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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Η εξγαζία απηή πεξηγξάθεη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηεζαία
αζθαιείαο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Σνπο νξηζκνύο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, ηηο
κεζόδνπο αληηκεηώπηζεο ησλ εθηξνπώλ ησλ νρεκάησλ από ην νδόζηξσκα θαη ησλ
αηπρεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ, ηνπο θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιεηα ζηνπο
απηνθηλεηόδξνκνπο,
ηηο
θαηαζθεπέο
ζηεζαίσλ
ζηνπο
ζύγρξνλνπο
απηνθηλεηόδξνκνπο, ζηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηεζαίσλ
αζθαιείαο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, ην θόζηνο ησλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο αλά
θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ, θαη ζηηο πξνηάζεηο θαη πξννπηηθέο ησλ
ζηεζαίσλ αζθαιείαο ζηνπο λένπο απηνθηλεηόδξνκνπο ζηελ Διιάδα..
ABSTRACT: This paper describes the precast safety road barriers of precast
reinforced concrete, the definition of safety in the highway , the technical
characteristics, the loads, the industrial production, their transport, the on-site
management and the cost of precast safety road barriers in the highways in Greece..

ΔΙΑΓΧΓΗ
Η αλάπηπμε ησλ απηνθηλεηνδξόκσλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε ππθλόηεηα ηεο
θπθινθνξίαο, ν κεγάινο αξηζκόο βαξέσλ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνύλ
θαη νη
πςειέο ηαρύηεηεο πνπ αλαπηύζζνπλ ηα νρήκαηα επαλαθαζόξηζαλ ηηο απαηηήζεηο ζηα
ζπζηήκαηα παζεηηθήο αζθάιεηαο ησλ νδώλ. Μία από ηηο κεζόδνπο παζεηηθήο
αζθάιεηαο είλαη ε εγθαηάζηαζε πζηεκάησλ Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ).
Βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ΑΟ είλαη ηα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο κε έιαζκα
δηπιήο απιάθσζεο, θαη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζηεζαία
αζθαιείαο ή ρπηά επί ηόπνπ, (Σα επηιεγόκελα New Jersey).Σα ΑΟ
θαηεγνξηνπνηνύληαη κε βάζε ηελ επίδνζε ηνπο , ζε ηθαλόηεηα ζπγθξάηεζεο, ζε
ιεηηνπξγηθό πιάηνο, θαη ζε θαηεγνξία ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο. Ο επξσπατθόο
θαλνληζκόο ΔΝ 1317 θαηεγνξηνπνηεί σο πξνο ηελ επίδνζε ηα ζηεζαία αζθαιείαο θαη
πεξηγξάθεη επαθξηβώο ηηο απαηηνύκελεο δνθηκέο. Δθηόο από ηελ αξρηθή δηαηνκή ησλ
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηεζαίσλ ηύπνπ New Jersey ππάξρνπλ ήδε ζηελ αγνξά
δηαθνξνπνηεκέλεο δηαηνκέο πνπ πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπνζεηνύληαη ζε
όινπο ηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο ηεο Δπξώπεο. Σν ρακειό ηνπο θόζηνο θαη ηα
πιενλεθηήκαηα ηνπο είλαη ν ιόγνο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε κεγάιν πιήζνο.
_______________________________________________________________________________________________________
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Λειηοςπγία και αζθάλεια ηων Πποκαηαζκεςαζμένων ζηηθαίων αζθαλείαρ
(ΠΑ).
Μεξηθέο από ηηο θύξηεο αηηίεο ησλ αηπρεκάησλ ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο είλαη:
Η θαηάζηαζε ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ (θαηάζηαζε νδνζηξώκαηνο,
ράξαμε ηεο νδνύ, θιίζε νδνύ θιπ)
Η θαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο
Η ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο
Σν πεξηβάιινλ ηεο νδνύ (Ρείζξα, ζηεζαία θιπ)
Ο παξάγνληαο «άλζξσπνο»
Η θξνύζε ελόο νρήκαηνο ζε έλα άθακπην επίπεδν ζηνηρείν (ηνίρν θιπ) κπνξεί λα έρεη
δξακαηηθέο επηπηώζεηο ζην όρεκα θαη ζηνπο επηβαίλνληεο. ηε πεξίπησζε απηή
έρνπκε κία αλειαζηηθή θξνύζε. σήμα 1.απ. Άξα βάζεη ηεο παζεηηθήο αζθάιεηαο
ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο πξέπεη λα εθαξκόζνπκε έλα ζηεζαίν κε ηέηνηεο ηδηόηεηεο
ώζηε ε θξνύζε ηνπ νρήκαηνο λα γίλεη θαη’ αξρήλ «ειαζηηθή», αιιά ζπγρξόλσο ην
ζηεζαίν λα επαλαθέξεη ην όρεκα ζηε πνξεία ηνπ. σήμα 1.δεξ.

σήμα 1.απ. Αλειαζηηθή θξνύζε νρήκαηνο ζε άθακπην ζηνηρείν
σήμα 1.δεξ.Διαζηηθή θξνύζε νρήκαηνο ζε πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεζαίν αζθαιείαο

Σν άθακπην πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεζαίν αζθαιείαο (ΠΑ) κε δηαηνκή ηύπνπ New
Jersey εμαζθαιίδεη θαη ηηο δύν ζπλζήθεο. Γει. ε θξνύζε ηνπ νρήκαηνο λα γίλεη θαη’
αξρήλ «ειαζηηθή», αιιά ζπγρξόλσο ην ζηεζαίν λα επαλαθέξεη ην όρεκα ζηε πνξεία
ηνπ. Σα ΠΑ απνηεινύληαη από ζπνλδύινπο ζπλήζσο κέρξη κήθνπο 6,00 m γηα λα
είλαη εύρξεζηα ζηε ζπλαξκνιόγεζε θαη ζηε κεηαθνξά. Οη ζπόλδπινη ζπλδένληαη
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αλακεηαμύ ηνπο ζηε θνξπθή θαη ζηε βάζε ηνπο κε κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο.
(βλ. σήμα 2)

σήμα 2. Σξόπνο ζύλδεζεο ησλ ζπνλδύισλ ησλ ΠΑ κε κεηαιιηθνύο ζπλδέζκνπο.

Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα ειαζηηθό ζηεζαίν από άθακπηα επηκέξνπο ζηνηρεία. ηε
πεξίπησζε ηεο πξόζθξνπζεο –ζπλήζσο ππό γσλία- ε θξνύζε είλαη ειαζηηθή, ηα ΠΑ
απνξξνθνύλ, ιόγσ κεηαθηλήζεσλ ησλ επηκέξνπο ζπνλδύισλ, κεγάιν κέξνο ηεο
θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ νρήκαηνο. Καηά ηε θάζε ηεο πξόζθξνπζεο θαη κάιηζηα ππό
γσλία ιόγσ ηεο δηαηνκήο ησλ ΠΑ ε θίλεζε ηνπ νρήκαηνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε
κεηαθίλεζε ησλ ζπνλδύισλ, δεκηνπξγεί θιπδσληζκνύο ζην όρεκα, παξακόξθσζε
ησλ ειαζηηθώλ ηνπ ή θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο. Δάλ ε γσλία πξόζθξνπζεο
είλαη κεγάιε παξαηεξείηαη θαη παξακόξθσζε ακαμώκαηνο. Σα ΠΑ έρνπλ
ζρεδηαζζεί θαη θαηαζθεπαζζεί έηζη ώζηε λα παξνπζηάδνπλ αληνρή ζε πξόζθξνπζε
ηνπιάρηζηνλ 50 Mp ηα κνλά, ελώ ηα δηπιά 90 Mp. Καηά ηε θάζε ηεο πξόζθξνπζεο ε
κεηαβνιή ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ νρήκαηνο ιόγσ ηεο δηαηνκήο ησλ ΠΑ είλαη
κηθξόηεξε ησλ 23 g, πνπ είλαη νξηαθή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ
ηνπ αλζξώπνπ Η δηαηνκή θαη ην ύςνο ησλ ΠΑ δελ επηηξέπεη , ηνπιάρηζηνλ ζηα
κηθξά νρήκαηα λα ππεξπεδήζνπλ ηα ΠΑ θαη λα βξεζνύλ ζην αληίζεην ξεύκα
θπθινθνξίαο. .Όηαλ κάιηζηα ε γσλία πξόζθξνπζεο είλαη κηθξόηεξε ησλ 20ν ηα ΠΑ
ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηέηνην δπλακηθό ηξόπν ώζηε λα επαλαθέξνπλ ην όρεκα ζηε
πνξεία ηνπ ρσξίο βιάβεο. (Βι. σήμα 3.) Δλώ ε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ
ζπνλδύισλ από ηελ πξόζθξνπζε είλαη θαη εύθνιε θαη γξήγνξε.
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Υπήζη ηων ΠΑ
Σα ΠΑ ηνπνζεηνύληαη πνιύ γξήγνξα, σο πξόζθαηξα γηα δηεπζέηεζε ηεο
θπθινθνξίαο, ή γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ισξίδα εξγαζίαο ζηελ νδνπνηία.
Σνπνζεηνύληαη επάλσ ζην νδόζηξσκα ρσξίο άιιε ζύλδεζε παξά κόλνλ ηα ειάζκαηα
πνπ ζπλδέεη ηνπο ζπνλδύινπο κεηαμύ ηνπο. Σα ίδηα ΠΑ κπνξεί λα
απνζπλαξκνινγεζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε άιιε ζέζε. Σα ίδηα πάιη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο κόληκα ζηεζαία αζθαιείαο ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν. ηα ΠΑ
ζηε βάζε ηνπο πξνβιέπνληαη εγθάξζηεο νπέο ώζηε λα κπνξνύλ λα αλπςώλνληαη θαη
λα κεηαθέξνληαη ζην νδόζηξσκα από πεξνλνθόξν όρεκα ελώ ζπγρξόλσο νη νπέο
ιεηηνπξγνύλ γηα λα απνξξένπλ ηα όκβξηα από ην νδόζηξσκα, θαη λα κε ιηκλάδνπλ.

σήμα 3. ρεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ΠΑ από πξόζθξνπζε νρήκαηνο πάλσ ζε
ηνπνζεηεκέλα πξνθαηαζθεπαζκέλν ζηεζαίν αζθαιείαο , θαη δπλακηθή επαλαθνξά ηνπ
νρήκαηνο ζηε πνξεία ηνπ.

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΧΝ ΠΑ
Βάζεη ηεο Οδεγίαο 89/106/ΔΔC 21.12.1988 ηεο ΔΔ έρνπλ ζπληαρζεί θαη ηζρύεη ζε
όια ηα θξάηε κέιε ν θαλνληζκόο ΔΝ 1317, πνπ αθνξά ηε πηζηνπνίεζε ησλ νδηθώλ
ζπζηεκάησλ αλαραίηεζεο. Γει. ηεζαίσλ αζθαιείαο, ησλ ζηεζαίσλ ησλ γεθπξώλ
θιπ. Ο θαλνληζκόο 1317 πεξηέρεη ηα εμήο επηκέξνπο άξζξα :
1317-1 :Οξηζκνί θαη γεληθά θξηηήξηα κεζόδσλ δνθηκώλ
1317-2 : Οκαδνπνίεζε θαηεγνξίαο πξόζθξνπζεο θαη θξηηήξηα κεζόδσλ
δνθηκώλ ζε ζηεζαία αζθαιείαο.
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1317-3 Οκαδνπνίεζε θαηεγνξίαο αλαραίηηζεο θαη θξηηήξηα κεζόδσλ δνθηκώλ
ζε ζηεζαία αζθαιείαο.
1317-4 : Οκαδνπνίεζε θαηεγνξίαο πξόζθξνπζεο θαη θξηηήξηα κεζόδσλ
δνθηκώλ ζε ηεξκαηηθά ζηεζαία αζθαιείαο, ζηεζαία απόιεμεο, θιπ
1317-5 : Απαηηήζεηο πιηθώλ θαηαζθεπήο, δηαρξνληθόηεηα πιηθώλ, αμηνιόγεζε
θαη ζπκκόξθσζε ηνπο
1317-6 : ηεζαία γηα δηαβάζεηο πεδώλ
Η κέζνδνο θαηαζηξνθηθήο δνθηκήο ησλ ΠΑ γίλεηαη ζε εηδηθή πίζηα. Βι. σήμα 4.

σήμα 4. Πίζηα δνθηκώλ πξόζθξνπζεο θαη αλαραίηηζεο ζε ΠΑ βάζεη ΔΝ 1317
Σα ΠΑ ειέγρνληαη ζε πξόζθξνπζε θαη αλαραίηηζε από νρήκαηα δηαθόξσλ θιάζεσλ
πνπ πξνζθξνύνπλ κε αληίζηνηρε ηαρύηεηα. (Βι. Πίνακα 1.)
Πίνακαρ 1. Γνθηκέο βάζεη ΔΝ 1317-2 . Καηεγνξηνπνίεζε νρεκάησλ ζε Kg, ηαρύηεηα
πξόζθξνπζεο ζε km/h θαη γσλία πξόζθξνπζεο ζε κνίξεο
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Σα εξγνζηάζηα πξνθαηαζθεπήο έρνληαο ζαλ εθθίλεζε ηε δόθηκε δηαηνκή New Jersey,
έρνπλ εμειίμεη δηάθνξεο δηαηνκέο ΠΑ πνπ εμεηδηθεύνληαη γηα ρξήζεηο ζε ζήξαγγεο,
γέθπξεο, θιπ. Γεδνκέλνπ όηη νη δνθηκέο βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ΔΝ 1317 απαηηνύλ
αλάινγεο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνηρίδνπλ αθξηβά, είλαη ιίγα ηα εξγνζηάζηα
πξνθαηαζθεπήο ζηελ Δπξώπε πνπ δηαζέηνπλ πηζηνπνηεκέλα ΠΑ. Γηα απηό ην ιόγν
νη δηαηνκέο θαη νη ηύπνη ησλ ΠΑ έρνπλ θαηαθπξσζεί κε δηεζλή Γηπιώκαηα
επξεζηηερλίαο (Παηέληα) θαη δηαηίζεηαη ε ηερλνγλσζία (Know How) θαη ε
δπλαηόηεηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ αληηζηνίρσλ ΠΑ από άιιεο εηαηξείεο
ζηελ αγνξά κε εκπνξηθέο κηζζώζεηο (Leasing).

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΠΑ
Η παξαγσγή ησλ ΠΑ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ιόγσ ησλ πνηνηηθώλ ηνπο
απαηηήζεσλ είλαη απαξαίηεην γεληθά λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο ίδηεο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηε βηνκεραλία πξνθαηαζθεπήο: Γειαδή ζε ζηεγαζκέλν ρώξν κε
εξγνζηαζηαθό Η/Μ εμνπιηζκό θαη αληίζηνηρε ππνδνκή π.ρ. γεξαλνγέθπξεο,
παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κε απηόκαηα δπγηζηήξηα, εξγαζηήξην πνηνηηθνύ ειέγρνπ,
εθαξκνγή ηνπ ΚΣ-97, ζύζηεκα δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ISO 9001-2000, ζήκα
πνηόηεηνο CE θιπ
Σπόπορ παπαγωγήρ
Η παξαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεηαιιηθό ζηδεξόηππν. Λόγσ ηεο δηαηνκήο ησλ
ΠΑ ζπλήζσο ην θαινύπη πεξηζηξέθεηαη θαη απνθαινππώλεηαη ην πξντόλ. Άιισο, ην
ίδην ην πξντόλ κεηά ηελ απνθαινύπσζε πεξηζηξέθεηαη ζηνλ άμνλα ηνπ κε κηα εηδηθή
δηάηαμε, έηζη ώζηε λα ζηαζεί ζηε ηειηθή ηνπ ζέζε. (Βλ. σήμα 5) Η ζπκπύθλσζε
ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηπγράλεηαη κε εμσηεξηθνύο δνλεηέο. Με ηε κέζνδν ηεο
πξόσξεο σξίκαλζεο (π.ρ. ρξήζε αηκνύ) επηηπγράλνπκε θαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα,
άξα θαη εμνηθνλόκεζε ζηδεξνηύπσλ .
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σήμα 5. Έηνηκν ΠΑ πεξηζηξέθεηαη κε κηα εηδηθή δηάηαμε

κςπόδεμα:
Η πνηόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξνδηαγξάθεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο Γηα
ηππνπνηεκέλε παξαγσγή ΠΑ πξνδηαγξάθεηαη ε πνηόηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, θαη’
ειάρηζην C20/25, κε ηαπηόρξνλε ρξήζε ηλώλ πνιππξνππιελίνπ γηα εμαζθάιηζε ηεο
επηθάλεηαο ηνπ ΠΑ από ηηο ξεγκαηώζεηο

Υαλύβδινορ οπλιζμόρ.
Ο ηξόπνο νπιηζκνύ εμαξηάηαη από ηα εληαηηθά κεγέζε ηεο πξόζθξνπζεο δει. ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ ΠΑ. πλήζσο πξνδηαγξάθεηαη από ηνλ κειεηεηή. πλήζσο
θαηαζθεπάδνληαη θισβνί ζε απηόκαηα κεραλήκαηα αληηζηνίρνπ δηαζηάζεσλ θαη
κνξθήο. Η απαηηνύκελε επηθάιπςε ηνπ νπιηζκνύ πξνδηαγξάθεηαη βάζεη ησλ
πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, θαη πινπνηείηαη κε αληίζηνηρνπο απνζηαηήξεο. (Βι.
ΔΚΩ 2000, Κεθ.5)
Αποθήκεςζη και μεηαθοπά
Σα έηνηκα ΠΑ απνζεθεύνληαη ζε νξηδόληηα ζέζε ζε ζηνηβάδεο. . ηνηβάδνληαη κε
πξνδηαγεγξακκέλν ηξόπν ώζηε λα κε κεηαθέξνπλ ηα λεθξά θνξηία ηνπο ζηηο θάησ
ζηξώζεηο. Μεηαθέξνληαη ζην έξγν θαη ζηνηβάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κέρξη λα
ηνπνζεηεζνύλ θαηά κήθνο νδνύ.
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ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Πιζηοποιηηικά
Έιεγρνο πηζηνπνηεηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ ΠΑ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ
πξνδηαγξαθώλ ΔΝ 1317
Γιαζηάζειρ
Διέγρνληαη νη γεσκεηξηθέο δηαζηάζεηο βάζεη ησλ επηηξεπνκέλσλ αλνρώλ πνπ
θαζνξίδνληαη από ηελ ΠΔΣΔΠ:05-05-01-00 ηνπ ΙΟΚ.(βι.Πίνακα2)
Πίνακαρ 2.
Α. Οη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο δε ζα κεηαβάιινληαη πεξηζζόηεξν από
Β. Ο θαηαθόξπθνο άμνλαο δε ζα απνθιίλεη από ηελ θαηαθόξπθν
πεξηζζόηεξν από
Γ. Όηαλ ειέγρεηαη ε επηθάλεηα κε επζύγξακκν θαλόλα 3 m νη
αλσκαιίεο δε ζα ππεξβαίλνπλ ηα
Γ. Η θαηά κήθνο ζηάζκε δε ζα κεηαβάιιεηαη από ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ζρεδίσλ αλά ηκήκα κήθνπο 3 m πεξηζζόηεξν από

5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

Δπιθάνεια
Οπηηθόο έιεγρνο εθδνξώλ, ξεγκαηώζεσλ θιπ θζνξώλ ζην ζθπξόδεκα Γηα ηελ
απνθπγή εκθάληζεο θαηλνκέλσλ επηθαλεηαθήο ξεγκάησζεο επηβάιιεηαη ε ρξήζε
ηλώλ πνιπαηζπιελίνπ ζην ζθπξόδεκα. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε δηακόξθσζε ζθνηίαο
πιάηνπο 2-3 mm θαη βάζνπο 40-60 mm αλά απνζηάζεηο 4 – 6 m.
Ανηοσή
Διέγρεηαη ε αληνρή ηνπ πξνδηαγεγξακκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θαη ηνπ ραιύβδηλνπ
νπιηζκνύ. Καηά ηα άιια ηζρύνπλ νη πξνδηαγξαθέο γηα έιεγρν όπσο θαη ζε όια ηα
πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, όπσο απαηηείηαη γηα ηηο
αληίζηνηρεο πεξηπηώζεηο:
Δζωηεπικόρ και εξωηεπικόρ έλεγσορ βιομησανικήρ παπαγωγήρ
Βάζε ηνπ ΚΣ -97, ηνπ ISO 9001-2008, θαη ηνπ ζήκαηνο πνηόηεηαο CE πνπ
νθείινπλ λα έρνπλ ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο πξντόλησλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα,
πξνδηαγξάθνληαη νη εζσηεξηθνί θαη νη εμσηεξηθνί έιεγρνη πνπ πξέπεη λα
εθαξκνζηνύλ ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο θαη ζην έηνηκν πξντόλ.
Δηδηθώο γηα ηα ΠΑ ειέγρνληαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά πνπ αθνξνύλ ηα πιηθά ζύλδεζεο πνπ ηα ζπλνδεύνπλ. ( Πνηόηεηα
γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ ζύλδεζεο θαηά DIN 50976, ειάζκαηα ζύλδεζεο,
ζπεηξώκαηα, θνριίεο θιπ)
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ΜΔΘΟΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ & ΑΠΑΙΣΗΔΙ
πλήζσο ν κειεηεηήο ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία γηα έγθξηζε ζρέδηα ηνπ ζπζηήκαηνο
ηνπνζέηεζεο ησλ ΠΑ κε ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Σα ζρέδηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
ιεπηνκέξεηεο ησλ εμαξηεκάησλ, ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαζώο θαη ηηο
κέγηζηεο επηηξεπόκελεο θαηαζθεπαζηηθέο αλνρέο.

ΚΟΣΟ
Γεδνκέλνπ όηη ε κέζε ζεκεξηλή ηηκή ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ
ζηεζαίνπ αζθαιείαο ΠΑ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 100,00 €/m, ελώ ην θόζηνο ελόο
απηνθηλεηόδξνκνπ θπκαίλεηαη από 700.000.000 έσο 1.400.000.000 €/m Σόηε ην
θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ ΠΑ εθηηκάηαη όηη ζπκκεηέρεη ζην ηειηθό
θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο ηεο νδνύ πεξίπνπ από 0,07 0/00 κέρξη 0,13 0/00 , αλάινγα κε
ην είδνο ηεο νδνύ (Απηνθηλεηόδξνκνο, Δπαξρηαθή νδόο θιπ). Οπόηε είλαη ζαθέο γηαηί
κε ηόζν ρακειό θόζηνο ε ρξήζε ησλ ΠΑ είλαη ηόζν κεγάιε θαη θαηά ηε θάζε ηεο
θαηαζθεπήο, ηεο αλαθαηαζθεπήο θαη ηεο ζπληήξεζεο ησλ απηνθηλεηόδξνκσλ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ
Η ρξήζε ησλ ΠΑ ζηελ νδνπνηία θαη ηδηαίηεξα ζηνπο απηνθηλεηόδξνκνπο βξίζθεη
όιν θαη κεγαιύηεξν πεδίν εθαξκνγήο, ιόγσ ησλ πνιιώλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο θαη
ηνπ ρακεινύ θόζηνπο:
Αθνινύζσο αλαθέξνπκε νξηζκέλα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ΠΑ:
Γπλαηόηεηα απνξξόθεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο
Μεγάιε αληνρή ζε πξόζθξνπζε, δελ θαηαζηξέθεηαη
Δθηξνπή ηνπ νρήκαηνο ζηε αξρηθή ηνπ πνξεία, δελ επηηξέπεη ην πέξαζκα ηνπ
νρήκαηνο ζην αληίζεην ξεύκα
Μεγάιε δηάξθεηα δσήο
Χακειό θόζηνο
Διάρηζηε ζπληήξεζε
Δύθνιε αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε θζνξάο.
Πνηθηιία ρξήζεσλ, θαη επαλάρξεζεο (Δθηξνπή θπθινθνξίαο, θιπ)
Απνρέηεπζε νδνζηξώκαηνο
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