διεύθυνση	χρησιμο-
ποιούνται	 διπλές	 οριζόντιες	
διαδοκίδες/διπλοί	 δικτυωτοί	
φορείς.

2.	 	Τοποθετήστε	συνδέσμους	σω-
λήνων	με	το	προβλεπόμενο	μέ-
γεθος	 ράστερ	 στην	 άνω	 ζώνη	
της	διπλής	οριζόντιας	διαδοκί-
δας/του	δικτυωτού	φορέα.

3.	 	Στρώστε	τα	δάπεδα	και	ασφα-
λίστε	 τα	 έναντι	 ανασηκώμα-
τος.

4.	 	Στήστε	 το	 επόμενο	 επίπεδο	
με	μικρό	μέγεθος	ράστερ.

Προσοχή: Πρέπει	να	επιθεωρεί-
ται	η	επαρκής	αντοχή	της	διπλής	
οριζόντιας	διαδοκίδας/του	δικτυ-
ωτού	φορέα.

 
Μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 παρομοίως	 και	 σε	 χωροϊκριώματα.	
Κατά	 τη	 διαμήκη	 διεύθυνση	 του	 ικριώματος	 αυτή	 η	 διαδικασία	
μπορεί	να	έχει	ως	αποτέλεσμα	την	περικοπή	του	ράστερ	ορθο-
στατών.	Βλέπε	επίσης	το	κεφάλαιο	“Πρόβολοι”.

} 23. ΧΡΗΣΗ ΤΟυ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ
●	 	Μετά	 από	 τη	 συναρμολόγηση	 του	 ικριώματος	 θα	 πρέπει	 να	

χαρακτηρισθεί	από	το	δημιουργό	του	σύμφωνα	με	τα	προβλε-
πόμενα	στο	κεφάλαιο	1.

●	 	Η	πρόσβαση	στο	ικρίωμα	πρέπει	να	γίνεται	μόνο	μέσω	καταλ-
λήλων	διόδων	πρόσβασης,	ενώ	απαγορεύεται	η	αναρρίχηση	
επί	του	ικριώματος.

●	 		Δεν	 επιτρέπεται	 η	ρίψη	βαρέων	αντικειμένων	 επί	 των	δαπέ-
δων	του	ικριώματος,	ενώ	τα	δάπεδα	επιτρέπεται	να	δέχονται	
ως	μέγιστη	φόρτιση	τα	φορτία	που	αναφέρονται	στις	παρατι-
θέμενες	κατηγορίες	φορτίων.

●	 		Δεν	 επιτρέπονται	 οι	 αναπηδήσεις	 στα	 δάπεδα	 του	 ικριώμα-
τος.

●	 		Στην	ψηλότερη	θέση	του	ικριώματος	δεν	επιτρέπεται	η	χρήση	
αγωγών,	κουτιών,	κλπ	για	να	μεγαλώσει	το	ύψος	εργασίας.

Επιπλέον στα κινητά ικριώματα ισχύει ότι
●	 		Πριν	από	τη	χρήση	ενός	κινητού	ικριώματος	πρέπει	να	τοπο-

θετούνται	οι	τροχίσκοι.
●   Κατά	τη	μετακίνηση	δεν	επιτρέπεται	να	βρίσκονται	άνθρωποι	ή	

υλικά	επί	του	ικριώματος.	Η	μετακίνηση	πρέπει	να	γίνεται	μόνο	
με	επιβολή	δύναμης	χειρωνακτικά	στη	βάση	του	ικριώματος.

●	 		Πριν	από	τη	διαδικασία	πρέπει	να	ελεγχθεί	ο	δρόμος	κίνησης	
του	ικριώματος	για	τυχόν	εμπόδια.

●	 		Τα	κινητά	ικριώματα	επιτρέπεται	να	χρησιμοποιούνται	μόνο	σε	
επίπεδες	επιφάνειες.

} 24.  ΑΠΟΣυΝΑΡΜΟλΟΓΗΣΗ ΤΟυ ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ
Για	 την	 αποσυναρμολόγηση	 του	 ικριώματος	πρέπει	 να	 γίνει	 αντι-
στροφή	των	φάσεων	εργασίας	που	περιγράφηκαν	στο	στήσιμο.	Συ-
μπληρωματικά	πρέπει	να	δοθεί	ιδιαίτερη	προσοχή	στα	ακόλουθα:
●  Η	αγκύρωση	επιτρέπεται	να	απελευθερωθεί	όταν	οι	άνωθεν	ευρισκό-

μενες	θέσεις	του	ικριώματος	έχουν	αποσυναρμολογηθεί	πλήρως.
●	 	Πρέπει	 ανυπερθέτως	 να	 αποσυναρμολογηθούν	 τα	 δομικά	

στοιχεία	των	οποίων	αφαιρέθηκαν	τα	συνδετικά	μέσα.
●  Για	την	αποφυγή	του	κινδύνου	να	σκοντάψει	κανείς,	τα	αποσυναρ-

μολογημένα	δομικά	στοιχεία	δεν	πρέπει	να	αποθηκεύονται	σε	οδούς	
που	υπάρχει	κυκλοφορία	ή	στη	θέση	προς	επανασυναρμολόγηση.

●	 	Επιτρέπεται	η	πρόσβαση	μόνο	στα	δάπεδα	εκείνα	των	οποίων	
η	ανάρτηση	έχει	ολοκληρωθεί.

● 	Η	πρόσβαση	στο	ικρίωμα	πρέπει	να	γίνεται	μόνο	μέσω	καταλλή-
λων	σκαλών,	ενώ	απαγορεύεται	η	αναρρίχηση	επί	του	ικριώματος.

●	 	Τα	αποδομημένα	μέρη	του	ικριώματος	δεν	επιτρέπεται	να	ρί-
πτονται	από	το	ικρίωμα	στο	έδαφος.

●	 	Τα	δομικά	στοιχεία	του	ικριώματος	και	προ	πάντων	τα	ξύλινα	
δομικά	μέρη,	πρέπει	να	αποθηκεύονται	με	προσοχή.

Σχήμα 147

Σχήμα 148



40

} 25.  ΕΠΙ ΜΕΡΟυΣ ΕξΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα και αλου-
μίνιο

Ορθοστάτης, χαλύβδινος, 
με πρεσσαριστό σύνδεσμο 
σωλήνα
αρ.	είδους	2603.xxx,	0,5	-	4,0	m

Ορθοστάτης, χαλύβδινος 
χωρίς σύνδεσμο σωλήνα
αρ.	είδους	2604.xxx,	0,5	-	4,0	m

Ορθοστάτης, αλουμινένιος 
με πρεσσαριστό σύνδεσμο 
σωλήνα
αρ.	είδους	3200.xxx,	1,0	-	4,0	m

Ορθοστάτης, αλουμινένιος  
με βιδωτό σύνδεσμο σωλήνα
αρ.	είδους	3208.xxx,	1,0	-	4,0	m

Σύνδεσμoς σωλήνα
αρ.	είδους	2605.000

Πείρος δικτυωτού φορέα Ø 12 
x 65 mm με ασφάλεια 2,8 mm
αρ.	είδους	4805.065

Ειδική βίδα Μ12 x 60 με  
παξιμάδι, 
αρ.	είδους	4805.060

Τεμάχιο αρχής
αρ.	είδους	2602.000

Τεμάχιο αρχής, επίμηκες
αρ.	είδους	2660.000

Πατόβιδες και άνω βίδες

 Πατόβιδα 60, 
αρ.	είδους	4001.060,	0,6	m

Πατόβιδα 80, ενισχυμένη,
αρ.	είδους	4002.080,	0,8	m

Στρεπτή πατόβιδα 60,  
ενισχυμένη
αρ.	είδους	4003.000,	0,6	m

 
Άνω βίδα 60, συμπαγής, 
αρ.	είδους	53xx.060, 
άνοιγμα	διχάλας	14	-	16	cm

Άνω βίδα 60, συμπαγής, 
αρ.	είδους	5312.000,	 
άνοιγμα	διχάλας	14	-	16	cm

Σταυρωτή άνω βίδα 60,  
συμπαγής
αρ.	είδους	5315.060

Τμήμα κεφαλής 
αρ.	είδους	0709.679

Τμήμα πέλματος 
αρ.	είδους	0709.691

 
 
 
Άνω βίδα με υποστήριγμα  
βαρέως φορτίου 
αρ.	είδους	0710.183

Πατόβιδα για υποδοχή  
βαρέως φορτίου 
αρ.	είδους	0710.182
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Οριζόντια φέροντα στοιχεία, πλευρική προστασία

Oριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο, χαλύβδινη, 
αρ.	είδους	2607.xxx	0,39	-	4,14	m

Oριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο, αλουμινένια, 
αρ.	είδους	3201.xxx	0,39	-	3,07	m 

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο, χαλύβδινη, ενισχυμένη,  
αρ.	είδους	2611.xxx	1,09	και	1,29	m

Oριζόντια διαδοκίδα διατομής U, χαλύβδινη,  
αρ.	είδους	2613.xxx	0,45	και	0,73	m

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής U, αλουμινένια,  
αρ.	είδους	3203.073,	0,73	m 
 

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής U, χαλύβδινη, ενισχυμένη,  
αρ.	είδους	2613.xxx	1,09	και	1,40	m

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής U, αλουμινένια, ενισχυμένη,  
αρ.	είδους	3203.xxx	1,09	και	1,40	m

Διπλή οριζόντια διαδοκίδα διατομής U, χαλύβδινη,  
αρ.	είδους	2624.xxx	1,57	-	3,07	m

Διπλή οριζόντια διαδοκίδα διατομής U, αλουμινένια, 
αρ.	είδους	3207.xxx	1,57	-	2,07	m

Διπλή οριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο, χαλύβδινη,  
αρ.	είδους	2625.xxx	1,57	-	3,07	m

Ασφάλεια δαπέδου τύπου U, αρ.	είδους	2635.xxx	0,39	-	1,57	m
	 	 αρ.	είδους	2658.xxx	2,07	-	3,07	m

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής U για ανάρτηση σε χαλύβδινα 
δάπεδα. αρ.	είδους	2614.xxx,	0,65	και	0,97	m

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο για ανάρτηση σε χαλύβδινα 
δάπεδα.  
αρ.	είδους	2614.xxx,	0,64	m

Oριζόντια διαδοκίδα έδρασης διατομής Ο,  
αρ.	είδους	2615.xxx	0,73	-	3,07	m

Σοβατεπί διατομής Ο, ξύλινη,  
αρ.	είδους	2642.xxx	0,73	-	3,07	m
Σοβατεπί διατομής U, ξύλινη,  
αρ.	είδους	2640.xxx	0,73	-	4,14	m

Σοβατεπί διατομής Ο, αλουμινένια,  
αρ.	είδους	2641.xxx	0,73	-	3,07	m
Σοβατεπί διατομής U, αλουμινένια,  
αρ.	είδους	2651,xxx	0,73	-	4,14	m
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Διαγώνια αντηρίδα ενίσχυσης

Χαλύβδινη διαγώνια	 για	 ύψος	
πεδίου	2	m,αρ.	 είδους	2620.xxx,	
0,73	-	4,14	m

Διαγώνια χαλύβδινη	 για	0,5	m,	
1,0	m	και	1,5	m	ύψος	πεδίου,	αρ.	
είδους	5606.xxx,	5607.xxx,	5610.
xxx,	1,57	-	4,14	m

Αλουμινένια διαγώνια για	ύψος	
πεδίου	2	m,	αρ.	είδους	3204.xxx,	
0,73	-	3,07	m

 
Οριζόντια διαγώνια αντηρίδα, αρ.	είδους	2622.207	και	2623.257,	
2,07	x	1,09	m	και	2,57	x	0,73	m

Οριζόντια διαγώνια διαδοκίδα διατομής Ο,	 αρ.	 είδους	 2608.
xxx,	1,57	x	1,57	m	και	3,07	x	3,07	m

Δάπεδα ικριώματος, δάπεδα ανθρωποθυρίδων

Χαλύβδινο δάπεδο τύπου U, πλάτους 0,32 m,	αρ.	είδους	3812.
xxx	0,73	-	4,14	m

Χαλύβδινο δάπεδο τύπου O,πλάτους 0,32 m,	αρ.	είδους	3862.
xxx	0,73	-	4,14	m

Χαλύβδινο δάπεδο τύπου U,πλάτους 0,19 m, αρ.	είδους	3801.
xxx	1,57	-	3,07	m

Χαλύβδινο δάπεδο τύπου O, πλάτους 0,19 m,	αρ.	είδους	3863.
xxx	0,73	-	3,07	m

Χαλύβδινο μαδέρι, με προφίλ,	αρ.	είδους	3880.xxx	1,00	-	2,50	m

Πλήρως ξύλινο δάπεδο τύπου U, πλάτους 0,32 m,	αρ.	είδους	
3818.xxx	1,57	-	3,07	m

Ανθεκτικό δάπεδο τύπου U,πλάτους 0,61 m,	αρ.	είδους	3835.
xxx	0,73	-	3,07	m

Ανθεκτικό δάπεδο τύπου O, πλάτους 0,61 m,	αρ.	είδους	3853.
xxx	0,73	-	3,07	m

Ανθεκτικό δάπεδο τύπου U, πλάτους 0,32 m,	αρ.	είδους	3836.
xxx	1,57	-	3,07	m
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Δάπεδο από κράμα χάλυβα αλουμινίου τύπου U,  
πλάτους	0,61	m,	αρ.	είδους	3850.xxx	1,57	-	3,07	m

Δάπεδο από κράμα χάλυβα αλουμινίου τύπου U,  
πλάτους	0,32	m,	αρ.	είδους	3856.xxx	1,57	-	4,14	m

Δάπεδο αλουμινίου τύπου U,πλάτους 0,32 m, 
αρ.	είδους	3803.xxx	1,57	-	3,07	m

Ανθρωποθυρίδα ανθεκτικού δαπέδου τύπου U,  
πλάτους 0,61 m, με ενσωματωμένη σκάλα ορόφου, 
αρ.	είδους	3838.xxx,	2,57	-	4,0	m

* Όλες οι ανθρωποθυρίδες παραδίδονται επίσης και χωρίς ενσωμα
τωμένη σκάλα

Ανθρωποθυρίδα ανθεκτικού δαπέδου τύπου Ο, πλάτους 
0,61 m, με ενσωματωμένη σκάλα ορόφου,  
αρ.	είδους	3855.xxx,	2,57	-	4,0	m

Ανθρωποθυρίδα τύπου U, αλουμινίου, πλάτους 0,61 m,  
με ενσωματωμένη σκάλα ορόφου,  
αρ.	είδους	3852.xxx,	2,57	-	4,0	m

Σκάλα ορόφου με 7 σκαλοπάτια,  
αρ.	είδους	4005.007,	2,15	m
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Πρόβολοι

Πρόβολος μορφής U
αρ.	είδους	2630.xxx,
0,28	m,	0,39	m	και	0,73	m

Πρόβολος μορφής Ο 
αρ.	είδους	2631.xxx,	
0,39	και	0,73	m

Πρόβολος μορφής Ο  
ρυθμιζόμενης θέσης,  
αρ.	είδους	2630.069,
0,69	m

Αντηρίδα προβόλου,	αρ.	είδους	2631.205,	2,05	m

Πρόβολος μορφής U,  
πλάτους 1,09 m,  
αρ.	είδους	2630.109,	1,09	m

Δικτυωτός φορέας

Δικτυωτός φορέας τύπου O με 4 σφηνοειδείς κεφαλές,	αρ.	εί-
δους	2659.xxx	5,14	-	7,71	m

Δικτυωτός φορέας μορφής U με 4 σφηνοειδείς κεφαλές, 
χαλύβδινος 
αρ.	είδους	2656.xxx,	3,07	-	4,0	m

Δικτυωτός φορέας μορφής U με 4 σφηνοειδείς κεφαλές, 
αλουμινένιος,
αρ.	είδους	3206.xxx,	1,57	-	4,0	m

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής U,  
για δικτυωτούς φορείς  
αρ.	είδους	4923.xxx,
0,73	και	1,09	m

Σύνδεσμoς σωλήνα
για προφίλ διατομής U
αρ.	είδους	2656,000	

Σύνδεσμος σωλήνα
για προφίλ διατομής Ο
αρ.	είδους	4706.xxx,

Προστασία σκαλώματος της στέγης

Πλευρικό προστατευτικό  
δικτύωμα
αρ.	είδους	2663.xxx,
1,57	-	4,14	m

Πρόβολος μορφής O,  
πλάτους 1,09 m,  
αρ.	είδους	2631.109,	1,09	m
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Σκάλα με πλατύσκαλο

Σκάλα με πλατύσκαλο μορ-
φής U, T4, αλουμινίου
αρ.	είδους	1753.xxx,
2,57	και	3,07	m

Κιγκλίδωμα σκάλας,
αρ.	είδους	2638.xxx,
2,57	και	3,07	m

Στήριγμα κιγκλιδώματος σκάλας,
αρ.	είδους	2637.000

Εξωτερική σκάλα, πύργος σκάλας

Απλή σκάλα ικριώματος, αλουμινίου,  
αρ.	είδους	1004.xxx,
2,9	m,	2,0	m,	4,9	m	και	4,0	m

Απλή σκάλα ικριώματος, χαλύβδινη,  
αρ.	είδους	1002.xxx,
1,5	m,	2,0	m,	3,0	m	και	4,0	m

Πλευρική προστασία, στρεφόμενη, 
αρ.	είδους	2627.xxx,
0,73	και	1,0	m

Ελατηριωτός πείρος 11 mm πείρος,
αρ.	είδους	1250.000

Ορθοστάτης κιγκλιδώματος 1,7 m,  
κεκαμμένος σε ορθή γωνία,
αρ.	είδους	2606.170

Σκάλα με πλατύσκαλο μορφής 
Ο, T4, αλουμινίου
αρ.	είδους	2633.xxx,
2,57	και	3,07	m

Εσωτερικό κιγκλίδωμα σκάλας
αρ.	είδους	1752.000
2,57	και	3,07	m
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Παρειά σκάλας μορφής U 200, 10 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.010,	2,0	x	2,57	m

Παρειά σκάλας μορφής U 500, 9 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.009,	2,0	x	2,57	m

Παρειά σκάλας μορφής U 500, 5 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.004,	1,0	x	1,57	m

Παρειά σκάλας μορφής U 750, 8 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.008,	1,5	x	2,57	m

Παρειά σκάλας μορφής U 750, 5 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.005,	1,0	x	1,57	m

Κιγκλίδωμα σκάλας 500,  
9 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.100,	2,0	x	2,57	m

Κιγκλίδωμα σκάλας 500,  
5 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.104,	1,0	x	1,57	m

Κιγκλίδωμα σκάλας 750,  
8 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.101,	1,5	x	2,57	m

Κιγκλίδωμα σκάλας 750,  
5 σκαλοπατιών,  
αρ.	είδους	2638.105,	1,0	x	1,57	m

Κιγκλίδωμα με παιδική  
ασφάλεια, 
αρ.	είδους	2656.xxx,	0,73	-	4,14	m

Οριζόντια διαδοκίδα διατομής Ο 
με κάλυμμα διακένου 
αρ.	είδους	2609.xxx,

Κάλυμμα διακένου μορφής U με 
γάντζο
αρ.	είδους	3868.xxx,
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Κιγκλίδωμα ασφαλείας συναρμολόγησης

Στύλοι συναρμολόγησης Τ5,
αρ.	είδους	4031.001

Στύλοι συναρμολόγησης Τ5, για 
εξαγωγή
αρ.	είδους	4031.002

 
Κιγκλίδωμα συναρμολόγησης 
από αλουμίνιο,
αρ.	είδους	4031.207
1,57	-	4,14	m
αρ.	είδους	4031.307
2,57	-	4,14	m

Αγκύρωση

Αγκύριο συστήματος  
Allround
αρ.	είδους	2639.080,
0,8	m

Σύνδεσμοι

Περιστροφικός σύνδεσμος ατράκτου – σφήνας
αρ.	είδους	4735.000

Σύνδεσμος σφη-
νοειδούς κεφαλής, 
άκαμπτος,
αρ.	είδους	2628.xxx,

Σύνδεσμος σφη-
νοειδούς κεφαλής, 
περιστρεφόμενος,
αρ.	είδους	2629.xxx,

Σύνδεσμος σφη-
νοειδούς κεφαλής, 
διπλός,
αρ.	είδους	2628.000



Wilhelm	Layher	GmbH	&	Co.	KG
Ικριώματα	–	Κερκίδες	–	Σκάλες

Postfach	40
D-74361	Güglingen-Eibensbach

Τηλέφωνο	 (07135)	70-0
Φαξ	 (07135)	70-372
E-mail	 info@layher.com
www.layher.com

Ημερομηνία	έκδοσης	01.05.2008
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