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ΝΕΑ ΕΥΡΩΝΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΡΑΦΙΩΝ-2022 

 

Ποιες είναι οι λεπτομέρειες και το πεδίο εφαρμογής του προτύπου 

EN 15512 και της ενημέρωσης του; 

Πεδίο εφαρμογής: το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15512 αναφέρεται 

στον σχεδιασμό και τον υπολογισμό των προφίλ της κατασκευής. 

Τι παρέχει το πρότυπο EN 15512:2021+A1:2022 για τον δομικό 

υπολογισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο; 

Όσον αφορά το προηγούμενο πρότυπο, αυτό περιλαμβάνει δύο 

σημαντικές νέες εξελίξεις: Είναι ένα πιο συντηρητικό πρότυπο, που 

σημαίνει έναν πιο ασφαλή σχεδιασμό του ραφιού, καθώς έχει 

πραγματοποιηθεί ανάλυση αξιοπιστίας. Ο συντελεστής μείωσης 

υλικού έχει αλλάξει από 1 σε 1,1, πράγμα που σημαίνει καταρχήν ότι 

οι κατασκευές ραφιών είναι πιο ασφαλείς. Η ενημέρωση του 

προτύπου είναι πιο συνεπής με τον Ευρωκώδικα 3, ο οποίος είναι 

ένα σύνολο ευρωπαϊκών προτύπων που περιλαμβάνει τους 

κανόνες και τις αρχές για τον υπολογισμό των μεταλλικών 

κατασκευών.                                                                                             

Υπάρχουν επίσης και άλλες αξιοσημείωτες πτυχές του προτύπου 

EN 15512:2021+A1:2022. Θα σημαίνει έναν πιο ομοιόμορφο 

σχεδιασμό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με μόνο την Ολλανδία να 

αποκλίνει από τα πρότυπα. 

 Προσφέρει επίσης μια πιο συντηρητική αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των δοκιμών. Στην πράξη , η ενημέρωση αυτού του 

προτύπου για τη δομική σχεδίαση ρυθμιζόμενων συστημάτων 

ραφιών παλετών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε δοκιμές.                  

Ο προσδιορισμός των προφίλ των ραφιών μέσω τύπων και 

μοντέλων προσομοίωσης είναι πολύ περίπλοκος, γι' αυτό το νέο 

πρότυπο βασίζεται σε πραγματικά τεστ.  
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Πως μπορώ να γνωρίζω ότι τα ράφια που επιλέγω έχουν 

υπολογισθεί βάσει νέας νόρμας? 

Ειδικά για τα ράφια παλέτας πρέπει να ζητάτε και την ανάλογη 

στατική μελέτη για το έργο σας, η οποία είναι διαθέσιμη από ειδικό 

λογισμικό πρόγραμμα του εργοστασίου, και η οποία αναφέρει τα 

χαρακτηριστικά της κατασκευής σας καθώς και την ανάλογη νόρμα 

υπολογισμού όπως επίσης και τα ενδεικνυόμενα προφίλ ραφιών με 

το ID MARKING τους. 

Τα σοβαρά πιστοποιημένα ευρωπαϊκά εργοστάσια φέρουν ID 

MARKING στα προφίλ των ραφιών δίδοντας ουσιώδη ταυτότητα 

στις κατασκευές. Μπορείτε να αντιπαραβάλλεται στην προσφορά 

που σας δόθηκε τους ID MARKING των ραφιών που τελικά 

παραλάβατε. Οι κολόνες (κάθετοι στυλοι) καθώς και οι δοκοί 

(οριζόντια προφίλ) είναι τα βασικά στοιχεία μιας κατασκευής 

ραφιών και πρέπει να έχουν ID MARKING. 

Μόνο έτσι είστε σίγουροι για την ποιότητα της Α΄ ύλης, τις 

προδιαγραφές & την δέσμευση ότι τα ράφια σας είναι 

πιστοποιημένα βάσει ευρωπαϊκών προτύπων-ΕURONORMS. 
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