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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ανάμεσα στις «μάστιγες» του αιώνα μας είναι και τα οδικά τροχαία 
ατυχηματα. 

Στην χώρα μας κάθε χρόνο πάνω από 2000 συνάνθρωποί μας 
χάνουν την ζωή τους και πολλοί περισσότεροι υφίστανται μόνιμες 
αναπηρίες στον βωμό της ασφάλτου. 

Η παντελής εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων - όπως και 
οποιωνδήποτε άλλων ατυχημάτων - είναι αδύνατη. Τα ατυχήματα 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κίνηση άρα με την ζωή. Αυτό 
όμως που είναι δυνατόν να γίνει είναι η μειωσή τους τόσο σε 
αριθμό όσο και σε επιπτώσεις και συνέπειες. 

Ειδικώτερα στην χώρα μας, που δυστυχώς κατέχει αρκετά υψηλή 
θέση σε τροχαία ατυχήματα ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές αλλά και τις 
προηγμένες χώρες, τα περιθώρια μείωσης των τροχαίων 
ατυχημάτων και των συνεπειών τους είναι μεγάλα (και μπορεί να 

προσεγγίσει ποσοστά μεγαλύτερα του 50°/ο). 

Ενα από τα εργαλεία που διατίθεται για την μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων, και κυρίως της μορφής και των συνεπειών που 
μπορεί να έχουν είναι τα στηθαία ασφαλείας. Τα στηθαία 
ασφαλείας εάν σχεδιασθούν, μελετηθούν και κατασκευασθούν 
σωστά μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα, όχι μόνο στην μείωση 
του αριθμού, αλλά κυρίως στην μετατροπή της μορφής των 
τροχαίων ατυχημάτων, με άμεσο αποτέλεσμα τις ευμενέστερες 
συνέπειες για τους επιβαίνοντες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ευρωπαικά πρότυπα για τον εξοπλισμό ασφαλείας οδών 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα πρότυπα για τα στηθαία ασφαλείς των οδών καθώς και των άλλων 
συστημάτων αναχαίτισης των οχημάτων στις οδούς αποτελούν αντικείμενο 

εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής TC226 της CEN, για τον «Εξοπλισμό των 
Οδών» και ιδιαίτερα της Ομάδας Εργασίας WG1 «Συστήματα Αναχαίτισης 
των οχημάτων στις οδούς» . 

Βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ/21-12-88 του Συμβουλίου , για την 
«Προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 

Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης , σχετικά με τα προϊόντα του τομέα 
δομικών κατασκευών» , η Ευρωπαική Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) 
δημιούργησε περίπου 300 Τεχνικές Επιτροπές (TC), που επεξεργάζονται 
περίπου 2000 Ευρωπαικά Πρότυπα ΕΝ (από τα οποία θα εγκριθούν περίπου 
1500, υποχρεωτικά για τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης) , ενώ τα 

υπόλοιπα θα είναι πληροφοριακά και προαιρετικά. 

Η TC 226 έχει συσταθεί για να εκπονήσει τα ευρωπαικά πρότυπα για τον 
εξοπλισμό των «Εξοπλισμό των Οδών» και περιλαμβάνει τις εξής Ομάδες 

Εργασίας 

(WORKING GROUPS) : 

WG1 _Συστήματα Αναχαίτισης των οχημάτων στις οδούς 
WG2 _Οριζόντια Σήμανση (Διαγράμμιση Οδών) 
WG3 _Κατακόρυφη Σήμανση και πινακίδες μεταβαλλομένων μηνυμάτων 
WG4 Εξοπλισμός Φωτεινής Σηματοδότησης 
WGS =Ηλεκτροφωτισμός Οδών (συνεργασία με την TC 169) 
WG6 _Ηχοπετάσματα Οδών 
WG7 _Αντιθαμβωτικά συστήματα και λοιπός εξοπλισμός Οδών 
WG8 Συντονισμός για τον προσωρινό εξοπλισμό των οδών 
WG9 - Αυτόματα συστήματα στάθμευσης, παρκόμετρα κλπ. 
WG 1 Ο _Εξασφάλιση και προστασία του εξοπλισμού των οδών 

Αρμόδιοι φορείς στις διαδικασίες εκπόνησης, εκπροσώπησης και ψήφισης 
των ευρωπαικών προτύπων είναι οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης κάθε 
χώρας (για την Ελλάδα ο ΕΛΟΤ) , οι οποίοι συστήνουν και υποστηρίζουν τις 
αντίστοιχες Εθνικές Επιτροπές , όταν υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες και το 
σχετικό ενδιαφέρον από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς της κάθε χώρας . 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Γενική διαδικασία εκπόνησης ευρωπαικών προτύπων 

Κατά την διάρκεια του έτους συνεδριάζουν οι επί μέρους Ομάδες Εργασίας 
(Working Groups) της TC226/CEN καθώς και τα αντίστοιχα Task Groups 
(TGS), που είναι οι μικρότερες μονάδες εργασίας της CEN και αποτελούνται 
από τους πλέον εξειδικευμένους επιστήμονες, με σκοπό τη σύνταξη των 

κειμένων των προτύπων (GRAFTS ή prENs), ώστε να τηρούνται οι 
προθεσμίες της CEN στα διάφορα στάδια ολοκλήρωσης των ευρωπαικών 
προτύπων. 

Κάθε κείμενο εργασίας, που αποτελεί υποψήφιο πρότυπο, μετά από 
σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας της αντίστοιχης Ομάδας Εργασίας, τίθεται 
σε ψηφοφορία κατά την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής TC226/CEN, για 
την περαιτέρω διαδικασία, γνωστή ως CEN Enqulry, κατά την οποία οι χώρες 
έχουν πάλι το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους, μέσω των εθνικών 
τους Οργανισμών Τυποποίησης. 

Τα κείμενα εργασίας (GRAFTS ή prENs) συντάσσονται αρχικά στα αγγλικά 
και στη συνέχεια αποδίδονται στα γαλλικά και στα γερμανικά (τρεις επίσημες 

γλώσσες της CEN), για να τεθούν σε ψηφοφορία στην ετήσια επιτροπή 
TC226/CEN, για την διαδικασία της CEN Enquiry. 
Μετά τη διαδικασία αυτή ακολουθεί αυτή της τελικής ψήφισης (Formal vote) . 
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ΚΕΦΑΛΑ/Ο 1 

1.1 Εισαγωγή 

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων σε οδούς ή αλλιώς συστήματα 
παθητικής ασφάλειας οδών έχουν σκοπό να συγκρατούν κάθε όχημα, το 
οποίο παρεκκλίνει από την κανονική πορεία του, επειδή ο οδηγός έχει χάσει 

τον έλεγχο του οχήματος. 

Προκειμένου να εκπληρώνουν το σκοπό τους, τα συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων οφείλουν να ικανοποιούν μια σειρά από βασικές απαιτήσεις: 

• Πρέπει να είναι σε θέση να συγκρατούν όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από το 
βάρος, την ταχύτητα και τη γωνία πρόσκρουσης. Σε καμιά περίπτωση δεν 
πρέπει κατά την πρόσκρουση σε σύστημα αναχαίτισης το όχημα να 

ακινητοποιείται απότομα, ούτε να επαναφέρεται ανεξέλεγκτα στο 
οδόστρωμα. Μετά την πρόσκρουση το όχημα πρέπει να κινείται μέσα σε 
μια προκαθορισμένη στενή λωρίδα κατά μήκος του συστήματος. 

• Κατά την πρόσκρουση τα συστήματα αναχαίτισης πρέπει να εξασφαλίζουν 
στους επιβάτες μια ανεκτή καταπόνηση εξαιτίας της βίαιης επιβράδυνσης 

του οχήματος . 

• Οι υλικές ζημιές, που προκαλούνται κατά την πρόσκρουση, πρέπει να είναι 
κατά το δυνατόν περιορισμένες τόσο στο όχημα, όσο και για το σύστημα 
αναχαίτισης. Εξαιτίας της πρόσκρουσης επιτρέπονται μόνο μικρές 
παραμορφώσεις στην καμπίνα των επιβατών του οχήματος. Επίσης δεν 
επιτρέπονται θραύσεις ή αποσπάσεις βασικών στοιχείων του συστήματος 

• 

• 

αναχαίτισης. 

1.2 Πεδίο εφαρμογής 

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων σε οδούς δεν προλαμβάνουν τα 
τροχαία ατυχήματα αλλά μειώνουν τις συνέπειές τους. Οι θέσεις, όπου 
επιβάλλεται η τοποθέτησή τους, προκύπτουν από τη συχνότητα ή την 
πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας εκτροπής 

οχημάτων. 
Για την αναγκαιότητα τοποθέτησης τους μεγάλη σημασία έχει η απόσταση 
μεταξύ του ορίου του οδοα:ρώματος_ και το~ επικίνδυν?υ εμποδίου. 
Σύμφωνα με τις γερμανικες_ τεχνικες οδηγιες η αποσταση αυτή 
διαφοροποιείται για δυο περιπτωσεις: 

Α1 ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση σε περίπτωση κινδύνου τρίτων ή 
ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών τροχαί?υ ατυχήματ_ος εξ.αιτίας παρέκκλισης 
οχήματος από το οδόστρ~μα (π.χ. ~τωση σε βαθια νε~α). . 
Α2 ελάχιστη απαιτουμενη αποσταση σε περιπτωση πτωσης ή 

πρόσκρουσης σε επικίνδυνα εμπόδια. 

4 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Οι τιμές των απαιτούμενων αποστάσεων Α1 και Α2 παρουσιάζονται στον 

πίνακα 1.1 και εξαρτώνται από το είδος και τη χάραξη της οδού, καθώς 
επίσης από την κλίση των πρανών στη συγκεκριμένη θέση της οδού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 : Ελάχιστη απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση μεταξύ ορίου 
οδοστρώματος και επικίνδυνου εμποδίου 

ΟΔΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Α1 [m] Α2 [m] 

ευθεία όρυγμα ή 

ή επίχωμα με κλίση < 1 :8 7.50 4.50 

εξωτερική καμπύλη επίχωμα με κλίση 

με R > 500 m από 1 :8 μέχρι 1 :5 9.00 6.00 

ή 

εσωτερική καμπύλη επίχωμα με κλίση > 1 :5 12.00 8.00 

όρυγμα ή 

επίχωμα με κλίση < 1 :8 12.00 10.00 

εξωτερική καμπύλη επίχωμα με κλίση 

με R < 500 από 1 :8 μέχρι 1 :5 14.00 12.00 
επίχωμα με κλίση > 1 :5 16.00 14.00 

ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΕ=ΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 

ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΚΛΙΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Α1 [m] Α2 [m] 

ευθεία όρυγμα ή 

ή επίχωμα με κλίση < 1 :8 10.00 6.00 

εξωτερική καμπύλη επίχωμα με κλίση 

με R >1.500 m από 1 :8 μέχρι 1 :5 12.00 8.00 

ή 

εσωτερική καμπύλη επίχωμα με κλίση > 1 :5 14.00 10.00 

όρυγμα ή 

επίχωμα με κλίση < 1 :8 12.00 10.00 

εξωτερική καμπύλη επίχωμα με κλίση 

με R < 1.500 m από 1 :8 μέχρι 1 :5 14.00 12.00 
επίχωμα με κλίση > 1 :5 16.00 14.00 

Με βάση τις τιμές των. ελαχίστων απαιτο~μένων α.ποστάσεων. Α 1 και Α2 
παρουσιάζονται στον πινακα 1.~ συνοπτικα τ? κριτηρια ~πιλογης τμημάτων 
οδών, όπου επιβάλλεται η τοποθ~τηση .συστηματυ:ν αναχαιτ~σης οχημάτων σε 

άρτηση με το είδος του κινδυνου η του παροδιου επικινδυνου εμποδίου 
συν . . 
σύμφωνα με τις γερμανικες τεχνικες οδηγίες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Κριτήρια επιλογής θέσεων σε οδούς για 
τοποθέτηση συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ τΟΠΟΘΕτΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ ΟΔΟΙ ΟΔΟΙ τΑΧΥΤΗτΑ 

Η ΔΙΠΛΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΟΔΟΥ 

ΕΠΙΚιΝΔ ΥΝΟΥ ΕΜΠΟΔιΟΥ ΚΑτΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑΔΟΥΣ [km/h] 
Σ 

υδροβιότοποι κατά κανόνα -

όριο οδοστρώματος σε 

γέφυρες (εξαιρούνται 

οχετοί και γέφυρες πολύ κατά κανόνα > 50 

μικρού μήκους) και σε 

τοίχους αντιστήριξης προς 

την πλευρά των γκρεμών 

επικίνδυνα για κατάρρευση 

φέροντα στοιχεία δομικών κατά κανόνα > 50 

κατασκευών 

ηχοπετάσματα κατά κανόνα > 50 

σιδηροδρομικές γραμμές 

εκτός κατοικημένων 

περιοχών, σιδηροδρομικές 

γραμμές εντός 

κατοικημένων περιοχών κατά κανόνα > 60 

(γραμμές με περισσότερους 

από 30 συρμούς/24 h και 

μέση σταθερής τροχιάς με 

ταχύτητα > 80 km/h) 

διαχωριστικές νησίδες κατά κανόνα > 70 

άλλες οδοί ή επιφάνειες 

κυκλοφορίας (παράλληλες 

οδοί, πρατήρια καυσίμων, 

χώροι στάθμευσης και κατά κανόνα > 70 

ανάπαυσης κλπ), περιοχές 

παραμονής ανθρώπων (π.χ. 
στάσεις, σχολεία), λοιπές 
προστατευόμενες περιοχές 

θάλασσες, λίμνες ή ποταμοί 
με μέση στάθμη > 1 m ή με 

επικίνδυνη διαμόρφωση (π.χ. κατά > 70 

ανοικτοί αγωγοί ή όχθες με 
κανόνα 

απότομες κλίσεις, 

χείμαρροι) 

δένδρα, ιστοί, 
κατά > 70 

τnλέΦωνα οδικnc βοήθειαc 
κανόνα 

στύλοι στήριξης πινακίδων 
σήμανσης βαριάς 

ανάλογα με τις κατασκευής (π.χ από 
πρότυπες διατομές συνθήκες κατά > 70 

ή από σωλήνες με τροχαίων κανόνα 

εξωτερική διάμετρο > 76 mm 
ατυχημάτων 

και πάχος> 2.9 mm, ή 

πλαισιακέc κατασκευέc) την πιθανότητα 

τοίχοι, κτίσματα 
παρέκκλισης κατά > 70 

πασσαλοδιαmοάγματα οχημάτων κανόνα 

απότομα πρανή γκρεμών 
κατά > 70 

με κλίση > 1 :3 
και ύψοc από τn βάση > 3 m 

κανόνα 

ανερχόμενα απότομα πρανή 
με κλίση > 1 :3, εφόσον η 

κατά > 70 
βάση του πρανούς δεν ~ίναι 
επαρκώς στρογγυλεμενη 

κανόνα 

ή ανερχόμενα ~ραχώδη 
πρανη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΡΙΣΙΜΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

-

Α1 

Α1 

Α1 

-

Α1 

Α1 

Α2 

Α2 

Α2 

Α2 

Α2 
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1.3 Τύποι και κριτήρια επιλογής συστημάτων αναχαίτισης 
οχημάτων 

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διάφοροι τύποι συστημάτων 
αναχαίτισης οχημάτων σε οδούς , οι οποίοι έχουν σκοπό να συγκρατούν και να 
επαναφέρουν στο οδόστρωμα οχήματα διαφόρων μεγεθών και βάρους καθώς 
επίσης για διαφορετικές . συνθήκες πρόσκρουσης, δηλαδή γωνία και ταχύτητα 
πρόσκρουσης. Στην εικόνα 1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι πιο 
διαδεδομένοι τύποι συστημάτων αναχαίτισης, που χρησιμοποιούνται σήμερα . 

ΕΚΟΝΑ 1.1: Τύποι συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων σε οδούς 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ 

1 απλά μονόπλευρα 

ΜΕΤΑΜΙΚΑ 1 απλά αμφίπλευρα 
ι-

ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΣΦΜΕΙΑΣ 1 ενισχυμένα μονόπλευρα 

1 ενισχυμένα αμφίπλευρα 

1 

1 

1 

1 

ΣΤΗΘΑΙΑ 1 μονόπλευρη διατομή New Jersey 
f---

ΑΣΦΜΕΙΑΣ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1 αμφίπλευρη διατομή New Jersey 

ΜΕΤΑΜΙΚΑ 1 ολόσωμα θωράκια 
-

ΘΩΡΑΚΙΑ 

ΑΣΦΜΕΙΑΣ 1 κινητά στηθαία με βάση - θωράκιο 

ΠΜΣΤΙΚΑ 

ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ - 1 συστήματα αδρανείας 1 

ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 συστήματα παραμόρφωσης 1 
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ΚΕΦΑΛΑ/Ο 1 

1.4 Στηθαία ασφαλείας 

ΓΕΝ ΙΚΑ 

Τα Στηθαία Ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στους αυτοκινητοδρόμους 

κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση το υλικό κατασκευής τους, τις 

θέσεις που τοποθετούνται και την μορφή τους. 

Υλικό κατασκευής Στηθαίων Ασφαλείας 

Ως προς το υλικό κατασκευής τους διακρίνονται : 

α.) Σε μεταλλικά (χαλύβδινα) στηθαία ασφαλείας. 

β.) Σε στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου NEW JERSEY 
γ.) Σαν τρίτος τύπος αναφέρεται αναφέρεται το μεταλλικό στηθαίο που αντί 

της χαλύβδινης αυλακοειδούς λεπίδας χρησιμοποιείται συρματόσχοινο (ο 

τύπος αυτός στην χώρα μας δεν έχει χρησιμοποιηθεί). 

δ.) Μικτός τύπος (συνδυασμός στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα με 

μεταλλικά στηθαία). 

1.4.1 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας οδών 

Τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας οδών αποτελούν από τα μέσα της δεκαετίας 
του '50 το πιο διαδεδομένο σύστημα αναχαίτισης οχημάτων. Τοποθετούνται 
κατά μήκος της οδού και κατά την πρόσκρουση οχήματος λειτουργούν σαν 

ελκυστήρας , για να επαναφέρουν ομαλά στο οδόστρωμα το όχημα. 

Βασικά στοιχεία των μεταλλικών στηθαίων αποτελούν: 

• Η αυλακωτή λεπίδα, η οποία παραλαμβάνει αρχικά την καταπόνηση 
εξαιτίας της πρόσκρουσης και τη μεταβιβάζει στους ορθοστάτες. 

• Οι ορθοστάτες, οι οποίοι μεταφέρουν τελικά την καταπόνηση εξαιτίας της 
πρόσκρουσης στο έδαφος. Η μεταξύ τους απόσταση ανέρχεται σε 4.00 μ 
κατά κανόνα, συχνά όμως διατάσσονται σε μικρότερες αποστάσεις (2.00 μ 
ή 1.333 μ.), ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης να περιορίζεται το βέλος 

της παραμόρφωσης . 

Τα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας οδών, που χρησιμοποιούνται σήμερα, 
διακρίνονται σε τέσσερις τύπους, που φαίνονται στις εικόνες 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

• Απλά μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία : Αποτελούν τη βασική λύση για 
την προστασία του δεξιού άκρου της οδού. 

• Απλά αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία : Τοποθετούνται σε διαχωριστικές 
νησίδες μικρού πλάτους (μικρότερο από 1.80 μ), όπου δεν είναι δυνατή η 
τοποθέτηση ενισχυμένων αμφίπλευρων μεταλλικών στηθαίων. 

• Ενισχυμένα μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία : Εφαρμόζονται για την 
προστασία των ορίων της οδού, εφόσον επιβάλλεται οπωσδήποτε η 
συγκράτηση οχημάτων για δυσμενείς συνθήκες πρόσκρουσης (ιδιαίτερα 
υψηλή ταχύτητα, μεγάλη μάζα οχήματος , σχετικά μεγάλη γωνία 

πρόσκρουσης). 

• Ενισχυμένα αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία : Τοποθετούνται σε 
διαχωριστικές νησίδες με επαρκές πλάτος (μεγαλύτερο από 1.80 μ.) . 

Εκτεταμένες πειραματικές δοκιμές απέδειξαν ότι τα απλά μεταλλικά 
στηθαία ανταπεξέρχονται με επιτυχία προσκρούσεις επιβατικών οχημάτων 
καθώς επίσης φορτηγών με γωνία μέχρι 12 μοίρες, ενώ αντίθετα τα 

ενισχυμένα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας αντιμετωπίζουν με μεγάλη 
αποτελεσματικότητα προσκρούσεις και των πλέον βαριών φορτηγών με γωνία 

μέχρι 15 μοίρες . 
Στους πίνακες 1.3 και 1.4 παρέχονται συνοπτικά στοιχεία για την επιλογή του 
πλέον κατάλληλου τύπου στηθαίου ασφαλείας οδού ανάλογα με το είδος του 
κινδύνου ή του παρόδιου επικίνδυνου εμποδίου καθώς επίσης και την 
υπάρχουσα ελεύθερη απόσταση μεταξύ του ορίου του οδοστρώματος και του 
επικίνδυνου εμποδίου. 

1.4.2 Στηθαία ασφαλείας οδών από σκυρόδεμα 

Τα στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεμα κατασκευάζονται με ειδική διατομή η 
οποία παρουσιάζεται στην εικόνα 1.6 και χαρακτηρίζεται σαν διατομή New 
Jersey. Το ύψος τους ανέρχεται κατά κανόνα σε 0.81 μ. και σπανιότερα σε 
1.15 μ., ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση 
πρόσκρουσης βαριών οχημάτων. 

Κατασκευάζονται από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα υψηλής αντοχής 
κατάλληλο για την κατασκευή οδοστρωμάτων σκυροδέματος, ώστε να 
εμφανίζουν επαρκή αντοχή σε κυκλοφορία, σε παγετό και στην χρήση υλικών 
αντιμετώπισης παγετού. Τα στηθαία κατασκευάζονται είτε επί τόπου χωρίς 
αρμούς με τη βοήθεια ολισθαίνοντα ξυλότυπου, είτε με τη μέθοδο της 

προκατασκευής. 
Στην δεύτερη περίπτωση τα μεμονωμένα στοιχεία έχουν περιορισμένο μήκος, 
ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση στηθαίων σε καμπύλη, και επαρκή 
οπλισμό, για να παραλάβει τις καταπονήσεις εξαιτίας ανύψωσης κατά τη 
μεταφορά και τοποθέτηση . 
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Τα στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεμα αντιμετωπίζουν με μεγάλη 
αποτελεσματικότητα και χωρίς παραμόρφωση προσκρούσεις επιβατικών 

οχημάτων με ταχύτητα μέχρι 100 km/h και για γωνίες μέχρι 20 μοίρες. 
Κίνδυνος ανατροπής επιβατικού οχήματος υπάρχει σε περίπτωση 
πρόσκρουσης με γωνία περίπου 20 μοιρών. Ομως το 90% των 
προσκρούσεων πραγματοποιούνται με γωνία μικρότερη από 15 μοίρες. 

Οπως αποδείχθηκε στην πράξη τα στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεμα είναι 
σε θέση να συγκρατήσουν και να επαναφέρουν στο οδόστρωμα και τα πιο 

βαριά οχήματα, χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. Αντίθετα, η 
επιβράδυνση των οχημάτων είναι μεγάλη και κατά συνέπεια ο κίνδυνος 
τραυματισμού των επιβατών μεγάλος. 

Το πεδίο εφαρμογής των στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα παρουσιάζεται 

συνοπτικά στους πίνακες 1.3 και 1.4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 : Επιλογή τύπου στηθαίου ασφάλειας σε διαχωριστικές νησίδες 
οδών 

ΠΜΤΟΣ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ 

ΝΗΣΙΔΑΣ 

b [m] 1 : n < 1 : 10 1 : 10 < 1 : n < 1 : 5 1:n>1:5 

ενισχυμένα ενισχυμένα ενισχυμένα 

b > 4.80 αμφίπλευρα μονόπλευρα μονόπλευρα 

μεταλλικά στηθαία μεταλλικά στηθαία μεταλλικά στηθαία 

(4.00 m) (2.00 m) (2.00 m) 

ενισχυμένα ενισχυμένα y:ια UΥ:!Ο(:!εη~ικ() 

4.80 > b > 2.80 αμφίπλευρα μονόπλευρα δια~οeά > 1.00 m : 
μεταλλικά στηθαία μεταλλικά στηθαία στηθαία σκυροδέματος 

(4.00 m) (2.00 m) με διατομή New Jersey 

ανώτεeος κλάδος: ενισχυμένα μονόπλευρα 

ενισχυμένα μεταλλικά στηθαία (2.00 m) 

αμφίπλευρα κατώτεeος κλάδος : απλά μονόπλευρα 

2.80 > b > 1.80 μεταλλικά στηθαία μεταλλικά στηθαία (2.00 m) 

(4.00 m) y:ια UΥ:!Ο(:!ετeικ() δια~οeά > 1.00 m : 
στηθαία σκυροδέματος (ένα αμφίπλευρο ή 

δυο μονόπλευρα) με διατομή New Jersey 

δυο μονόπλευρα 

1.80 > b > 1.30 στηθαία σκυροδέματος με αμφίπλευρη στηθαία 

διατομή New Jersey σκυροδέματος με 

διατομή New Jersey 

b < 1.30 στηθαία σκυροδέματος με αμφίπλευρη διατομή New Jersey 

Σημείωση : Στην παρένθεση αναγράφεται η απόσταση μεταξύ των 

ορθοστατών. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4 : Επιλογή τύπου στηθαίου ασφάλειας στο δεξιό άκρο του 
οδοστρώματος 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ a [m] ΜΕΤΑ=Υ ΟΡΙΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 

Η' a > 2.50 2.50 > a > 1.50 1.50>a>1 .00 a < 1.00 
ΕΠιΚιΝΔΥΝΟΥ ΕΜΠΟΔΙΟΥ 

υδροβιότοποι ενισχυμένα αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία (4.00 m) 

- (εyyύτεeΏ πεeιο.χό στηθαία από σκυρόδεμα New Jersey 
υδροβιότοποι ενισχυμένα μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (2.00 m) 

(εγγύτερη περιοχή) 

επίκδυνα για κατάρευση 

φέροντα στοιχεία δομικών ενισχυμένα μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (1.33 m) 
κατασκευών, 

γέφυρες σήμανσης 

a>1.75m : 
ενισχυμένα 

μονόπλευρα 

απλά μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία από 
ηχοπετάσματα μεταλλικά στηθαία στηθαία σκυρόδεμα 

(4.00 m) (2.00 m) New Jersey 
a<1 .75m : 
στηθαία 

σκυροδέματος 

ενισχυμένα μονόπλευρα ενισχυμένα μονόπλευρα 

σιδηροδρομικές γραμμές μεταλλικά στηθαία μεταλλικά στηθαία (1 .33 m), 
(2.00 m) στηθαία από σκυρόδεμα 

New Jersey 
ενισχυμένα ενισχυμένα 

μονόπλευρα αμφίπλευρα 

άλλες οδοί μεταλλικά μεταλλικά στηθαία από σκυρόδεμα 

στηθαία στηθαία New Jersey 
(2.00 m) (4.00 m) 

άλλες επιφάνε ιες 

κυκλοφορίας (παράλληλες 

οδοί, πρατήρια καυσίμων , ενισχυμένα μονόπλευρα ενισχυμένα μονόπλευρα 

χώροι στάθεσης και μεταλλικά στηθαία μεταλλικά στηθαία (1 .33 m), 
ανάπαυσης κλπ.), περιοχές (2.00 m) στηθαία από σκυρόδεμα 

παραμονής ανθρώπων (π.χ. New Jersey 
στάσεις, σχολεία) , λοιπές 

προσταυμένες περιοχές 

απλά ενισχυμένα ενισχυμένα μονόπλευρα 

μονόπλευρα μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (1.33 m), 
θάλασσες, λίμνες ή ποταμοί μεταλλικά μεταλλικά στηθαία από σκυρόδεμα 

στηθαία στηθαία New Jersey 
(4.00 m) (2.00 m) 
απλά ενισχυμένα 

δένδρα, ιστοί, μονόπλευρα μονόπλευρα ενισχυμένα μονόπλευρα 

στίλοι στήριξης πινακίδων μεταλλικά μεταλλικά μεταλλικά στηθαία (1 .33 m), 
στηθαία στηθαία 

(4.00 m) (2.00 m) 

τηλέφωνα οδικής βοήθειας απλά μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (4.00 m) 
απλά ενισχυμένα 

τοίχοι, μονόπλευρα μονόπλευρα ενισχυμένα μονόπλευρα 

κτίσματα μεταλλικά μεταλλικά μεταλλικά στηθαία (1.33 m), 

πασσαλοδιαφράγματα στηθαία στηθαία 

(4.00 m) (2.00 m) 

απότομα πρανή γκρεμών 

με κλίση > 1 : 3 και ενισχυμένα μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (2 .00 m) 

με ύψος> 10 m 
απότομα πρανή γκρεμών 

με κλίση > 1 : 3 και απλά μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (4.00 m) 

και με ύψος> 3 m και< 10 m 
ανερχόμενα απότομα πρανή απλά μονόπλευρα μεταλλικά στηθαία (4.00 m) 

Σημείωση : Στην παρένθεση αναγράφεται η απόσταση μεταξύ των ορθοστατών . 
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Κατά κανόνα προτιμώνται: 

• Στηθαίο σκυροδέματος σε διαχωριστική νησίδα οδού : Σε οδούς με 
δυο ανεξάρτητους κλάδους κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν διαχωριστική 

νησίδα μικρού πλάτους (μικρότερο από 1.80 μ.) και δεν υπάρχει 

δυνατότητα τοποθέτησης ενισχυμένων μεταλλικών στηθαίων. 

Επίσης σε οδούς με δύο ανεξάρτητους κλάδους κυκλοφορίας και υψηλό 

κυκλοφοριακό φόρτο (μεγαλύτερο · από 30.000 οχήματα/24h ), επειδή η 
επισκευή των μεταλλικών στηθαίων απαιτεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και 

προκαλεί κυκλοφοριακή ανωμαλία ή τέλος σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με 
δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, για να μετατραπούν σε οδούς 

με δυο ανεξάρτητους κλάδους. 

• Στηθαίο σκυροδέματος στο δεξιό άκρο οδού : Σε περιοχές οδών, όπου 
πιθανή παρέκκλιση οχήματος προκαλεί εξαιρετικά μεγάλους κινδύνους για 
τρίτους (π.χ. σε υδροβιότοπους, χημικές εγκαταστάσεις, οικισμούς ή άλλες 

οδούς με πυκνή κυκλοφορία) ή σε ιδιαίτερα επικίνδυνες θέσεις (π . χ. γκρεμοί 

δίπλα στο οδόστρωμα, σε ορεινές οδούς, σε οδούς δίπλα σε θάλασσες, 

λίμνες ή ποταμούς) ή δίπλα σε ηχοπετάσματα. 

1.4.3 Μεταλλικά θωράκια ασφαλείας οδών 

Σε περιοχές εκτελούμενων έργων σε οδούς με δύο ανεξάρτητους κλάδους, 
όταν η κυκλοφορία και των δυο κατευθύνσεων διοχετεύεται στον ένα κλάδο, 
επιβάλλεται ο προσωρινός διαχωρισμός των λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μεταλλικών θωρακίων ασφάλειας, που 
επιδεικνύουν εύκολη μεταφορά, τοποθέτηση, αφαίρεση και δεν προκαλούν 

καμιά βλάβη στο οδόστρωμα. 

Εχουν αναπτυχθεί διάφορες μορφές τέτοιων θωρακίων, που όλες 
επιδιώκουν να προσομοιάσουν τη διατομή New Jersey. Διαφέρουν μεταξύ 
τους ως προς τις διαστάσεις (πλάτος και ύψος) καθώς επίσης το βαθμό 
ασφαλείας . 

Ορισμένοι τύποι, που επιδεικνύουν υψηλό βαθμό ασφαλείας και μικρό πλάτος 
χρησιμοποιούνται σε οδούς διπλής κατεύθυνσης με δυο λωρίδες κυκλοφορίας 
ανά κατεύθυνση, ώστε να μετατραπούν σε οδούς με δυο ανεξάρτητους 
κλάδους με ελάχιστο περιορισμό του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2. 1 Εφαρμογή στηθαίων ασφαλείας στους Ελληνικούς 
αυτοκινητοδρόμους 

Η επιλογή χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας ή στηθαίων από σκυρόδεμα 

τύπου NEW JERSEY γίνεται ανάλογα με την τυπική διατομή του 
αυτοκινητοδρόμου και των συναφών έργων που επιλέχθηκε να εφαρμοσθεί. 

Από τις εγκεκριμένες τυπικές διατομές του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ και 

ΕΓΝΑ ΤΙΑΣ που συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν πρόσφατα (1994) παρέχεται η 
δυνατότητα στην κεντρική νησίδα να εφαρμόζονται χαλύβδινα στηθαία 

ασφαλείας από σκυρόδεμα. 

Στα τμήματα του ΠΑΘΕ που η κατασκευή τους άρχισε το 1988 προβλεπόταν 
η τοποθέτηση μόνο μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα. 

Κατά την λειτουργία όμως παρατηρήθηκαν τα εξής: 

1. Συχνή παραμόρφωση από προσκρούσεις οχημάτων με αποτέλεσμα 
αυξημένο κόστος συντήρησης. 

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλα οχήματα 'εύκολα' υπερβαίνοντας το 
μεσαίο στηθαίο ασφαλείας δημιουργούσαν προβλήματα και στο 

αντίθετο ρεύμα . 

3. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε φύτευση (ή μικρά φυτά) 
δημιουργούνταν προβλήματα θάμπωσης των αντίθετα κινούμενων 

οχημάτων (δεν απομονώνονται οπτικά οι δύο κλάδοι του 

αυτοκινητοδρόμου) με επιπτώσεις στην λειτουργία του 
αυτοκινητοδρόμου 

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω αποφασίσθηκε τα μεταλλικά 
στηθαία ασφαλείας της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στα 
υπό κατασκευή τμήματα να αντικατασταθούν με στηθαία ασφαλείας από 

σκυρόδεμα τύπου NEW JERSEY. 

2.1.1 Θέσεις στηθαίων ασφαλείας 

Ως προς τις θέσεις τους (αναφορικά με τον άξονα του αυτοκινητοδρόμου) 

διακρίνονται σε: 

Πλευρικά Στηθαία Ασφαλείας 

Εφαρμόζονται στα εξωτερικά άκρα της διατομής των κλάδων του 

αυτοκινητοδρόμου στις παρακάτω περιπτώσεις: 
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1. Σε κατωφερικά πρανή 

α. Υψους μεγαλύτερου των 9.0 μ. ανεξαρτήτως κλίσης. 

β. Υψους μεγαλυτέρου των 6.0 μ. και μέχρι 9.0 μ. για κλίση υ:β ~ 1 :4 

γ. Υψους μικρότερου των 6.0 μ και κλίση υ:β ~ 1 :3 

Δεν απαιτείται η κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στην περίπτωση που 
υπάρχει διαμόρφωση ερείσματος με πλευρική φυτική ζώνη περίπου οριζόντια, 
συνολικού πλάτους μεγαλύτερου από 9.0 μ. Για ύψος πρανούς Η s; 1.5 μ. είναι 
επιθυμητό να μην τοποθετείται στηθαίο ασφαλείας αλλά να γίνεται 

τροποποίησης της κλίσης του πρανούς . 

2. Σε περιοχές γειτνίασης με Σιδηροδρομική Γραμμή 

Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να τοποθετούνται και δύο σειρές 

στηθαίων ασφαλείας σε μικρή απόσταση π.χ. ενός μέτρου μεταξύ τους για την 
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τυχόν εκτρεπόμενο όχημα να βρεθεί στον 

χώρο της σιδηροδρομικής γραμμής. 

3. Σε περιοχές ύπαρξης πλευρικών εμποδίων για τα οποία γίνεται και 
έλεγχος ασφαλείας έναντι αυτών (των πλευρικών εμποδίων) εφόσον 
βρίσκονται μέσα στην λωρίδα ελέγχου πλάτους 9.0 μ. 

Ως εμπόδια, για τα οποία πρέπει να γίνεται ο έλεγχος και να τοποθετούνται τα 
αναγκαία μήκη στηθαίων ασφαλείας ή να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα 

πλευρικής διαμόρφωσης, θεωρούνται τα παρακάτω: 
α. Οδόστρωμα υπεραστικής οδού κατηγορίας Ζ και ανώτερης. 

β. Δενδροστοιχίες (με κορμούς δένδρων διαμέτρου d>1 Ο εκ.) ή 
μεμονωμένα δένδρα. 

γ. Μόνιμες συγκεντρώσεις νερού βάθους τουλάχιστον 0.60 μ. 

δ. Βράχοι. 

ε. Στηθαία γεφυρών και ακραίες απολήξεις στηθαίων γεφυρών. 
στ. Τοίχοι αντιστήριξης. 

ζ. Ακρόβαθρα και μεσόβαθρα γεφυρών. 

η. Πτερυγότοιχοι οχετών. 

θ. Ιστοί ή π~ργοι ηλεκτροφωτισμού της οδού, στύλοι ή πυλώνες Δ.Ε.Η. 
Ο.ΤΕ., βάθρα γεφυρών σήμανσης, κλπ. 

ι. Τάφροι αντιπλημμυρικών - στραγγιστικών δικτύων βάθους 

μεγαλύτερου του 1.0 μ. 
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ια. Υπερυψωμένες αδρευτικές διώρυγες ή υπερυψωμένα καναλέτα 
άδρευσης ή ρέματα βάθους μεγαλύτερου από 0.50 μ. 

ιβ. Κτίσματα ή κάθε είδους δομικές κατασκευές ύψους μεγαλύτερου των 
0.30 μ. 

ιγ. Αντιθορυβικά πετάσματα. 

Ως μέτρα και έργα αντιμετώπισης των κινδύνων από πλευρικά εμπόδια 
εφαρμόζονται τα παρακάτω, στην περίπτωση βέβαια που δεν υπάρχει 
δυνατότητα απομάκρυνσης ή αναδιαμόρφωσης του πλευρικού εμποδίου: 

α. Κατασκευή ύστερα από υπολογισμό, του αναγκαίου μήκους του 
απαιτούμενου στηθαίου ασφαλείας με τα μήκη αγκύρωσης και το μήκος 
βύθισης. Η αρχή του αναγκαίου μήκους του στηθαίου ασφαλείας 

προσδιορίζεται με υποτιθέμενο 'σημείο εκτροπής' οχήματος που 

βρίσκεται .120 μ. πριν από το εμπόδιο (κατά την κατεύθυνση της 
κυκλοφορίας) και σε θέση που αντιστοιχεί στο εξωτερικό άκρο της 
λωρίδας κυκλοφορίας (διερχόμενης ή αλλαγής ταχύτητας). 

β. Πύκνωση ορθοστατών σε πλευρικά και κεντρικά μεταλλικά στηθαία. 
Στις περιοχές των βάσεων των ιστών οδοφωτισμού και των βάθρων 
στήριξης των γεφυρών σήμανσης, για να αυξηθεί · η ακαμψία του 

στηθαίου, οι ορθοστάτες των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα 
πυκνώσουν σε μήκος 8.0 μ. 'πριν' (ως προς την κατεύθυνση 

κυκλοφορίας) την βάση ή το · βάθρο ώστε να τοποθετηθούν ανά 
αποστάσεις 1.333 μ. Επιπλέον σε 4.0 μ. ακόμη οι ορθοστάτες θα 

τοποθετηθούν ανά 2.0 μ. 

Μετά τον ιστό οδοφωτισμού ή βάθρο γέφυρας σήμανσης σε μήκος 4.0 μ. θα 
γίνεται τοποθέτηση των ορθοστατών ανά 1.333 μ. και σε επιπλέον 8.0 · μ. θα 
γίνεται τοποθέτηση ορθοστατών ανά 2.0 μ. 

Στις περιοχές των μεσοβάθρων γεφυρών (όπου επιτρέπεται η τοποθέτηση 
μεσοβάθρων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης ή υπάρχουν 
κατασκευασμένα μεσόβαθρα γεφυρών Ανω Διαβάσεων) οι ορθοστάτες των 
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας θα πυκνώνουν σε μήκος 32.0 μ. 'πριν' από 
την αρχή του μεσόβαθρου (ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας). 

Ετσι, στα πρώτα 24.Ο μ. αυτού του μήκους θα διαμορφώνεται στηθαίο με 
αποστάσεις ορθοστατών ανά 2.0 μ. και στα επόμενα 8.0 μ. θα διαμορφώνεται 
στηθαίο με ορθοστάτες ανά 1.333 μ. 

Η πύκνωση των ορθοστατών 'μετά' το τέλος του μεσοβάθρου (ως προς την 

κατεύθυνση της κυκλοφορίας) θα γίνεται, όμοια, επί μήκους 32.Ο μ. Στα 
πρώτα 4.0 μ. αυτού του μήκους θα διαμορφώνεται στηθαίο με αποστάσεις 
ορθοστατών ανά 1.333 μ. και για τα επόμενα 28.Ο μ. θα διαμορφώνεται 
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στηθαίο με αποστάσεις ορθοστατών ανά 2.0 μ. Σε μήκος του μεσόβαθρου το 
στηθαίο θα διαμορφώνεται με αποστάσεις ορθοστατών ανά 1.333 μ. 

Στα εξωτερικά άκρα των κλάδων του αυτοκινητόδρομου κυρίως 

χρησιμοποιούνται μεταλλικά στηθαία ασφ'αλείας με εξαίρεση ειδικές 

περιπτώσεις, που χρησιμοποιούνται στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα, 

όπως: 

- Σε υψηλά ορύγματα για την οριοθέτηση της λωρίδας βραχωδών 

καταπτώσεων (στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται κυρίως τοίχοι 

αντιστήριξης). 

- Στην περίπτωση δημιουργίας κλειστού συστήματος αποχέτευσης για 

την προστασία από τα νερά του αυτοκινητόδρομου περιοχών όπως 

υδροβιότοποι, λίμνες (Υλίκη), κλπ. 

4. Σε τοίχους αντιστήριξης στρέψης. 

5. Σε γέφυρες στρέψης μήκους 6.0 μ. και μεγαλύτερου και οχετούς 

στρέψης. 

' 
6. Σε ανωφερικά απότομα πρανή (με κλίση υ:β>3:2) εφόσον το 'πόδι' 
τους βρίσκεται σε απόσταση D s 9.0 μ. από το άκρο των λωρίδων 
κυκλοφορίας ή των λωρίδων αλλαγής ταχύτητας. 

Κεντρικά Στηθαία Ασφαλείας 

Εφαρμόζονται στα προς την κεντρική νησίδα (πραγματική ή ιδεατή για την 
περίπτωση χωριστών κλάδων) άκρα κάθε κλάδου του αυτοκινητοδρόμου. 

Για την περίπτωση που το μέσο πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι 
μεγαλύτερο των 9.0 μ. οι κλάδοι θεωρούνται χωριστοί και τα στηθαία 
ασφαλείας που εφαρμόζονται αντιμετωπίζονται ως πλευρικά στηθαία. 

Για την περίπτωση που το μέσο πλάτος της κεντρικής νησίδας είναι 
μεγαλύτερο των 3.5 μ. και μικρότερο των 9.0 μ. κατασκευάζονται συνεχώς δύο 
μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας στα δύο άκρα του διαμορφωμένου πλάτους 
της νησίδας σε όλο το μήκος της. 
Στα ανοίγματα που διαμορφώνονται για την δυνατότητα συντήρησης του 
αυτοκινητοδρόμου, γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των άκρων και κατάλληλη 
αποκατάσταση της συνέχειας στο τμήμα που προβλέπεται η διαμόρφωση του 
ανοίγματος, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση των στηθαίων 

στην περίοδο συντήρησης. 

Για την περίπτωση που το πλάτος της κεντρικής νησίδας, μετρούμενο μεταξύ 
των οριογραμμών των εξωτερικών λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας, είναι 
μικρότερο των 3.5 μ., εφαρμόζονται αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας. 
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2.1.2 Μορφή στηθαίων ασφαλείας 

Ως προς την μορφή των στηθαίων ασφαλείας όπως έχει αναφερθεί και 
παραπάνω διακρίνουμε τις παρακάτω κατηγορίες: 

• Μονόπλευρα Στηθαία Ασφαλείας 

• Αμφίπλευρα Στηθαία Ασφαλείας 

2.1.3 Στήριξη των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 

Οι τρόποι που επιλέγονται για την στήριξη των μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας εξαρτώνται κυρίως από το διατιθέμενο βάθος και την επιφανειακή 
διαμόρφωση της ζώνης πάκτωσης. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Στην περίπτωση πάκτωσης των ορθοστατών σε ζώνη επιφανειακής 
διαμόρφωσης από φυτικές γαίες ή κοκκώδες υλικό η στήριξη γίνεται με 
απευθείας πάκτωση στο έδαφος. 

β. Για την περίπτωση πάκτωσης των ορθοστατών σε ασφαλτική επιφάνεια 
ή επιφάνεια από σκυρόδεμα προβλέπεται η κατασκευή ειδικών αναμονών 
(πλαστικοί σωλήνες από PVC) για την τοποθέτηση ορθοστατών. 
Μετά την οριζοντιογραφική και υψομετρική ρύθμιση των ορθοστατών, το 

απομένων κενό γεμίζει με άμμο και η επιφανειακή στρώση πάχους 5 εκ. 
γεμίζει με τσιμεντοκονία. 

γ. Στην περίπτωση που υπάρχει περιορισμός στο διαθέσιμο βάθος πάκτωσης 

των ορθοστατών (περίπτωση γέφυρας, οχετούς στρέψης, κλπ.) 
χρησιμοποιείται στηθαίο ασφαλείας με πλάκα αγκύρωσης στην βάση. 

Σε οποιαδήποτε θέση γίνεται στ&ρέωση σε τεχνικό έργο (γέφυρα, τοίχος κλπ.) 
η ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος στην περιοχή πάκτωσης είναι 825. 
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2.2 Απαιτήσεις στηθαίων ασφαλείας 

Τα στηθαία ασφαλείας, που τοποθετούνται κατά μήκος της οδού 

κατασκευάζονται όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω από χάλυβα ή 

σκυρόδεμα. Αλλα υλικά κατασκευής επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, μόνο 

εφόσον ανταπεξέρχονται με επιτυχία τις σχετικές δοκιμές πρόσκρουσης . 

Βασικό κριτήριο για την κωδικοποίηση των στηθαίων ασφαλείας, αποτελούν οι 

δοκιμές πρόσκρουσης οχημάτων. Η πρόσκρουση περιγράφεται από τρεις 
παράγοντες: 

• ολική μάζα του οχήματος, που προσκρούει 

• ταχύτητα του οχήματος κατά τη χρονική στιγμή της πρόσκρουσης 

• γωνία πρόσκρουσης του οχήματος 

Με το σκεπτικό αυτό ορίστηκαν 11 τυπικές περιπτώσεις πρόσκρουσης, οι 
οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 : Τυπικές περιπτώσεις πρόσκρουσης οχημάτων 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

ΤΒ 11 

ΤΒ 21 
ΤΒ 22 
ΤΒ 31 
ΤΒ 32 

ΤΒ 41 
ΤΒ 42 
ΤΒ 51 
ΤΒ 61 
ΤΒ 71 
ΤΒ 81 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΓΩΝΙΑ 

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ 

[km/h] [μοίρες] 

100 20 

80 8 
80 15 
80 20 

11 ο 20 

70 8 
70 15 
70 20 
80 20 
65 20 
65 20 

Παρατήρηση : Για τους συμβολισμούς βλέπε σελίδα 23. 

ΟΛΙΚΗ ΜΑΖΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

[kg] 

900 

1300 
1300 
1500 
1500 

10000 
10000 
13000 
16000 
30000 
38000 

19 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Από το συνδυασμό των τυπικών περιπτώσεων πρόσκρουσης οχημάτων 
προέκυψαν 9 κατηγορίες ικανότητες αναχαίτισης, που φαίνονται στον πίνακα 
2.2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Κατηγορίες ικανότητας αναχαίτισης 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

για προσωρινά Τ1 ΤΒ 21 
στηθαία ασφαλείας Τ2 ΤΒ 22 

Τ3 ΤΒ 41 + ΤΒ 21 

κανονική Ν 1 ΤΒ 31 
Ν2 ΤΒ 32 + ΤΒ 11 

μεγάλη Η 1 ΤΒ 42 + ΤΒ 11 
Η2 ΤΒ 51 + ΤΒ 11 
Η3 ΤΒ 61 + ΤΒ 11 

πολύ μεγάλη Η 4a ΤΒ 71 + ΤΒ 11 
Η 4b ΤΒ 81 + ΤΒ 11 

Παρατήρηση : Για τους συμβολισμούς βλέπε σελίδα 23. 

Για ένα συγκεκριμένο στηθαίο ασφαλείας η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζει τη 
δυσμενέστερη τυπική περίπτωση πρόσκρουσης, που είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία το στηθαίο αυτό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να 
ικανοποιεί και τις απαιτήσεις ομαλής αναχαίτισης ελαφρότερων οχημάτων 
(κατά κανόνα της τυπικής περίπτωσης πρόσκρουσης ΤΒ 11 ). 
Ετσι κάθε κατηγορία ικανοποιεί όλες τις χαμηλότερες. 

Σε περίπτωση πρόσκρουσης τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να 
εξασφαλίζουν στους επιβάτες μια ανεκτή καταπόνηση. 
Η απαίτηση αυτή είνqι ιδιαίτερα σημαντική για προσκρούσεις ελαφρών 

οχημάτων (τυπική περίπτωση ΤΒ 11 ). 
Οι ευρωπαικές τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν καταλήξει στον ακριβή 
τρόπο καταπόνησης των επιβατών εξαιτίας της βίαιης επιβράδυνσης του 

οχήματος. 

Σήμερα υπάρχουν δυο θεωρητικοί τρόποι, που δεν μπορούν να 
συσχετιστούν μεταξύ τους. Ο πρώτος τρόπος, που εφαρμόζεται σήμερα 
κυρίως σε χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης, αξιολογεί τη σφοδρότητα της 
πρόσκρουσης με βάση το συνδυασμό των επιταχύνσεων, στις οποίες 
υπόκεινται οι επιβάτες κατά τις διευθύνσεις των τριών διαστάσεων του 

20 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

οχήματος, και προσδιορίζεται με το δείκτη ασφαλείας της · επιτάχυνσης ASI 
(acceleration severity index). 
Η δεύτερη μέθοδος εφαρμόζεται σήμερα στην Μ. Βρετανία και χρησιμοποιεί τη 
θεωρητική ταχύτητα της κεφαλής κατά την πρόσκρουση THIV (theoretical 
hand impact νelocity) και την επιβράδυνση της κεφαλής μετά την 
πρόσκρουσης PHD (postimpact head deceleration). 

Με βάση την καταπόνηση των επιβατών εξαιτίας της βίαιης επιβράδυνσης : 
τα στηθαία διακρίνονται σε δυο κατηγορίες όσον αφορά τη σφοδρότητα 
πρόσκρουσης, που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.3 

Εχει συμφωνηθεί κατά τα επόμενα έτη τα στηθαία να αξιολογούνται και με 
τους δυο τρόπους. Αφού αποκτηθεί ικανοποιητική εμπειρία στο θέμα αυτό, 
προβλέπεται να επιλεγεί τελικά ο πλέον κατάλληλος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 : Κατηγορίες σφοδρότητας πρόσκρουσης 

ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Α ASI < 1.0 
THIV < 9 & PHD < 15 g 

Β ASI < 1.4 
THIV < 12 & PHD < 20 g 

Παρατήρηση : Για τους συμβολισμούς βλέπε σελίδα 23. 

Ενα στηθαίο κρίνεται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφαλείας, εφόσον κατά 

τη δοκιμαστική πρόσκρουση συγκρατεί και επαναφέρει ομαλά στο οδόστρωμα 
το όχημα, χωρίς να παρουσιάσει θραύση σε κανένα κύριο διαμήκες στοιχείο 
του. 

Επίσης δεν επιτρέπεται να αποσπώνται βασικά στοιχεία του στηθαίου 
ασφάλειας, ούτε να εισέρχονται τμήματά του στο όχημα. Το όχημα κατά την 
πρόσκρουση και μετά από αυτή δεν επιτρέπεται να ανατραπεί. 
Μετά την πρόσκρουση το όχημα πρέπει να κινείται μέσα σε μια 
προκαθορισμένη στενή λωρίδα κατά μήκος του στηθαίου ασφαλείας. 
Εξαιτίας της πρόσκρουσης επιτρέπονται μόνο μικρές παραμορφώσεις στην 
καμπίνα των επιβατών των επιβατικών οχημάτων. Τέλος προσδιορίζεται η 
πλευρική παραμόρφωση του στηθαίου κατά την πρόσκρουση (δυναμική 
παραμόρφωση). 
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Το λειτουργικό πλάτος του στηθαίου προκύπτει από την πρόσθεση του 

κατασκευαστικού πλάτους του και της δυναμικής παραμόρφωσης, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 2.1. 
Επειδή η επιλογή του κατάλληλου στηθαίου εξαρτάται συχνά από τη 
διαθέσιμη απόσταση αυτού από πλευρικά εμπόδια, το λειτουργικό πλάτος 

αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

i κατασκευαστικό! δυναμική 
πλάτος ι παραμόρφωση 
. 1 . . 

λειτουργικό πλάτος · 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 : Ορισμός πλάτους λειτουργίας 

Ανάλογα με το λειτουργικό πλάτος τα στηθαία ασφάλειας διακρίνονται σε 

κατηγορίες σύμφωνα με τον πίνακα 2.4. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 : Κατηγορίες πλάτους λειτουργίας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

W1 
W2 
W3 
W4 
W5 
W6 
W7 
W8 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑ ΤΟΣ 

[m] 

< 0.6 
< 0.8 
< 1.0 
< 1.3 
< 1.7 
< 2.1 
< 2.5 
< 3.5 

Παρατήρηση : Για τους συμβολισμούς βλέπε σελίδα 23. 
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2.2.1 Μέθοδοι δοκιμών 

Το βασικό κριτήριο, με το οποίο επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση των 
συστημάτων αναχαίτισης, που εφαρμόζονται στις ευρωπαικές χώρες, είναι οι 
δοκιμές πρόσκρουσης οχημάτων. 

Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί η ενιαία αξιολόγησή τους, επιβάλλεται η 
ακριβή περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής των δοκιμών πρόσκρουσης, των 
ανοχών και των δοκιμαστικών πεδίων. 

Η σχετική προδιαγραφή βρίσκεται σχεδόν στην τελική μορφή της. 

Μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός δοκιμών σε 

διάφορες χώρες της Ευρώπης για τη μελέτη της συμπεριφοράς των 
συστημάτων αναχαίτισης και ιδιαίτtρα των στηθαίων ασφαλείας. 

Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι τα κριτήρια, που θεσπίζονται στις ευρωπαικές 
Τεχνικές προδιαγραφές είναι τόσο σύνθετα και αυστηρά, ώστε καμιά 

πειραματική δοκιμή μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά. 

Αυτό σημαίνει ότι τα προιόντα όλων των ευρωπαικών προδιαγραφών 
οφείλουν να επανακριθούν .. 

2.2.2 Συμβολισμοί 

ΤΒ : χαρακτηρισμός κατηγορίας τυπικής περίπτωσης πρόσκρουσης 
οχήματος. 

Τ, Ν, Η : χαρακτηρισμοί κατηγορίας ικανότητας αναχαίτισης. 

ASI : δείκτης ασφαλείας της επιτάχυνσης ( ecceleration seνerity index). 

THIV : θεωρητική ταχύτητα της κεφαλής κατά την πρόσκρουση (theoretical 
head impact νelocity). 

PHD : επιβράδυνση της κεφαλής μετά την πρόσκρουση (postimpact head 
decelaration). 

W : χαρακτηρισμός κατηγορίας πλάτους λειτουργίας. 
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3. 1 Απορροφητές κινητικής ενέργειας : 
Νέα Συστήματα Παθητικής Ασφάλειας Οδών 

Η ανάπτυξη και εφαρμογή των στηθαίων ασφάλειας από χάλυβα και 
σκυρόδεμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας. 

Ομως τα συστήματα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή να αντιμετωπίσουν 
προσκρούσεις οχημάτων με μεγάλη γωνία. Αυτή η αιτία, που οδήγησε στην 

ανάπτυξη κατά τα τελευταία έτη νέων συστημάτων παθητικής ασφάλειας 
οδών, τα οποία είναι σε θέση να απορροφούν την κινητική ενέργεια των 
οχημάτων σε περίπτωση πρόσκρουσης. 

Στηθαία ασφαλείας οδών από χάλυβα ή από σκυρόδεμα παρέχουν 
επαρκή προστασία σε οχήματα που παρεκκλίνουν από την πορεία τους, 
εφόσον η γωνία πρόσκρουσης είναι μικρή, δηλαδή μέχρι 15 μοίρες. 
Σε θέσεις όμως, όπου πιθανή πρόσκρουση οχημάτων πραγματοποιείται με 
μεγάλη γωνία, η αποτελεσματικότητα των στηθαίων περιορίζεται σημαντικά. 

Τέτοιες θέσεις είναι κατά κύριο λόγο: 

• αρχή διαχωριστικών νησίδων σε οδούς με δύο ανεξάρτητα ρεύματα 
κυκλοφορίας 

• νησίδες εξόδου σε ισόπεδους ή ανισόπεδους κόμβους 

Βασικοί λόγοι κυκλοφοριακής ασφάλειας απαγορεύουν βέβαια την 
ύπαρξη εμποδίων στις παραπάνω θέσεις. Ομως στην πράξη αυτό 
αποδεικνύεται αναπόφευκτο. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο σε διαχωριστικές 

νησίδες να υπάρχουν κατασκευές ιδιαίτερα επικίνδυνες για την οδική 
ασφάλεια, όπως πυλώνες γεφυρών, ιστοί πληροφοριακών πινακίδων, ιστοί 
ηλεκτροφωτισμού, φωτεινοί σηματοδότες, άκρα στηθαίων ασφάλειας κλπ. 
Για την προστασία των οχημάτων σε τέτοιες θέσεις απαιτείται η ανάπτυξη και 
χρήση κατάλληλων συστημάτων παθητικής ασφάλειας οδών. 

Σε περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης οχήματος σε σύστημα 
παθητικής ασφάλειας βασικός σκοπός του τελευταίου είναι να επιβραδύνει 
ομαλά και τελικά να ακινητοποιήσει το όχημα, πριν αυτό φτάσει στο εμπόδιο. 
Αυτό σημαίνει ότι η κινητική ενέργεια του οχήματος πρέπει να απορροφηθεί 
από το σύστημα παθητικής ασφάλειας και να μεταβληθεί σε παραμόρφωση. 
Γι' αυτό τα ειδικά συστήματα παθητικής ασφάλειας οδών για μετωπική 
πρόσκρουση χαρακτηρίζονται σαν απορροφητές κινητικής ενέργειας. 

Η επιβράδυνση, που προκαλούν τα συστήματα αυτά στα οχήματα, πρέπει να 
βρίσκεται μέσα σε όρια, τα οποία μπορεί να ανεχτεί ο ανθρώπινος 
οργανισμός, με την προυπόθεση ότι οι επιβάτες χρησιμοποιούν ζώνες 
ασφαλείας. 
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3.2 Βασικές ιδιότητες 

Η έρευνα και η χρήση των απορροφητών ενέργειας ξεκίνησε από τις 
Η . Π.Α. Με βάση τα συστήματα, τα οποία εφαρμόστηκαν στη χώρα αυτή, 
αξιόλογη έρευνα πραγματοποιήθηκε αργότερα και σε ορισμένες ευρωπαικές 
χώρες, όπως οι Μ. Βρετανία, Γαλλία, η Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία. 

Η εμπειρία από την εφαρμογή των απορροφητών ενέργειας απέδειξε 
ότι τα συστήματα αυτά εκτός από τη βασική ιδιότητά τους, δηλαδή την ομαλή 
και ήπια επιβράδυνση των προσκρουόμενων οχημάτων, πρέπει να 

ικανοποιούν και ορισμένες άλλες απαιτήσεις: 

• Σε περίπτωση κατά την οποία η πρόσκρουση ενός οχήματος δεν είνάι 
απόλυτα μετωπική το σύστημα οφείλει να επιδείξει διπλή δράση, 

δηλαδή να επιβραδύνει και ταυτόχρονα να καθοδηγήσει ήπια το όχημα. 

Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην πράξη, αφού η 

απόλυτα μετωπική πρόσκρουση αποτελεί σπάνιο γεγονός. 

• Το σύστημα παθητικής ασφάλειας πρέπει να εμφανίζει ενιαία και 
στερεή κατασκευή, ώστε σε πιθανή πρόσκρουση οχήματος να μη 

αποσπώνται τμήματά του, τα οποία θα αποτελούν εστίες κινδύνου για 
την διερχόμενη κυκλοφορία. 

• Συχνά οι απορροφητές ενέργειας τοποθετούνται σε συνδυασμό με άλλα 

μέσα παθητικής ασφάλειας οδών (π.χ. στηθαία ασφάλειας από χάλυβα 

ή σκυρόδεμα).Σε τέτοια περίπτωση η διαμόρφωσή τους οφείλει να 

επιτρέπει την σύνδεση με τα άλλα μέσα παθητικής ασφάλειας σε ένα 
ενιαίο σύστημα. 

• Η τοποθέτησή τους επίσης και η συντήρηση - επισκευή των 
απορροφητών ενέργειας πρέπει να είναι απλές, εύκολες και 

οικονομικές. 

3.3 Είδη απορροφητών ενέργειας 

Ανάλογα με τη θέση στην οδό και τον ακριβή σκοπό εφαρμογής έχουν 

αναπτυχθεί διάφοροι τύποι απορροφητών ενέργειας. Η εικόνα 3.1 
παρουσιάζει συνοπτικά τους σημαντικότερους τύπους συστημάτων σε σχέση 

με το πεδίο εφαρμογής τους. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.1 : Συστήματα και πεδίο εφαρμογής απορροφητών 
κινητικής ενέργειας 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ 

ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΜΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΙΑ 

ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΚΥΨΕΛΕΣ ΥΓΡΩΝ 
'----

ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠ Ι ΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΝΗΣΙΔΩΝ (Π.Χ. 

GREAT,RIMOB) 

ΑΚΡΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
-

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗΘΑΙΑ 

(Π.Χ . SENTRE, TREND) 

ΑΘΡΩΤΑ ΤΟΞΑ 

ΜΕ ΕΜΤΗΡΙΩΤΗ ΧΟΡΔΗ 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Π . Χ. GREAT - CZ) 
'----

ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
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3.3.1 Πλαστικά βαρέλια 

Πλαστικά βαρέλια, τα οποία περιέχουν άμμο ή νερό, αποτελούν τους πιο 
απλούς απορροφητές ενέργε ι ας. Δ ιατάσσονται σε σειρές μπροστά από 

επικίνδυνα εμπόδια. Η ομαλή επιβράδυνση των προσκρουόμενων οχημάτων 

επιτυγχάνεται χάρη στην προοδευτική αύξηση της ποσότητας της άμμου ή του 
νερού μέσα στα βαρέλια από τις πρώτες προς τις τελευτα ίες σειρές. Επειδή η 
κινη τική ενέργε ια των οχημάτων απορροφάται από μεγάλη μάζα του 

συστήματος , ο ι απορροφητές ενέργειας αυτού του τύπου χαρακτηρίζοντα ι σαν 

συστήματα αδράνειας. 

Τα πλαστικά βαρέλι α με άμμο ή νερό παρουσιάζουν τα μεγάλα 
πλεονεκτήματα ότι είναι πολύ απλά στην κατασκευή, εύκολα στην τοποθέτηση 
κα ι οικονομ ι κά τόσο στην αρχική προμήθεια - τοποθέτηση όσο και στην 
συντήρηση επισκευ ή. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζουν μια σειρά 
μειονεκτήματα: 

• Σε περ ίπτωση πλαγ ι ομετωπι κής πρόσκρουσης δεν είνα ι σε θέση να 
καθοδηγήσουν το προσκρουόμενο όχημα . 

• Κατά την πρόσκρουση αποσπώντα ι τα πλαστικά καλύμματα των 
βαρελιών και εκρέει το υλικό πλήρωσης με συνέπεια να παρακωλύεται 
η διερχόμενη κυκλοφορ ία . 

• Μετά από κάθε πρόσκρουση απαιτείται η επανατοποθέτηση και 

πλήρωση των πλαστικών βαρελιών, προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν με επιτυχία νέα πρόσκρουση. 

Τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, περιορίζουν το πεδίο 
εφαρμογής των πλαστικών βαρελιών σε θέσεις με μεμονωμένα εμπόδια , τα 
οποία βρίσκονται σχετικά μακριά από το κατάστρωμα · της οδού κα ι 
παρουσιάζουν μ ικρή συχνότητα ατυχημάτων, όπως για παράδειγμα οι 
πυλώνες γεφυρών σε ανισόπεδες διασταυρώσεις ή κόμβους. 
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Μια τέτοια διάταξη πλαστικών βαρελιών φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

ΕΙΚΟΝΑ 3.2 : Πλαστικά βαρέλια τοποθετημένα μπροστά από βάθρο γέφυρας. 
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3.3.2 Κυψέλες υγρών 

Κυψέλες υγρών είναι ελαστικοί κύλινδροι, οι οποίοι περιέχουν διάλυμα 
νερού και αντιψυκτικού. Περισσότερες κυψέλες περιβάλλονται από μια ζώνη 

προστασίας και συνθέτουν μια ομάδα κυψελών. 

Σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος πάνω σε ομάδα κυψελών η κινητική 
ενέργεια απορροφάται από το υγρό, το οποίο συμπιέζεται και εκρέει από τις 

κυψέλες. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα των κυψελών υγρών είναι ότι αντέχουν χωρίς 
σοβαρές ζημιές σε περισσότερο αριθμό προσκρούσεων. 

Ανά διαστήματα απαιτείται η πλήρωση υγρού στις κυψέλες, που έχουν 

συμπιεστεί. Η εφαρμογή των κυψελών ενδείκνυται για ταχύτητες οχημάτων 

μέχρι 70 km/h και για προστασία από σημειακά εμπόδια, όπως στύλοι 
οργανισμών κοινής ωφέλειας, ιστού πινακίδων σήμανσης, φωτεινοί 

σηματοδότες ή και παραπήγματα διοδίων. Η εικόνα 3.3 δείχνει ομάδα 

κυψελών υγρών, η οποία περιβάλλει ιστό φωτεινού σηματοδότη. 

ΕΚΟΝΑ 3.3 : Προστασία φωτεινού σηματατοδότη από κυψέλες υγρών. 
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3.3.3 Ανεξάρτητα τηλεσκοπικά συστήματα 

Οι πλέον εφαρμοζόμενοι σήμερα απορροφητές ενέργειας επιβραδύνουν 

τα προσκρουόμενα οχήματα χάρη στην παραμόρφωση που υφίστανται, γι' 

αυτό χαρακτηρίζονται σαν συστήματα παραμόρφωσης. Αποτελούνται από 
δύο βασικά τμήματα: 

1. τον φέροντα οργανισμό με τις προστατευτικές λεπίδες 

2. τα στοιχεία πλήρωσης για την απορρόφηση της κινητικής ενέργειας 

Μια ομάδα τέτοιων συστημάτων προορίζεται για ανεξάρτητη λειτουργία, 
δηλαδή μπροστά από μεμονωμένα εμπόδια χωρίς να προβλέπεται σύνδεση 

με στηθαία ασφάλειας από χάλυβα ή σκυρόδεμα. 

Ο φέρων οργανισμός των συστημάτων αυτών αποτελείται από σωληνωτά 
χαλύβδινα πλαίσια τοποθετημένα σε σειρά. Τα πλαίσια στηρίζονται στο 
έδαφος με απλή έδραση των ορθοστατών, ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης 

οχήματος να είναι δυνατή η μετατόπισή τους κατά μήκος δυο καλωδίων -
οδηγών. Το μέτωπο περιβάλλεται από ελαστική ή πλαστική ασπίδα, ενώ τα 
πλευρά προστατεύονται από επίπεδες χαλύβδινες λεπίδες, οι οποίες έχουν 

δυνατότητα τηλεσκοπικής μετατόπισης. 

Στην εικόνα 3.4 παρουσιάζεται σχηματικά η κατασκευαστική διαμόρφωση 

ενός ανεξάρτητου τηλεσκοπικού απορροφητή ενέργειας. 

ΕΙΚΟΝΑ 3.4 
συστήματος. 

αγκύρωση καλωδίου 

· χαλύβδινο πλαίσιο 

καλώδιο καθοδήγησης 

Κατασκευαστική διαμόρφωση ανεξάρτητου τηλεσκοπικού 
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Η απορρόφηση της κινητικής ενέργειας των προσκρουόμενων οχημάτων 
επιτυγχάνεται από τα στοιχεία πλήρωσης , που διατάσσονται μεταξύ των 

διαδοχικών χαλύβδινων πλαισίων. Ανάλογα με τον ακριβή τύπο του 
απορροφητή ενέργειας σαν στοιχεία πλήρωσης χρησιμοποιούνται σήμερα : 

• Χαλύβδινα βαρέλια, τα οποία φέρουν οπές στην άνω και κάτω 
βάση. 

• Το μέγεθος και ο αριθμός των οπών καθορίζουν την αντίσταση 
σε ενδεχόμενη πρόσκρουση οχήματος . 

• Ελαστικοί κύλινδροι με διάλυμα νερού και αντιψυκτικού (κυψέλες 

υγρών), το οποίο σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος 
συμπιέζεται και εκρέει. 

• Πρίσματα από ελαφρό σκυρόδεμα, τα οποία περιβάλλονται από 
μεμβράνη οπλισμένη με σύρμα . Σε ενδεχόμενη πρόσκρουση το 
σκυρόδεμα συμπιέζεται και θραύεται, ενώ το οπλισμένο 
περίβλημα δεν επιτρέπει το διασκορπισμό των θραυσμάτων. 

• Κιβώτια από σκληρό χαρτόνι , που περιέχουν αφρό 
πολυουρεθάνης (Hex - Foam). 

Τα τηλεσκοπικά συστήματα παραμόρφωσης παρέχουν στα οχήματα 
επαρκή ασφάλεια για πρόσκρουση με γωνία από 15 μοίρες μέχρι 90 μοίρες 
(μετωπική πρόσκρουση). 
Είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με επιτυχία πρόσκρουση βαρέων οχημάτων 
για τυπικές ταχύτητες αυτοκινητοδρόμων . Ενα βασικό πλεονέκτημά τους είναι 
ότι κατά κανόνα αντέχουν χωρίς σοβαρές ζημϊές σε περισσότερες από μια 

προσκρούσεις. 

Σε μία τυπική πρόσκρουση καταστρέφεται περιορισμένος μόνο αριθμός 

στοιχείων πλήρωσης, έτσι ώστε το σύστημα εξακολουθεί να παρέχει 
ικανοποιητική ασφάλεια και πριν από την αντικατάσταση των 
καταστραμμένων στοιχείων πλήρωσης. 
Κατά συνέπεια είναι δυνατή η περιοδική αντικατάσταση των στοιχείων , που 

έχουν υποστεί ζημιές. 

Τυπικά σημεία τοποθέτησης ανεξάρτητων τηλεσκοπικών απορροφητών 

ενέργειας είναι: 

• νησίδες εξόδου σε περιοχές κόμβων 

• διχάλες αυτοκινητοδρόμων 

• βάθρα γεφυρών σε ανισόπεδες διασταυρώσεις 

• παραπήγματα διοδίων 

εφόσον βέβαια δεν απαιτείται η σύνδεση με υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας . 
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Στην εικόνα 3.5 φαίνονται ανεξάρτητα τηλεσκοπικά συστήματα τοποθετημένα 
μπροστά από βάθρα γέφυρας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.5 : Ανεξάρτητα τηλεσκοπικά συστήματα με κυψέλες υγρών 
τοποθετημένα μπροστά από βάθρα γέφυρας. 
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3.3.4 Τηλεσκοπικά συστήματα για στηθαία διαχωριστικών νησίδων 

Σε οδούς με δυο ανεξάρτητα ρεύματα κυκλοφορίας τοποθετούνται κατά 
κανόνα στηθαία ασφαλείας κατά μήκος και των δυο πλευρών της 
διαχωριστικής νησίδας. 

Τα άκρα τους αποτελούν ιδιαίτερα επικίνδυνα σημεία, επειδή σε περίπτωση 
πρόσκρουσης προκαλείται εμβολισμός ή ανατροπή του οχήματος. 

Δυο γνωστά και διαδεδομένα συστήματα , τα οποία έχουν επινοηθεί για να 
τοποθετούνται σε στενές θέσεις και να προσαρμόζονται στα άκρα στηθαίων 

από χάλυβα ή σκυρόδεμα, είναι τα GREAT (Guard Rail Energy Absorbing 
Terminal) και RJMOB (Rimpelbuis Obstakelbevei/iger). 

Ενα βασικό πλεονέκτημα του συστήματος GREAT, παρουσιάζεται στην 
εικόνα 3.6, είναι το σχετικά μικρό πλάτος του, που ανέρχεται σε 1.00 μ. Και 
επιτρέπει την τοποθέτηση του ακόμα και σε πολύ στενές διαχωριστικές 
νησίδες. 

Αντίθετα το σύστημα RΙΜΟΒ απαιτεί ελάχιστο πλάτος νησίδας 3.00 μ. 

Ο απορροφητής ενέργειας GREAT αποτελείται από χαλύβδινο πλαίσιο, 
το οποίο συντίθεται από σωληνωτά διαφράγματα και πλευρικές λεπίδες με 
τριπλή καμπύλωση. Στο μέτωπο του συστήματος προσαρμόζεται ασπίδα από 

πλαστικό υλικό. 
Οι ορθοστάτες στήριξης του πλαισίου δεν αγκυρώνονται στο έδαφος, αλλά 
συνδέονται έμμεσα με αλυσίδες και οδηγούς, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
τηλεσκοπική μετατόπιση του συστήματος σε περίπτωση πρόσκρουσης 
οχήματος. 

Οι ορθοστάτες εδράζονται πάνω σε θεμέλιο από σκυρόδεμα. Στους χώρους 
μεταξύ των διαδοχικών διαφραγμάτων προσαρμόζονται στοιχεία 
απορρόφησης της κινητικής ενέργειας. Αρχικά τα στοιχεία αυτά 
κατασκευαζόντουσαν από ελαφρό σκυρόδεμα, σήμερα όμως έχει επικρατήσει 
η χρήση κιβωτίων από σκληρό χαρτόνι, που περιέχουν αφρό πολυουρεθάνης 
(Hex - Foam). 

ΕΙΚΟΝΑ 3.6 · 
Απορροφητής 
ενέργειας του 
συστήματος 

GREAT 

33 



ΚΕΦΑΛΑ/Ο 3 

Στην εικόνα 3.7 παρουσιάζεται σχηματικά η κατασκευαστική διαμόρφωση του 
συστήματος GREA Τ. Παραλλαγή του συστήματος, γνωστή σαν GREAT CZ, 
έχει αναπτυχθεί ειδικά για προσωρινή χρήση σε θέσεις οδών, όπου 
εκτελούνται έργα. 

κιβώτιο Hex Foan · 

έλασμα σύνδεσης αλυσίδων 

πλευρικές λεπίδες 

. αγκύρωση καλωδίου καθοδήγησης 

ΕΙΚΟΝΑ 3.7: Κατασκευαστική διαμόρφωση του συστήματος GREAT 

Σε περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης οχήματος πάνω σε 
απορροφητή ενέργειας του συστήματος GREAT οι πλευρικές χαλύβδινες 
λεπίδες συμπιέζονται τηλεσκοπικά. 

Παράλληλα συνθλίβονται τα στοιχεία μεταξύ των διαφραγμάτων και η κινητική 
ενέργεια μετατρέπεται σε παραμόρφωση. Για να επανακτήσει την αρχική 
κατάστασή του το σύστημα, απαιτείται αντικατάσταση της μετωπικής ασπίδας 
και των στοιχείων απορρόφησης ενέργειας , που έχουν συνθλιβεί. 
Ομως εξακολουθεί να παρέχει επαρκεί ασφάλεια και πριν από την 
αντικατάσταση των καταστραμμένων στοιχείων πλήρωσης. Σε περίπτωση 
πλευρικής πρόσκρουσης οχήματος το σύστημα λειτουργεί σαν χαλύβδινο 
στηθαίο ασφάλειας. 

Το σύστημα RΙΜΟΒ είναι παρόμοιο με το σύστημα GREAT. Στους 
μεταξύ των διαφραγμάτών χώρους προσαρμόζονται λεπτότοιχοι διαμήκεις 
σωλήνες. Σε περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης οχήματος οι σωλήνες 
συμπιέζονται σαν φυσαρμόνικα. Η ομαλή επιβράδυνση των προσκρουόμενων 
οχημάτων εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση σωλήνων διαφορετικών 
διαμέτρων . 

Στα πρώτα διαφράγματα τοποθετούνται σωλήνες μικρότερης διαμέτρου, ενώ 
στη συνέχεια η διάμετρος των σωλήνων αυξάνεται σταδιακά. 
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3.3.5 Τηλεσκοπικά συστήματα για μεμονωμένα στηθαία 

Τα άκρα στηθαίων ασφαλείας αποτελούν επικίνδυνο σημείο σε 
περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης οχήματος, επειδή είναι δυνατό να 
προκαλέσει ανατροπή ή εμβολισμό του οχήματος . 

Για να ανατραπούν αυτοί οι κίνδυνοι , έχουν επινοηθεί τα συστήματα SENTRE 
και TREND, τα οποία προσαρμόζονται αντίστοιχα στα άκρα στηθαίων από 
χάλυβα και σκυρόδεμα. 

Τα επιμέρους στοιχεία, από τα οποία συντίθενται οι απορροφητές 
ενέργειας SENTRE και TREND είναι τα εξής: 

• Χαλύβδινες πλευρικές λεπίδες με τριπλή καμπύλωση και 
δυνατότητα τηλεσκοπικής μετατόπισης , οι οποίες σε περίπτωση 

πλευρικής πρόσκρουσης οχήματος λειτουργούν σαν χαλύβδινα 
στηθαία ασφάλειας. 

• Μετωπική ασπίδα από πλαστικό ή ελαστικό υλικό. 

• Χαλύβδινο έλασμα προσαρμογής των τριπλά καμπυλωμένων 
πλευρικών λεπίδων στις διπλά καμπυλωμένες λεπίδες των 

χαλύβδινων στηθαίων ή στις επίπεδες παρειές των στηθαίων 

σκυροδέματος. 

• Χαλύβδινοι ορθοστάτες στήριξης με ολισθαίνουσες βάσεις , που 
εδράζονται πάνω σε θεμέλιο σκυροδέματος. 

• Καλώδιο για την καθοδήγηση του συστήματος σε περίπτωση 

μετωπικής πρόσκρουσης οχήματος. 

• Δοχεία άμμου για την απορρόφηση της κινητικής ενέργειας και 
την ομαλή επιβράδυνση των προσκρουόμενων οχημάτων. 

Το σύστημα TREND οφείλει επιπλέον να παρουσιάζει επαρκή αντίσταση σε 
περίπτωση πλευρικής πρόσκρουσης οχήματος, ώστε το όχημα να μη 
επιπέσει στο μέτωπο του στηθαίου ασφάλειας από το σκυρόδεμα , αφού 

προηγούμενα παρασύρει τις πλευρικές λεπίδες. 

Η αυξημένη αντίσταση των λεπίδων σε παραμόρφωση επιτυγχάνεται με τη 
βοήθεια χαλύβδινου ελκυστήρα Στην εικόνα 3.9 παρουσιάζεται σχηματικά η 
κατασκευαστική διαμόρφωση του συστήματος TREND. 
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έλασμα προσαρμογής 

χαλύβδινος ελκυστήρας 

πλευρικές λεπίδες 

ορθοστάτης 

ολισθαίνουσα βάση 

, αγκύρωσ11 καλωδίου 

καλώδιο καθοδήγησης 

δοχείο άμμου 
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θεμέλιο σκυροδέματος -

ΕΙΚΟΝΑ 3.9 : · Κατασκευαστική διαμόρφωση του συστήματος TREND 

3.3.6 Αρθρωτά τόξα με ελατηριωτή χορδή 

Νησίδες εξόδου σε περιοχές ανισόπεδων κόμβων αποτελούν τυπικά 
σημεία τοποθέτησης στηθαίων ασφάλειας από χάλυβα. Στην κορυφή των 
νησίδων, όπου συναντώνται τα σχεδόν παράλληλα στηθαία, ο κίνδυνος της 

μετωπικής πρόσκρουσης οχημάτων είναι αυξημένος, γι' αυτό οι ισχύοντες 
κανονισμοί συνιστούν την τοποθέτηση λεπίδων, οι οποίες καμπυλώνονται με 
ακτίνα τουλάχιστον 1.00 μ. Και δεν στηρίζονται με ορθοστάτες, αλλά 

συνδέονται στις γειτονικές λεπίδες των σχεδόν παράλληλων στηθαίων. 

Αυτή η διαμόρφωση έχει μειωμένη αντίσταση σε μετωπική πρόσκρουση 

οχήματος, γι' αυτό αναπτύχθηκαν συστήματα τόξων, τα οποία παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη αντίσταση και αποδείχτηκαν στην πράξη περισσότερο 

αποτελεσματικά. 

Το αρθρωτό τόξο με ελατηριωτή χορδή συντίθεται από δυο επίπεδες 
χαλύβδινες λεπίδες, οι οποίες συνδέονται αρθρωτά στην κορυφή του τόξου. 
Τα πέρατα των δυο επίπεδων λεπίδων συνδέονται επίσης μεταξύ τους κατά 
τη χορδή με χαλύβδινο ελατήριο μορφής κυματοειδούς ταινίας. 
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Στην εικόνα 3.1 Ο παρουσιάζεται αρθρωτό τόξο με ελατηριωτή χορδή σε 
νησίδα εξόδου κόμβου . 

ΕΙΚΟΝΑ 3.1 Ο : Αρθρωτό τόξο με ελατηριωτή χορδή σε νησίδα εξόδου κόμβου 

Σε περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης οχήματος αρχικά υποχωρούν 
οι δυο επίπεδες λεπίδες στην άρθρωση της κορυφής. Στην συνέχεια 
παραμορφώνεται το χαλύβδινο ελατήριο στην χορδή του τόξο, το οποίο έχει 
δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι 3.00 μ. 
Η διαδοχική λειτουργία των στοιχείων του συστήματος εξασφαλίζει την ομαλή 
επιβράδυνση του οχήματος. 
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3.3. 7 Ρυμουλκούμενα συστήματα για εξασφάλιση εργοταξίων 

Πεδίο εφαρμογής των απορροφητών κινητικής ενέργειας αποτελούν 
επίσης θέσεις οδών, όπου εκτελούνται έργα. 

Σκοπός τους είναι η προστασία τόσο των κινούμενων οχημάτων όσο και των 

απασχολούμενων συνεργείων . 

Σε περιοχές εργοταξίων μεγάλης χρονικής διάρκειας, όπου υπάρχουν 
μεμονωμένα εμπόδια ή άκρα στηθαίων ασφάλειας , μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πλαστικά βαρέλια ή ακόμα και ειδικά τηλεσκοπικά 
συστήματα. 

Τα τελευταία αποτελούν κατά κανόνα παραλλαγές των συνηθισμένων 

συστημάτων , που εμφανίζουν μικρότερο βάρος και κατάλληλη διαμόρφωση , 

ώστε οι διαδικασίες μεταφοράς , τοποθέτησης , συναρμολόγησης και 

απομάκρυνσης να είναι εύκολες και γρήγορες. 

Σε σταθερά εργοτάξια σύντομης διάρκειας (π.χ. επούλωση λάκκων 
οδοστρώματος) ή σε μετακινούμενα εργοτάξια, όπου τα συνεργεία 
μεταβάλλουν συνεχώς τη θέση εργασίας τους κατά μήκος της οδού (π.χ . 
διαγράμμιση, περιποίηση πρασίνου) , χρησιμοποιούνται ρυμουλκόμενοι 

απορροφητές ενέργειας. 

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από ένα κέλυφος και προσαρμόζονται στο 
πίσω μέρος των οχημάτων σήμανσης, τα οποία διατάσσονται πάνω στην οδό 

έτσι , ώστε να προστατεύουν τα συνεργεία. 

Οι πιο γνωστές παραλλαγές του συστήματος είναι: 

• κέλυφος από αλουμίνιο με κενό τον εσωτερικό χώρο 

• κέλυφος από ίνες γυαλιού (fiberglass) και πλήρωση του 
εσωτερικού χώρου με αφρό πολυουρεθάνης (Hex - Foam). 

Τα συστήματα αυτά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για ταχύτητες 
πρόσκρουσης μέχρι 75 km/h πάνω σε σταθμευμένα οχήματα συνεργείων. 

Σύστημα ρυμουλκόμενου απορροφητή ενέργειας παρουσιάζεται στην εικόνα 

3.11 . 
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ΕΙΚΟΝΑ 3.11 : Προστασία οχήματος σήμανσης με ρυμουλκόμενο σύστημα 
από κέλυφος αλουμινίου 
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ΚΕΦΑΛΑ/04 

4.1 Νομοθετικό πλαίσιο -Υπάρχουσες προδιαγραφές και 
Τεχνικές οδηγίες 

Γενικά 

Από τα τέλη της δεκαετίας του '50 τα απλά μονόπλευρα ή αμφίπλευρα 
μεταλλικά στηθαία αποτελούν το βασικό εξοπλισμό ασφάλειας των ελληνικών 
οδών. 

Το έτος 1988 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα ελληνική τεχνική προδιαγραφή 
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας, η οποία όμως παρουσιάζει μια σειρά από 
σοβαρά μειονεκτήματα: 

• Προβλέπει τη χρήση μόνο απλών μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων 
ασφαλείας και δεν αναφέρεται καθόλου σε ενισχυμένα στηθαία, παρά 
το γεγονός ότι τα τελευταία προσφέρουν αυξημένο βαθμό ασφάλειας , ο 
οποίος είναι επιβεβλημένος για τους νέους ελληνικούς 

αυτοκινητόδρομους . 

• Τα σοβαρότερα μειονεκτήματα εμφανίζονται στους ορθοστάτες. 
Επιλέχθηκε η ασύμμετρη διατομή C120, ενώ από τη διεθνή εμπειρία 
έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της διατομής Ι ΡΕ 100 ή της 

παρόμοιας Σ100. 

Το μήκος των ορθοστατών ανέρχεται σε 1.50 μ., δηλαδή το βάθος 
έμπηξης μόλις σε 0.75 μ., ενώ είναι γνωστό ότι για την αποτελεσματική 
λειτουργία τους απαιτείται ελάχιστο βάθος έμπηξης 1.20 μ. 
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος αποξήλωσης των ορθοστατών. 

Τέλος εκτός από την έμπηξη των ορθοστατών στο έδαφος ανά 4.00 μ . , 
δεν προβλέπεται κανένας άλλος τρόπος στήριξης, όπως σε κατασκευές 
από σκυρόδεμα ή σε περιοχές με υπόγεια δίκτυα οργανισμών κοινής 
ωφέλειας , ούτε μειωμένες αποστάσεις στη διάταξη των ορθοστατών. 

• Η αρχή και το τέλος των στηθαίων ασφαλείας προσεγγίζουν στο 
έδαφος με το χαμήλωμα του τελευταίου φατνώματος. Ομως η 
διαμόρφωση αυτή απαιτεί ειδικό τεμάχιο προσαρμογής. 
Αντίθετα, με τη διαμόρφωση τριών συνεχόμενων κεκλιμένων 
φατνωμάτων η χρήση του ειδικού τεμαχίου προσαρμογής είναι περιττή . 

Για να διορθωθούν τα λάθη και οι ελλείψεις της Τεχνικής προδιαγραφής , 
ιδιαίτερα όσον αφορά στους ορθοστάτες , εκδόθηκαν το έτος 1991 Τεχνικές 
οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν τη χρησιμοποίηση πολλών τύπων 
ορθοστατών ανάλογα με την απόσταση του παρόδιου εμποδίου από τα 

μεταλλικά στηθαία σύμφωνα με τον πίνακα 4.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 : Επιλογή ορθοστατών ανάλογα με τη απόσταση στηθαίου από 
επικίνδυνο εμπόδιο 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΦΡΥΔΙ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΔΙΟ ΕΜΠΟΔΙΟ 

d ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ d ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 

[m] ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ [m] ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΗΚΟΣ 
d>1.5 c 120 4.00 m 1.50 m d>1.60 c 120 4.00 m 1.50 m 

1.5>d>1 c 120 4.00 m 2.00 m 1.6>d>1.2 c 120 2.00 m 1.50 m 
1>d>0.5 c 120 4.00 m 2.00 m 1.2>d>0.9 ΙΝΡ 120 2.00 m 1.50 m 

0.5>d ΙΝΡ 120 2.00 m 2.00 m 0.9>d>0.6 ΙΝΡ 120 2.00 m 1.50 m 

Με την συμπλήρωση αυτή, όχι μόνο δεν βελτιώθηκαν ουσιαστικά οι ελλείψεις 

και τα λάθη της Τεχνικής προδιαγραφής, αλλά αντίθετα δημιουργήθηκαν δυο 

ακόμη σοβαρά προβλήματα: 

1. Η χρησιμοποίηση ισχυρών διατομών, όπως είναι η ΙΝΡ120 και 140, 
δείχνει ότι στη χώρα μας η λειτουργία των μεταλλικών στηθαίων 
προσομοιάζεται λανθασμένα με εκείνη του άκαμπτου τοίχου και όχι με 

εκείνη του παραμορφώσιμου ελκυστήρα. 

2. Προβλέπεται μια ολόκληρη σειρά από μορφές και μήκη ορθοστατών, 
ενώ το βέλος της παραμόρφωσης είναι δυνατόν να περιοριστεί με τη 
μείωση της απόστασης μεταξύ των ορθοστατών. 

4.1.1 Διαδικασία Μελέτης και Κατασκευής Εργων Οδοποιίας Δημοσίων 
Εργων 

Το Νομοθετικό Πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών Δημοσίων Εργων 
ρυθμίζεται βασικά από τα εξής: 

1. Το Ν. 716/77 'περί μητρώων μελετητών και αναθέσεως εκπονήσεως 

μελετών' 

2. Το Προεδρικό Διάταγμα 194/79 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 
716/77. 

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 696/74 'περί αμοιβών Μηχανικών και των σχετικών 
Προδιαγραφών Μελετών' όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89. 

4. Των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών (92/50, κλπ.) 
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Αντίστοιχα, το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Κατασκευή Δημοσίων Εργων 
ρυθμίζεται βασικά από τα εξής: 

5. Του Ν. 1418/84 'περί Δημοσίων Εργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων' 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94. 

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 609/85 που εκδόθηκε σε εφαρμογή του Ν. 
1418/84. 

7. Των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών. 

Από όλα τα παραπάνω, τα μόνα σχετικά με τα στηθαία ασφαλείας είναι τα 
άρθρα 159&4 και 160&2 . γ του Π.Δ. 696/74 όπου απλά γίνεται 'μνεία' περί 
στηθαίων ασφαλείας τα οποία εντάσσονται στην μελέτη σημάνσεως. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα η μελέτη σήμανσης - ασφάλισης εκπονείται 
ή στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή μετά την ολοκλήρωση των 
χωματουργικών. 

Πέρα από τα ανωτέρω εκδόθηκε πρόσφατα η Εγκύκλιος 

37/ΔΜΕΟ/α/ο/3429/11 . 9.1995 που αφορά την εκπόνηση Μελετών Δημοσίων 
Εργων. 

Στην Εγκύκλιο αυτή γίνεται μνεία ότι κατά το Τρίτο Στάδιο (Οριστική Μελέτη) 

της μελέτης των Αυτοκινητοδρόμων και του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού 
Δικτύου πρέπει να γίνεται μελέτη σήμανσης Ι ασφάλισης. 

Είναι φανερό ότι οι απλές αυτές αναφορές δεν καλύπτουν την σωστή 
αντιμετώπιση του θέματος της ασφάλισης των οδών και θα πρέπει να 

θεσπιστούν συμπληρωματικές διατάξεις. 

4.1.2 Υπάρχουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 

Από πλευράς Τεχνικών Προδιαγραφών - Νομοθετικά κατοχυρωμένων - είναι η 
Προδιαγραφή 'Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας οδών' ΦΕΚ 1898/6.4.1988, η 
οποία όμως δεν καλύπτει όλο το φάσμα των μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας. 

Η αναφορά στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) που έχει γίνει στα 
πλαίσια του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, ή άλλων οδικών αξόνων όπως 
Λεωφόρος Σταυρού - Ελευσίνας κ.α., παρόλο που τυγχάνει σήμερα ευρείας 
εφαρμογής, δεν έχει θέση επισήμων Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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4.1.3 Υπάρχουσες Τεχνικές Οδηγίες 

Σήμερα ισχύουν και εφαρμόζονται δύο Τεχνικές Οδηγίες: 

1. 'Τεχνική Οδηγία μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών', 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων, Διεύθυνση 
Δ3, Νοέμβριος 1991. 

2. 'Τεχνική Οδηγία στηθαίων από σκυρόδεμα', Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων, Διεύθυνση Δ3, Μάιος 

1991. 

Η πρώτη οδηγία εκδόθηκε συμπληρωματικά της Τεχνικής προδιαγραφής που 
ισχύει. 

Η δεύτερη οδηγία που εκδόθηκε για να καλύψει την κατασκευή στηθαίων από 

σκυρόδεμα, κρίνεται ικανοποιητική αλλά δεν καλύπτει πλήρως το αντικείμενο. 

Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην προσπάθεια που έγινε στα πλαίσια του 
ΠΑΘΕ με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) όπου δίνονται 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες που εφαρμόζονται ήδη με σημαντική επιτυχία 
και τείνουν να γενικευθούν, αλλά δεν αποτελούν θεσμοθετημένες Τεχνικές 

Οδηγίες για γενικευμένη εφαρμογή. 

43 



ΚΕΦΑΛΑ/Ο 4 

ΦΕΚ 189816.4. 1988 

Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας οδών 
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1 IOJ 

ΕΦΗΜΕΡ;Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥ ΛΛΟΥ 

189 -6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αpιθ . Οlχ. 1J:1f 6 
Ϊίρυδιαγραψή. μιταλλιχών σ~.ηΟαίων ασψαλείαc; οδι~ν. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛJ\ΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τιc; διατάξεις τοu Π.Δ. 910/ 10.10. 77 (ΦΕΚ :ΙΟS/ Α/ 10 . 1Ο . 77) 
.. ( 1,ψί Οργανισ110ύ του lπυυργείοu Δημοσίων Ί~ργων .. 

2. Ί'ιc; /;ιατ.iζειc; του άr;Ορuυ 21 ταυ Ν . 1 ι\.1 H/2~J . 2.B • \. (ΦΕΚ 2:1/Λ/ 
:L 1J.:L .H1I·) •Δrιι1ίισι.). ' Εpγα χαι pυΟ11ίσειc; συναψι:ιν Uψιχτων:" 

:1. Την αν.iγχη ιχσυγχρανισμuύ χαι συμπληpώσεωc; των ηδη υ1ταp
χυυσών Ι lροδιαγραψών μ.ετ.:χλλιχών σ~.ηΟαίων αr1φαλείαc; οδών χαι 

,ι_ Τη 1Jl:lγ/Oj325/H.'1· .B6 απόφαση ~υγχpότησηc; α11άδαc; εpγα
σίαc; για τη σύνταζη τηc; υπόψη Ι 1pοδιαγpαφiιc;. αποφασίζουμε: 

Την ίγχριση τηc; •Γlpοδιαγpαφής μ.εταλλιχών σ:ηΟαίων ασφαλεί~c; 
οδών• για τη μελί τη, χατασχευή, εγκατάσταση χαι ιλεrχο μεταλλιχων 
στηΟαίων ασφαλιίας οδών. 

11 απόφαση αυτή να δημυσιευΟεί ci.· , ' Εφηι:-εpίδα τηc; Κ υβιρνiι
σεως. 

Αθήνα, 8 Ιανοuαρίοu l 98B 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ 

ΜΙ::Τ ΑΛΛΙΚΑ ΣΤΙΙΘΑΙΑ ΛΣΦΛΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ 

1. ΑΝΊΊΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΙΞΔΙΟ ΕΦΛl'ΜΟΓΙΙΣ 

11 Πrο6ωγριιφί1 αοτιi Ι\ι1Ουρίζι: ι τις ιιπιιιτί1σι;ις που 1φt-· 
πιι να ικuνοπυιοί>ν τι1 μι:ωλλω'l στηΟuία ασφ(1λείιις• ιιυιι 
ωηοΟι;τούνται στις οδούς Ι\αι γι:νικότιφα όλες τις εργασίες 
Ι\ΙΗ κιιτιισl\ι : ιιές που σχιτίζονται μι: ιωτιi. 

2. Ul'lll\101 \Uλέιιε σχ. 1) 

Τα στηΟιιία ασφαλι:ίιις αποιι:λούντιιι: 

α) από οριζόντια χαλύβδινη λεπίδα 

ιη ιιπό κατακόρυφο στήριγμα (στύλο ή <φΟοστάτη) που 
πιιl\τιί1νι:τιιι στο έδαφος 

γ) ιιπ6 παρtμ[Ιλημα που ιοποΟcτι:ίται μι:ταξ\J στύλου και 
οριζόντιας λι:πίδας 

δ) από τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης (κοχλίες, περικό
χλια). 

Σχι)fι<ι 1. 

3. Υ ΛΙΚΛ ΚΑ ΊΆΣΚΕΥΙΙΣ . 

Ο χϊιλυj!ας κιιτιωl\cυής όλων των υλικιί>ν ποι> αναφέ-
11υντω στην παρ. 2 πρtπι:ι νιι είνω ST 37-2 Ι\αι να ιl\ιινο 

πιιιιί τις απιιιτήσεις του DIN 17100 και ASTM-153 (ως 
προς την ευΟριωστότητα). l:ι: περίπτωση διαφοροποίησης 

ισχί>1: ι η ιισφιιλέστερη πρόβλεψη. 

11 διιψόρφωοη των δοκιμίων ι:φι:λκιισμού γίνιτιιι ni>μ 

φωνιι μι: τυ ΙJΙΝ 53125. 
Οι χιιλυ[iουργίες που διιιΟέτουν τον παραπάνω χι'lλυβιι 

γιιι 1-;1η<Lσl\CΙ>ή των υλιl\ών των στηΟαίων ασφαλcίι1ς πρέ

ιιι . ι \.'ιι i) ί\ • υιιν πιοωποιητιl\ι) οωυς Ι\ιηιωκι: ιιuοτι\; , ι'>τι 0 

χϊιλιιjlιΊς ωυς ι:ίνω ST 37 2 Ι\ΙLΙ ιινωποl\11ίνι:ιιιι nτις ~ω

r>ωτιί.νω 1ψυ6ιιιγριιφtς. Το πισωπυιιμιl\ό ιωτό Οιι Ι\ιιτατί 

Οcται έγκαιρα στην Υπηρεσία επίβλι:ψι\ς. 



Ι7ιψ 

Οι κιηασκι::υαστtς στηΟαίων, ορΟοστατιον κ.λπ. ι;{ναι 
υποχrcωμέ\•οι νιι ι;ιδοποιούν το αρμόδιο εργαστήριο υλι-

1\ιi.Jν σημάνσεως για την έναρξη κατασκευi1ς των υλικών 

κι'ιΟι; διιιφο11ι;τικ1Ίς σύμ Ι3ασης. Το εργαστ1Ίριο μπορεί οπο
τι :οi1ποτι: να πι'φι:ι δι:ίγματα χ<ίλιψος αιι<'> το χιίφο παρα
γωγής και να κάνει τους σχεηκοί)ς ελέγχους. 

Ειiν τιι αποτι:λέομuτα ι:πι.ινηλημμέvων ελέγχων δι;ν εί
ναι Οι;τικά, ι:ιδοποωί>νται οι κατuσκι:υαστές των παραπάνω 
υλικύJν να μην προμηΟεύονται πλέον χάλυβα από την 
συγκεκριμένη χαλυ[Ιουργία μέχρις ότου ι:πόμενα δι:ίγματα 
της χαλυf3ουργίας f \ρι::Οούν κατάλληλα. 

Οι κατασκι:υιωτές στηΟαίων ι:πίσης Οα πρέr:cι να σφυ
ρηλατούν την ψιτορική τους ονομασία στις λεπίδες του 
στηΟιιίου. 

4. ΜΟΡΦΙΙ - ΔΙΑΣΤ ΑΣΕΙΣ 

4. ι. Οριζόντια χαλίιβδι VΙJ λεπίδα 

Το φί>λλο χάλυΙ3α που Οα χρ11σψοποιηΟεί για την δια
μόρφωση της λεπίδας που απεικονίζεται στο σχ. 2 πρέπει 
:να έχει πάχος 3 χιλιοστά, χωρίς το πάχος γαλβανίσματος. 
Το μέγεΟος και η Οέση των οπών για τους κοχλίες σύνδε
σης ψφανίζεται στο ίδιο σχήμα 2. 
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Σχήμιι 2. 

4.2. Κατακόρυφο στήριγμα (στύλος ορθοστάτης) 

Το κατιικδrυφο στήριγμα Ου. έχει μήκος 1500 χιλιοστά. 
Οι διαστιiσεις του, η Οέση ιωι οι διαστάσεις των Ο!Jιuν για 

τους ιωχλίι:ς στή1>ιξης εμφανίζοντιιι στο σχ. 3. 

r--- 230 ----1 

Γ 
Ι 12{) 1 

130 

1s - 1s 

80 

1soo - - - - -- -.- -

( α) 

----- 120 -----ι 

V,,------_L._, h 
20 t 55 

Τ +: 1 
s -Η-s-H-

Σχιiμα 3. 

4.3. Παρέμβλημα 

ΤοποΟετι: ίτιιι μι:τηξύ 1·ωτι1κόρυφου ση11>ίγμωος και ορι 

ζι'>ντιας λεπίδας και έχει μήκος 320 χιλιοστιi. Οι διαστά
σι:ις του, η Οtση και οι διαστάσι:ις των οπιί>ν για τους κο
χλίες σηΊριξης εμφανίζονται στο σχ. 4. 

:ιο 

ΙJΟ + 
:ιο ss 

15 15 

320 -H-J •--H-tl 
( ~) 

( α) ( β) 

Σχiυιιι 4. 



4.4. Ελάσμuτα μs ανuκλαστικ&ς μιψβράνιις 

Οι διαστάσεις τους φαίνονται στο σχ. 5. Πάνω στο με
ταλλικό έλασμα πάχους 0,5 ιηιη επικολλούνται κόκκινη 
και άσπρη ανακλαστική μεμβράνη υψηλής ανακλαστικό
τητιις που ικανοποιούν την προδιαγραφή Σ3 Ι Ι του ΥΠΕ

ΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β 954/31.12.86). Τα παραπάνω ανακλαστικά 
στοιχεία τοποΟετούνται ανά 8111 και στηρίζονται στον κεν
τρικό κοχλία στήριξης της λεπίδας του ορθοστάτη. 

( α) 

Σχήμα 5 . . 

4.S. Υλικά σύνδεσης (κοχλ!Βς, περικόχλια) 

Οι διαστάσεις τους εμφανίζονται στο σχ. 6. 
Ο κοχλίας ( 1) συνδέει τι1ν λεπίδα με το παρέμβλημα 

και μι; τον ορθοστάτη. 

Ο κοχλίας (2) συνδέει τις λεπίδες μεταξύ τους. 

(ϊ) ~\\\l\\\~W- ~ 
r- 30 .. i Ι· 

32 ·1 

(~) ~•ιw- {φ) ~ 
Ι· 

30 

·Ι ~4 ~ ·1 
. •' 

Σχήμα 6. 

4.6. Ανοχές 

Οι επιτρεπόμενες ανοχές στις διαστάσεις κ1iτω των 200 
χιλιοστών Οα είναι ± 3%. 

Στις λοιπι;ς διαστάσεις οι αντίστοιχες ανοχές Οα είναι 
± 1ιχ,. 

S. ΕrΙΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΙΙ (ΓΛΛΗΑΝΙΣΜΛ) 

Όλα τα παραπάνω υλικά Οα ι;ίναι ι;πιψευδαργυρωμένu 
σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM Α-153. Η επιψευ
διφγ\ψωση θα γίνεται απαραίτητι1 μι:τ{1 την κοπή, διάνοι

ξη των ο~ιον, ι:ξέλαση και τψ ~ατά οποιοδήποτι.: τρόπο 
ειτεξεργασια των υλικων αυτων που Οι1 τα καταστήσει έ-
τοιμα για την τελική συναρμολόγηση. Ο έλι;γχος των υλι
κά>ν Οα γίνεται ως εξής: 

S.l. Δειγματοληψία 

5.1.1. Τα δοκίμια, για τον προσδιορισμό βciρους επιψευ
δαργυρά>σεως, πρέπει να είναι τι:τράyωνα πλευράς 

57:!:0,25 111111. Στις πιφιπτώσι;ις που το προς εξέταση υλι

κό είναι στενώτερο των 57 111111 τα δοκίμια Οα έχουν το 

κατάλληλο μήκος ώστε το εμβαδόν της ι;πιφανcίας του να 

ι;ίναι 3265 ΠΊΠ1 2 • Όταν δεν ι:ίναι δυνατόν να διαμορφω 
Οούν δοκίμια με εμβαδόν επιφανείας 3265 111111 1 δοl\ψάζον

ται μικρότερα δοκίμια, αλλά σε καμιά περίπτωση μικρότε
ρα των 1300 mn1 2. 
5.1.2. Στις περιπτώσεις που η επιφάνεια των δοκιμίων εί

ναι δ\Jσκολο να μετρηθεί, το βάρος ι;πιψευδαργυρώσεως, 

προσδιορίζετω με υπολογισμό από τον παρακάτω τύπο: 

όπου: 

Β ·'· j\ι'ιρος ι:πιψευδιφγυρά>σι:ως σε gι-/Γι 2 

U 1 :..= /Jιiι1ος ι;πι ψευδιφγυρωμtνου δοl\ψ ίου σι; gr 
Β 2 ==- βιiρος δοl\ψίου χωρίς την επιψευδιφγύρωση, σε gr 
G = πάχος δοκιμίου χωρίς την επιψευδαργ\φωση, σε 1ηn1 

Κ = σταΟερά = 25,8. • 

5.1.3. Τα δοl\ίμια καΟαρίζονται κατ' αρχή με διάλυμα νά
φθας, μετ<ί με οινόπνευμα και ξηρα[νονται προσεκτικά. 

S.2. Αντιδραστήρια 

5.2.1. Διιiλυμα χλωριούχου αντψμωνίου . Διαλύονται 20 
gΓ SL) 20 3 ή 32 gr SbCι3 σε 1000 1111 πυκνού Ι ΙCι (πυκνό

τητος: 1,19 kg /1). 

S.3. Μέθοδος 

Τα διαμορφωμένα σύμφωνα με την παρ. 1 δοκίμια, ζυ

γίζοντιιι μι; ακρίβεια 0,01 gr. Κ ιiΟε δοκίμιο ξεχωριστά, με
τά το ζύγισμα, εμβαπτίζεται σε διάλυμα που προκύπτει 
ιι.πό προσθήκη 5ιηl διαλύματος χλωριούχου αντιμμων!ου 

σε 100 1111 πυκνού HCL. Το δοκίμιο αφήνεται βυΟισμένο 
στο πιφαπάνω διιiλυμα μέχρις ότου στrψητήσι:ι η έντονη 

ι::κλ\>ση \>δρογόνου κω εκλί>σντω μόνο λίγες φυσαλίδf:ς. Η 
διαδικασία αυτή απαιτεί συνήθως 15-30 scc. 

11 Οερμοκρασία του διαλ\Jματος εμβιι.πτίσεως δεν πρέπει 
σε καμιι'ι περίπτωση να υπερΙ~εί τους 38° C διότι υπάρχει 
κίνδυνος εκλί>σεως του δηλητηρΗοδους αερίου SbH

3
• Με

τά την εμβάπτιση τα δοκίμια πλένονται με τρεχούμενο νε
ρ6, j3υ0ίζονται σε ζεστό νερό και σκουπίζονται ή ξηραί-

. νονται. Ξαναζυγίζονται με ακρίβεια 0,01 gr . 
Γω τα δοκίμω της παρ. 1. 1 η απώλεια βάρους σι; gr αν-



ηπροσωπι:ίJει το [1ιiρος ι:πιψευδι.φγυριuοεως σε gr το 

οποίο uριΟμητικά ωοδυνuμι-:ί μι; \jάρος εηιψευδιφγυριί:J

σι:ως σε ουγγιές uνά τι:τριιγωνικό πόδι ι;ηιφανι;ίιις όταν τιι 

δοκίμια t:χουν εμ[~ιιδc'Jν 3265 111111 2• Για δοκίμια μικρότι;

ρου εμβαδού ~ιπαιτι:ίτω η κατι'ιλληλη διόρΟωση. Για τα 
δοκίμια της παρ. 5.1.2 το βάρος επιψευδαργυρώσεως υπυ
λογίζεται αηό τον τύπο που δίνεται στην παρι'ιγριιφο αυ

ι i1. 
Τα αποτελέσματα δίνονται με ακρίβεια δύο δεκαδικών 

ψηφίων. 

~.4. Αnαιτίισειι; τψ; nροδιuγρuφίιι; 

Ελf:γχ.ονται τρία δοκίμια από κάθε ηαρτίδα (!οι) που 
προσκομίζεται των οριζοντίων λεηίδων, των παρεμβλημά

των ΚΊΗ των ορΟοστατιi>ν. 

Για μεγιί.λι:ς πιψrίδι:ς τιι δοκίμια μπορι:ί να ι;ίνω ηι;

ρισσότιφα έτσι ιί>στι: τι:λικι'ι να αντιηροσωπείJΟυν ποσοστό 
μέχρι 2ι1υ του βάρους της ηαραλαμβuνόμι:νης παρτίδας 
κι'χΟι: υλικού. 

5.4.1. Για τους ορ0οστι1τες ο ελάχιστος μέσος όρος επι

ψευδαργυρώσεως σι: gr/111 2 συνολικά και από τις δύο ό

ψεις, είναι 1220 gr/ιn 2 • 
Κανένα από τα τρία δοκίμια του ορθοστάτη δι;ν πρέπει 

να έχι;ι βάρος επιψι;υδαργυρ<.οσιως σε g/111 2 συνολικά και 

από τις δί>ο όψεις μικρότερο από 1100 g/1n1
. 

5.4.2. Ι"ια τις λι:πίδι;ς και τα παρεμβλ1)ματα ο ι:λάχιστος 

μέσος όρος βάρους επιψευδαργυρώσεως σε gr συνολικά 
και από τις δύο όψεις ι:ίναι 920 gr/ιn 2 ανεπτυγμένης επι

φι'ινειας. 

Κανένα από τα τρία δοκίμια του στηΟαίου και του πα

ρι:μ βλήματος δεν πρέηι: ι να έχει βι'φος επιψευδαργυρcί.1-
σι:ως σε g/111 2 ανι;ητυγμένης ι;πιφάνειας συνολικά και από 
ης δύο ι'Jψcις, μικρότερο από 830 g1-/111 2 ανεπτυγμένης επι

φάνειας. 

5.4.3. Για τα σπειροειδή εξαρτήματα όπως βίδες, μπουλό
νια κ.λ.π. το ελάχιστο !3άρος επιψευδαργυρώσεως σε gr/-
1112 συνολικής επιφάνειας, είναι 305 gr/ιη 2 • 

Στην περίπτωση των σπειροειδών αυτών εξαρτημάτων, 
ο προσδιορισμός του βάρους επιψευδαργυρώσεως Οα γίνε
ται στο φ11μα του εξαρτήματος που δεν περιέχει σπείρες. 

3.3. Ομοιομορφία - Πόχυι; ι;nιψευδuργuρώσι;ω.; 

Η επιψcυδcφγυρωμένη ι;πιφάνεια πρέπει να ι : ίναι συνι;

χής και λεία. 

Η ομοιομορφία της επιψευδαργυριί)σεως ελέγχεται οπτι

κά εκτός των περιπτώσεων που ο εξεταστής δι;ν Οι;ωρεί 
επαρκή τον οπτικι'> έλεγχο, οπότε χρησιμοποιείται μαγνη

ηκό παχύμι:τρο. 

Λαμ[\άνονται δέιω ( 10) μετρήσεις 

της λεn(δ(lς, του ορUοστάτη ή του 

υπuλογίζι:ται ο μέσος όρος τ,ους. 

α:c6 κάΟε επιφάνεια 

παρεμβλ111ιατος και 

5.5.1. Γιιι τους ιψΟοστ(ιτcς ο ελι'rχιστος μέσος 

χυυς ι;;τιψι:υδιφγtψώσι:ως κάΟε ι;η:ιφuνείας ι;ίνω 

κρά). 

όρος πά -

86 μ (μι · 
4 

Κανένα σημι:{ο της επιφανείας του ορΟοστάτη δεν πρέ
πι:ι να έχι:ι πάχος, μικρότερο από 78 μ (μικρά). 
5.5.2. Γιιι τις λειιίδι:ς και τα παρεμΒλήματα ο ι::λάχιστος 
μέσος ι~ρος πάχους ιπιψι:υδιφγυρώσεως κάΟε επιφανείας 
ι:ίνω 65 μ (μι1<φιΊ). 

Κιινένα σημείο της επιφανείας της λεπίδας και του πα-

ρεμ/3λήμιηος δεν πρέπει να έχει πάχος, μικρότερο από 59 
μ (μικρά). 

6. ΤΟΠΟθlΩΊΙΣΙΙ l.'ΊΊΙθΑΙΩΝ ΑΣΨΑΛΕΙΛΣ 

- Τα στηΟαlα Οα το;τοΟετούνται tτσι ώστε το ανώτι:ρο 

σημι:ίο τους νιι βrίσκεται σι: ίιψος 75 cπ1 (!Πότο κατά
ση>ωμιι της οδού . 

Οι ορΟοστιiτι:ς Uu τοηοΟι;τούντω ανά 4 111 ί1 πυκνότιφα 
αν τοίηο ι;πι!}άλλεται απι'> την ουμΙ1ιιτικι) π11οδιαγραψί). 
Σι; σημι;ίο όπου η εκτροπ11 ι;νϊ1ς οχήματος πρέπει να 

εμποδιστεί οπωσδήποτε (π.χ. σε γκρεμούς κοντά στην 

οδό κ.λπ.) σε ρέματα, σε σημαντικές διιίψυγες, τά-
. φρους, μποροϊJν να τοποΟετηΟούν ορΟοστι'ηες ανά 2 
μέτρα ή και λεπίδες ειδικής διαμόρφωσ11ς (σχ. 8), εκτός 
αν ιιλλιιίJς ιψίζει η συμβατική προδιαγραφή. 

-···· 11 πιΊι-.:τωση των ορΟυοτιιτών οι: συνι:κτιl\ι1 ι:δάφη μπο

ρι;ί να γίνεται με έμπηξη. Σε εδάφη χαλαρά η πάκτωση 

θα γίνι;ται με σκυρόδεμα ποιότητας Β5 (κατά DIN 
1045/78) τουλάχιστον και όγκου όχι μικρότερου από 
Ο, 11 ιη!/τεμ. Ο λάκκος Οα επανι;π ιχώνετω με θραυστό 
υλικι'J της ΠΊΊΊ 0-150 που Οα συμπυκνιίJνιται σε 98% 
της κατά ι>roctoΓ τροποποιημένης δοκιμής. 

- Στην ιφχι) και στο τέλος του στηΟαίου Οιι τοποΟετούν
τuι ι:ιδικά τεμάχια (όπως φαίνεται στο σχ-. 7). 
Σε καμπύλες ακτίνας Η. μικρότερης των 40 1n οι λεπί
δες πρέηι:ι να είναι ειδικά διαμορφωμέvες να έχουν 

μορφή ιιvrίστοιχης καμπυλότητας και ανάλογη από
σταση στήριξης. 

Στην τιμή μονϊιδος ανά τρί:χον μέτρο χαλ\Jβδινου στη

Οαίου ασφαλείας Οα περιλαμβάνονται εκτός αν άλλως 

ανιιφtρι:τω στη σύμ!\αση: η προμήΟι;ια όλων των υλι

κών (λεπίδων, στιΊλων, ανταυγαστήρων, παρεμβλημά

των, κοχλίων κ.λπ.) η μεταφορά και η τοποθέτησή 

τους. Η μέτρηση του μήκους των στηΟαίων θα γίνεται 

επί της εγγύτερης κιφπύλης που ορίζει η άνω ακμή 
της οριζόντιας λcπίδι~ς. Διευκρίνιζετuι ότι δεν επιμε-

τριίτω η }:πικ:άλυψη των λι;πίδων στις στηρίξεις, επειδή 

και ιιυτιΊ περιλαμf1άνεται ανηγμένα στην τιμή μονάδας. 
Σc ειδικές περιπτώσεις (άκρα νησίδων κ.λπ.) επ ιτρέπ ε

ται η χρήση ειδικιί.>ν τεμαχίων προσαρμογής που Οα 
1·:ι1Ουρίζοντιχι ατιό τη σύμ\3αση. 

Σχ1'1μιι 7. 

ΣχιifΗΙ 8. 

λ/10 το ΕθΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ.10 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΟΗΓΙΑ 

ΜΕΤΑ~~ΊΚΩΝ ΣΤΗΘΑΊΑ Α[ΦΑ~ΕΙΑ[ ΟQΩΝ 

1. ~ΝΤΊΚΞΙΜΕΝΟ ΚΑΊ ΠΕΟΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ[ 

Η προδιαγραφή αυτή καθοριζει τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα 

μεταλλικά στηθαια ασφαλειας που τοποθετούνται στις οδούς και γενικώτερα όλες τις 

~ρ~~αLες και κατασκευές που αχετιζονται με αυτά. 

't:• 

Τα οτηΑαLα ασψαλειας αποτελούνται: 

Q Ίnό οριζόντια χαλύΒ6ινn λcπL5α 

3) ~~~ κατα~όρυψο στ~~ιγμc (στύλο ι'\ cpθοστάτη) που πακτώνεται οτο έ6cφος 

ϊ) σ~ό πα:ρ{μΑλrψα ηου · ι:.οηcf:εcι::Lτ.αι μs:cc:ζϊι Ο'-ύλου και οpιζόντ•.ι~ς λεnL':· c .:c; 

Ο χάλu9ας κα-τ.ασκεuι'\ς όλwν τwν υλικών που αναφέρονται ατnν ηαp.2 πρέnει 

να ε~vαι ST 37-2 και να ι~ανοπυιεL τις απαιτήσεις τοu DΊΝ 17100 και ASTM 153 (wς 

προς την ευθραυατότnτα). [ε πεpLπτωση 6ιαφοροποLπσnς ισχύει n ασφαλέστερη πρόΒλε-

Η διαμόρφωση των οοκιμLων εφελκυσμού γLνεται σύμφωνα με το QIN 53125. 

Οι χαλuΒοuργιες που διαθέτουν τον παραπάνω χάλυβα για κατασκευή των υλι-

κών των στηθαLwν ασφαλειας πρέπει να 6Lνοuν πιστοποιητικό στους κατ~ακευαστές ό-

τι ο χάλυβάς τους εLναι ST 37-2 και ανταποκρίνεται στις παραπάνω προδ~αγραφές. Το 

πι.cποuοιητικό αυτό θα κατατιθεται έγκαιρα στην Υπηρεσία επίΒλεψnς. 

Οι κατασκευαστές στnθα~wν, ορθοστατών κλπ, είναι υποχρεωμένοι να ειδοποι-

ούν το aρμό5ιο εργαστήριο γι.α την έναρ~η κατασκευής υλικών κάθε διαφορετικής σύμ-

Βααnς. Το εργαστήριο μπορει οποτ~δήποτε να πάρει 5εLγματα χdλuΒα από το χώρο πα-

. . 
ράγωγής και yα κάνει τους σχετικούς ελέγχους. 

·' 
Εάν τα αποτελέσματα επανειλnμμένών ελέγχων δεν εLναι θετι.κά, ειδοποιού-

' - . · ·~ ' ~ .... ";4 ... 

\ .:~~~:τ~~~·::fΞη::: :.:~ .; :::: :~~~~- · ·····:- . ,., 
........... 

\, 
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·J ντα ι. οι. καταακ ευ αστές των παραπάνι.ι uλ ικών να μ 11ν προμηθ εύοvτα i. πλέον χάλuβ'α από 

i i .. την συ'( κ εκρ 1.. μ έvη χαλυ8οupγ i:.α μ έχp ις ότου επι'ψ ενσ. 5 ε ί γ μα τα της χαλυΒουpγ ίας Βρε
•'· 

! 

κατάλλnλα. 

Οι. κατασκευαστές ατηθαί.wν επίσης, θα πρέπει. να σφυρηλατούν την εμπορι.κ~ 

τους ονομασία ατι.ς λεπίοες του ατ118αίου. 

1 

" 
Το ψ~λλο χάλuΒα που θα χρπαιμοποιnθεί για τη 5ιαμόpφωση της λε:πί.5αc; που 

-· κονί.ζεται οτο σχ.2 πρέπει να έχει πάχος 3 χιλιοστά, χωρί.ς το πάχος γαλΒαvi.-

.1 ~··Qτος. Το μέ:γείlc.,ς ι--α._ η Ρ~::JΠ των οπών γι . ~J cυ\.ις v.οχλi.Ες ούν5ε:uης Ε~ιιρανί.ζετr:χι στο 
' ι 
i11 
' 1 !'1 ·.5ιο -~χrψα -:~. 

\ 

4.2. Κατακόρυφο υτήpιγμα (στύλος ~ ορθοστάτης) 

Το καταΥ.όρυφο στfφιγμα θα έχει μή:-:σς 1500 f1 2000 χιλιοστά (1.5 f1 2 μέτρα). 

Τα μ;'Jκος του κc::-::crκcpύ:_roυ ο-cηρίγμc.τ.οc; μ11οpεί. να εί.vαι και μικρύτ.ι=ρο από 1500 χιλι. ·-

οστά α ε ε 1.. 5 L ι< έc; πΕpιnτ•~σε :.c; (πάνω σε το~χουc; αv-cιστ~p1..ξ11ς, αε τεχνικά έρ';'α, πάνω 

11: 3Πό αγwγούς κλn). rτις περιπτώσεις αυτές Sα πρέπει να σvvτάααεται από την αpμό5~α 1 .: 
! :/ 
· ~ ΥππρεοLα μελέτη που να α•τ•ολογεL κα• να τεκμnρ•ώνε• επαρκώς τπν uρο:ε•νόμενπ αλ-

λ~.ή μήκους του ορθοστάτη. ο~ ορθοστάτες μπορεί να ε~να~ τύπου C 120, ΝΡ 120 ή ΝΡ 

::,, 
.. 

· i 
',·: 

1 

ι '[ 

i. 
J 1 

1 
·Ι ί 

•1. 1 
:i 

l. 

.. ο. 
Η θέση και. οι οιαστάσεις των οπών για τους κοχλί.ες οτήpι.~ης της ο~ατομής 

C~~20, εμφανί.ζονται. στο σχ.3 

. ··~· . 
Η επιλογή του τύπου κα~ του μήκους τwv ορθοστατών θα γίνεται. ούμφwνα με . ·~· :· 

τους πιvακες 1 και 2 λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση του εδάφους. 

.. : . , , ~ 

4. 3. Παρέμβλrψα 

~~~;~: · · Τσuοθετι,;:i.ται. μεταξύ κατακορύφου στηρίγματος καΊ. ορι.ζόντι..ας λεπί.5αc; και. έ-

.... :-~~- ..... . 
· ;i:~. -_μήκος 320 χι.λιαστά. Οι. 5ι.αστάσει.ς του, η θέση καΊ. οι. 5ι.αστάσεις τwν οπών για 

-~-~--· · ·~ -· 
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τους κοχλί,ες στήρι~ης εμφανίζοντα~ στο σχ.4 

4.4. Ανακλαστικά aτοιχεια στηθαίων 

Τα ανακλαστικά στοιχεία στηθαίων είναι 5ύο τύπων 

<Ι> τραπεζοειοούς μορφής τοποθετούμενα στον κοχλία σύν5εσης στηθαίου-

-ορθοστάτη και 

χΕLλος τοu σ~ηθαLοu. 

..; . 4 . 1 . Ανακλαοτικά στ~ιχεια τύπου <Ι> 

τ c: α v α κ λ rr (J c L κ ά. ο ι ο L χ ε: ι C1 -r. ύ π :J L' < ~ > τ. ο rr () Α ε: το ϊ1 v τα ι Ρ Ε μ Ε -ι:: α λ λ ι "' ό: Ε λ ά ο μ α τα 

::ux~:.r:; τ:::-~·,λι'rχιο-τ.ον ι=vc•ι.:; -:_;.λιοn-ι:Ωύ, ε:ηιψF.•..;Sαp-:~φωμcvc υύμφωvα ~:s-. ·..:r'γ r.ίl~-5ια)'~πψή 

ΑSΤ:ν: 153. Ο ι=::λ•1χι.ατοc; ; .ιέ:cος ι:'φος πάχcηις FΓ.'t.'.j1cu5ap)'ύpωaηc; του ελ ι'ω;; c:τοr:; τ:pέπcι. 

να ειναι. 65 μι~pά. Kuvέvo αημειο του 5ε:ν πpέnε:ι να παpουσιι'!ζc::ι πάχ:Jς ΕΠLιjιευ5αρ-

--:ύpωοης λιγι~τε~ο από 59 ;..;ικρύ:. Οι ε:λάχι.α-:-.Εc; fJιαα-r.άοεις Υ.c:ι. το οχή;.:·:-r τc>u ::λό:ομu-

ο:ας ·.;ιαί.νcvται στο cχ:'1ιω ":J ~ι. Υ.cθι=: έλασμα eα φι~pε:ι οι°Jο ανακλαστικές cr.ιφάνε:ι..ες που 

3α έ :~'Jυν σχήμα τ.puηΞ:i-:LoL! και ε:πιφό.vs:ι..cι SG :.!:: 5 τετραγωνικών εκατοα"ί:ών. Οι ε:λάχι-

στες 5ιαστάσεις του ανακλαοτικο~ φαινονται στο σχήμα 5Β. 

4.4.2. Ανακλαστικά σ~ο1.χεLα τύπου <ΙΙ> 

Τα ανακλαστικά στοιχεία τύπου <ΙΙ> τ.οποθετούνται.. σε μεταλλικά ελάσματα 

πάχους τουλάχιστον ενός χιλιοστού, επιψευ5αργuρωμένα σύμφωνα με την προ5ιαγραφή 

ASTMA 153. Ο ελάχιστος μέσος όρος πάχους επ~ψευδαργύρωοης του ελάσματος πρέπει 
J 

ν~ εί.ναι. 65 μ1.κρά. Kαvέvu αημεί.ο του δεν πρέπε1. να παρουα1.άζει πάχας επι..ψευοαρ-

γύρωαης λι.γότερο από 59 μικρά. Οι 5ιαστάοεις, το σχnμα και. ο τpόπc>ς τοποθέτηοης 

του ~λάσματος φαιvονται σ~ο σχήμα (5γ). Κάθε έλασμα θα φέρειΌύο οpθογων1.κές α-

·' · -~ 
~~κ~αστικές ~πιφάνειες εμΒαδού τουλάχ~στον 50 τετραγωνικά εκατοστά. 
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4.4.3. Ανακλαστικές επιφάνειες των στοιχείων 

- L αv::::κλcα"':ικές ::-τιφ'~"'Ειεc:. . ·J 
μποpε:ι να ειvαι 

Τ'ι--:ογ Ρ. : Ρττό πρι σμ~τ ι κ~ύς αvτανακλαστ ι κούς Υ;:;~1στάλλους ακpυλ ι κnύ υλικού 

ερμητικά στεγαvοποιnμένοuς είτε, 

Γ'Γ":~~= Από υάλινα φακί5ια στεγανοποιημένα ~αι τοποθετημένα σε πλαστι κ ή 

Βάση. 

lι -:οηο=Ξ Ε ·::ούν ::c. ι ('J - -· με: -::~: λλι κ:! 

[τα -vακλcστικά ~τοιχε:ιu ~~που <Ι> θα cο~cΞΕτοCνται 5~ο αν~~λcα τ ικ ές Ε-

ο~=~χε: ι ~ν θα ~ετpιέται μΕ φωτισμό ~ης επιφάνειας τοuς με πρότυπη φωτειv~ ππy~ 

, 
"ι-:αυ Α -.;ης CIE (9εpμοκ;χωία ,;ι:pώ:-;cτος: 2856Κ) και Sα πρέιrει να · έχει τις παpακG:-

τw ::λάχ~στες τιμές. 

π Τ 
J. Ν Α Κ Α r: 

Ελtχιστες τιμ~ς συν-τελεστή φ~τεινf)<; έντασης σε CD/LUX/m2 • 

ΓΏΝΙΑ 

ΕΚΤΡΟΠ-Π:: 

0_33• 

ΓΩΝΙΑ 

ΠΡοrπτω:εω: ΤΥΠΟΙ 

Α 

Β 

Χ Ρ 

Γ\ΕΥΚΟ 

400 

200 

Q Μ Α 

ΚΙΤΡΙΝΟ 

200 

100 

Τ Α 

ΚΟΚΚΙΝΟ 

120, 

60 
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4.4.4.2. ~τεγαvότn~= ,, 
Γιc ~nν 5ωαπL~~ωση ~nς c~εγανότητας των αvckλc~τικών ΕΠLφανειών έναντι 

τr.ς uγpσσLας καL της c~όνης 5ιε~jγεταL n παρακάτu οοκ~~n. 

Πέντε οεLγμaτα ανακλaατ~puν εμΒαπτLζονται σε νερό ΒεpμοκpασLας 20 ~ 1 ·c 

~.-

4.4.4.3. Αντοχ~ ατnν 9έp~~νοn 

... 3 •r 

ρc: ώα-.::: να ι::-r1.τf")έ!:ετα·- r. ελ!::ύθε;J~ κuκλσrpοp1.α του ::~pα. 

4.5. Υλι~ά σύv5εσn~ (κcχ~~ες, ~εpικόχλιc. ~οδέ\λες) 

(α) συνδέει την λεπLδ~ με το παρέμβλημα και τον CΥ,)θοσ•jτη ενώ ο κοχλLας (Β) συν-

δέ~ι τις λε~ιοες μετα~v τους. Μετα~ύ τ~ν κοχλιών (α) και (β) και των αντLοτοιχων 

πεpικοχλLων, παρΞμβάλλεται n ροcέλλα (~)-

"-6- Ανοχ~ς 

Οι εuιτpΕ"Τtόμενες αvοχές στις διαστάσεις κά-τω τwν 200 χιλιοστών θα εLναι 

+ 37. 
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Ολα τα πα~απάv~ υλ~~ά θ= ειvc~ ΕΠLψευ5αργ~pωμένα αύ~φwνc με τnν ~pαοια-

γραφn ASTM Α-153. Η εwιψεut~ργuρωσn 6α γινεται απcpαiτnτα μετά την κ~~~. 6ιάνοL-

~η των οπών, εξέλαση κcι τ~ν κατά οποιαδ~ποτε τρόπο επε~εργαοiα των υλικών αuτ~v 

που θα τα καταατf,σει. έτοι.μc γιc την τελι.κ~ σuναρμολόγnσn. Ο έλε~χος των υλικών θα 

~.-

ε~ να ει.ναι τετpάγwν= πλε~~άς S7~0.25~m. [τLς περιπτώσεις που ~ο πp=ς ε~tταοη u-

g (81 - C':'' ι ~'? _ .... . ' -- -: G χ Κ 

όπου: 

Β Βάρος επι ·~εuδc;ργυ~αεwς σε gr/ft:::: 

81 = Βάρος ε~L~εu6~pγup~~εw:::; ΟΟΚ\.~LΟυ σε ςr 

82 = Βάρος 5oκi.μi.ou χwρί.:::; τnν επι.ψεuοαργύpΙ.Jσ:~, ΟΕ g:-

G = πάχος οοχι.μί.ου χwρις την 
επ ι.ψευοαpγύρωση, σε ι::fΙ1 

κ = σταθερά = 25.8 

5.1.3. Τα 5οκiμι.α χαθαρί.ζονται κατ αρχnν με διάλυμα νά~θας, μετά με οινό- · 

πνευμα και. τέλος ~ηpαί.νονται. προσεκτικά. 

5.2. Αντι.5ραστnρια 

5.2.1. Cι.άλuμα χλ~pι.οuχοv αντι.μμwνiοu. Δι.αλύονται. 20gr Sb~O~ ~ 32 gr SbCl~ 

σε 1000 ml πυκνc~ HCL (πυ~ν~τπτ~ς: 1,19 ~g/l). 
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5.3. Μέθοοος 

Τα 5ιαμοpφwμένα σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. οοκLμια, ζυyLζονται με 

cχ~L8εια O,Olgr. Κάθε δοκίμιο ξεχωριστά, μετά το ζύγισμα, εμβαπτίζεται ~ε οιάλυμα 

~ου προκύπτει από προσθήκη Sml οιαλύματος χλωριούχου αvτιμwνίου ΟΕ 100 ml πυκνού 

!-ICL. Το οοκίμιο αφήνε~αι βυθισμένο στο παραπάνω 6Lάλυμα μέχρις ότου ατcματή~ει 

Ξ1-1 θ L:.: -= '.ιταl 

~εύει τα Βάpος ε~~ψευδcpγυpώαεwς αΕ gr το οπο~ο =~~θμ~τικά ~~~δuv~~EL ~ Ε Βάρος 

Ολα τα αποτελέσματα δίνον~αι με ακρίβεια 5ύο 5εκα5ικών ψηφίwν. , 

η 

Ελέγχονται τρια δοκίμια από κάθε παρτίδα (lot) τwν cpιζοντ~wν \~πίο~ν που 

~pοσκομίζεται, τwν παρεμβλημάτων και τwν ορθοσττr::ών. 

Για μεγάλες uαρτi.δες τα 5οκίμLα μπορει Υ{;: είνα1.. και uερισσότεpc: έτσι ώα-τε 

~ελικά να αντιπροαωπεύουν ποσοστό μέχρι 27. του Βcpους της παpαλαμSανόμενης i.αpτi.-

δας κάθε υλικού. 

5.4.1. Για τους ορθοστάτες ο ελάχιστ~ς μ~σος όρος ετr1..ψευοcψγυ~~σεως σε gr 

/m2 συνολικά και από τις δύο . όψεις, εi.να1.. 1220 gr/m
2 

Κανένα αuό τα τpi.α 5οκi.μLα του ορθοστάτη δεν "ΡέΉει vα έχει Bcpoς ε~ιψευ-

δcργυpώσεως σε gr/m~ σννολικά και από τις ovo όψεις μικρότερο από 1100 gr/m2. 



... . ::--·: (. 

• • '!f'"• : ,: ·: ~Ι: • 

να. έχε L Βάρος επ ι.ψευοαργυρώσεwς . σε gr ιm= ανεπτuγ μένης ΕΠ ι.φανε ίας συvολ~κά κa~·.:·<ι 
.~ .. . 

' .. .. 

από τις 5ύο όψεις, μικρότερο από 830 gr/m= α~επτuγμένης ~πι.φανείας • 

. : . . .. 

5.4.3. Γι.α τα σπειρ:Jει.οή ε~αpτήμα-τ:α r'ιπως Β\5ες, μπουλόνι.α κλπ, το ελάχ;Άι.α-: 

Βάpος επιψευ5αργuρώσεwς σε ςr/m= συνολικής επιφάνειας, είναι 305gr/m=. 

[τr.v ~εοίπτuση τuv σπειpοειοώ~αuτών ε~αρτημάτwν, ο πp:Jσοιοpισμός του Βάρο~~ επ:-

ψεuοcρ~υp~σεwς θα γι.νεται στο τμήμα του ε~αpτήμcτος που οεν περιέχει σπείρες . . 

5.5. Ομοιομορφία - n~xoc; ΕΠιψευοαργupώcΕως 

:...j Ε" L ψ Ε u 6 c;: Ρ Υ \J ~ C..ψ έ v r. - Ξ: π ι ψ ά ν Ε ·~ α π Ρ έ π Ε ι v α Ξ: ,_ \,' α l ':] \J v Ε χ ι') c; ι< c ι λ Ε ί. c . 

~α~5tvovτcι οέκα (:~) μετpι')σεις από κάθε ΕΠ~~1vεισ της λΕπί.6cς, το~ opθc-

.;.. 

~ς χάΕΞ: Ε~ιψάνεLc~ Ει.νcι 8~~ (μικρά) κcι o~wσon~~~E όχL μικpότεpο από 78μ. 

5.5.2. Γ~α τις \επιtες και τα παpεμ2λι')μcτα ο Ελάχιστος μέσος όpος ~~χοu~ 

•' 

[την περίπτωση που τα γεωμετρικά στοιχείc της c6o~ επιτρέπουν τον 6ιαχω-

pισμό τuν ούο ρευμάτων κυκλοφορίcς είναι. οuνστή η τοποθέτηση μεταλλικών στnSαίωv 

μέτpα ~c~ πcpέμΕλ~μα πο~ ψc~νετα~ στο σχ.8. Γιc ~G u~~~ά σuνΒέσε~ς, το~ς 

ανακλ~c~~οες! τις ανοχές κc~ τον ποιοτικό έλεγχ~, ~σx~ouv τc αναφερόμενα 

στα πλεupικά ατηθα~α. 

· i. '.:· 

. Ι . ·.: . - : ~ ... .. 
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7. ΤΟΠΟθΕΤΗ[Η [ΤΗθΑΙΩΝ Α[ΦΑ~ΕΙΑ[ 

Τα στηθcία θα τοποθετούνται έτσι ώστε το αvώτfρο ση~ε~ο τους να Βρίσκεται σε ύ-

ψος 75 cm α~ό το κατάστρωμα της ο5ού. 

Ο τύπος και η απόάταση των ορθοστατών γίνεται από τους πίνακες 1 και 2 λαμΒάνο-

ντcς υπόψη και τη φύση του εδάφους. 

[ε αημΕίο όπου η εκτροπ~ ενός οχ~ματος πρέπει να εμnοοιστεί οπωσ6~1ποτε ( π.χ. σε 

γγ::;;;:;.~ού'ς ΚΟνΊ:ά στην ΟΟό t<λΠ), OC p~μaτιχ, σε σημαντικές Οι.ώpυγες, τό.φροuc;, μπα-

ρο\: ν να -cαπο 8 ετ ηθ αύ .:_, ορ Gοστά-: Ες t: α. ι. λ επ t.6 ε.ς ε ι.5 ι κ tic:; ο ι.αμόρψwσ ης. 

- Η ~~κτwcη των ορθοστατών σε σuνεκτι.Υ.ά εοάφη μπορεί.. να γίνεται με έμ1rη~η . [ε ε-

- ~, χαλ~pά n πάκτuση Bc γίνε-:αι ~Ε σκυρόδεμα ποιότητας 85 (κατά ΟΙΝ 1045/78) 

τ. α . 
r:J r: 9RΊ. c :-- c; 

- Σ:τ~ ·,.. ιη:~:;:!"ι και στο τέλος του σ-:nBc; .. au B::r τοποθετ.ούvτ::Ιι ειοικά τεμάχια 
1... 

(όπως φαι-

νε~~ι ο~~ οχ.9) αν~λοtα με τον 6ι.~-:ι.8tμΕνο χώρο κα~ά την κpιοη της Υπ~~ΕοLας. 

αμc~~ωμ~νες, να έχουν μοpψ~ Gντίατοιχης καμπυλότητας καL ανάλογη α~όοταοη ατ~-

~τr,ν τι~ή μονάοος ανά τρέχον μέτρο χαλύΒοινου στηθαίου ασφαλείας θq πεpιλαμ8ά-

νοv--::αι, εκτός αν άλλως αναφέρεται στη σύμβαση, η προμfιθεια όλων των υλικών (λε-

πίΕ~ν, στύλων, ανακλαστικών σ~οιχείων, παρεμβλημάτων, κοχλίwν κλπ) η μεταφορά κα 

πο6έτησή τους. Η μέτρηση του μtικοuς των στηθαίων θα γίνεται επί της ε1γύτεpης 

καμπύλης που ορίζει η άνω ακμή τnς οριζόντιας λεπίδας. Cιεuκρινίζεται ότι δεν 

επιμετράται η επικάλυψη των λεπίδων στις στηρίξεις, επειοtι και αυτfι πεpι.λαμΒά-

νετα1. ανη1μένα στην τιμή της μονάδας. 

Σ:ε ε1.δικές πεpιτrτ:ώσεις (άκρα νησίδuν κλπ) επιτρέπεται η χρήση ει5ικών τεμαχίων 
:· -· .. .. 
1!ροσαρμο1fις_ τιου θα ·καθορίζοντα\. από τη αύμΒαση. 

. ... .. . ·- •. 74...,.- · - -: .. •. 

:' :' -:-. 

' J 

· ·.~ 
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Β Ι Β ~ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 

1. Technische Lieferbedingugen fur Stahlshutzplanken an Bundesfernstrassen (TL· 
-SP 1972) 

2. Ministere de l"equipement et du secretariat d"etat auχ transports 
Dispositifs de retenue de vehicules contre les sorties accidentelles de 
chaussee hors ouvrages d"art 

3 • . Προ6ιαγpαφή ASTM Α 153-80 
4. Πpο6ιαγραφή AASHTO Μ 180-74 
5. DIN 67520 ΑvτανακλαστLκά υλικά γLα την οδική ασφάλεια (LΕΠτέμΒpιος 1982) 
6. Πpο5ιαγpαφές μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών (ΦΕΚ 189/6-4-88 τ.Β") 

Ο [υντάt=;cς 

Livτ. Ροuασ •. νός 
Πcλ. Μ::χ. \JE σύμΒι:rση 

Ο ΤμηματC:ρχης 

r:. Οn:λα:μ<':γv.αr, 

Πολ.Μηχ. μΕ Α'9. 

ΑθΗΝΑ Νοέμβριος 19"91 

θ Ε Ω Ρ Η θ Η Κ 

Ο Οιεvθuντής 

κ .α.α. 

Παν_ [α!Ξ;·..Jν ηc; 
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4.2 Συμπεράσματα - προτάσεις 

Από την προηγηθείσα παρουσίαση προκύπτει ότι η εφαρμογή 
των στηθαίων ασφαλείας στην χώρα μας και ιδιαίτερα στους 

αυτοκινητοδρόμους έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. 

Βεβαίως υπάρχουν πολλά που μπορούν και πρέπει ακόμη να 
γίνουν ώστε να φτάσουμε σε πλήρη εναρμόνιση με τα Ευρωπαικά 
Πρότυπα τα οποία κοντεύουν ήδη να ολοκληρωθούν. 

Γεγονός πάντως είναι πως υπάρχει αρκετό έτοιμο και 
επεξεργασμένο υλικό το οποίο με λίγη πρόσθετη προσπάθεια θα 
μπορούσε να μετεξελιχθεί σε πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές και 
πρότυπα μελέτης και κατασκευής εφάμιλλες με τα Ευρωπαικά και 
Διεθνή Πρότυπα. 

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή συστημάτων 
Απορροφητών κινητής ενέργειας στους Ελληνικούς 

αυτοκινητοδρόμους είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη, μια εφαρμογή 
τέτοιων συστημάτων έχει γίνει στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών -
Κορίνθου στα διόδια και αυτή δοκιμαστικά, καθώς δεν υπάρχουν 
Τεχνικές Προδιαγραφές ή Οδηγίες που να προβλέπουν την 

εφαρμογή τέτοιων συστημάτων. 

Τα συστήματα αυτά, όταν και όπου εφαρμόζονται κατασκευάζονται 
από εταιρίες του εξωτερικού μιας και δεν υπάρχουν εταιρίες 
ελληνικές που να κάνουν τέτοιες κατασκευές. 

Παρά τις επίμονες και μακροχρόνιες διαδικασίες ολοκλήρωσης 
και εφαρμογής των ευρωπαικών προτύπων του εξοπλισμού των 
οδών, υπάρχει η πίστη και η ελπίδα ότι τελικά - παρά τις διαφορές 
που θα συνεχίσουν να υπάρχουν- θα επιτευχθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό η ομοιόμορφη λειτουργία του Ευρωπαικού Οδικού Δικτύου 
και ότι στην αρχή του επόμενου αιώνα όλοι οι χρήστες των οδών 
θα παίρνουν τα ίδια οδικά μηνύματα και θα κυκλοφορούν με τον 
ίδιο βαθμό ασφάλειας σε όλους τους ευρωπαικούς δρόμους. 

Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα της διαδικασίας εκπόνησης 
των ευρωπαικών προτύπων, και μέχρι την ολοκλήρωσή της σε 
μεγάλο βαθμό στις τακτικές προθεσμίες, είναι η μοναδική ευκαιρία 
ανταλλαγής της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μεταξύ των 
εμπειρογνωμόνων των διαφόρων Κρατών και σύνθεσης 
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(κατάθεσής) τους σε γραπτά κείμενα, που γίνονται πηγές 
πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων φορέων. 
Αυτό το πράγμα είναι πολύ χρήσιμο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει 
σχετική συναίνεση για αποδοχή των κειμένων αυτών, ώστε να 
αποτελέσουν Ευρωπαικά Πρότυπα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Στο παράρτημα δίνονται ενδεικτικά σχέδια όπου παρουσιάζονται: 

• Διάγραμμα υπολογισμού αναγκαίου μήκους στηθαίου για την ασφάλεια έναντι 

πλευρικού εμποδίου. 

• Διαμορφώσεις αγκύρωσης άκρων μεταλλικών στηθαίων. 

• Διάφοροι τύποι χρησιμοποιούμενων στηθαίων ασφαλείας. 

• Σχέδια όπου φαίνεται : 

α . Η μετάβαση μονόπλευρου στηθαίου σκυροδέματος (NEW JERSEY) σε 
χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας . 

β. Διακοπή κεντρικής νησίδας για την εκτροπή της κυκλοφορίας. 

ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. 

• Pίledrίνer frame 

Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών 

• ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΜΩΝ Α.Ε. - SHEET STEEL S.A. 

Στηθαία Ασφάλειας Οδών (διαφημιστικό φυλλάδιο) 

• HILL & SMITH 

VECU - STOP (Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Κρούσης) 
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Για τον υπολογισμό του 'αναγκαίου μήκους' των στηθαίων που απαιτούνται για 
την ασφάλεια έναντι 'πλευρικών εμποδίων' θα ακολουθείται η παρακάτω 
μέθοδος, όπως αναπτύσσεται συνοπτικά στη συνέχεια και δείχνεται στο 
παρακάτω σχήμα. 

(Σχετικά ισχύει το άρθρο ROADSIDE DESIGN GUIDELINES των Ρ. TUTT και J. 
ΝΙΧΟΝ , T.R.B. Special Report 107 και το H.R.B. Report 118 των MICHIE and 
BRONSTAD). 

• Η αρχή του αναγκαίου μήκους του στηθαίου θα προσδιορίζεται με 
υποτιθέμενο σημείο εκτροπής οχήματος που βρίσκεται 120 μ. πριν από το 
εμπόδιο (ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και σε θέση που 
αντιστοιχεί στο εξωτερικό άκρο των λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας (ή 
των λωρίδων αλλαγής ταχύτητας αν υπάρχουν). 

• Το τέλος του 'αναγκαίου μήκους' θα βρίσκεται αμέσως 'μετά' το τέλος του 
εμποδίου. 

• Εκατέρωθεν των άκρων του 'αναγκαίου μήκους' (L) θα προστίθενται μήκη 
αγκύρωσης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρακάτω παράγρ. 

1.15.22.8 για τα 'μήκη βύθισης'. 

• Σύμφωνα με το παραπάνω, 'το αναγκαίο μήκος' του στηθαίου είναι ίσο 

προς 

Β-Α 
L(μ)=l20.0x --

Β 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 
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D = 6.00 μ. για υπεραστικές οδούς κατηγορίας Δ και Ε (02) 
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Πρόσφατα έχει προστεθεί στην υπάρχουσα 
σειρά το πολύ γνωστό 'gayk' pile drivers 

(πασσαλοπήκτης) 
Αποτελείται από πολλά εξαρτήματα έχει 

μικρό χρόνο παράδοσης και εξαιτίας του 
πολύ εξελιγμένου του service είναι ο 
σύμβουλος που χρειάζεται κανείς όταν 
διαλέγει pile driνers. 

Pίtedriver frame 

Για την όρθωση όλων των τύπων των 
χαλύβδινων προστατευτικών ορθοστατών. 



Τεχνικά χαρακτηριστικά - Pile driver 

R 42 VR 60 VR 100 VR 150 VR 275 VR 500 VR 1000 

Βάρος σφυρ1ού 42 kp 60 kp 75 kp 118 kp 220 kp 390 kp 810 kp 

Βάρος σφυρ1ού 
μαζί με την συσκευή jockey 78 kp 115 kp 150 kp 275 kp 500 kp 1000 kp 

Βάρος εμβόλου(π1στον1ού) 4.1 kp 4.1 kp 8.0 kp 12 kp 17 kp 54 kp 100 kp 

Σφυρ1ά εμβόλου, θεωρηηκή 150 mm 125 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 

Λειτουργία πίεσης 

(αέρας/ατμός max.) 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7/10 bar 

Κατανάλωση αέρα σε 6 bar 2.0 m/min 2.2 m/min 1.8 m/min 2.2 m/min 2.8 m/miπ 4.8 m/min 5.5 ιη /min 

Κατανάλωση ατμού σε 8 bar 250 kp/h 

Σύνολο χτυπημάτων σε 6 bar 750 n/min 980 n/min 460 n/min 420 n/mίn 370 n/mίn 280 n/min 145n/min 

Κρουστ1κή δύναμη 

(μονό χτύπημα) σε 6 bar 290 Nm 260 Nm 420 Nm 580 Nm 650 Nm 1.250 Nm 2.200 Nm 
Σύνδεση λάσηχου-εσωτ. διάμ 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 25 mm 25 mm 25/32 mm 

Di 1ηe11slons : 

Κυλ 1νδρ1κ1Ί εξωτ . dimenslons !2'116 mm φ 115 mm φ 115 mm φ150 mm φ175mm φ220 mm φ300 mm 
Πλάτος μαζί με χερολαβή 370 mm 390 mm 390 mm 

Μηχαν κρ1ός συνολ. ύψος 615 mm 730 mm 830 mm 

jockey δ1άταξη συσκευής, 
συνολ1κό ύψος 810 1ηm 1.040 mm 1.100 mm 1.400 mm 1.400 ιηm 2.050 mιη 

Π εδίο εφαρμογής: 
Γ1α πασσάλους εξαρτόμενους 

από σ1δερένια βάση και σε θέση 

εγκάρσιας δ ι ατομ1Ίς: 60 kp 70 kp 90 kp 120 kp 180 kp 300 kp 500 kp 
Βάρος: 

εξάρτημα και κάσκα 8-24 kp 8-24 kp 8-24 kp 16-42 kp 16-42 kp 

Διαθέσιμος για διατομή: HKD 220 HKD 220 HKD 220 HKD 220 Αμόνι Αμόνι(mm) Αμόνι(n1m) 

hoesch HKD 400 HKD 400 · HKD 400 HKD 400 HKD 400 210Χ480 3ΟΟχ480 
Ηι 1 Ηι 1 HL 1 Ηι 1 Ηι 1 και και 

Krupp κο ιι KD ιι KD ιι KD ιΙ κο ιι έκκεντρος έκκεντρος 
KD ιιΙ KD 111 KD ΙιΙ KD 111 KD 111 Jockey Jockey 
κι 1 κι 1 κι 1 κι 1 κι 1 συσκευή συσκευιΊ 

Π επλατυσμένη(κυλινδ . )δ ι ατομή ΙΡΕ/Ι 100 Ι ΡΕ/Ι 100 ΙΡΕ/ Ι 100 ΙΡΕ/ ι 100 ΙΡΕ100 

1140,U100 1140,U100 1140,U100 1140 1140 

U120 U120 U120 1160 1160 

Ακαμπτος πάσσαλος !2'150 mm SZJ150 mm !2'150 mm SZJ150 mm S2J150 mm 
!2'200 mm 
QJ260 mm 

Ορθοστάτες 12' 50 mm S2J 50 mm 12' 50 mm 



ΧΑΛ ΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε. 

SHEET STEEL S.A. 

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ 



HILL & SMITH 
VECU-STOP 

CRASH CUSHIONS 
AND TERMINALS 

Συστήματα Απορροφητών Ενέργειας 
Κρούσης 
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