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Η παρακάτω εισαγωγή στην ασφάλεια των υφιστάμενων ανελκυστήρων στην Ευρώπη,
εγκατεστημένων πριν την εισαγωγή της Οδηγίας Ανελκυστήρων 95/16/EC, συμπληρώνεται από
δύο έγγραφα του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ανελκυστήρων (ELA), διαθέσιμων κατόπιν ζήτησης :
• η λευκή βίβλος για το SNEL (Απρίλιος 2013)
και
• το φυλλάδιο του ISO για σημάνσεις και εικονογράμματα (2008)
• οι οδηγίες του SNEL (2004).
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τον Ευρωπαϊκό
Σύνδεσμο Ανελκυστήρων (ELA), στο www.ela-aisbl.org
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Εισαγωγή
Οι ανελκυστήρες είναι ένα ασφαλές μέσο μεταφοράς, ΑΛΛΑ…
ΝΑΙ, οι ανελκυστήρες είναι πολύ ασφαλείς…
Κι όμως, συμβαίνουν ατυχήματα!
Οι παλιοί ανελκυστήρες , οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί πριν την εισαγωγή της Οδηγίας Ανελκυστήρων
95/16/EC την 1η Ιουλίου 1999, μπορεί να είναι επικίνδυνοι σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι ειδικοί της
βιομηχανίας ανελκυστήρων έχουν δημιουργήσει
μια λίστα με 74 κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν σε παλιούς ανελκυστήρες. Κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους είναι πολύ σοβαροί. Μπορεί
να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα και θα
πρέπει να εξαλειφθούν επειγόντως.
Η δυσκολία έγκειται στο ότι οι Ευρωπαϊκές οδηγίες γενικά, δεν είναι αναδρομικές, αλλά επιβάλλονται μόνο όσον αφορά μελλοντικές απαιτήσεις.
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, η Οδηγία έχει εφαρμοστεί στους 1.5 εκατομμύρια ανελκυστήρες που
έχουν εγκατασταθεί στην Ευρώπη μετά την έναρξη την εφαρμογή της. Αλλά για τους 3.5 εκατομμύρια ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν πριν το
1999, εφαρμόζεται απλά η εθνική νομοθεσία του
κάθε κράτους – μέλους. Κάθε εθνική νομοθεσία
θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να βελτιωθεί, για
να επιβάλλει μια τροποποίηση των υφιστάμενων
ανελκυστήρων, οι οποίοι χρήζουν αναβάθμισης
της ασφάλειας. Αυτή η αναβάθμιση της είναι πολύ
διαφορετική από ανελκυστήρα σε ανελκυστήρα
και εξαρτάται από την ηλικία του. Διαφέρει καθώς
εξαρτάται από την νομοθεσία και τα πρότυπα τα
οποία εφαρμόζονταν όταν εγκαταστάθηκε. Το κόστος διαφέρει αντιστοίχως.
Ο καλύτερος τρόπος ήταν η CEN να αναλύσει όλους
τους υφιστάμενους κινδύνους στους ανελκυστήρες, ανεξαρτήτως τύπου ή ηλικίας. Οι ειδικοί κατέγραψαν 74 από αυτούς με διαφορετικούς βαθμούς
προτεραιότητας και καθόρισαν τον καλύτερο τρόπο
εξάλειψης των κινδύνων. Το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο που εκπόνησαν είναι το EN 81-80, το Πρότυπο
Ασφάλειας για Υφιστάμενους Ανελκυστήρες (SNEL).
Η ιδέα είναι καινούργια, αφού ζητάει από κάθε
αρμόδια εθνική αρχή να φιλτράρει την εθνική νομοθεσία, ώστε να καθορίσει τα στοιχεία που της
λείπουν για να καλύψει τους κινδύνους για τους
χρήστες και τους τεχνικούς. Αυτή η “διαδικασία
φιλτραρίσματος” έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε
χώρες όπως οι Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βέλγιο,
Γερμανία, Νορβηγία, κ.α. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών έχουν πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις :
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νομοθετήματα και εφαρμοστέα διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, κανονισμοί ή απλές συστάσεις .
Ο δρόμος που θα επιλεγεί διαφέρει από χώρα σε
χώρα αλλά αν όλες εφαρμόσουν τον EN 81-80, η νομοθεσία για τους υφιστάμενους ανελκυστήρες της
Ευρώπης θα εναρμονιστεί εκ των πραγμάτων και
θα βελτιωθεί σημαντικά η ασφάλεια των 5 εκατομμυρίων ανελκυστήρων σε χρήση στην Ευρώπη των
27, συν την Νορβηγία και την Ελβετία. Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο : στην Γαλλία για παράδειγμα,
τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα έχουν
εξαλειφθεί και ο αριθμός των ατυχημάτων έχει
υποτριπλασιαστεί.
Οι χώρες της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής ενδιαφέρονται πολύ για το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN
81-80, και έχουν ζητήσει ο Διεθνής Οργανισμός
Τυποποίησης, ISO, να ξεκινήσει να εκπονεί ένα παρόμοιο πρότυπο παγκόσμιας ισχύος..
Δυστυχώς, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν νομοθετήσει και δεν έχουν καν ξεκινήσει το φιλτράρισμα που απαιτείται από το EN 81-80. Δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια να προχωρήσουν και για τον λόγο
αυτό η βιομηχανία ανελκυστήρων δημιούργησε το
φυλλάδιο αυτό, για να δείξει πόσο σημαντικό είναι
να υιοθετηθεί ο SNEL σε εθνικό επίπεδο, για να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι στους υφιστάμενους ανελκυστήρες. Μπορούμε μόνο να παρακαλέσουμε τους
ιδιοκτήτες, τους κατασκευαστές, τους πολιτικούς
και τους τεχνικούς που λαμβάνουν αποφάσεις, να
προχωρήσουν προς την σωστή κατεύθυνση αν δεν
το έχουν κάνει ήδη και να εφαρμόσουν τον SNEL σε
μια λογική χρονική περίοδο. Τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα τα οποία έχουν λάβει χώρα σε
ανελκυστήρες στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν ο SNEL
είχε τεθεί σε ισχύ παντού!
Στον 21ο αιώνα, είναι σημαντικό η Ευρώπη να αμβλύνει το κενό, και να κάνει το κτηριακό περιβάλλον
ΑΣΦΑΛΕΣ για την κάθετη μετακίνηση...
Η συντακτική ομάδα του ELA
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Η εισαγωγή του SNEL σε πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες, κάνει την ασφάλεια των υφιστάμενων
ανελκυστήρων να πλησιάζει προοδευτικά την
ασφάλεια των νέων ανελκυστήρων, που καλύπτεται
πολύ καλά από την Οδηγία Ανελκυστήρων 95/16/
EC και το σύνολο της σειράς προτύπων EN 81.
Ακολουθούν 21 περιπτώσεις – αιτίες θανάτων
κάθε χρόνο στην Ευρώπη, σε ανελκυστήρες
εγκατεστημένους πριν το 1999, οι οποίοι δεν έχουν
αναβαθμιστεί σύμφωνα με τον SNEL (EN 81-80). Ο
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ανελκυστήρων (ELA) πιέζει
τα κράτη – μέλη να δράσουν υπεύθυνα ώστε να
κάνουν τους υφιστάμενους ανελκυστήρες απόλυτα
ασφαλείς.
Κάθε εικόνα παρουσιάζει το ατύχημα ή την
επικίνδυνη κατάσταση για τον χρήστη ή τον τεχνικό
του ανελκυστήρα, καθώς επίσης και την κατάσταση
αφού ο ανελκυστήρας αναβαθμιστεί και έχει
αποκατασταθεί η ασφάλεια. Ο αριθμός (αριθμοί)
κινδύνου (ή κινδύνων) στο πρότυπο EN 81-80
υποδεικνύεται ανάλογα με έναν μικρό ορισμό.
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Παρουσία επιβλαβών υλικών
Αδύνατη ή περιορισμένη προσβασιμότητα για ανάπηρα άτομα
Σύστημα οδήγησης με κακή ακρίβεια στάσης/ισοστάθμισης
Καμία ή ανεπαρκής αντοχή σε βανδαλισμό
Ανύπαρκτοι ή ανεπαρκείς έλεγχοι λειτουργίας σε περίπτωση πυρκαγιάς
Περιφράξεις φρεατίων με διάτρητα τοιχώματα
Φρεάτιο μερικώς περιφραγμένο με πολύ χαμηλή περίφραξη
Ανεπαρκείς διατάξεις ασφάλισης των θυρών πρόσβασης του φρεατίου
και του πυθμένα του
Ανεπαρκής κατακόρυφος επιφάνεια κάτω από το κατώφλι των θυρών
εισόδου στο θάλαμο
Αντίβαρα/βάρη αντιστάθμισης χωρίς μηχανισμό ασφαλείας στη
περίπτωση προσβάσιμων χώρων κάτω από το φρεάτιο
Ανυπαρξία ή ανεπάρκεια προστατευτικού διαχωριστικού της
διαδρομής των αντιβάρων/βαρών αντιστάθμισης
Ανυπαρξία ή ανεπάρκεια διαχωριστικού στον πυθμένα όταν σε
ένα φρεάτιο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες
Ανυπαρξία ή ανεπάρκεια διαχωριστικού στο φρεάτιο όταν σε ένα
φρεάτιο υπάρχουν περισσότεροι του ενός ανελκυστήρες
Ανεπαρκείς ως προς το ύψος αποστάσεις ασφαλείας στο φρεάτιο
και στον πυθμένα
Μη ασφαλής πρόσβαση στον πυθµένα του φρεατίου
Απουσία ή ανεπάρκεια διατάξεων σταματήματος στον πυθµένα ή
στο τροχαλιοστάσιο
Απουσία ή ανεπάρκεια φωτισµού στο φρεάτιο
Απουσία συστήµατος συναγερµού στον πυθµένα του φρεατίου ή
στην οροφή του θαλάμου
Ανύπαρκτα ή επικίνδυνα µέσα πρόσβασης στο µηχανοστάσιο και στο τροχαλιοστάσιο
Ολισθηρό δάπεδο στο µηχανοστάσιο ή στο τροχαλιοστάσιο
Ανεπάρκεια ελεύθερων αποστάσεων στο µηχανοστάσιο
Απουσία ή ανεπάρκεια προστασίας στα διάφορα επίπεδα του
μηχανοστασίου και του τροχαλιοστάσιου
Ανεπαρκής φωτισµός στο µηχανοστάσιο ή στο τροχαλιοστάσιο
Ανεπαρκή µέσα χειρισµού
Θύρες ορόφου και θύρες θαλάµου µε οπές
Ανεπαρκής σχεδιασµός των στοιχείων στερέωσης των θυρών ορόφου
Ανεπαρκές γυαλί στις θύρες
Απουσία ή ανεπάρκεια προστασίας κατά της παγίδευσης
δακτύλων από συρόμενες θύρες θαλάμου ή ορόφου με γυαλί
Απουσία ή ανεπάρκεια φωτισµού στις θύρες ορόφου
Απουσία ή ανεπάρκεια προστατευτικών µηχανισµών σε θύρες
αυτόματης λειτουργίας
Μη ασφαλής διάταξη ασφάλισης των θυρών ορόφου
Απασφάλιση των θυρών ορόφου χωρίς ειδικό εργαλείο
Περίφραξη φρεατίου µε διάτρητα τοιχώµατα στο επίπεδο των
κλείστρων των θυρών
Απουσία µηχανισµού αυτόµατου κλεισίµατος σε συρόμενες θύρες
Ανεπαρκής επαφή µεταξύ των πλαισίων των θυρών ορόφου
Ανεπαρκής πυραντοχή των θυρών ορόφου
Κίνηση της θύρας θαλάµου µε ανοιχτή τη θύρα ορόφου
Χώρος θαλάµου πολύ μεγάλος σε σχέσηµε το ονοµαστικό φορτίο του
Ανεπαρκές µήκος της προστατευτικής ποδιάς του θαλάµου

5.1.4
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
5.5.1.1
5.5.1.2
5.5.2

Τεχνικός / Χρήστης

5.5.3

Τεχνικός / Χρήστης

5.5.4

Χρήστης

5.5.5

Τεχνικός

5.5.6.1

Τεχνικός

5.5.6.2

Τεχνικός

5.5.7

Τεχνικός

5.5.8
5.5.9

Τεχνικός

5.5.10
5.5.11

Τεχνικός

5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

Τεχνικός

5.6.5
5.6.6
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4

Τεχνικός

5.7.5
5.7.6

Χρήστης / Τεχνικός

5.7.7
5.7.8.1
5.7.8.2

Χρήστης / Τεχνικός

5.7.9
5.7.10
5.7.11
5.7.12
5.8.1
5.8.2

Χρήστης / Τεχνικός

Θάλαµος άνευ θυρών

5.8.3

Χρήστης / Τεχνικός

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός

Τεχνικός

Τεχνικός

Τεχνικός
Τεχνικός
Τεχνικός

Τεχνικός
Τεχνικός / Χρήστης
Χρήστης
Χρήστης
Χρήστης

Χρήστης / Τεχνικός

Χρήστης
Χρήστης / Τεχνικός

Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης / Τεχνικός
Χρήστης
Χρήστης / Τεχνικός

Αρ. Κίνδυνος /Επικίνδυνη Κατάσταση	Σχετικά εδάφια Χρήστης/
			του Προτύπου	 Τεχνικός
			
EN 81-80
41

Ανεπαρκής ασφάλιση της καταπακτής της οροφής του θαλάµου

5.8.4

Χρήστης / Τεχνικός

42

Ανεπαρκής αντοχή της οροφής του θαλάµου

5.8.5

Τεχνικός

43

Απουσία ή ανεπάρκεια κιγκλιδώµατος στο θάλαµο

5.8.6

Τεχνικός

44

Ανεπαρκής εξαερισµός του θαλάµου

5.8.7

Τεχνικός

45

Ανεπαρκής φωτισµός του θαλάµου

5.8.8.1

Χρήστης / Τεχνικός

46

Απουσία ή ανεπάρκεια φωτισµού εκτάκτου ανάγκης στο θάλαµο

5.8.8.2

Χρήστης

47 Απουσία ή ανεπάρκεια µέσων προστασίας τραυµατισµών από
		 τροχαλίες τριβής, τροχαλίες και οδοντωτούς τροχούς

5.9.1

Τεχνικός

48 Απουσία ή ανεπάρκεια προστασίας από σχοινιά/ αλυσίδες σε
		 τροχαλίες τριβής, τροχαλίες και οδοντωτούς τροχούς

5.9.1

Τεχνικός / Χρήστης

49 Απουσία ή ανεπάρκεια µέσων προστασίας εισαγωγής αντικειµένων
		 σε τροχαλίες τριβής, τροχαλίες και οδοντωτούς τροχούς

5.9.1

Τεχνικός / Χρήστης

50 Απουσία ή ανεπάρκεια εξοπλισµού ασφαλείας ή/και
		 περιοριστήρα ταχύτητας σε ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες

5.9.2

Χρήστης / Τεχνικός

51 Απουσία ή ανεπάρκεια διακόπτη χαλαρού συρµατόσχοινου συγκράτησης
		 στο συρµατόσχοινο του περιοριστήρα υπερτάχυνσης

5.9.3

Χρήστης / Τεχνικός

52 Απουσία µέσων προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάµου στην
5.9.4
		 άνοδο, σε ανελκυστήρες µε τροχαλίες τριβής και µε αντίβαρο 		

Χρήστης / Τεχνικός

53

Ανεπαρκής σχεδιασµός της µηχανής σε ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες

54 Απουσία ή ανεπάρκεια προστασίας κατά της ελεύθερης πτώσης
		 υπερτάχυνσης και του ερπυσµού σε υδραυλικούς ανελκυστήρες

5.9.4 & 5.12.1

Χρήστης / Τεχνικός

5.9.5

Χρήστης / Τεχνικός

55

Αντίβαρο ή αντισταθµιστικό βάρος οδηγούµενο από 2 συρµατόσχοινα

5.10.1

Χρήστης / Τεχνικός

56

Απουσία ή ανεπάρκεια προσκρουστήρων

5.10.2

Χρήστης / Τεχνικός

57

Απουσία ή ανεπάρκεια διακοπτών τέρµατος διαδροµής

5.10.3

Χρήστης / Τεχνικός

58

Μεγάλο διάκενο µεταξύ του θαλάµου και του φρεατίου στην είσοδο του θαλάµου

5.11.1

Χρήστης / Τεχνικός

59

Υπερβολική απόσταση µεταξύ της θύρας θαλάµου και της θύρας ορόφου

5.11.2

Χρήστης / Τεχνικός

60

Απουσία ή ανεπάρκεια συστήµατος λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης

5.12.2

Χρήστης / Τεχνικός

61

Απουσία στρόφιγγας αποµόνωσης

5.12.3

Χρήστης / Τεχνικός

62

Απουσία ανεξάρτητων ηλεκτρονόµων ισχύος για εκκίνηση

5.12.4

Χρήστης / Τεχνικός

63

Απουσία ή ανεπάρκεια διάταξης χαλαρού συρµατόσχοινου/ αλυσίδας

5.12.5

Χρήστης / Τεχνικός

64

Απουσία περιοριστήρα του χρόνου διατήρησης του κινητήρα υπό τάση

5.12.6

Χρήστης / Τεχνικός

65

Απουσία ή ανεπάρκεια διάταξης χαµηλής πίεσης

5.12.7

Χρήστης / Τεχνικός

5.13.1

Τεχνικός / Χρήστης

66 Ανεπαρκής προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας ή/και απουσία σήµανσης στον
		 ηλεκτρικό εξοπλισµό, απουσία γραπτών επισηµάνσεων
67

Απουσία ή ανεπάρκεια προστασίας στον κινητήρα του µηχανήµατος

5.13.2

Χρήστης / Τεχνικός

68

Απουσία δυνατότητας κλειδώµατος του κύριου διακόπτη

5.13.3

Τεχνικός / Χρήστης

69

Απουσία προστασίας κατά της αναστροφής φάσης

5.14.1

Χρήστης / Τεχνικός

5.14.2

Τεχνικός / Χρήστης

5.14.3

Χρήστης / Τεχνικός

5.14.4

Τεχνικός / Χρήστης

70 Απουσία ή ανεπάρκεια σταθµού χειρισµών επιθεώρησης και
		 διάταξης στάσης στην οροφή του θαλάµου
71

Απουσία ή ανεπάρκεια διάταξης συναγερµού

72 Απουσία ή ανεπάρκεια συστήµατος επικοινωνίας µεταξύ
		 µηχανοστασίου και θαλάµου (ύψος διαδροµής >30 µ.)
73

Απουσία ή ανεπάρκεια ελέγχου φορτίου στο θάλαµο

5.14.5

Χρήστης / Τεχνικός

74

Απουσία γραπτών επισηµάνσεων, σήµανσης και οδηγιών λειτουργίας

5.15

Χρήστης / Τεχνικός

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

9

Κίνδυνος (οι)

3

Σύστημα οδήγησης με κακή ακρίβεια
στάθμευσης/ισοστάθμισης
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.2.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κακή ακρίβεια ισοστάθμισης (σκαλοπάτι μεταξύ θαλάμου και πόρτας ορόφου) μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να σκοντάψουν και να πέσουν ή ακόμα χειρότερα,
να χτυπήσουν το κεφάλι τους σε κάποιο τοίχωμα. Στην
περίπτωση χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Ο οποίος
εισέρχεται στο θάλαμο προς τα πίσω, αυτός ο κίνδυνος
μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος, λόγω σπασίματος του
λαιμού ή του κρανίου του ατόμου με αναπηρία.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Νέοι πίνακες αυτοματισμού, ρυθμιζόμενα συστήματα
οδήγησης και συσκευές επανισοστάθμισης, εξασφαλίζουν ότι ο ανελκυστήρας είναι πάντα στο σωστό επίπεδο. Η ακρίβεια στάθμευσης του θαλάμου πρέπει να
είναι +/- 10 χιλιοστά ενώ θα πρέπει να διατηρείται
ακρίβεια ισοστάθμισης +/- 20 χιλιοστών. Αν για παράδειγμα σε περίπτωση φόρτωσης ή εκφόρτωσης ξεπερνιέται η τιμή των 20 χιλιοστών, θα πρέπει να γίνεται
διόρθωση.

10

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Προστασία φρεατίου με διάτρητα τοιχώματα
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.1.1

6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αντικείμενα, άκρα ή μέρη του σώματος περνάνε μέσα
στο φρεάτιο προκαλώντας ακρωτηριασμό και σύνθλιψη των άκρων ή ακόμη και θάνατο. Οι ανελκυστήρες
που είναι εγκατεστημένοι στο χώρο μεταξύ του κενού
που αφήνει η σκάλα, θα πρέπει να διαθέτουν πλήρως
κλειστά τοιχώματα και να μην αφήνουν την δυνατότητα εισχώρησης μελών του σώματος των ατόμων μέσα
στα φρεάτια. Πολύ αθόρυβοι ανελκυστήρες κατερχόμενοι εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αποκεφαλίσουν ένα
άτομο το οποίο κοιτάει ή μιλάει προς τα κάτω.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η λύση είναι η πλήρης προστασία που μπορεί να γίνει
με λαμαρίνα σίδηρου ή με ξύλινο υλικό για παράδειγμα, όπως επίσης και με πλεξιγκλάς ή γυαλί, εξασφαλίζοντας ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή κανενός ζώου
(γάτα) ή ανθρώπου.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

11

Κίνδυνος (οι)

31

Μη ασφαλής κλειδαριά πόρτας ορόφου
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.7.7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η πόρτα ορόφου (ημιαυτόματη) είναι κλειστή αλλά όχι
κλειδωμένη σωστά και το άτομο ανοίγει την πόρτα. Ο
θάλαμος δεν βρίσκεται πίσω από την πόρτα, το άτομο
πέφτει μέσα στο φρεάτιο και τραυματίζεται σοβαρά ή
σκοτώνεται.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπούν τέτοιου είδους ατυχήματα είναι η εγκατάσταση κατάλληλης κλειδαριάς σε κάθε πόρτα ορόφου.

12

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Ανεπαρκές ύψος της ποδιάς θαλάμου
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.8.2

39

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κατά τη διάσωση παγιδευμένων ατόμων όταν ο θάλαμος έχει σταματήσει ψηλότερα από τον όροφο. Το άτομο μπορεί να πέσει μέσα στο φρεάτιο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μια ποδιά τοποθετείται κάτω από τον θάλαμο. Σε περίπτωση στάσης του θαλάμου ανάμεσα σε δύο ορόφους, αν ο επιβάτης προσπαθήσει να διαφύγει κατεβαίνοντας στον όροφο, συμβαίνει συχνά να χάνει στο
τέλος την ισορροπία του το και να πέφτει μέσα στο
φρεάτιο εφόσον η ποδιά του θαλάμου δεν είναι αρκετά ψηλή. Το ύψος του κάθετου τμήματος της ποδιάς
θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,75 μέτρα.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

13

Κίνδυνος (οι)

30

Έλλειψη ή ανεπαρκείς προστατευτικές
διατάξεις στις αυτόματες πόρτες
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.7.6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το άτομο διέρχεται από την αυτόματη πόρτα όταν
αυτή ξεκινάει να κλείνει. Η πόρτα κλείνει γρήγορα και
με ορμή χτυπώντας το άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται από τον θάλαμο. Ευπαθή άτομα, ηλικιωμένοι και
άτομα με αναπηρία μπορεί να σπάσουν τον γοφό ή
άλλα μέλη του σώματος από το σοκ ή την επερχόμενη
πτώση.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι αυτόματες πόρτες πρέπει να έχουν μια κατάλληλη
προστατευτική διάταξη που θα μπορεί να ανιχνεύουν
κάποιο σώμα που τις διαπερνά, δίνοντας εντολή επανανοίγματος της πόρτας. Συχνά, για αυτόν τον σκοπό
τοποθετούνται φωτοκουρτίνες με υψηλή ευαισθησία.

14

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Μεγάλη επιφάνεια θαλάμου σε σχέση
με το ωφέλιμο φορτίο
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.8.1

38

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο ανελκυστήρας δεν χρησιμοποιείται όπως προορίζεται, ο θάλαμος είναι υπερφορτωμένος με άτομα και/ή
φορτίο. Ο θάλαμος γλιστράει από τον όροφο. Τα άτομα χτυπάνε ή συνθλίβονται. Σοβαροί τραυματισμοί.
Συμβαίνει συχνά ένας χρήστης να προσπαθεί να τοποθετήσει στον ανελκυστήρα μεγάλο φορτίο (παλέτες με
χαρτιά, φωτοτυπικό μηχάνημα, έπιπλα…) με μοιραίο
αποτέλεσμα αν ο ανελκυστήρας δεν είναι εφοδιασμένος με συσκευή υπερφόρτωσης και κατάλληλο φρένο
για να αποτρέψουν την κίνησή του. Οι παλιοί ανελκυστήρες σε νοσοκομεία, κατάλληλοι για να μεταφέρουν φορεία, δεν πρέπει ποτέ να υπερφορτώνονται.
Μπορούν εύκολα να υπερφορτωθούν με την απερίσκεπτη είσοδο ενός μεγάλου γκρουπ ατόμων

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Για την αποφυγή υπερφόρτωσης του θαλάμου από
άτομα, η διαθέσιμη επιφάνεια του θαλάμου θα πρέπει
να είναι περιορισμένη. Επιπλέον, ο ανελκυστήρας θα
πρέπει να διαθέτει συσκευή η οποία θα εμποδίζει την
κανονική εκκίνηση, συμπεριλαμβανομένης της επανιστοστάθμισης, στην περίπτωση υπερφόρτωσης του
θαλάμου.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

15

Κίνδυνος (οι)

40

Θάλαμος χωρίς πόρτες
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.8.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Τα φορτία στον θάλαμο χτυπούν το κατώφλι (sill) ή
τις εσοχές στον τοίχο και ανατρέπονται ξαφνικά. Ένα
παιδί εισέρχεται στο κενό μεταξύ του κατωφλιού του
θαλάμου και του τοίχου. Οι χρήστες συνθλίβονται και
ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά ή ακόμα και θανάσιμα. Η απουσία πορτών θαλάμου κάνει τις πόρτες
του φρεατίου να ‘περνάνε” μπροστά από τον επιβάτη με μεγάλη ταχύτητα. Δεν πρέπει ποτέ κάποιος να
ακουμπήσει κάποια κινούμενη επιφάνεια. Συμβαίνει
συχνά σε θαλάμους χωρίς πόρτες κάποιο άτομο που
μεταφέρει ένα μεγάλο αντικείμενο, όπως ένας κάδος
απορριμμάτων, να συνθλίβεται απότομα στο πίσω μέρος του θαλάμου. Ο ανελκυστήρας σταματάει σε αυτή
την θέση και το άτομο δεν μπορεί να φτάσει τα κουμπιά χειρισμού εφόσον βέβαια διατηρεί ακόμη τις αισθήσεις του. Το άτομο πεθαίνει γρήγορα. Τέτοια ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο σε χώρες στις οποίες η
πόρτα θαλάμου δεν είναι υποχρεωτική.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
πόρτα θαλάμου, προστατεύοντας τους χρήστες από
την επαφή με κινούμενη επιφάνεια.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός ασφαλείας
στον θάλαμο
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.8.8.2

46

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ένας χρήστης δεν
έχει πάντα μια πηγή φωτισμού στο χέρι. Είναι επομένως δύσκολο να βρει το σωστό κουμπί για να πάει
πάνω ή κάτω ή για να καλέσει για βοήθεια πατώντας το
κουμπί συναγερμού. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να έρθει
ο πανικός και η κλειστοφοβία.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με φωτισμό ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)
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Κίνδυνος (οι)

50

Έλλειψη ή ανεπαρκής αρπάγη
και/ή περιοριστήρας ταχύτητας σε
ηλεκτρικούς ανελκυστήρες
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.9.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Υπερτάχυνση προς τα κάτω ή ελεύθερη πτώση του θαλάμου εξαιτίας αστοχίας των μέσων ανάρτησης, θραύση της τροχαλίας τριβής, αστοχία του φρένου, κτλ. Αν
η αρπάγη αστοχήσει, ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε
ελεύθερη πτώση και μπορεί να προκληθούν σοβαρά ή
θανατηφόρα ατυχήματα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θα πρέπει να υπάρχει αρπάγη και περιοριστήρας ταχύτητας σύμφωνα με την στάθμη της τεχνικής σε όλους
τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, ώστε σε περίπτωση
ελεύθερης πτώσης ο ανελκυστήρας να σταματάει.

18

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Έλλειψη ή ανεπαρκής προστασία σε
ελεύθερη πτώση, υπερτάχυνση και
ολίσθηση στους υδραυλικούς ανελκυστήρες
+ έλλειψη βαλβίδας απομόνωσης
+ έλλειψη ή ανεπαρκής διάταξη χαμηλής
πίεσης στους υδραυλικούς ανελκυστήρες

Κίνδυνος (οι)

Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.9.5, 5.12.3 και 5.12.7

54
61
65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο θάλαμος φεύγει από τον όροφο με ανοιχτή πόρτα
και δημιουργείται σκαλοπάτι μεταξύ ορόφου και θαλάμου ή απομακρύνεται ανεξέλεγκτα. Σαν συνέπεια, τα
άτομα μπορεί να πέσουν μέσα ή έξω από τον θάλαμο.
Μπορεί να υπάρχουν διάφορα αίτια : αστοχία των μέσων ανάρτησης, θραύσης του υδραυλικού σωλήνα, διαρροή λαδιού, μη σωστό κλείσιμο της βαλβίδας λόγω
ακαθαρσιών.
Σημείωση : αν ο θάλαμος κινηθεί εκτός της ζώνης απομανδάλωσης, η πόρτα ορόφου κλείνει αυτόματα και
έτσι εξαφανίζεται το μεγάλο σκαλοπάτι. Θραύση του
σωλήνα ή διαρροή στους υδραυλικούς ανελκυστήρες
μπορεί να προκαλέσει υπερτάχυνση ή ολίσθηση, προς
τα κάτω. Αυτό αιφνιδιάζει ένα άτομο το οποίο είναι
απασχολημένο με το να καθαρίζει ή σε τυχόν επιβάτες
και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις αν επαρκείς
διατάξεις δεν έχουν εγκατασταθεί.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μια βαλβίδα απομόνωσης και ένας συνδυασμός
βαλβίδων ασφαλείας , αρπάγη και συσκευή επανισοστάθμισης πρέπει να εξοπλίζει κάθε ανελκυστήρα
(Η Τροποποίηση Α3 αναφέρει επίσης την πιθανότητα
ανεξέλεγκτης κίνησης και τα μέτρα μείωσης του κινδύνου). Η διάταξη χαμηλής πίεσης μειώνει τον κίνδυνο ελεύθερης πτώσης, του θαλάμου κατά την κάθοδο
έκτακτης ανάγκης (χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά). Η τακτική συντήρηση και ο έλεγχος εγγυώνται την σωστή
λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας, ενώ παράλληλα
μειώνουν και την φθορά.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

19

Κίνδυνος (οι)

27

Ανεπαρκές τζάμι στην πόρτα
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.7.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αν υπάρχει υαλοπίνακας στην πόρτα ορόφου του ανελκυστήρα, θα πρέπει να είναι ασφαλείας καθιστώντας
αδύνατο για ένα άτομο να σπάσει τον υαλοπίνακα από
χτύπημα και να περάσει τα άκρα του ή κάποιο αντικείμενο από το άνοιγμα. Μπορεί να οδηγήσει σε πτώση
μέσα στο φρεάτιο, ακρωτηριασμό των άκρων, σοβαρό
τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλοι οι ανελκυστήρες με υαλοπίνακα στις πόρτες ορόφου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με γυαλί ασφαλείας.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Έλλειψη ή ανεπαρκής προστασία από
βανδαλισμό
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι βάνδαλοι μπορεί για παράδειγμα να κάψουν τα
κουμπιά τα οποία είναι από πλαστικό και εξέχουν ελάχιστα από την επιφάνεια της κομβιοδόχου ή μπορεί να
συνθλίψουν και να χαράξουν την πόρτα θαλάμου και
τα τοιχώματα του θαλάμου.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλοι οι ανελκυστήρες που χρήζουν προστασίας από
βανδαλισμό, θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο
EN 81-71. Πλαστικά κουμπιά τα οποία προεξέχουν θα
πρέπει να αποφεύγονται και θα πρέπει να αντικαθίστανται από κουμπιά από μέταλλο ή άλλο υλικό και
θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια
της κομβιοδόχου. Οι γυάλινες πόρτες και οι καθρέπτες
στον θάλαμο θα πρέπει να κατασκευάζονται από ανθεκτικό γυαλί ασφαλείας ή κάτι αντίστοιχο.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

21

Κίνδυνος (οι)

2

Έλλειψη η περιορισμένη πρόσβαση για άτομα
με ειδικές ανάγκες
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι παλαιότεροι ανελκυστήρες συχνά δεν είναι φιλικοί
προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάποια στοιχεία
όπως το πλάτος της πόρτας ή η απόσταση/ύψος των
κουμπιών στον τοίχο, μπορεί να κάνουν έναν ανελκυστήρα μη προσβάσιμο για ένα άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο. Και άλλες λειτουργίες πολλές φορές
απουσιάζουν : ηχητικές ειδοποιήσεις, γραφή Braille
ή ευανάγνωστες ενδείξεις κουμπιών, καλές συνθήκες
φωτισμού και φυσικά η γενικότερη πρόσβαση στον
ανελκυστήρα. Αυτό βέβαια είναι πολύ χειρότερο όταν
συμβαίνει σε δημόσια κτήρια ή σε κτήρια συνάθροισης
κοινού.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να κατασκευάζονται
ή να προσαρμόζονται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμοι
σε ΟΛΟΥΣ. Κατευθυντήριες οδηγίες μπορεί κανείς να
βρει στο πρότυπο CEN TS 81-82, το οποίο έχει βασιστεί
στο EN 81-70.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Έλλειψη ή ανεπαρκείς λειτουργίες ελέγχου σε
περίπτωση πυρκαγιάς
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.4

5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς και ανίχνευσης καπνού, ο
ανελκυστήρας θα πρέπει αυτόματα να κατευθυνθεί
προς τον καθορισμένο όροφο εξόδου, να ανοίξουν οι
πόρτες και να παραμείνει εκεί με τις πόρτες ανοιχτές.
Οι πυροσβέστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο
κτήριο και να έχουν ένα κλειδί όταν φτάσουν εκεί το
οποίο θα τους επιτρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο
του ανελκυστήρα. Με αυτό το κλειδί, μπορούν να κινηθούν με τον ανελκυστήρα με την θέλησή τους και με
δικό τους ρίσκο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλοι οι ανελκυστήρες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με λειτουργίες ασφάλειας σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτόματη κίνηση του ανελκυστήρα προς τον
όροφο εξόδου και να έχουν κλειδί πυροσβέστη για
πρόσβαση και χειρισμό του ανελκυστήρα από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)
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Κίνδυνος (οι)

8
32

Ανεπαρκείς κλειδαριές στις πόρτες
για πρόσβαση στο φρεάτιο και στον
πυθμένα + ξεκλείδωμα των πορτών ορόφου
χωρίς ειδικό εργαλείο
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.2 και 5.7.8.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Μη εξουσιοδοτημένα άτομα εισέρχονται στον πυθμένα/φρεάτιο και συνθλίβονται από κινούμενα μέρη.
Το γεγονός ότι βάνδαλοι ή κλέφτες ανοίγουν τις πόρτες
που δίνουν πρόσβαση στο φρεάτιο γα βανδαλισμό ή
για να κρύψουν πράγματα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο για τους χρήστες του ανελκυστήρα στο κτήριο. Ο θάλαμος μπορεί
να απουσιάζει όταν θα ανοίξουν την πόρτα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Για να αποτραπούν οι βάνδαλοι και οι κλέφτες από το
να ανοίξουν την πόρτα με ένα κλειδί, η κλειδαριά θα
πρέπει να απασφαλίζει με τριγωνικό κλειδί το οποίο
δεν θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε καταστήματα και
θα πρέπει να περιορίζει σημαντικά τον βανδαλισμό και
να αποτρέπει το άνοιγμα των πορτών ορόφου.

24

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Έλλειψη μέτρων προστασίας κατά της
ανοδικής υπερτάχυνσης του
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.9.4

52

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ανοδική Υπερτάχυνση του θαλάμου εξαιτίας αστοχίας
της τροχαλίας τριβής, αστοχίας του φρένου, αστοχίας
του ηλεκτρικού συστήματος κτλ….Το άτομο στον θάλαμο συνθλίβεται όταν ο θάλαμος χτυπάει την οροφή του
φρεατίου. Ο συντηρητής συνθλίβεται στην οροφή του
θαλάμου.
Αν δεν υπάρχουν εγκατεστημένα μέτρα προστασίας
για την υπερτάχυνση του θαλάμου κατά την άνοδο, ο
ανελκυστήρας μπορεί να κινηθεί ταχύτατα και να συνθλιβεί στην οροφή του φρεατίου.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλοι οι ανελκυστήρες τριβής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

25

Κίνδυνος (οι)

1

Ύπαρξη επιβλαβών υλικών όπως αμίαντος
στους σιαγόνες των φρένων,
στο φρεάτιο κτλ….
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.1.4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι τεχνικοί ή οι ελεγκτές (και πιθανώς οι χρήστες) είναι
εκτεθειμένοι σε επιβλαβή υλικά εξαιτίας της φθοράς,
της παλαιότητας, της επισκευής ή εργασιών ανακαίνισης. Ο αμίαντος είναι εξαιρετικά επιβλαβής στα κτήρια
στις μέρες μας καθώς χρησιμοποιούνταν για μόνωση
στους τοίχους και στις κοιλότητες. Ο τεχνικός μπορεί να
τρυπάει ακούσια τον τοίχο και να δημιουργεί επικίνδυνη σκόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρα
ασθένεια στους πνεύμονες πολύ αργότερα.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου θα πρέπει να απομακρύνει
τον αμίαντο και τα υπόλοιπα επιβλαβή υλικά από το
κτήριο και να καλέσει ειδικούς για να αφαιρέσουν
εντελώς τον αμίαντο ή να τον καλύψουν με ειδική ταινία και να τοποθετήσουν αυτοκόλλητα που να υποδεικνύουν πως πίσω από τις ειδικές ταινίες υπάρχει αμίαντος. Τα υφιστάμενα φρένα με αμίαντο θα πρέπει να
αντικατασταθούν από φρένα χωρίς αμίαντο.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Ανεπαρκής προστασία κατά της
ηλεκτροπληξίας και/ή σήμανση
Του ηλεκτρικού εξοπλισμού
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.13.1

66

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου και διανομής μπορεί να
είναι παλιός και η καλωδίωση επικίνδυνη για να εργαστούν ή ακόμη και να πλησιάσουν οι τεχνικοί.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις και η καλωδίωση θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)
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Κίνδυνος (οι)

17
23

Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός φρεατίου ή
ανεπαρκής φωτισμός
Μηχανοστασίου ή τροχαλιοστασίου
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.10 και 5.6.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το φρεάτιο όντας η περιοχή. εργασίας των τεχνικών και
των ελεγκτών, μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη περιοχή αν δεν είναι σωστά φωτισμένο.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το τροχαλιοστάσιο/μηχανοστάσιο και το φρεάτιο, θα
πρέπει να φωτίζονται με φωτισμό που μπορεί να κλείνει όταν δεν είναι απαραίτητος.
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)

Κίνδυνος (οι)

Ανεπαρκείς χώροι ασφαλείας στο ύψος
τελευταίου ορόφου και στον πυθμένα
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.7

14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι τεχνικοί και οι ελεγκτές ανελκυστήρων μπορεί να
συνθλιβούν μεταξύ της οροφής του θαλάμου και της
οροφής του φρεατίου ή στον πυθμένα του φρεατίου
αν δεν υπάρχει αρκετό βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου, για να μπορούν να παραμείνουν σε
όρθια, ξαπλωτή ή σε στάση οκλαδόν.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος στην οροφή του
θαλάμου και στον πυθμένα όταν ο ανελκυστήρας βρίσκεται στις ακραίες θέσεις του (πραγματικός χώρος ή
τουλάχιστον χώρος που μπορεί να δημιουργηθεί με
άλλα μέσα). Θα πρέπει να υπάρχει ένα κουμπί σταματήματος στην οροφή του θαλάμου και στον πυθμένα
καθώς και χειριστήριο επιθεώρησης στην οροφή του
θαλάμου.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)
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Κίνδυνος (οι)

9
15

Ανεπαρκής κάθετη επιφάνεια κάτω από το
κατώφλι (sill) της πόρτας ορόφου
+ μη ασφαλής πρόσβαση στον πυθμένα
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.3 και 5.5.8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η πρόσβαση στον πυθμένα, τα τοιχώματα του πυθμένα και το πάτωμα μπορεί να είναι σε πολύ κακή κατάσταση με απορρίμματα να βρίσκονται στον πυθμένα,
λάδι ή υγρά υπολείμματα, απουσία σκάλας πυθμένα,
ρίσκο πτώσης από ύψος, απουσία φωτισμού.και... καμία επικοινωνία.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο πυθμένας θα πρέπει να είναι καθαρός, τα τοιχώματα
σε καλή κατάσταση, να εξοπλίζεται με σκάλα πυθμένα
καθώς και συσκευή ενδοεπικοινωνίας με μικρόφωνο
ώστε να μπορεί ο παγιδευμένος τεχνικός να καλέσει
και να ζητήσει βοήθεια (τα κινητά τηλέφωνα μπορεί
να μην λειτουργούν στον πυθμένα, στο φρεάτιο και σε
κλειστούς χώρους γενικότερα).
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Κίνδυνος (οι)

Έλλειψη συστήματος συναγερμού στον
πυθμένα και στην οροφή του θαλάμου
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.11

18

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το άτομο είναι εγκλωβισμένο ή τραυματισμένο στον
πυθμένα ή πάνω στον θάλαμο. Αν δεν υπάρχει σύστημα συναγερμού στον πυθμένα ή στην οροφή του
θαλάμου, οι διασώστες μπορεί να μη προσεγγίσουν
τον τεχνικό έγκαιρα. Μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυματισμό.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Θα πρέπει να εγκαθίσταται κατάλληλο σύστημα συναγερμού στον πυθμένα και στην οροφή του θαλάμου.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)
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Κίνδυνος (οι)

68

Έλλειψη γενικού διακόπτη με δυνατότητα
κλειδώματος
Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.13.3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Κάποιος ανοίγει τον γενικό διακόπτη τη στιγμή που
ένας τεχνικός εργάζεται στον ανελκυστήρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον
τεχνικό. Τραυματισμοί μπορούν να συμβούν σε χρήστες και τεχνικούς λόγω ηλεκτροπληξίας ή ανεξέλεγκτης κίνησης του θαλάμου.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο γενικός διακόπτης θα πρέπει έχει τη δυνατότητα
κλειδώματος στην κλειστή θέση.
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Ανυπαρξία ή ανεπάρκεια προστατευτικού
διαχωριστικού της διαδρομής των αντιβάρων/
βαρών αντιστάθμισης + ανυπαρξία ή
ανεπάρκεια διαχωριστικού στον πυθμένα
όταν σε ένα φρεάτιο υπάρχουν περισσότεροι
του ενός ανελκυστήρες + Απουσία ή
ανεπάρκεια κιγκλιδώµατος στο θάλαµο

Κίνδυνος (οι)

Σχετικό εδάφιο στον EN 81-80: 5.5.5, 5.5.6.1 και 5.8.6

11
12
43

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ο τεχνικός που εργάζεται σε ένα ανελκυστήρα σε φρεάτιο με παραπάνω από ένα ανελκυστήρες μπορεί να
χτυπηθεί από το θάλαμο ή άλλο κινούμενο τμήμα ενός
άλλου ανελκυστήρα. Μπορεί επίσης να πέσει στο φρεάτιο εάν δεν υπάρχει στηθαίο στην οροφή του θαλάμου και κατάλληλο διαχωριστικό.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ανελκυστήρες σε ένα
φρεάτιο, θα πρέπει να τοποθετούνται στηθαία οροφής
θαλάμου και κατάλληλα διαχωριστικά.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SNEL (EN 81-80)
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Η Λευκή Βίβλος του SNEL (2013), παρουσιάσεις Power Point, σχετικά έντυπα και στατιστικά ατυχημάτων είναι διαθέσιμα από τον ELA, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ανελκυστήρων.
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ELA στα
info@ela-aisbl.org ή τηλεφωνικά στο +32 2 7795082 ή μέσω fax στο +32 2 7721685
European Lift Association: www.ela-aisbl.org

34
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Σημειώσεις

‘ Το έντυπο αυτό εκπονήθηκε από την Επιτροπή Επικοινωνίας του ΕΛΑ,
την άνοιξη του 2013.
Έχει εικονογραφηθεί με σχέδια του Zack, τα οποία είναι διαθέσιμα σε υψηλή και
χαμηλή ανάλυση, χωρίς χρέωση, την ιστοσελίδα του ELA,
www.ela-aisbl.org

Μπορείτε να προχωρήσετε στην όσο το δυνατό
πληρέστερη χρήση του φυλλαδίου αυτού και των σχεδίων’

European Lift Association
Boulevard du Souverain 207, Box 5, B-1160 Brussels
Tel.: +32 2 779 50 82 • Fax: +32 2 772 16 85
info@ela-aisbl.org - www.ela-aisbl.org

