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ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ – ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΛΑΚΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι συρόµενες µεταλλικές πόρτες αν δεν διαθέτουν σύστηµα
ασφαλείας το οποίο να τις εµποδίζει να βγουν από τις τροχιές
τους

είναι

δυνατόν

να

πέσουν

και

να

καταπλακώσουν

εργαζόµενο προκαλώντας πολύ σοβαρό ή θανατηφόρο ατύχηµα
λόγω του µεγάλου βάρους τους.
Οι συρόµενες µεταλλικές πόρτες χρησιµοποιούνται ως επί τω
πλείστον
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των

βιοµηχανικών

και

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων (παράδειγµα συρόµενης µεταλλικής
πόρτας φωτο 1) και είναι χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες. Συνήθως
η κατασκευή και η λειτουργία τους είναι ως εξής: η πόρτα σ’
ολόκληρη τη διαδροµή της στηρίζεται σε δύο ράουλα κίνησης,
προσαρµοσµένα στην πόρτα , που πατούν και κινούνται πάνω
σε µια ράγα οδηγό. Η ράγα αυτή είναι ανάποδη γωνία 90ο
σταθερά στερεωµένη στο έδαφος µε την γωνία προς τα επάνω
(φωτο 2), (σχ.1). Στο επάνω µέρος της η πόρτα κινείται ανάµεσα
σε δύο ζεύγη ράουλων καθοδήγησης, που εξασφαλίζουν την
καθετότητά της. Τα ράουλα αυτά είναι κυλινδρικής µορφής και
στερεώνονται σε µεταλλικό πλαίσιο που στηρίζεται στο πάνω
µέρος της µιας των δύο τσιµεντοκολωνών που ορίζουν το πέρας
του ανοίγµατος της πόρτας(φωτο 5). Οι πόρτες αυτές ανάλογα µε
το µέγεθός τους και το υλικό κατασκευής µπορεί να ξεπεράσουν
τα 1000 kg και όταν δεν είναι ηλεκτροκίνητες κινούνται µε το
χέρι. Όπως είπαµε παραπάνω η καθετότητα της συρόµενης
πόρτας εξασφαλίζεται από τα δύο ζεύγη ράουλων καθοδήγησης
στο επάνω µέρος της πόρτας, πράγµα που σηµαίνει ότι εάν βγει
από αυτά η πόρτα, θα πέσει, εφόσον δεν διαθέτει κάποιο
µηχανισµό ασφαλείας που να εµποδίζει την πτώση της σε αυτή
την περίπτωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
παρ. 12.6 του Π∆ 16/96 «Περί ελάχιστων προδιαγραφών

ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» όπου αναφέρεται ότι «οι συρόµενες
πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ασφαλείας, το οποίο να τις
εµποδίζει να βγαίνουν από τις τροχιές τους και να πέφτουν».
Αιτίες που µπορούν να οδηγήσουν στην πτώση της συρόµενης
πόρτας είναι να βγουν τα δύο ράουλα από την κάτω ράγα οδηγό
π.χ. αν τα ράουλα συναντήσουν κάποιο χαλίκι ή αν σπάσει η
κάτω ράγα οδηγός (π.χ. φωτο 4) ή αν καθίσει το έδαφος κάτω
από τον οδηγό, λόγω της συνεχούς κίνησης µεγάλων οχηµάτων
ή συνδυασµός και των δύο αιτίων ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός.
Είναι προφανές ότι αν βρίσκεται εργαζόµενος ή οποιοδήποτε
πρόσωπο κοντά στην πόρτα και καταπλακωθεί από αυτήν θα
σηµειωθεί σοβαρό ατύχηµα και πιθανότατα θανατηφόρο όπως
έχει συµβεί στο παρελθόν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει
σύστηµα ασφάλειας που να εµποδίζει την πτώση συρόµενης
πόρτας. Ένα παράδειγµα φαίνεται στις φωτο 5& 6 όπου
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προσαρµόζονται τα ράουλα κίνησης, κατασκευάζεται άλλη µια
µεταλλική βάση που είτε φέρει και αυτή ράουλα τα οποία
κινούνται πάνω σε δεύτερη ράγα, είτε φέρει ρόδες, οπότε σε
περίπτωση που η πόρτα βγει από τα δύο ζεύγη ράουλων
καθοδήγησης στο επάνω µέρος της, µπορεί να στηριχτεί εξ
ολοκλήρου σ΄ αυτήν τη δεύτερη µεταλλική βάση και να µην πέσει.
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