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Γενικές υποδείξεις 
σχετικά µε την προοριζόµενη χρήση
● Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες 
συναρµολόγησης και εφαρµογής) προορίζονται 
για όσους εργάζονται µε το προϊόν/σύστηµα Doka 
που περιγράφεται και περιλαµβάνουν στοιχεία για 
τη συναρµολόγηση και την ενδεδειγµένη χρήση 
του περιγραφόµενου συστήµατος.
Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη 
χρησιµεύουν και ως γενικές οδηγίες 
συναρµολόγησης και εφαρµογής ή µπορούν να 
συµπληρώνουν άλλες οδηγίες συναρµολόγησης 
και εφαρµογής σε συγκεκριµένα εργοτάξια.

● Τα προϊόντα Doka πρέπει να χρησιµοποιούνται 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε πληροφορίες για χρήστες Doka ή µε τις 
διάφορες τεχνικές τεκµηριώσεις που εκδίδει η 
εταιρία Doka. 

● Πρέπει να προσέχετε και να τηρείτε επακριβώς τις 
τεχνικές οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τα 
στοιχεία φορτίου. Η µη τήρηση µπορεί να 
προκαλέσει ατυχήµατα και σοβαρούς 
τραυµατισµούς (κίνδυνος θανάτου) καθώς και 
σοβαρότατες υλικές ζηµιές.

● Κάθε χρήση πέραν της αναφεροµένης απαιτεί 
ξεχωριστή στατική µελέτη και 
συµπληρωµατικές οδηγίες συναρµολόγησης.

● Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
πληροφορίες για τον χρήστη που διατίθενται από 
την Doka (οδηγίες συναρµολόγησης και 
εφαρµογής) υπάρχουν όντως, έχουν κοινοποιηθεί 
στους χρήστες και βρίσκονται στο σηµείο 
εφαρµογής.

● Από άποψη τεχνικής ασφάλειας, για την εφαρµογή 
και χρήση των προϊόντων µας θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές εργασιακής 
ασφάλειας και άλλες προδιαγραφές ασφάλειας 
που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα ή στο εκάστοτε 
κράτος και µάλιστα στην εκάστοτε ισχύουσα 
έκδοση.

● Οι παραστάσεις που αναφέρονται στο παρόν 
έγγραφο αποτελούν εν µέρει καταστάσεις 
συναρµολόγησης και συνεπώς δεν είναι 
πάντα ολοκληρωµένες από άποψη τεχνικής 
ασφάλειας.

● Πριν τη χρήση πρέπει να ελεγχθεί το υλικό/
σύστηµα από τον πελάτη εάν βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση. Απαγορεύεται η χρήση 
κατεστραµµένων, παραµορφωµένων, καθώς και 
εξασθενισµένων µερών λόγω φθοράς, διάβρωσης 
ή σκουριάς.

● Ως ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
µόνο γνήσια εξαρτήµατα Doka.

● Η από κοινού χρήση δικών µας συστηµάτων 
καλουπώµατος µε εκείνα ξένων κατασκευαστών 
εγκυµονεί κινδύνους που µπορεί να προκαλέσουν 
τραυµατισµούς και υλικές ζηµιές και συνεπώς 
απαιτείται ξεχωριστός έλεγχος.

● Ο πελάτης πρέπει να διασφαλίσει το γεγονός ότι η 
συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση, η 
µετεγκατάσταση καθώς και η χρήση του προϊόντος 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ελέγχεται και 
επιθεωρείται από εξειδικευµένα και αρµόδια 
άτοµα.

● Ολα τα άτοµα, τα οποία εργάζονται µε το εκάστοτε 
προϊόν, πρέπει να έχουν εξοικειωθεί µε το 
περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου και µε τις 
αναφερόµενες υποδείξεις ασφαλείας.

● Ατοµα, τα οποία δεν διαβάσουν ή δεν µπορούν να 
διαβάσουν και να κατανοήσουν καλά αυτό το 
έγγραφο, πρέπει να τα ενηµερώσει και να τα 
εκπαιδεύσει ο πελάτης.
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Υποδείξεις ασφαλείας

Σύµβολα
Στο παρόν έγγραφο χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα 
σύµβολα:

∆ιάφορα
Με επιφύλαξη τροποποιήσεων στα πλαίσια της 
τεχνικής εξέλιξης.
Ολες οι διαστάσεις, εφόσον δεν αναφέρεται κάτι 
διαφορετικό, είναι σε cm.

● Τα προϊόντα/Συστήµατα Doka θα πρέπει να 
δοµούνται έτσι, ώστε όλα τα εφαρµοζόµενα φορτία 
να απάγονται µε ασφάλεια!

● Η ευστάθεια έναντι ανατροπής όλων των δοµικών 
εξαρτηµάτων και µονάδων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται σε κάθε φάση δόµησης!

● Προβλέπετε ασφαλείς θέσεις εργασίας κατά τη 
χρήση του καλουπιού (π.χ.: για συναρµολόγηση 
και αποσυναρµολόγηση, για εργασίες µετατροπής 
και µετασχηµατισµού κ.λπ.). Οι θέσεις εργασίας θα 
πρέπει να είναι προσβάσιµες µέσω ασφαλών 
προσβάσεων!

● Εχετε υπόψη σας επιτρεπόµενες πιέσεις φρέσκου 
σκυροδέµατος. Πολύ µεγάλες ταχύτητες έγχυσης 
σκυροδέµατος προκαλούν υπερφόρτωση των 
καλουπιών, οδηγούν σε µεγαλύτερη καµπτική 
παραµόρφωση και κρύβουν κινδύνους θραύσης.

● Το ξεκαλούπωµα γίνεται µόνο εφόσον το 
σκυρόδεµα έχει σηµειώσει επαρκή σταθερότητα 
και έχει δώσει την οδηγία ξεκαλουπώµατος το 
αρµόδιο και υπεύθυνο άτοµο!

● Κατά το ξεκαλούπωµα των ξυλότυπων µην τους 
τραβάτε µε γερανό. Χρησιµοποιήστε κατάλληλα 
εργαλεία όπως π.χ. ξύλινες σφήνες, εργαλεία 
ευθυγράµµισης ή διατάξεις συστήµατος όπως π.χ. 
Framax-Γωνίες ξεκαλουπώµατος.

● Κατά το ξεκαλούπωµα µην θέτετε σε κίνδυνο την 
ευστάθεια έναντι ανατροπής εξαρτηµάτων 
δόµησης, σκαλωσιών και καλουπιών!

● Τηρείτε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη 
µεταφορά καλουπιών και σκαλωσιών. Εκτός αυτού 
πρέπει να χρησιµοποιούνται δεσµευτικά τα 
εξαρτήµατα µεταφοράς της Doka.

● Αποµακρύνετε τα υλικά που δεν χρησιµοποιούνται 
ή ασφαλίστε τα έναντι ολίσθησης ή πτώσης!

● Ελέγχετε τακτικά την έδραση και λειτουργία των 
συνδέσεων.
Πρέπει να ελέγχετε ιδιαιτέρως τις βιδωτές και 
σφηνωτές συνδέσεις, ανάλογα µε τις 
κατασκευαστικές εργασίες και κυρίως µετά από 
ασυνήθιστα συµβάντα (π.χ. µετά από θύελλα) και 
αν χρειάζεται να τις σφίγγετε.

● Ολα τα δοµικά εξαρτήµατα πρέπει να 
αποθηκεύονται µε ασφάλεια, τηρώντας τις ειδικές 
υποδείξεις που αναφέρονται στα ανάλογα 
κεφάλαια αυτών των Οδηγιών για τους χρήστες!

● Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και ειδικές 
προειδοποιήσεις θα βρείτε στα επί µέρους 
κεφάλαια!

● Οι εσφαλµένες χρήσεις που αναφέρονται στο 
παρόν έγγραφο στα εκάστοτε κεφάλαια 
αποτελούν µόνο µία παραδειγµατική έκθεση 
και βασίζονται στη πολυετή εµπειρία µας στο 
χώρο.

Σηµαντική υπόδειξη
Η µη τήρηση ενδέχεται να προκαλέσει λειτουργικές 
διαταραχές ή υλικές ζηµιές.

Προσοχή / Προειδοποίηση / Κίνδυνος
Η µη τήρηση ενδέχεται να οδηγήσει σε υλικές βλάβες ή 
και ακόµα σε βαριές σωµατικές βλάβες (κίνδυνος για τη 
ζωή).

Εντολή 
Αυτό το σήµα δείχνει ότι οι ενέργειες θα πρέπει να 
γίνουν από το χρήστη.

Οπτικός έλεγχος
∆είχνει ότι οι εκτελεσθείσες ενέργειες πρέπει να 
επιθεωρηθούν µε οπτικό έλεγχο.

Συµβουλή
Υποδεικνύει χρήσιµες συµβουλές χρήσης.

☞
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Ευρωκώδικες στην Doka
Στην Ευρώπη, θεσπίστηκε µέχρι το τέλος του 2007 µια 
ενιαία σειρά προτύπων για τον τοµέα των κατασκευών, 
οι επονοµαζόµενοι Ευρωκώδικες (EC). Αυτοί ισχύουν 
ως βάση για τις προδιαγραφές προϊόντων, 
προκηρύξεις και υπολογισµούς σε όλη την Ευρώπη.
Οι ευρωκώδικες είναι τα πιο εξελιγµένα πρότυπα του 
κατασκευαστικού κλάδου ανά τον κόσµο.
Οι ευρωκώδικες εφαρµόζονται από τα τέλη του 2008 
στον όµιλο της Doka. Έτσι θα αντικαταστήσουν τα 
πρότυπα DIN ως στάνταρ της Doka στο σχεδιασµό 
προϊόντων.

Η ευρέως διαδοµένη "sεπιτρεπόµενη µέθοδος" (σύγκριση 
της υπάρχουσας µε επιτρεπόµενες τάσεις) 
αντικαθίσταται στους ευρωκώδικες από µια νέα µέθοδο 
ασφαλείας.
Οι ευρωκώδικες αντιπαραθέτουν τις δράσεις(φορτία) 
µε την αντίσταση(φέρουσα ικανότητα). Ο 
προηγούµενος συντελεστής ασφαλείας στις 
επιτρεπόµενες τάσεις υποδιαιρείται τώρα σε πολλούς 
επιµέρους συντελεστές.Το επίπεδο ασφαλείας 
παραµένει το ίδιο!

Σύγκριση των µεθόδων ασφαλείας (Παράδειγµα)

Ed Το εξεταζόµενο αποτέλεσµα της δράσης, 
από συνδυασµό δράσεων για Ο.Κ.Λ.
(E ... αποτέλεσµα; d ... σχεδιασµός)
Συνιστώσες της δράσης Fd
(VEd, NEd, MEd)

Rd Τιµή σχεδιασµού φέρουσας ικανότητας
(R ... αντίσταση; d ... σχεδιασµός)
Φέρουσα ικανότητα της διατοµής
(VRd, NRd, MRd)

Fd Τιµή σχεδιασµού µιας δράσης
Χάλυ-βας: Rd =

Rk Ξύλο: Rd = kmod ·
Rk

Fd = γF · Fk γM γM

(F ... ∆ύναµη)
Fk Χαρακτηριστική τιµή µιας δράσης 

"πραγµατικό φορτίο"
(k ... χαρακτηριστική)
π.χ.νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση 
σκυροδέµατος, άνεµος

Rk Χαρακτηριστική τιµή αντίστασης
π.χ.ροπή αντιστάσεως στην τάση διαρροής

γF Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για 
δράσεις
(φορτίο; F ... δύναµη)
π.χ. για νεκρό φορτίο, κινητό φορτίο, πίεση 
σκυροδέµατος, άνεµος
Τιµές από το EN 12812

γM Επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για 
ιδιότητα υλικού
(για το είδος του υλικού; M...υλικό)
π.χ. για χάλυβα ή ξύλο
Τιµές από το EN 12812

kmod Συντελεστής µετατροπής (µόνο σε ξύλο – για 
το συνυπολογισµό του ποσοστού υγρασίας και 
της διάρκειας δράσης φορτίων)
π.χ. για Doka-∆οκάρια H20
Τιµές σύµφ. µε το EN 1995-1-1 και το EN 13377

E
d

R
d

σεπιτρεπόµενη µέθοδος Μέθοδος EC/DIN

Fκαταπόνησης ≤ Fεπιτρεπόµενη Ed ≤ Rd

A Συντελεστής φορτίου

60 [kN]

60<70 [kN]

115.5 [kN]

� ~ 1.65

98
01

3-
10

0

A

90 [kN]

115.5 [kN]

90<105 [kN]

Rk

Rd

Ed

�
M

= 1.1

�
F

= 1.5

98
01

3-
10

2

A

Οι "επιτρεπόµενες τιµές" που αναφέρονται 
στα έγγραφα της Doka (π.χ.: Qεπιτρεπόµενη = 
70 kN) δεν αντιστοιχούν στις τιµές 
σχεδιασµού(π.χ.: VRd = 105 kN)!
➤ Αποφύγετε τυχόν σύγχυση µεταξύ των δύο!
➤ Στα έγγραφά µας θα συνεχίσουν να 
αναφέρονται οι επιτρεπόµενες τιµές. 

Λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω επιµέρους 
τιµές:
γF = 1,5
γM, Ξύλο = 1,3
γM, Χάλυβας = 1,1
kmod = 0,9
Έτσι υπολογίζονται όλες οι τιµές µέτρησης από 
τις επιτρεπόµενες τιµές για έναν υπολογισµό 
ευρωκώδικα.
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Σηµειώσεις



8 999739009  - 05/2008 Ü

Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Πρόλογος
Doka-Πλαίσια αντιστήριξης -
για την ασφάλεια µονόπλευρων ξυλότυπων 
τοιχίων
Όταν δεν υπάρχει δυνατότητα αγκύρωσης των 
ξυλότυπων στα στοιχεία της απέναντι πλευράς, τα 
πλαίσια αντιστήριξης µπορούν να αναλάβουν τις 
πιέσεις του νωπού σκυροδέµατος.
Ανάλογες περιπτώσεις συναντούµε π.χ.:
● σε καλουπώµατα πέδιλων θεµελίων
● σε συναρµογές τοιχίων
● σε κατασκευές τοιχίων αντιστήριξης
● σε καλουπώµατα µπροστά από τοιχοποιίες
● σε καλουπώµατα µπροστά από µονώσεις
● σε κατασκευές µετρό, ιδιαίτερα εκεί όπου 
απαιτούνται συµπληρωµατικές κατασκευές 
κελυφών από µπετόν

Τα πλαίσια αντιστήριξης όµως χρησιµοποιούνται και 
για την κατασκευή µασίφ τοιχίων από µπετόν, όπως 
π.χ.:
● σε κατασκευές εργοστασίων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε µασίφ τοιχία από µπετόν 
µεγάλου όγκου, όπου το πέρασµα των φουρκετών 
είναι όχι µόνον τεχνικά αδύνατο λόγω του µεγάλου 
µήκους αλλά και οικονοµικά ασύµφορο.

● σε κατασκευές φραγµάτων στους ξυλότυπους του 
βασικού τους πυρήνα

Η Doka προσφέρει 3 διαφορετικά είδη πλαισίων 
αντιστήριξης:
● Γωνία αντιστήριξης
Για ξυλότυπους ύψους έως 1,20 m

● Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel
Για ξυλότυπους ύψους έως µέγ. 4,05 m

● Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F
Για ξυλότυπους ύψους έως µέγ. 8,10 m

Κάθε είδος αποτελεί ένα αυτοτελές δοµικό σύστηµα 
που προσαρµόζεται εύκολα στα δεδοµένα του 
εργοταξίου.
Με τα πλαίσια αντιστήριξης µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν επίσης ειδικές κατασκευές.
Παραδείγµατα:
● Κατασκευή τούνελ
● Πλάκες προβόλων σε πύργους τηλεπικοινωνίας
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Γωνία αντιστήριξης

Γωνία αντιστήριξης

Για ύψος σκυροδέτησης έως 1,20 m
Με τις γωνίες αντιστήριξης καλουπώνονται εύκολα 
τοιχία ύψους έως και 1,20 m χωρίς φουρκέτες, µε τον 
ίδιο τρόπο δηλαδή που καλουπώνονται και τα πλευρικά 
µέτωπα στις πλάκες ορόφων.
Ετσι αποφεύγονται οι χρονοβόρες πρόσθετες 
κατασκευές στο εργοτάξιο.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
● Κατάλληλες για δοκιδωτούς και πλαισιωτούς 
ξυλότυπους (Framax Xlife, Frameco, Alu-Framax 
Xlife και Frami).

● Μικρό βάρος – ιδανικό συµπλήρωµα µικρών 
ξυλότυπων που τοποθετούνται µε το χέρι.

● Μεταβίβαση φορτίων στο υπόστρωµα µε 
ατσαλόκαρφα για µπετόν ή µε βίδες και βύσµατα – 
χωρίς ιδιαίτερες αγκυρώσεις.

9739-203-01



10 999739009  - 05/2008 Ü

Γωνία αντιστήριξης Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Πεδία εφαρµογής / Kατασκευαστικές λύσεις

Για ξυλότυπους ύψους έως 1,20 m

Εφαρµογή µε πλαισιωτούς ξυλότυπους Frami
Στερέωση της γωνίας αντιστήριξης (A) µε εξάρτηµα 
στερέωσης (B) . 

Εφαρµογή µε πλαισιωτούς ξυλότυπου Framax 
Xlife και Alu-Framax Xlife
Στερέωση της γωνίας αντιστήριξης (A) µε σύνδεσµο 
Framax 4-8cm (C) και ροζέτα 15,0 (D) . 

Εφαρµογή µε δοκιδωτούς ξυλότυπους FF20
Στερέωση της γωνίας αντιστήριξης (A) µε καρφιά 
28x65  (E) . 

∆ιαστασιολόγηση

Tα κατακόρυφα και οριζόντια φορτία (Vk και Qk) πρέπει να 
µεταβιβάζονται και να αναλαµβάνονται αναλόγως. Π.χ.: στο 
υπόστρωµα µε 2 ατσαλόκαρφα µπετόν ανά γωνία αντιστήριξης ή µε 
βίδες και βύσµατα – χωρίς ιδιαίτερες αγκυρώσεις.

9739-202-01 A

B

9739-201-01 A

C D

Ύψος 
σκυροδέτησης 

H [m]

Πλάτος 
ανάληψης 

φορτίων e [m]

Κατακόρυφο 
φορτίο Vk [kN]

∆ύναµη 
διάτµησης Qk 

[kN]
0,30 3,00 0,00 3,40
0,45 3,00 0,20 7,60
0,60 1,80 1,00 8,10
0,75 1,15 1,80 8,10
0,90 0,80 2,60 8,10
1,05 0,60 3,40 8,10
1,20 0,45 4,10 8,10

9739-200-01 A

E
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

Για ύψος σκυροδέτησης έως 
περίπου 4,00 m
Τα πλαίσια αντιστήριξης Variabel δηµιουργούνται µε 
απλό συνδυασµό τυποποιηµένων ελασµάτων 
πολλαπλών χρήσεων και εξαρτηµάτων για τη 
στερέωση ξυλότυπων ύψους έως περίπου 4,00 m.
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
● Κατάλληλα για δοκιδωτούς και πλαισιωτούς 
ξυλότυπους.

● Ασφαλής ανάληψη των φορτίων εφελκυσµού από 
λοξές φουρκέτες.

● Οικονοµική προσαρµογή στην ανάλογη πίεση 
νωπού σκυροδέµατος µε αλλαγή των ενδιάµεσων 
αποστάσεων.

9739-252-01
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Τυποποιηµένες µονάδες
Οι µονάδες των πλαισίων αντιστήριξης µπορούν 
βασικά να συναρµολογηθούν επάνω στους 
δοκιδωτούς και πλαισιωτούς ξυλότυπους κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησής τους.

Για να επιτευχθεί η απαραίτητη στατική επάρκεια 
πρέπει τα πλαίσια αντιστήριξης κάθε µονάδας να 
ενισχυθούν διαγωνίως µε σωλήνες σκαλωσιάς.
Τα ακόλουθα παραδείγµατα δείχνουν σωστά 
συναρµολογηµένες διαγώνιες ενισχύσεις µονάδων 
πλαισίων αντιστήριξης.

1) αντιστοιχεί κατά κανόνα στο πλάτος ανάληψης φορτίων
2) για χρήση µόνο µε τα παρακάτω στοιχεία Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - οριζόντιο
(προκύπτει πλάτος ανάληψης φορτίων 1,35 m)

2 στηρίγµατα 3 στηρίγµατα
∆οκιδωτοί ξυλότυποι Πλαισιωτοί ξυλότυποι ∆οκιδωτοί ξυλότυποι Πλαισιωτοί ξυλότυποι

Απόσταση αξόνων 1) a [m] 1,00 ή 1,25 1,35 ή 1,552) 1,00 0,90

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλαίσιο αντιστήριξης 
Variabel

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλαίσιο αντιστήριξης 
Variabel µε προσθήκη

9739-246-01

a

H

P

I H

I

H
9739-247-01

I

a

a

J

I

I

Q

I

J

J

A

9739-248-01

a

H

H

H

I

H

P

I

9739-249-01
a

a

J

Q

J

J

J

H

H

I

I

I

I

B
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Ανάγκες σε υλικά για απόσταση 
αξόνων a 0,90 m έως 1,35 m

Λεπτοµέρειες συνδέσεων και 
φουρκέτες
Η µεταβίβαση των φορτίων στις λοξές φουρκέτες 
επιτυγχάνεται µε ελάσµατα αγκύρωσης (ελάσµατα 
πολλαπλών χρήσεων).
Ανά πλαίσιο αντιστήριξης τοποθετούνται δύο 
φουρκέτες σε διαστήµατα των 15 cm από τον άξονα 
του πλαισίου.
Εξαίρεση: Αν το φορτίο που πρόκειται να αναληφθεί 
δεν είναι µεγάλο και αρκεί µία φουρκέτα ανά πλαίσιο 
αντιστήριξης, τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν οι 
φουρκέτες συµµετρικά σε κάθε µονάδα.

a ... 247 cm
α ... 45°
▲ ... Εσωτερ. επιφάνεια τοίχου

Λεπτοµέρεια: Στερέωση της πλακέτας εφελκυσµού

1) Απαιτούµενο µήκος σωλήνων σκαλωσιάς σε 
απόσταση αξόνων 1,55 m: 
δεδοµένο µήκος + 0,50 m

Πλαίσιο 
αντιστήριξης-

Τύπος
2) ∆ιαστασιολόγηση βλ. επόµενο κεφάλαιο: 
- "Συνδυασµός µε Doka-δοκιδωτούς 
ξυλότυπους"
- "Συνδυασµός µε Doka-πλαισιωτούς 
ξυλότυπους" 
- "∆υνατότητες αγκύρωσης των πλαισίων 
αντιστήριξης"
3) Στον πίνακα έχουν ληφθεί υπόψη oι 
απαιτούµενοι πίροι συναρµολόγησης 10 cm και 
καρφίτσες ασφαλείας 6 mm για τη µεταφορά της 
µονάδας(βλέπε κεφάλαιο "Πλατφόρµες 
σκυροδέτησης / Μετακίνηση").

Αριθµός στηριγµάτων 2 3 2 3

 (A) Μεταλλικό έλασµα WU14 2 3 2 3
 (B) Πλακέτα εφελκυσµού 2 3 2 3
 (C) Πέδιλο στήριξης 2 3 2 3

 (D) Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 
2,00m 2 3 2 3

 (E) Πίρος συναρµολόγησης 10cm 3) 10 14 18 26
 (F) Καρφίτσα ασφαλείας 6mm 3) 10 14 18 26
 (G) Ρυθµιζόµενος µοχλός 12 3,00m 2 3 2 3
 (H) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,50m 1) 3 -- 5 2
 (I) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,00m 1) 2 4 2 4
 (J) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,50m 1) -- 3 -- 4
 (K) Προσαρµογή ρακόρ 48mm 50 7 11 5 8
 (L) Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm 3 6 9 16

 (M) Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 
1,00m -- -- 2 3

 (N) Ράγα σύνδεσης FF20/50 Z -- -- 2 3
 (O) Ρυθµιζόµενος µοχλός T7 305/355cm -- -- 2 3

 (P) Έλασµα πολλαπλών χρήσεων 2,00m ως 
έλασµα αγκύρωσης 2) 1 -- 1 --

 (Q) Έλασµα πολλαπλών χρήσεων 3,00m ως 
έλασµα αγκύρωσης 2) -- 1 -- 1

Βάρος µονάδας [kg] - στρογγυλοποιηµένο 450 700 600 950

A B

9739-311-01 9739-312-01

X
∆οκιδωτοί ξυλότυποι H20 - 
Επιφάνεια ξυλότυπου 21 
και 27mm 29,0 cm 

(σε λοξή τοποθέτηση φουρκετών 
45°)

Πλαισιωτοί ξυλότυποι σε 
συνδυασµό µε 
προσαρµογέα απόστασης 
για αντιστήριξη 20 cm

9739-331-01

a

X

A

K

K

B

D C K

G

E F

B

9739-346-01
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Προσθήκη του πλαισίου 
αντιστήριξης
Για την προσθήκη απαιτούνται τα ακόλουθα:
● Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 1,00 m
● Ράγα σύνδεσης FF20/50 Z + πίρος 
συναρµολόγησης 10cm 

● Ρυθµιζόµενος µοχλός T7 για πρόσθετη στήριξη
● Συµπληρωµατική διαγώνια ενίσχυση

9739-332-01

M

N

E

H

L

H

O

L
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Παραδείγµατα από την πράξη
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Συνδυασµός µε Doka-δοκιδωτούς ξυλότυπους

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
3,00 m
Απόσταση αξόνων a = 1,00 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 1,00 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος  

a ... 1,00 m
b ... 2,00 m

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
4,00 m
Απόσταση αξόνων a = 1,00 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 1,00 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος  

a ... 1,00 m
b ... 3,00 m

Στερέωση του ξυλότυπου
Τα στοιχεία του ξυλότυπου Top 50 ή FF 20 
στερεώνονται κατευθείαν επάνω στο πλαίσιο 
αντιστήριξης µε το εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε 
πρόβολο. Οι συνδέσεις των στοιχείων µπορούν να 
γίνουν σε οποιοδήποτε σηµείο του µεταλλικού 
ελάσµατος WU 14 για αντιστήριξη.

A

9739-347-01
a

b

A Μεταλλικό έλασµα WU14
T Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε πρόβολο

2 στηρίγµατα 3 στηρίγµατα
Αριθµός εξαρτηµάτων 
σύνδεσης ελάσµατος µε 

πρόβολο
4 6

B

9739-245-01
a

a

b

97
39

-3
33

-0
1
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∆ιαστασιολόγηση
Οι τιµές του πίνακα ισχύουν µόνον για εφαρµογές 
χωρίς 'Kicker'. Σε περίπτωση που υπάρχει ‘Kicker’ 

(ειδικά µεγάλο) θα πρέπει να ελέγχεται η συνολική 
ευστάθεια του πλαισίου αντιστήριξης.
Τα φορτία ανά παράλληλο πλαίσιο αναφέρονται σε 
φουρκέτες υπό κλίση 45°.
Κενές θέσεις αναφέρονται σε µη επιτρεπόµενα όρια – 
Tο πλαίσιο αντιστήριξης είναι υπερφορτωµένο!

Ύψος σκυροδέτησης έως 3,25 m

Ύψος σκυροδέτησης 3,25 m έως 4,00 m

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,00 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,25 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

Επ
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2 2,50 96 34 2 120 43 2
2,75 110 45 3 138 56 3
3,00 124 56 3 156 70 4
3,25 139 69 4 173 86 5

50
 k

N
/m

2 2,50 106 36 2 133 45 2
2,75 124 47 3 155 59 3
3,00 141 60 4 177 75 5
3,25 159 75 5 199 94 6

A

H

Z
V

9739-306-01

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,00 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,25 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel 
µε προσθήκη

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2 3,25 139 69 2 173 86 2
3,50 153 83 2 191 104 3
3,75 167 99 3 ---- ---- ----
4,00 181 116 5 ---- ---- ----

50
 k

N
/m

2 3,25 159 75 2 199 94 2
3,50 177 91 3 ---- ---- ----
3,75 194 110 4 ---- ---- ----
4,00 212 130 5 ---- ---- ----

B

H

Z
V

9739-307-01
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Συνδυασµός µε Doka-πλαισιωτούς ξυλότυπους Framax Xlife

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
3,00 m
Απόσταση αξόνων a = 1,35 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 1,35 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος  

a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...0,30 m

Στερέωση του ξυλότυπου
µε προσαρµογέα απόστασης για αντιστήριξη 20 cm

Η θέση των προσαρµογέων απόστασης 20 cm 
ανταποκρίνεται στους κανονισµούς για φουρκέτες 
µεταξύ δύο ξυλότυπων (βλ. σχετικό πληροφοριακό 
υλικό για Doka-πλαισιωτούς ξυλότυπους Framax Xlife 
και Alu-Framax Xlife).
O προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20 cm 
στερεώνεται µε τη βίδα των 27 cm στην υποδοχή της 
φουρκέτας του στοιχείου του ξυλότυπου.

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
4,0 m
Απόσταση αξόνων a = 0,90 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 0,90 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος  

a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m
c ... 2,70 m
d ...1,35 m

Απαραίτητοι προσαρµογείς 
απόστασης 20 cm

1) ... µε κατακόρυφα στοιχεία προσθηκών

Όψη:

A Προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20cm

A

9739-250-01

a

b

c
d

97
39

-2
53

-0
1

97
39

-3
30

-0
1

Πλαισιωτό 
στοιχείο

Ύψος 
ξυλότυπου 

[m]

Προσαρ-
µογέας 

απόστασης 
για 

αντιστήριξη 
20cm

Αριθµός 
στηριγ-
µάτων

Πλαίσιο 
αντιστή-

ριξης-Τύπος

2,70m

2,70 4 2
3,00 4 2
3,15 6 2
3,30 6 2
3,60 9 3

4,05 1) 9 3

3,30m
3,30 6 2
3,60 9 3

2,40x2,70m

2,40 4 2
2,70 4 2
2,85 6 2
3,00 6 2
3,30 6 2

B

9739-251-01

a

b

c
d

a

A

B

B

A

B
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∆ιαστασιολόγηση
Οι τιµές του πίνακα ισχύουν µόνον για εφαρµογές 
χωρίς 'Kicker'. Σε περίπτωση που υπάρχει ‘Kicker’ 

(ειδικά µεγάλο) θα πρέπει να ελέγχεται η συνολική 
ευστάθεια του πλαισίου αντιστήριξης.
Τα φορτία ανά παράλληλο πλαίσιο αναφέρονται σε 
φουρκέτες υπό κλίση 45°.

Ύψος σκυροδέτησης έως 3,00 m

Ύψος σκυροδέτησης έως 3,30 m

Ύψος σκυροδέτησης έως 4,05 m

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,35 m

Επιτρ. πίεση νωπού 
µπετόν

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

40 kN/m2
2,70 145 57 3
3,00 168 76 4

50 kN/m2
2,70 162 60 3
3,00 191 81 5

A

H

Z
V

9739-306-01

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,35 m

Επιτρ. πίεση νωπού 
µπετόν

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel 
µε προσθήκη

40 kN/m2
3,15 179 86 2
3,30 191 97 2

50 kN/m2
3,15 205 93 2
3,30 220 105 3

B

H

Z
V

9739-307-01

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
0,90 m

Επιτρ. πίεση νωπού 
µπετόν

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel 
µε προσθήκη

40 kN/m2

3,60 143 81 2
3,75 150 89 3
3,90 158 98 4
4,05 165 108 4

50 kN/m2

3,60 165 89 3
3,75 175 99 3
3,90 185 109 4
4,05 194 120 5

B

H

Z
V

9739-307-01
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Άλλες δυνατότητες
Εκτός από τον τρόπο στερέωσης των στοιχείων µε 
προσαρµογέα απόστασης που συνιστά η Doka 
υπάρχουν και άλλες δυνατότητες προς επιλογή.
Περισσότερες πληροφορίες για τη λεπτοµερή µελέτη 
και διαστασιολόγησή τους δίνει η  Doka-
Αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

∆υνατότητα 1 (έλασµα πολλαπλών χρήσεων στο 
επίπεδο της φουρκέτας)

∆υνατότητα 2 (έλασµα πολλαπλών χρήσεων στο 
επίπεδο του προφίλ)

Παραδείγµατα για ύψος ξυλότυπου 3,30 m.
Στην όψη δεν απεικονίζεται διαγώνια ενίσχυση.
a ... 2,70 m
b ... µέγ. 0,90 m (µε οριζόντια στοιχεία προσθηκών)
c ... 18,0 cm

Περιπτώσεις αγκυρώσεων

e ... 19,0 cm
α ... 45°

Στερέωση στοιχείων

Βασικοί κανόνες:

1. Μήκος ελάσµατος πολλαπλών χρήσεων WS10 
Top50:
- σε κατακόρυφα στοιχεία: 2,00 m
- σε οριζόντια στοιχεία: 2,50 m

2. Οταν απαιτείται το µέγιστο ύψος ξυλότυπου 
(4,05 m) τα επάνω στοιχεία είναι µόνον 
κατακόρυφα 1,35 m.

Αριθµός ελασµάτων πολλαπλών χρήσεων: ∆υνατότητα
1 2

σε κατακόρυφα στοιχεία 2,70m 2 3
σε κατακόρυφα στοιχεία 3,30m 3 4
σε κατακόρυφα στοιχεία 1,35m 1 --
σε οριζόντια στοιχεία έως 0,90m 1 1

9739-345-01

c

a
b

9739-344-01

c

a
b

στη δυνατότητα 1 στη δυνατότητα 2

στη θέση της ράγας σύνδεσης 
FF20/50 Z σε προσθήκες

Στερέωση του ελάσµατος 
πολλαπλών χρήσεων σε 
οριζόντια στοιχεία προσθηκών

A Μεταλλικό έλασµα WU14
B Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50
C Framax-Σύνδεσµος 36cm (για τη συναρµολόγηση 

χρησιµοποιείτε το κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0)
D Ροζέτα 15,0
E Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε πρόβολο
F Framax-Εξάρτηµα στερέωσης
G Υποδοχή φουρκέτας πλαισιωτού στοιχείου
H Ενσωµατωµένο προφίλ ελάσµατος του πλαισιωτού στοιχείου
I Framax-Σύνδεσµος Universal 10-25cm
J Framax-Σύνδεσµος Universal 10-16cm
K Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0
L Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0

9739-336-01

e
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Συναρµολόγηση
Συναρµολόγηση του πλαισίου αντιστήριξης 
Variabel
➤ Τοποθετήστε το προσυναρµολογηµένο στοιχείο του 
ξυλότυπου και ασφαλίστε µε υποστηρίγµατα για να 
µην µπορεί να ανατραπεί. 

➤ Προσαρτήστε τα στοιχεία του πλαισίου αντιστήριξης 
στις κατάλληλες αξονικές αποστάσεις επάνω στον 
όρθιο ξυλότυπο.

➤ Σταθεροποιήστε το πλαίσιο αντιστήριξης µε 
διαγώνιες ενισχύσεις χρησιµοποιώντας σωλήνες 
σκαλωσιάς.

➤ Αφαιρέστε ξανά τα υποστηρίγµατα στοιχείων.
➤ Μετακινήστε ολόκληρη τη µονάδα µε τον γερανό 
στην οριστική της θέση (βλέπε κεφάλαιο 
"Πλατφόρµες σκυροδέτησης / Μετακίνηση").

Εργαλεία για τη συναρµολόγηση:

A Στοιχείο ξυλότυπου
B Υποστήριγµα στοιχείων

9739-244-01

Για την ακριβή ευθυγράµµιση του ξυλότυπου 
ασφαλίστε τα οριζόντια ελάσµατα πολλαπλών 
χρήσεων ώστε να µην σηκώνονται.
● µε διογκωµένο κάλυκα 15,0, φουρκέτα 15,0 
και ροζέτα 15,0

● ή αντίβαρο

Πεδίο εφαρµογής Μέγεθος 
κλειδιού [mm] Εργαλείο

Συνδετήρες 
διαγώνιων 
ενισχύσεων

22 Γερµανικό κλειδί 22/24

Προσαρµογέας 
απόστασης για 
αντιστήριξη 20cm

30 / 24 ● Γερµανικό κλειδί 30/32
● Καστάνια 1/2" µε 

πολυγωνικό παξιµάδι 24  
ή
γερµανικό κλειδί 30/32

Βίδωµα συνδετήριας 
βίδας

Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0

9739-353-01
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Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Πλατφόρµες σκυροδέτησης / Μετακίνηση

Πλατφόρµες προσαρτηµένες στον 
ξυλότυπο
Στον ξυλότυπο µπορούν να προσαρτηθούν βασικά 
όλες οι πλατφόρµες σκυροδέτησης και όλοι οι 
πρόβολοι που ανήκουν στο χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα ξυλότυπου. Η συναρµολόγησή τους γίνεται 
κατευθείαν επάνω στον ξυλότυπο, όπως στους 
κανονικούς ξυλότυπους τοιχίων.

Παράδειγµα: Framax-Πλατφόρµα σκυροδέτησης U 
1,25/2,70m

Πλατφόρµες ανεξάρτητες από τον 
ξυλότυπο

Βιδωτή πλατφόρµα MF75
Ιδιότητες:
● Πρόβολος γενικών χρήσεων
● Πλάτος πλατφόρµας 75 cm
● Η στερέωση γίνεται µε την πλακέτα για κλίσεις MF 
στο προφίλ του µεταλλικού ελάσµατος WU 14 του 
πλαισίου αντιστήριξης Variabel

● ∆εν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο 
χρησιµοποιούµενο σύστηµα ξυλότυπου

Σανίδες δαπέδου και στηθαίου: Ανά τρέχον µέτρο 
σκαλωσιάς απαιτούνται 0,75 m2 σανίδες δαπέδου και 
0,6 m2 σανίδες στηθαίου (από εργοτάξιο).
Πάχος σανίδας για ανοίγµατα έως 2,50 m:
● σανίδες δαπέδου ελάχ. 20/5 cm
● σανίδες στηθαίου ελάχ. 20/3 cm
Στερέωση των σανίδων δαπέδου: µε 4 βίδες βαρέως 
τύπου 10x70 και 1 βίδα βαρέως τύπου M 10x120 ανά 
πρόβολο (δεν περιλαµβάνονται στον παραδοτέο 
εξοπλισµό).

☞ Σηµαντική υπόδειξη:
Ήδη από το στάδιο της µελέτης πρέπει να 
εξετάζεται ποια διαµόρφωση πλατφόρµας θα 
πρέπει να επιλεχθεί για τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή (έλεγχος πρόσκρουσης, τήρηση του 
επιτρεπόµενου ανώτατου ύψους πτώσης κτλ.) 
επειδή γίνονται πολλοί συνδυασµοί ανάµεσα 
στις µονάδες των πλαισίων αντιστήριξης και 
στα διάφορα συστήµατα ξυλότυπων και υψών.
Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πριν 
τη µετακίνησή της µε τον γερανό και η θέση της 
πλατφόρµας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι 
τοποθετηµένη πάνω από τα σηµεία ανάρτησης 
του ξυλότυπου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους 
ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας.

Προσέξτε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τον 
χρήστη!

97
39

-3
48

-0
1

Λεπτοµέρεια: Βίδωµα

A Βιδωτή πλατφόρµα MF75
B Πλακέτα για κλίσεις MF

Επιτρ. κινητό φορτίο: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Κατηγορία φορτίου 2 κατά EN 12811-1:2003
Μέγ. επιφάνεια κάλυψης: 2,00 m

9739-255-01

9739-343-01 97
39

-3
50

-0
1
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B
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Τοποθέτηση µε τον γερανό
Στερεώστε τον αναρτήρα του γερανού κατευθείαν 
επάνω στο προφίλ του µεταλλικού ελάσµατος:
➤ Περάστε τον πίρο συναρµολόγησης 10cm
➤ Ασφαλίστε µε την καρφίτσα ασφαλείας 6mm

A Αναρτήρας γερανού
B Μεταλλικό έλασµα
C Πίρος συναρµολόγησης 10cm
D Καρφίτσα ασφαλείας 6mm

☞ Σηµαντική υπόδειξη:
● Για τη µετακίνηση µην στερεώνετε στο 
στοιχείο ξυλότυπου σε άλλα εξαρτήµατα, 
όπως π.χ. ελάσµατα πολλαπλών στοιχείων.

● Επιτρέπεται µετακίνηση µαζί µε τον 
ξυλότυπο µόνο σε µικρή απόσταση από το 
έδαφος.

● Οι αναρτήρες του γερανού πρέπει να έχουν 
πάντα αρκετό µήκος (έλξη υπό κλίση).

● Μην αφαιρείτε τη µονάδα απότοµα από το 
µπετόν όταν χρησιµοποιείτε γερανό!

Μέγ. φέρουσα ικανότητα:
1000 kg / σηµείο ανάρτησης γερανού

97
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Σηµειώσεις
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Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F

Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F

Για ύψος σκυροδέτησης έως µέγ. 
8,10 m
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
● ∆υνατότητα προσθήκης µε τυποποιηµένα στοιχεία.
Εύκολη προσαρµογή στο επιθυµητό ύψος 
σκυροδέτησης, από 3,00 έως µεγ. 8,10 m µε 
συνδυασµό του:
- πλαισίου αντιστήριξης universal F 4,50m
- πλαισίου προσάρτησης F 1,50m
- πλαισίου προσάρτησης F 2,00m

● Κατάλληλα για δοκιδωτούς και πλαισιωτούς 
ξυλότυπους.

● Ασφαλής ανάληψη των φορτίων εφελκυσµού από 
λοξές φουρκέτες.

● Προσαρµογή στις ανωµαλίες του δαπέδου µε τη 
χρήση πατόβιδας ρυθµιζόµενης βάσης.

● Εύκολη και γρήγορη δυνατότητα προσθηκών. Τα 
ελάσµατα για τις προσθήκες έχουν ήδη 
προσυναρµολογηθεί στο πλαίσιο προσάρτησης.

● Oι ενσωµατωµένοι κρίκοι διευκολύνουν τη 
µετακίνησή και µεταφορά στην ανάλογη θέση.

● Οι συνδετήρες στερέωσης των διαγωνίων 
ενισχύσεων έχουν ήδη προσυναρµολογηθεί.

● Μετακίνηση χωρίς χρήση γερανού µε εύκολα 
προσαρτώµενες ρόδες.

● Ασφαλές παλετάρισµα κατά την αποθήκευση και 
µεταφορά χάρη στους ενσωµατωµένους αποστάτες.

● Οικονοµική προσαρµογή στην ανάλογη πίεση 
νωπού σκυροδέµατος µε αλλαγή των ενδιάµεσων 
αποστάσεων.

9739-239-01
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Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Τυποποιηµένες µονάδες
Οι µονάδες των πλαισίων αντιστήριξης µπορούν 
βασικά να συναρµολογηθούν επάνω στους 
δοκιδωτούς και πλαισιωτούς ξυλότυπους κατά τη 
διάρκεια της τοποθέτησής τους.
Για να επιτευχθεί η απαραίτητη στατική επάρκεια 
πρέπει τα πλαίσια αντιστήριξης κάθε µονάδας να 
ενισχυθούν διαγωνίως µε σωλήνες σκαλωσιάς.

Τα ακόλουθα παραδείγµατα δείχνουν σωστά 
συναρµολογηµένες διαγώνιες ενισχύσεις µονάδων 
πλαισίων αντιστήριξης.
Οικονοµική προσαρµογή στις κατά περίπτωση 
διαφορετικές πιέσεις νωπού σκυροδέµατος µε εύκολη 
µεταβολή των ενδιάµεσων αποστάσεων των πλαισίων 
αντιστήριξης Universal F.

1) αντιστοιχεί κατά κανόνα στο πλάτος ανάληψης φορτίων
2) για χρήση µόνο µε τα παρακάτω στοιχεία Framax Xlife:
- 2,70x2,70m
- 2,70x3,30m
- . , . . x2,70m - οριζόντιο
(προκύπτει πλάτος ανάληψης φορτίων 1,35 m)

2 στηρίγµατα 3 στηρίγµατα
∆οκιδωτοί ξυλότυποι Πλαισιωτοί ξυλότυποι ∆οκιδωτοί ξυλότυποι Πλαισιωτοί ξυλότυποι

Απόσταση αξόνων 1) a [m] 1,00 ή 1,25 1,35 ή 1,552) 1,00 0,90

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Πλαίσιο αντιστήριξης
universal F 4,50m

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Προσθήκη µε πλαίσιο 
προσάρτησης F 1,50m

Πλαίσιο αντιστήριξης-
Τύπος

Προσθήκη µε πλαίσιο 
προσάρτησης F 2,00m

9739-234-01

a

9739-235-01

a

a

A

B

C
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Ανάγκες σε υλικά για απόσταση 
αξόνων a 0,90 m έως 1,35 m

Στερέωση του ελάσµατος 
αγκύρωσης
Ο σύνδεσµος ελασµάτων αγκύρωσης ασφαλίζει σε 
συνεργασία µε τη ροζέτα 15,0 το έλασµα αγκύρωσης 
και αποκλείει την περίπτωση ανατροπής ή ολίσθησης.

Φουρκέτες
Η µεταβίβαση των φορτίων στις λοξές φουρκέτες 
επιτυγχάνεται µε ελάσµατα αγκύρωσης.
Ανά πλαίσιο αντιστήριξης τοποθετούνται δύο 
φουρκέτες σε διαστήµατα των 15 cm από τον άξονα 
του πλαισίου.
∆υνατότητες αγκύρωσης βλέπε κεφάλαιο "∆υνατότητες 
αγκύρωσης των πλαισίων αντιστήριξης".
Εξαίρεση: Αν το φορτίο που πρόκειται να αναληφθεί 
δεν είναι µεγάλο και αρκεί µία φουρκέτα ανά πλαίσιο 
αντιστήριξης, τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν οι 
φουρκέτες συµµετρικά σε κάθε µονάδα.

e ... 15,0 cm
α ... 45°
▲ ... Εσωτερ. επιφάνεια τοίχου

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος
1) Απαιτούµενο µήκος σωλήνων σκαλωσιάς σε απόσταση αξόνων 
1,55 m: 
δεδοµένο µήκος + 0,50 m
2) ∆ιαστασιολόγηση βλ. επόµενο κεφάλαιο: 
- "Συνδυασµός µε Doka-δοκιδωτούς ξυλότυπους"
- "Συνδυασµός µε Doka-πλαισιωτούς ξυλότυπους" 
- "∆υνατότητες αγκύρωσης των πλαισίων αντιστήριξης"

Αριθµός στηριγµάτων 2 3 2 3 2 3

 (A) πλαισίου αντιστήριξης universal F 4,50m 2 3 2 3 2 3
 (B) πλαισίου προσάρτησης F 1,50m -- -- 2 3 2 3
 (C) πλαισίου προσάρτησης F 2,00m -- -- -- -- 2 3
 (D) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,50m 1) 4 -- 6 -- 8 --
 (E) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,00m 1) 1 6 1 6 3 10
 (F) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,50m 1) 2 4 4 10 4 12
 (G) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,00m 1) -- -- -- -- 1 2
 (H) Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm 5 10 8 16 12 24
 (I) Έλασµα αγκύρωσης 1,95m 1 -- 1 -- 1 --
 (J) Έλασµα αγκύρωσης 2,95m -- 1 -- 1 -- 1
 (K) Σύνδεσµος ελασµάτων αγκύρωσης 2 3 2 3 2 3
 (L) Ροζέτα 15,0 2 3 2 3 2 3

Βάρος µονάδας [kg] - στρογγυλοποιηµένο 750 1150 1250 1900 2200 3350

A B C

9739-313-01 9739-314-01 9739-315-01

9739-294-01

M Φουρκέτα αντιστήριξης
N Φουρκέτα µε σπασίµατα

X
∆οκιδωτοί ξυλότυποι H20 - 
Επιφάνεια ξυλότυπου 21 
και 27mm 29,0 cm 

(σε λοξή τοποθέτηση φουρκετών 
45° και h = 18,0 cm)

Πλαισιωτοί ξυλότυποι σε 
συνδυασµό µε 
προσαρµογέα απόστασης 
για αντιστήριξη 20 cm

e e 97
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9739-326-01
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Συνδυασµός µε Doka-δοκιδωτούς ξυλότυπους

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
4,50 m
Απόσταση αξόνων a = 1,00 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 1,00 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος  

a ... 1,00 m
b ... 2,00 m

Στερέωση του ξυλότυπου
Τα στοιχεία του ξυλότυπου Top 50 ή FF 20 
στερεώνονται κατευθείαν επάνω στο πλαίσιο 
αντιστήριξης µε το εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε 
πρόβολο. Τα πλαίσια αντιστήριξης έχουν 
διαστασιολογηθεί έτσι ώστε οι ενισχυτικές συνδέσεις 
των στοιχείων να µπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε 
σηµείο.

Αριθµός εξαρτηµάτων σύνδεσης ελάσµατος µε 
πρόβολο:

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
8,00 m
Απόσταση αξόνων a = 1,00 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 1,00 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος 

a ... 1,00 m
b ... 3,00 m

O Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε πρόβολο

Ύψος ξυλότυπου 2 στηρίγµατα 3 στηρίγµατα
έως 4,50 m 4 6
έως 6,00 m 6 9
έως 8,00 m 8 12

A

a

b

9739-224-01

97
39

-2
95

-0
1

C

9739-222-01 a
a

b
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∆ιαστασιολόγηση
Οι τιµές του πίνακα ισχύουν µόνον για εφαρµογές 
χωρίς 'Kicker'. Σε περίπτωση που υπάρχει ‘Kicker’ 

(ειδικά µεγάλο) θα πρέπει να ελέγχεται η συνολική 
ευστάθεια του πλαισίου αντιστήριξης.
Τα φορτία ανά παράλληλο πλαίσιο αναφέρονται σε 
φουρκέτες υπό κλίση 45°.
Κενές θέσεις αναφέρονται σε µη επιτρεπόµενα όρια – 
Tο πλαίσιο αντιστήριξης είναι υπερφορτωµένο!

Ύψος σκυροδέτησης έως 4,50 m

Ύψος σκυροδέτησης 4,50 m έως 6,00 m

Ύψος σκυροδέτησης 6,00 m έως 8,00 m

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,00 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,25 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης universal 
F 4,50m

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2 3,00 124 55 1 156 68 2
3,50 153 81 2 191 101 2
4,00 181 113 3 226 141 4
4,50 209 150 10 262 188 12

50
 k

N
/m

2 3,00 141 59 1 177 73 2
3,50 177 89 2 221 111 2
4,00 212 126 4 265 158 4
4,50 247 170 10 309 213 12

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,00 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,25 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Π
αραµόρφωση 

επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης universal 
F 4,50m + πλαίσιο 

προσάρτησης F 1,50m

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2 4,50 209 105 3 262 131 3
5,00 238 135 5 297 168 7
5,50 266 168 9 332 210 11
6,00 294 206 16 368 257 20

50
 k

N
/m

2 4,50 247 119 3 309 148 4
5,00 283 154 5 354 193 7
5,50 318 194 9 398 243 12
6,00 354 239 17 ----- ----- -----

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,00 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων 
1,25 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης universal 
F 4,50m + πλαίσιο 

προσάρτησης F 1,50m + 
πλαίσιο προσάρτησης F 2,00m

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2

6,00 294 145 5 368 182 6
6,50 322 174 6 403 218 7
7,00 351 206 7 438 258 9
7,50 379 241 9 474 301 12
8,00 407 278 15 ----- ----- -----

50
 k

N
/m

2

6,00 354 169 6 442 211 7
6,50 389 204 7 486 255 8
7,00 424 242 8 ----- ----- -----
7,50 460 284 10 ----- ----- -----
8,00 495 329 16 ----- ----- -----

A

V

H

Z

9739-308-01

B

V

H

Z

9739-309-01

C

V

H

Z

9739-310-01
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Συνδυασµός µε Doka-πλαισιωτούς ξυλότυπους Framax Xlife

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
4,50 m
Απόσταση αξόνων a = 1,35 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 1,35 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος  

a ... 1,35 m
b ... 2,70 m
c ... 3,30 m
d ... 0,90 m
e ... 0,30 m

Παράδειγµα: Ύψος ξυλότυπου 
8,10 m
Απόσταση αξόνων a = 0,90 m
Πλάτος ανάληψης φορτίων = 0,90 m
Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος 

a ... 0,90 m
b ... 3 x 0,90 m = 2,70 m

A

9739-236-01

b

a

c
d

e

C

9739-220-01

b

a
a
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∆ιαστασιολόγηση
Οι τιµές του πίνακα ισχύουν µόνον για εφαρµογές 
χωρίς 'Kicker'. Σε περίπτωση που υπάρχει ‘Kicker’ 

(ειδικά µεγάλο) θα πρέπει να ελέγχεται η συνολική 
ευστάθεια του πλαισίου αντιστήριξης.
Τα φορτία ανά παράλληλο πλαίσιο αναφέρονται σε 
φουρκέτες υπό κλίση 45°.
Κενές θέσεις αναφέρονται σε µη επιτρεπόµενα όρια – 
Tο πλαίσιο αντιστήριξης είναι υπερφορτωµένο!

Ύψος σκυροδέτησης έως 4,50 m

Ύψος σκυροδέτησης 4,50 m έως 6,00 m

Ύψος σκυροδέτησης 6,00 m έως 8,00 m

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος Πλάτος ανάληψης φορτίων 
0,90 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων  
1,35 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης universal 
F 4,50m

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2 3,15 120 56 1 179 84 2
3,60 143 78 2 214 118 3
4,05 165 105 3 248 157 5
4,50 188 135 9 283 203 13

50
 k

N
/m

2 3,15 137 60 1 205 90 2
3,60 165 86 2 248 129 3
4,05 194 117 3 291 176 5
4,50 223 153 9 334 230 13

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος Πλάτος ανάληψης φορτίων 
0,90 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων  
1,35 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης universal 
F 4,50m + πλαίσιο 

προσάρτησης F 1,50m

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2 4,65 196 102 3 294 153 4
5,10 219 127 5 328 191 8
5,55 242 155 9 363 232 13
6,00 265 185 15 397 278 22

50
 k

N
/m

2 4,65 232 116 3 348 174 5
5,10 261 146 6 391 218 8
5,55 290 179 9 434 268 13
6,00 318 215 15 ----- ----- -----

Πλαίσιο αντιστήριξης-Τύπος Πλάτος ανάληψης φορτίων 
0,90 m

Πλάτος ανάληψης φορτίων  
1,35 m

Ύψος 
σκυροδέτησης

H
[m]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Φορτίο 
φουρκέτας

Zk
[kN]

Φορτίο 
αντιστήριξης

Vk
[kN]

Παρα-
µόρφωση 
επάνω
[mm]

Πλαίσιο αντιστήριξης universal 
F 4,50m + πλαίσιο 

προσάρτησης F 1,50m + 
πλαίσιο προσάρτησης F 2,00m

Ε
π
ιτρ

. π
ίε
ση

 ν
ω
π
ού

 µ
π
ετ
όν

40
 k

N
/m

2

6,00 265 131 4 397 196 7
6,45 288 154 5 431 231 8
6,90 311 180 6 466 269 9
7,20 326 198 7 489 296 11
7,65 349 226 9 ----- ----- -----
8,10 372 257 15 ----- ----- -----

50
 k

N
/m

2

6,00 318 152 5 477 228 8
6,50 347 180 6 ----- ----- -----
6,90 375 211 7 ----- ----- -----
7,20 395 233 8 ----- ----- -----
7,65 423 267 10 ----- ----- -----
8,10 452 304 17 ----- ----- -----

A

V

H

Z

9739-308-01

B

V

H

Z

9739-309-01

C

9739-216-01

H

V
Z
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Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Στερέωση του ξυλότυπου
µε προσαρµογέα απόστασης για αντιστήριξη 20 cm

Η θέση των προσαρµογέων απόστασης 20 cm 
ανταποκρίνεται στους κανονισµούς για φουρκέτες 
µεταξύ δύο ξυλότυπων (βλ. σχετικό πληροφοριακό 
υλικό για Doka-πλαισιωτούς ξυλότυπους Framax Xlife 
και Alu-Framax Xlife).
O προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20 cm 
στερεώνεται µε τη βίδα των 27 cm στην υποδοχή της 
φουρκέτας του στοιχείου του ξυλότυπου.

Προέκταση Framax για πλαίσια 
αντιστήριξης
Η προέκταση Framax επεκτείνει το πλαίσιο 
αντιστήριξης παρέχοντας ασφαλή υποστήριξη στο 
υψηλότερο πλαισιωτό στοιχείο.
O προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20 cm 
βιδώνεται στην προέκταση Framax µε εξαγωνική βίδα 
Μ16x60 (υπάρχει στο περιεχόµενο).

Απαραίτητοι προσαρµογείς 
απόστασης 20 cm

1) ... µε κατακόρυφα στοιχεία προσθηκών
2) ... µε οριζόντια στοιχεία προσθηκών
3) ... Επιτρ. πίεση νωπού µπετόν: 40 kN/m2

Όψη:

A Προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20cm

Κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης η 
συνδετήρια βίδα θα πρέπει να ασφαλίζεται µε 
τη θήκη στεγανοποίησης 15,0 5cm (µαύρο 
βύσµα).

A Προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20cm
B Προέκταση Framax

97
39

-2
42

-0
1

97
39

-3
30

-0
1

97
39

-2
41

-0
1

Π
λα
ισ
ιω
τό

 σ
το
ιχ
εί
ο

Ύ
ψ
ος

 ξ
υλ
ότ
υπ

ου
 [m

]

Π
ρο
σα

ρµ
ογ
έα
ς 
απ

όσ
τα
ση

ς 
γι
α 
αν
τισ

τή
ρι
ξη

 2
0c

m

Π
ρο
έκ
τα
ση

 F
ra

m
ax

Α
ρι
θµ
ός

 σ
τη
ρι
γµ
άτ
ω
ν

Π
λα
ίσ
ιο

 α
ντ
ισ
τή
ρι
ξη
ς-
Τύ
π
ος

2,70m

3,15 / 3,30 / 3,60 6 -- 2
4,05 2) 8 -- 2
4,05 1) 6 -- 2
4,35 8 2 2
4,65 / 4,95 10 -- 2
5,40 / 5,70 8 -- 2
6,00 10 2 2
6,30 10 -- 2
6,60 / 6,75 / 7,05 12 -- 2
7,20 14 -- 2
7,35 / 7,65 21 3 3
7,95 21 3 3
8,10 18 3 3

3,30m

3,30 / 3,60 / 3,75 6 -- 2
3,90 8 -- 2
4,20 /4,50 8 2 2
4,65 / 4,95 8 -- 2
5,10 / 5,25 10 -- 2
5,55 / 6,00 10 2 2
6,60 / 6,90 10 -- 2
7,05 12 -- 2
7,50 18 3 3
7,95 1) 21 3 3

2,40x2,70m

3,30 6 -- 2
3,60 8 -- 2
3,75 /4,05 8 2 2
4,35 10 -- 2
4,80 / 5,10 8 -- 2
5,25 / 5,40 / 5,70 / 6,00 10 2 2
6,15 / 6,45 12 -- 2
6,60 / 6,75 / 7,05 14 -- 2
7,20 3) 12 -- 2

A

B

C

A

B

C

A

B

C
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Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Άλλες δυνατότητες
Εκτός από τον τρόπο στερέωσης των στοιχείων µε 
προσαρµογέα απόστασης που συνιστά η Doka 
υπάρχουν και άλλες δυνατότητες προς επιλογή.
Περισσότερες πληροφορίες για τη λεπτοµερή µελέτη 
και διαστασιολόγησή τους δίνει η  Doka-
Αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

∆υνατότητα 1 (έλασµα πολλαπλών χρήσεων στο 
επίπεδο της φουρκέτας)

∆υνατότητα 2 (έλασµα πολλαπλών χρήσεων στο 
επίπεδο του προφίλ)

Παραδείγµατα για ύψος ξυλότυπου 4,05 m.
Στην όψη δεν απεικονίζεται διαγώνια ενίσχυση.
a ... 2,70 m
b ... 1,35 m
c ... 18,0 cm

Περιπτώσεις αγκυρώσεων

X ... 19,0 cm (σε λοξή τοποθέτηση φουρκετών 45° και h = 18,0 cm)
α ... 45°

Στερέωση στοιχείων

Βασικοί κανόνες:

1. Μήκος ελάσµατος πολλαπλών χρήσεων WS10 
Top50:
- σε κατακόρυφα στοιχεία: 2,00 m
- σε οριζόντια στοιχεία: 2,50 m

2. Τα επάνω στοιχεία είναι µόνον κατακόρυφα 1,35 
m, οταν απαιτούνται τα παρακάτω µέγιστα ύψη 
ξυλότυπου.
4,50 m: 
Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m
6,00 m: 
Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m
+ πλαίσιο προσάρτησης F 1,50m
8,10 m: 
Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m
+ πλαίσιο προσάρτησης F 1,50m
+ πλαίσιο προσάρτησης F 2,00m

3. Ανά στήριγµα πρέπει να τοποθετηθεί µια πατόβιδα 
ρύθµισης ύψους κάτω από ένα έλασµα 
πολλαπλών χρήσεων.

Αριθµός ελασµάτων πολλαπλών χρήσεων: ∆υνατότητα
1 2

σε κατακόρυφα στοιχεία 2,70m 2 3
σε κατακόρυφα στοιχεία 3,30m 3 4
σε κατακόρυφα στοιχεία 1,35m 1 2
σε οριζόντια στοιχεία έως 0,90m 1 1
σε οριζόντια στοιχεία 1,35m 2 2

9739-304-01

a
b

c

στη δυνατότητα 1 στη δυνατότητα 2

Στερέωση του ελάσµατος 
πολλαπλών χρήσεων σε 
οριζόντια στοιχεία προσθηκών

A Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F 
B Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50
C Framax-Σύνδεσµος 36cm (για τη συναρµολόγηση 

χρησιµοποιείτε το κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0)
D Ροζέτα 15,0
E Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε πρόβολο

9739-303-01

a
b

c

X

h

9739-305-01

L
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-3
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-0
1
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1
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-0
1

I
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∆υνατότητα 3 (Στοιχεία οριζόντια – κατευθείαν στο 
πλαίσιο αντιστήριξης)

Στην όψη δεν απεικονίζεται διαγώνια ενίσχυση.
a ... 1,35 m
b ... 0,30 m (Προσθήκη ενός µεγ. στοιχείου 0,30 m µε τη χρήση 
προέκτασης)
c ... 2,70 m
d ... 1,55 m

Περιπτώσεις αγκυρώσεων

X ... 17,0 cm (σε λοξή τοποθέτηση φουρκετών 45° και h = 10,0 cm)
α ... 45°

Στερέωση στοιχείων
Όταν τα πλαισιωτά στοιχεία τοποθετούνται οριζοντίως 
µπορούν να στερεωθούν κατευθείαν επάνω στο 
πλαίσιο αντιστήριξης. Η στερέωση γίνεται µε τη 
συνδετήρια βίδα Framax 36 cm , η οποία περνά µέσα 
από τις διατρήσεις των στοιχείων.

Υπόδειξη:
Λόγω της µεγάλης απόστασης των προφίλ των 
πλαισίων αντιστήριξης χρησιµοποιείται για την 
στερέωση του ξυλότυπου µία πλακέτα αγκύρωσης 
15/20 µε πεταλούδα 15,0.

F Framax-Εξάρτηµα στερέωσης
G Υποδοχή φουρκέτας πλαισιωτού στοιχείου
H Ενσωµατωµένο προφίλ ελάσµατος του πλαισιωτού στοιχείου
I Framax-Σύνδεσµος Universal 10-16cm
J Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0
K Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0
L Πατόβιδα ρύθµισης ύψους

Προέκταση Framax:
● επεκτείνει το πλαίσιο αντιστήριξης τόσο όσο 

χρειάζεται για να στερεωθούν τα στοιχεία στην οπή 
της πάνω φουρκέτας

● τοποθετείται στη θέση του µπροστινού 
ρυθµιζόµενου µοχλού, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει 
στερέωση στο χαµηλότερο σηµείο του στοιχείου

9739-317-01

a
a

b
a

c

d

9739-318-01
X

h

A Προέκταση Framax
B Framax-Σύνδεσµος 36cm (για τη συναρµολόγηση 

χρησιµοποιείτε το κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0)
C Ροζέτα 15,0
D Πλακέτα αγκύρωσης 15/20
E Πεταλούδα 15,0
F Framax-Πλακέτα 6/15
G Εξαγωνικό παξιµάδι 15,0
H Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0
I Φουρκέτα µε σπασίµατα

9739-320-01
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∆ιαµόρφωση εσωτερικής γωνίας

Γενικά
∆ ιαµορφώσεις εσωτερικών γωνιών µονόπλευρων 
ξυλότυπων θα πρέπει να αποφεύγονται – µε 
µετάθεση του αρµού εργασίας στη γωνία 
(συµπληρωµατικές εργασίες, µελέτη, πρόσθετος 
χρόνος).
Αν παρ’ όλα αυτά πρέπει να καλουπωθούν γωνίες σε 
µία φάση, υπάρχουν δύο τυποποιηµένα τεµάχια που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
● Έλασµα για γωνίες συστήµατος αντιστήριξης
● Έλασµα αγκύρωσης 0,70m

Παράδειγµα µε δοκιδωτούς 
ξυλότυπους FF20

Για ξυλότυπους ύψους έως 2,75 m αρκεί στην περιοχή 
της γωνίας 1 πλαίσιο αντιστήριξης Universal F 4,50 m.

Μέγ. ύψος σκυροδέτησης: 4,10 m
Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέµατος: 50 kN/m2

Επιφάνεια ξυλότυπου Περιοχή γωνίας – ∆ιάσταση E
21mm 255,0 cm
27mm 255,6 cm

97
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Λεπτοµέρεια: Έλασµα για γωνίες συστήµατος 
αντιστήριξης

Ανάγκες σε υλικά για περιοχή γωνίας E

Ο πίνακας περιλαµβάνει τα συνδετικά τεµάχια προς τη µία µόνον 
πλευρά του γειτονικού στοιχείου.
1) Προσέξτε το µέγιστο ύψος σκυροδέτησης 4,10 m!

Θέση των σηµείων αγκύρωσης

Κάτοψη

Όψη

Οι διαστάσεις ισχύουν για δοκιδωτούς ξυλότυπους Η20 πάχους 21 
και 27 mm και αναφέρονται σε:
- h = 18,0 cm
- Λοξή τοποθέτηση φουρκετών α = 45°
a ... 236,0 cm
b ... 88,0 cm
c ... 49,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 29,0 cm

Ύψος ξυλότυπου
2,75 m 4,25 m 1)

 (A) Έλασµα για γωνίες συστήµατος 
αντιστήριξης 2 3

 (B) Έλασµα αγκύρωσης 0,70m 3 3
 (C) Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m 3 4

 (D) Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε 
πρόβολο 4 6

 (E) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,00m 5 5
 (F) Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm 4 4
 (G) Πίρος συναρµολόγησης 10cm 20 30
 (H) Καρφίτσα 6mm 12 18
 (I) Έτοιµο στοιχείο FF20 2,00x3,75m -- 2
 (J) Στοιχείο προσθήκης FF20 2,00x0,50m -- 2
 (K) Εσωτερική γωνία FF20 2,75m 1 1
 (L) Εσωτερική γωνία FF20 1,00m -- 2
 (M) Πίρος κάθετης σύνδεσης FF20 -- 12
 (N) Αστεροειδές παξιµάδι 15,0 G -- 12
 (O) Ράγα σύνδεσης στοιχείων FF20/50 Z 2 3
 (P) Έτοιµο στοιχείο FF20 2,00x2,75m 2 --

Συνολικό βάρος [kg] - 
στρογγυλοποιηµένο 2100 3030
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9739-296-01

a

X

X

b

a

b

c

c

d d

d
d

9739-243-01

X

h
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Παράδειγµα µε πλαισιωτούς 
ξυλότυπους Framax Xlife

Για ξυλότυπους ύψους έως 2,70 m αρκεί στην περιοχή 
της γωνίας 1 πλαίσιο αντιστήριξης Universal F 4,50 m.

E ... 3,00 m

Μέγ. ύψος ξυλότυπου: 4,05 m
Επιτρ. πίεση νωπού σκυροδέµατος: 50 kN/m2

9739-237-01

E

E
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Λεπτοµέρεια: Έλασµα για γωνίες συστήµατος 
αντιστήριξης

Ανάγκες σε υλικά για περιοχή γωνίας 
3,00 x 3,00 m

Ο πίνακας περιλαµβάνει τα συνδετικά τεµάχια προς τη µία µόνον 
πλευρά του γειτονικού στοιχείου.

Θέση των σηµείων αγκύρωσης

Κάτοψη

Όψη

Οι διαστάσεις ισχύουν για πλαισιωτούς ξυλότυπους Framax και Alu-
Framax και αναφέρονται σε:
- h = 18,0 cm
- Λοξή τοποθέτηση φουρκετών α = 45°
a ... 226,0 cm
b ... 78,0 cm
c ... 39,0 cm
d ... 15,0 cm
X ... 19,0 cm

Ύψος ξυλότυπου
2,70 m 4,05 m

 (A) Έλασµα για γωνίες συστήµατος 
αντιστήριξης 3 5

 (B) Έλασµα αγκύρωσης 0,70m 3 3
 (C) Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m 3 4

 (D) Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε 
πρόβολο 4 6

 (E) Framax Xlife-Πλαισιωτό στοιχείο 
1,35x2,70m 4 6

 (F) Framax Xlife-Εσωτερική γωνία 2,70m 1 1
 (G) Framax Xlife-Εσωτερική γωνία 1,35m -- 1
 (H) Έλασµα προσόψεως WS10 2,50m 6 10
 (I) Πίρος συναρµολόγησης 10cm 12 20
 (J) Καρφίτσα 6mm 12 20
 (K) Framax-Σύνδεσµος Universal 10-16cm 12 20
 (L) Ροζέτα 15,0 12 20
 (M) Framax-Σφιγκτήρας Uni 10 24
 (N) Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,00m 5 5
 (O) Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm 4 4

Συνολικό βάρος [kg] - 
στρογγυλοποιηµένο 2440 3560

9739-226-01

9739-296-01

a

X

X

b

a

b

c

c

d d

d
d

X

h

9739-305-01
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Πλατφόρµες για ρίξιµο µπετόν

Πλατφόρµες προσαρτηµένες στον 
ξυλότυπο
Στον ξυλότυπο µπορούν να προσαρτηθούν βασικά 
όλες οι πλατφόρµες σκυροδέτησης και όλοι οι 
πρόβολοι που ανήκουν στο χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα ξυλότυπου. Η συναρµολόγησή τους γίνεται 
κατευθείαν επάνω στον ξυλότυπο, όπως στους 
κανονικούς ξυλότυπους τοιχίων.

Παράδειγµα: Framax-Πλατφόρµα σκυροδέτησης U 
1,25/2,70m

Πλατφόρµες ανεξάρτητες από τον 
ξυλότυπο

Βιδωτή πλατφόρµα MF75
Ιδιότητες:
● Πρόβολος γενικών χρήσεων
● Πλάτος πλατφόρµας 75 cm
● Στερέωση κατευθείαν επάνω στο κατακόρυφο 
προφίλ του πλαισίου αντιστήριξης Universal F

● ∆εν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο 
χρησιµοποιούµενο σύστηµα ξυλότυπου

Σανίδες δαπέδου και στηθαίου: Ανά τρέχον µέτρο 
σκαλωσιάς απαιτούνται 0,75 m2 σανίδες δαπέδου και 
0,6 m2 σανίδες στηθαίου (από εργοτάξιο).
Πάχος σανίδας για ανοίγµατα έως 2,50 m:
● σανίδες δαπέδου ελάχ. 20/5 cm
● σανίδες στηθαίου ελάχ. 20/3 cm
Στερέωση των σανίδων δαπέδου: µε 4 βίδες βαρέως 
τύπου 10x70 και 1 βίδα βαρέως τύπου M 10x120 ανά 
πρόβολο (δεν περιλαµβάνονται στον παραδοτέο 
εξοπλισµό).

☞ Σηµαντική υπόδειξη:
Ήδη από το στάδιο της µελέτης πρέπει να 
εξετάζεται ποια διαµόρφωση πλατφόρµας θα 
πρέπει να επιλεχθεί για τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή (έλεγχος πρόσκρουσης, τήρηση του 
επιτρεπόµενου ανώτατου ύψους πτώσης κτλ.) 
επειδή γίνονται πολλοί συνδυασµοί ανάµεσα 
στις µονάδες των πλαισίων αντιστήριξης και 
στα διάφορα συστήµατα ξυλότυπων και υψών.
Επίσης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πριν 
τη µετακίνησή της µε τον γερανό και η θέση της 
πλατφόρµας, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι 
τοποθετηµένη πάνω από τα σηµεία ανάρτησης 
του ξυλότυπου.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους 
ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας.

Προσέξτε τις αντίστοιχες πληροφορίες για τον 
χρήστη!
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Λεπτοµέρεια: Βίδωµα

Επιτρ. κινητό φορτίο: 1,5 kN/m2 (150 kg/m2)
Κατηγορία φορτίου 2 κατά EN 12811-1:2003
Μέγ. επιφάνεια κάλυψης: 2,00 m
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Ειδικές εφαρµογές
Οι ξυλότυποι των τούνελ κατασκευάζονται στο 
µεγαλύτερό τους µέρος αποκλειστικά µε τυποποιηµένα 
στοιχεία της Doka.
Τη φέρουσα λειτουργία των κατασκευών αυτών 
αναλαµβάνουν τα αντεστραµµένα Doka-Πλαίσια 
αντιστήριξης Universal F.
Επίσης διαµορφώνονται και κατασκευάζονται 
πλατφόρµες σε πρόβολο, π.χ. για την κατασκευή 
γεφυρών, προβόλων πύργων τηλεπικοινωνιών κτλ.

a ... Παράδειγµα 11,7 m

a
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Παραδείγµατα από την πράξη
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Μεταφορά

Τοποθέτηση µε τον γερανό
Στο πλαίσιο αντιστήριξης Universal F έχουν 
προβλεφθεί 3 σηµεία ανάρτησης για τον γερανό. Με 
τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η 
σωστή επιλογή του κέντρου βάρους κατά τη 
µετακίνηση της µονάδας ανεξάρτητα από τις 
κατασκευαστικές διαφορές ξυλότυπου και πλαισίου 
αντιστήριξης (προσθήκες µε πλαίσια προσάρτησης).

Ανάρτηση µονάδας µε πλατφόρµα 
σκυροδέτησης
Όταν τα σηµεία ανάρτησης του πλαισίου καλύπτονται 
από την πλατφόρµα και οι αναρτήρες του γερανού δεν 
µπορούν να στερεωθούν κατευθείαν επάνω στο 
πλαίσιο υπάρχουν 2 εναλλακτικές δυνατότητες 
ανάρτησης.

A Σηµεία ανάρτησης γερανού

Μέγ. φέρουσα ικανότητα:
2500 kg / σηµείο ανάρτησης γερανού

☞ Σηµαντική υπόδειξη:
● Για τη µετακίνηση µην στερεώνετε στο 
στοιχείο ξυλότυπου σε άλλα εξαρτήµατα, 
όπως π.χ. ελάσµατα πολλαπλών στοιχείων.

● Επιτρέπεται µετακίνηση µαζί µε τον 
ξυλότυπο µόνο σε µικρή απόσταση από το 
έδαφος.

● Οι αναρτήρες του γερανού πρέπει να έχουν 
πάντα αρκετό µήκος (έλξη υπό κλίση).

● Μην αφαιρείτε τη µονάδα απότοµα από το 
µπετόν όταν χρησιµοποιείτε γερανό!

Προειδοποίηση!
➤ Όταν τοποθετείτε τις µονάδες των πλαισίων 
αντιστήριξης πρέπει να ασφαλίζονται 
επαρκώς για να µη µπορούν να 
ανατραπούν! (µε πρόβλεψη κατάλληλου 
αντίβαρου, συρµατόσχοινου ή άλλου 
υποστηρίγµατος).
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∆υνατότητα 1 ∆υνατότητα 2

Με συρµατόσχοινο ανάρτησης 
3,50 m που λειτουργεί σαν 
µεταβλητή επέκταση.

Μέσα από τα ανοίγµατα που 
έχουν προβλεφθεί στο δάπεδο 

της πλατφόρµας και 
δηµιουργούνται από 

συγκεκριµένες κινητές σανίδες.

B Συρµατόσχοινο ανάρτησης 3,50m
C Κινητή σανίδα

∆ιαβάστε τις οδηγίες για το "Συρµατόσχοινο 
ανάρτησης 3,50m"!

9739-328-01

9739-223-01
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Μετακίνηση µε εξαρτήµατα ώθησης

Για πλαίσιο αντιστήριξης Universal F ύψους 
έως 6,00 m
● Ταχεία µετακίνηση της µονάδας του πλαισίου 
αντιστήριξης, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης 
γερανού (π.χ. σε τούνελ)

● Παντού όπου υπάρχει πρόβληµα µε τη χρήση του 
γερανού

Συναρµολόγηση στο:
● πλαισίου αντιστήριξης universal F 4,50m
● πλαισίου προσάρτησης F 1,50m

Τοµή

a ... 27 cm

∆ιαβάστε τις οδηγίες για το "Γρύλο µε εξάρτηµα 
µεταφοράς"!

Μέγ. φέρουσα ικανότητα:
Προσαρτώµενη ρόδα 250: 1400 kg
Προσαρτώµενη ρόδα 200: 1000 kg

A Γρύλος µε εξάρτηµα µεταφοράς
B Προσαρτώµενη ρόδα 250
C Προσαρτώµενη ρόδα 200
D Αντίβαρο

9739-225-01

9739-329-01 a
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Συναρµολόγηση / µεταφορά, στοίβαξη και αποθήκευση
Παράδειγµα προσθηκών:

Προσυναρµολόγηση
➤ Τοποθετήστε στο δάπεδο το πλαίσιο αντιστήριξης 

Universal F 4,50m και το πλαίσιο προσάρτησης F 
1,50 m (ή ενδεχοµένως το πλαίσιο αντιστήριξης 
Universal F 2,00 m).

➤ Η µπροστινή πατόβιδα πρέπει να 
αποσυναρµολογηθεί από το πλαίσιο αντιστήριξης 
Universal F µαζί µε την πλακέτα παξιµαδιών και να 
συναρµολογηθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο 
προσάρτησης (µέγεθος κλειδιού 24 mm).

➤ Η πίσω πατόβιδα πρέπει να ξεβιδωθεί από το 
πλαίσιο αντιστήριξης Universal F και να βιδωθεί στο 
αντίστοιχο πλαίσιο προσάρτησης (µέγεθος κλειδιού 
46 mm).

➤ Βιδώστε στο πλαίσιο αντιστήριξης Universal F το 
πλαίσιο προσάρτησης (µέγεθος κλειδιού 30 mm).

➤ Το βιδωµένο πλαίσιο αντιστήριξης πρέπει κατόπιν 
να σηκωθεί και να ασφαλιστεί για να µην ανατραπεί.

➤ Το δεύτερο πλαίσιο αντιστήριξης πρέπει να σηκωθεί 
µε τον ίδιο τρόπο να τοποθετηθεί στην απαραίτητη 
αξονική απόσταση και τα δύο πρέπει να 
σταθεροποιηθούν µε ενδιάµεσες διαγώνιες 
ενισχύσεις σωλήνων σκαλωσιάς (µέγεθος κλειδιού 
22 mm).
Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις διαγώνιες 
ενισχύσεις µε σωλήνες σκαλωσιάς στο κεφάλαιο 
"Τυποποιηµένες µονάδες".

Καλούπωµα της µιας πλευράς

➤ Τοποθετήστε όρθια όλη τη µονάδα του πλαισίου 
αντιστήριξης µε τον γερανό (βλέπε κεφάλαιο 
"Μετακίνηση").

➤ Συναρµολογήστε το έλασµα αγκύρωσης.
➤ Το προσυναρµολογηµένο σύνολο στοιχείων πρέπει 
να µεταφερθεί µε τον γερανό στη µονάδα του 
πλαισίου αντιστήριξης.

➤ Στερεώστε το προσυναρµολογηµένο σύνολο στη 
µονάδα του πλαισίου αντιστήριξης (τα συνδετήρια 
εξαρτήµατα δεν πρέπει να ανήκουν στο 
χρησιµοποιούµενο σύστηµα ξυλότυπου).

➤ Αποσυνδέστε το σύνολο στοιχείων από τον γερανό.

➤ Ολη η µονάδα του ξυλότυπου πρέπει να µεταφερθεί 
µε τον γερανό στην κατάλληλη θέση (βλέπε 
κεφάλαιο "Μετακίνηση").

➤ Ζυγίστε τη µονάδα ρυθµίζοντας ανάλογα τις 
πατόβιδες.

➤ Αγκυρώστε τη µονάδα.

9739-231-01

9739-232-01

Προειδοποίηση!
➤ Όταν τοποθετείτε τις µονάδες των πλαισίων 
αντιστήριξης πρέπει να ασφαλίζονται 
επαρκώς για να µη µπορούν να 
ανατραπούν! (µε πρόβλεψη κατάλληλου 
αντίβαρου, συρµατόσχοινου ή άλλου 
υποστηρίγµατος).

9739-233-01
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Υπόδειξη:
Η πατόβιδα ρύθµισης ύψους εξασφαλίζει και ρυθµίζει 
τις µικροδιαφορές ύψους των στοιχείων του 
ξυλότυπου.

Εργαλεία για τη συναρµολόγηση:

Εργαλεία για λειτουργικές ρυθµίσεις:

Μεταφορά, στοίβαξη και 
αποθήκευση
Τα διάφορα επίπεδα ασφαλίζονται κατά το 
παλετάρισµα µε συγκολληµένους αποστάτες για να 
µην µετακινούνται.
Τα πλαίσια αντιστήριξης διαιρούνται εύκολα και 
προσαρµόζονται γρήγορα στα διάφορα ύψη 
ξυλότυπων. Παράλληλα µεταφέρονται µε ασφάλεια µε 
φορτηγό χάρη στους ενσωµατωµένους αποστάτες.

Πλαίσιο αντιστήριξης universal F 4,50m

Παλετάρισµα 8 τεµαχίων (βάρος περίπου 2500 kg)

a ... 188 cm

Πλαίσιο προσάρτησης F 1,50m

Παλετάρισµα 5 τεµαχίων (βάρος περίπου 1200 kg)

a ... 116 cm

Πλαίσιο προσάρτησης F 2,00m

Παλετάρισµα 5 τεµαχίων (βάρος περίπου 2300 kg)

a ... 126 cm

A Πατόβιδα ρύθµισης ύψους

Πεδίο εφαρµογής
Μέγεθος 
κλειδιού 

[mm]
Εργαλείο

Προσθήκη 30 ● Καστάνια 1/2" µε 
πολυγωνικό παξιµάδι 30 
1/2" 
ή
γερµανικό κλειδί 30/32

Συνδετήρες 
διαγώνιων 
ενισχύσεων

22 ● γερµανικό κλειδί 22/24

Μεταφορά πατόβιδας 
ρύθµισης ύψους

24 ● Καστάνια 1/2" µε 
πολυγωνικό παξιµάδι 24
ή
γερµανικό κλειδί 22/24

Αφαίρεση/επανατ. 
µπρ. πατόβιδας 
συµπερ. πλακέτας 
παξιµαδιών

24 ● Καστάνια 1/2" µε 
πολυγωνικό παξιµάδι 24
ή
γερµανικό κλειδί 22/24

Προσαρµογέας 
απόστασης για 
αντιστήριξη 20cm

30 / 24 ● γερµανικό κλειδί 30/32
● Καστάνια 1/2" µε 

πολυγωνικό παξιµάδι 24
ή
γερµανικό κλειδί 22/24

Βίδωµα συνδετήριας 
βίδας

● Κλειδί φουρκέτας15,0/20,0

Πεδίο εφαρµογής
Μέγεθος 
κλειδιού 

[mm]
Εργαλείο

Πατόβιδα ρύθµισης 
ύψους

19 ● Καστάνια 1/2" µε 
πολυγωνικό παξιµάδι 19
 και επέκταση 11cm

Πατόβιδα µπροστά και 
πίσω

46 ● Καστάνια 3/4" µε 
πολυγωνικό παξιµάδι 46 
3/4" και επέκταση 20cm 
3/4"

Προσαρτώµενη ρόδα 
200 (πίσω)

22 ● γερµανικό κλειδί 22/24
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Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξηςΓενικά 

Γενικά
Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα βρείτε όλες τις τεχνικές 
πληροφορίες και απεικονίσεις που ισχύουν και για τους 
δύο τύπους πλαισίων αντιστήριξης.
● Πλαίσιο αντιστήριξης Variabel
● Πλαίσιο αντιστήριξης Universal F
● και µερικώς για τις γωνίες αντιστήριξης
Ειδικότερα πρόκειται για:
● Βασικές αρχές διαστασιολόγησης
● Αγκυρώσεις στο µπετόν
● Στερέωση φουρκέτας µε σπασίµατα ή πλακέτας 
αγκύρωσης

● Προσφορές Doka-Service
● Μελέτη ξυλότυπων µε Tipos
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Βασικές αρχές διαστασιολόγησης

Ελάχιστη αντοχή σκυροδέµατος και 
πίεση από νωπό σκυρόδεµα
Τηρείτε απαραιτήτως τη µεγ. ταχύτητα σκυροδέτησης 
και την επιτρεπόµενη πίεση νωπoύ σκυροδέµατος 
κατά DIN 18218. Μην ξεχνάτε ότι πέρα από τη σύσταση 
του µπετόν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
µπορούν να επηρεάσουν την πίεση από νωπό 
σκυρόδεµα.
Προϋποθέσεις:
● Ειδικό βάρος νωπού σκυροδέµατος: 25 kN/m3

● Χρονική διάρκεια στερεοποίησης του µπετόν: 
5 ώρες

● Στεγανός ξυλότυπος
● Συµπύκνωση µε εσωτερικό δονητή
● Θερµοκρασία νωπού σκυροδέµατος: +15°C
Οποιαδήποτε απόκλιση από τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο σχετικό πρότυπο µπορεί να µεταβάλει 
την πίεση του νωπού σκυροδέµατος και εποµένως την 
ταχύτητα σκυροδέτησης.
Η εφαρµογή του πρότυπου DIN 18218, που θα βρείτε 
τυπωµένο στους πίνακες διαστασιολόγησης της Doka, 
διευκολύνει σηµαντικά την αντιµετώπιση του φορτίου 
που δηµιουργεί η πίεση του νωπού σκυροδέµατος.

Mεταβίβαση επιδρώντων φορτίων
Τα υψηλά φορτία που επιδρούν στις αγκυρώσεις και 
βάσεις των πλαισίων αντιστήριξης κάνουν απαραίτητη 
µία σειρά από πρόσθετα µέτρα ασφαλείας.
● Για την αγκύρωση σε εφελκυσµό – αναλόγως µε το 
µέγεθος των δυνάµεων εφελκυσµού που 
εµφανίζονται στα σηµεία αγκύρωσης – πρέπει να 
επιλέγετε και το ανάλογο σύστηµα αγκύρωσης της 
Doka 15,0, 20,0 ή 26,5.
Χρησιµοποιείτε µόνον εγκεκριµένα τεµάχια 
αγκύρωσης. Η δυνατότητα εφαρµογής άλλων 
συστηµάτων αγκύρωσης πρέπει να ελέγχεται 
διεξοδικά.

● Όλα τα δοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν επαρκή 
οπλισµό.

● Οι δυνάµεις που επιδρούν στα σηµεία αυτά µπορούν 
να αναληφθούν από τις βάσεις των αγκυρώσεων 
µόνον εφόσον οι πλάκες µπετόν (d) έχουν επαρκές 
πάχος.

● Ευστάθεια των επιµέρους δοκιµών στοιχείων – 
ενδεχοµένως έλεγχος και ολόκληρου του έργου.

● Τοποθέτηση επάνω σε πλάκες ορόφων: Τα φορτία 
που εµφανίζονται όταν τα πλαίσια αντιστήριξης 
τοποθετούνται επάνω σε πλάκες ορόφων πρέπει να 
αναληφθούν από κατάλληλα και επαρκώς 
διαστασιολογηµένα υποστηρίγµατα στις 
υποκείµενες πλάκες ορόφων µέχρι το επίπεδο της 
θεµελίωσης.

● Συµπληρωµατικός στατικός υπολογισµός στα 
σηµεία στήριξης

● Φέρουσα αντοχή του εσωτερικού τοιχίου και 
ενδεχοµένως αντιστήριξη.

● Κατασκευές διαφορετικές των προηγουµένων 
πρέπει να υπολογίζονται ξεχωριστά µε ανάλογους 
στατικούς υπολογισµούς.
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Η απαιτούµενη αντοχή σκυροδέµατος για την 
ανάληψη των υφιστάµενων φορτίων αντιστήριξης 
εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες:
● Μήκος της πλακέτας αγκύρωσης ή της φουρκέτας 

µε σπασίµατα
● Οπλισµός
● Απόσταση από την οπή
Ελάχιστη τιµή χαρακτηριστικής αντοχής 
σκυροδέµατος (fck,cube): 10 N/mm2 (100 kg/cm2)

9739-265-01

d

9739-266-01

9739-267-01
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Γενικά Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

∆υνατότητες αγκύρωσης των πλαισίων αντιστήριξης

Γενικά
Οι δυνατότητες αγκύρωσης που απεικονίζονται εδώ 
ισχύουν για το πλαίσιο αντιστήριξης Variabel και 
Universal F.
Αποφασιστικής σηµασίας για την επιλογή του 
συστήµατος αγκύρωσης είναι το µέγεθος των 
δυνάµεων εφελκυσµού που επιδρούν στα σηµεία 
αγκύρωσης.

Επιτρεπόµενο φορτίο φουρκέτας

Τυπική αγκύρωση: 2 φουρκέτες ανά πλαίσιο αντιστήριξης
Παράδειγµα:
∆ύναµη εφελκυσµού Zk από πίνακα = 266 kN
Επιλογή του συστήµατος αγκύρωσης:
266 / 2 = 133 kN προκύπτει σύστηµα αγκύρωσης 20,0

Βασικά σε κάθε σύστηµα αγκύρωσης µπορείτε να 
επιλέξετε δύο δυνατότητες:
● Την φουρκέτα µε σπασίµατα
Αυτή αποτελεί το αποτελεσµατικότερο µέσο 
αγκύρωσης για πλαίσια αντιστήριξης, διότι 
µεταφέρει µε τον καλύτερο τρόπο τα µεγάλα φορτία 
εφελκυσµού στις πλάκες του δαπέδου.

● Την πλακέτα αγκύρωσης
Αυτή µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε µόνον µε τον 
αντίστοιχο συµπληρωµατικό οπλισµό – ανάλογα 
µε το βάθος στερέωσης.

Επιτρεπόµενα φόρτια για έλασµα αγκύρωσης

Σύστηµα µε φουρκέτες 15,0

∆υνατότητα µε φουρκέτα µε σπασίµατα

a ... ελάχ. 39,5 cm - µέγ. 52 cm

1) Αποµένον τεµάχιο αγκύρωσης
2) Κατάλληλη µόνον για το πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

Υπόδειξη:
Οι φουρκέτες αντιστήριξης παραδίδονται µαζί µε τις 
θήκες στεγανοποίησης (βύσµατα). Για κάθε νέα 
εφαρµογή χρησιµοποιείτε νέα βύσµατα για ευκολότερη 
αφαίρεση!

Εργαλείο αφαίρεσης φουρκέτων αντιστήριξης:
● Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0 ή
● Γερµανικό κλειδί 24

Εναλλακτική λύση κατασκευής θέσης

Εργαλείo αφαίρεσης κώνων:
● Για κώνους θέσης: Κλειδί για κώνους θέσης 15,0 DK
● Για την περιστροφή της φουρκέτας: Κλειδί 
φουρκέτας 15,0/20,0

Σύστηµα αγκύρωσης Επιτρ. φορτίο κατά 
DIN 18216

Επιτρ. φορτίο µε 1,6 
συντελεστή ασφαλ. 
ως τη θραύση

15,0 90 kN 120 kN
20,0 150 kN 220 kN
26,5 250 kN 350 kN

M Σήµανση πάντα στην πλευρά σύνδεσης

Προσοχή!
➤ Χρησιµοποιείτε µόνον εγκεκριµένα τεµάχια 
αγκύρωσης.

➤ Απαγορεύεται η θερµοσυγκόλληση-
Κίνδυνος θραύσης!

➤ Απαγορεύεται η ανάµειξη τεµαχίων 
ανάρτησης µε διαφορετικές επικαλύψεις 
µπετόν!

➤ Bιδώνετε τα τεµάχια µέχρι τέρµα. Oταν είναι 
τοποθετηµένα πρέπει να διακρίνετε στις 
πλακέτες αγκύρωσης ή στις φουρκέτες µε 
σπασίµατα ακόµα 1 cm σπείρωµα έως τη 
σήµανση.

Έλασµα αγκύρωσης µέγ. φορτίο 
φουρκέτας Z

Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 175 kN
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WU12 Top50 259 kN
Έλασµα αγκύρωσης 1,95m και 2,95m (WU16) 430 kN
Προφίλ αγκύρωσης 0,55m 700 kN

M

☞ Οι δυνάµεις εφελκυσµού που αναλαµβάνονται 
ισχύουν µόνον όταν τηρούνται οι ακριβείς 
αποστάσεις των φουρκετών, 15 cm σε κάθε 
πλευρά του άξονα των πλαισίων αντιστήριξης.

A Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,01)

B Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0 5cm2) (Απαιτούµενο ονοµαστικό 
µήκος l=65 cm) συµπερ.(C) ή
Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0 5cm 1,20m (Απαιτούµενο 
ονοµαστικό µήκος l=120 cm) συµπερ. (C)

C Θήκη στεγανοποίησης 15,0 5cm1) (µαύρο)
D Ροζέτα 15,0

- Κώνος θέσης 15,0 µε θήκη στεγανοποίησης 15,0 5cm1) 
(µαύρο)

- Φουρκετά 15,0mm (µήκος κατά περίπτωση)

l
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Άλλες δυνατότητες
Η φουρκέτα µε σπασίµατα εξέχει του µπετόν:
Στη θέση της φουρκέτας µε σπασίµατα µπορεί να 
συνδεθεί µόνον µία φουρκέτα 15,0 µε συνδετική µούφα 
15,0.

b ... ελάχ.8,0 cm

∆υνατότητα µε πλακέτα αγκύρωσης

1) Αποµένον τεµάχιο αγκύρωσης
2) Κατάλληλη µόνον για το πλαίσιο αντιστήριξης Variabel

Υπόδειξη:
Οι φουρκέτες αντιστήριξης παραδίδονται µαζί µε τις 
θήκες στεγανοποίησης (βύσµατα). Για κάθε νέα 
εφαρµογή χρησιµοποιείτε νέα βύσµατα για ευκολότερη 
αφαίρεση!

Εργαλείο αφαίρεσης φουρκέτων αντιστήριξης:
● Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0 ή
● Γερµανικό κλειδί 24

Εναλλακτική λύση κατασκευής θέσης

Εργαλείo αφαίρεσης κώνων:
● Για κώνους θέσης: Κλειδί για κώνους θέσης 15,0 DK
● Για την περιστροφή της φουρκέτας: Κλειδί 
φουρκέτας 15,0/20,0

Άλλες δυνατότητες
Η πλακέτα αγκύρωσης εξέχει του µπετόν:
Στη θέση της φουρκέτας µε σπασίµατα µπορεί να 
συνδεθεί µόνον µία φουρκέτα 15,0 µε συνδετική µούφα 
15,0.

b ... ελάχ.8,0 cm

Μεταγενέστερη αγκύρωση στο µπετόν
● Φουρκέτα 15,0mm
● ∆ιογκωµένος κάλυκας 15,0 1)

1) Αποµένον τεµάχιο αγκύρωσης

Συµπληρωµατικά τεµάχια για την κατασκευή της θέσης 
αγκύρωσης:
● Οργανο εφελκυσµού B, αποτελούµενο από

- 1 τεµ. υδραυλικό κενό κύλινδρο µε έµβολο
- 1 τεµ. υδραυλική αντλία χειρός
- 1 τεµ. πιεστικό έδρανο
- 1 τεµ. βαλίτσα µεταφοράς

● Σωλήνας τοποθέτησης διογκώµενου κάλυκα
● Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0
● Ροζέτα 15,0
● Τρυπάνι µπετόν ø 37 ή 38 mm

Υπόδειξη:
Επιπλέον θα πρέπει να έχετε ένα αντιολισθητικό 
υπόβαθρο για την τοποθέτηση του όργανου 
εφελκυσµού υπό κλίση 45°.

A Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0
E Φουρκέτα 15,0mm
F Σύνδεσµος για φουρκέτες 15,0

a
Πλακέτα αγκύρωσης 15,0 40cm 33,5 cm
Πλακέτα αγκύρωσης 15,0 16cm 16,5 cm

A Πλακέτα αγκύρωσης 15,0 16cm1) ή πλακέτα αγκύρωσης 15,0 
40cm1)

B Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0 5cm2) (Απαιτούµενο ονοµαστικό 
µήκος l=65 cm) συµπερ. (C) ή 
Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0 5cm 1,20m (Απαιτούµενο 
ονοµαστικό µήκος l=120 cm) συµπερ. (C)

C Θήκη στεγανοποίησης 15,0 5cm1) (µαύρο)
D Ροζέτα 15,0

b

9739-258-01
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- Κώνος θέσης 15,0 µε θήκη στεγανοποίησης 15,0 5cm1) 
(µαύρο)

- Φουρκετά 15,0mm (µήκος κατά περίπτωση)

➤ Η πλακέτα αγκύρωσης 15,0 16cm είναι 
ακατάλληλη!

Λόγω του µικρού βάθους!

A Πλακέτα αγκύρωσης 15,0 40cm
E Φουρκέτα 15,0mm
F Σύνδεσµος για φουρκέτες 15,0

∆ιαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης 
"∆ιογκωµένος κάλυκας 15,0"!

9739-259-01

b
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Γενικά Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Σύστηµα αγκύρωσης 20,0

∆υνατότητα µε φουρκέτα µε σπασίµατα

a ... ελάχ. 48 cm - max. 65 cm

1) Αποµένον τεµάχιο αγκύρωσης

Υπόδειξη:
Οι φουρκέτες αντιστήριξης παραδίδονται µαζί µε τις 
θήκες στεγανοποίησης (βύσµατα). Για κάθε νέα 
εφαρµογή χρησιµοποιείτε νέα βύσµατα για ευκολότερη 
αφαίρεση!

Εργαλείο αφαίρεσης φουρκέτων αντιστήριξης:
● Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0 ή 20,0/26,5
ή

● Γερµανικό κλειδί 36/41

Άλλες δυνατότητες
Η φουρκέτα µε σπασίµατα εξέχει του µπετόν:
Στη θέση της φουρκέτας  µε σπασίµατα µπορεί να 
συνδεθεί µόνον µία φουρκέτα 20,0 µε κώνο 
τοποθετήσεως 20,0.

b ... ελάχ. 10,0 cm

Εργαλεία αφαίρεσης κώνων 20,0:
● Κλειδί για κώνο τοποθετήσεως 20,0

∆υνατότητα µε πλακέτα αγκύρωσης

1) Αποµένον τεµάχιο αγκύρωσης

Υπόδειξη:
Οι φουρκέτες αντιστήριξης παραδίδονται µαζί µε τις 
θήκες στεγανοποίησης (βύσµατα). Για κάθε νέα 
εφαρµογή χρησιµοποιείτε νέα βύσµατα για ευκολότερη 
αφαίρεση!

Εργαλείο αφαίρεσης φουρκέτων αντιστήριξης:
● Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0 ή 20,0/26,5
ή

● Γερµανικό κλειδί 36/41

Άλλες δυνατότητες
Η πλακέτα αγκύρωσης εξέχει του µπετόν:
Στη θέση της φουρκέτας µε σπασίµατα µπορεί να 
συνδεθεί µόνον µία πλακέτα αγκύρωσης 20,0 µε κώνο 
τοποθετήσεως 20,0 45cm.

b ... ελάχ. 10,0 cm

Εργαλεία αφαίρεσης κώνων 20,0:
● Κλειδί για κώνο τοποθετήσεως 20,0

A Φουρκέτα µε σπασίµατα 20,01)

B Φουρκέτα αντιστήριξης 20,0 (Απαιτούµενο ονοµαστικό µήκος 
l=125 cm) συµπερ. (C)

C Θήκη στεγανοποίησης 20,01) (γκρι) 
D Ροζέτα 20,0 B

A Φουρκέτα µε σπασίµατα 20,0
E Φουρκέτα 20,0mm
F Κώνος τοποθετήσεως 20,0

l

97
39

-3
55

-0
1

a

A

B

C

D

9739-207-01

9739-260-01

b

a
Πλακέτα αγκύρωσης 20,0 45cm 34 cm
Πλακέτα αγκύρωσης 20,0 22cm 18 cm

A Πλακέτα αγκύρωσης 20,0 22cm1) ή πλακέτα αγκύρωσης 20,0 
45cm1)

B Φουρκέτα αντιστήριξης 20,0 (Απαιτούµενο ονοµαστικό µήκος 
l=125 cm) συµπερ. (C)

C Θήκη στεγανοποίησης 20,01) (γκρι)
D Ροζέτα 20,0 B

➤ Η πλακέτα αγκύρωσης 20,0 22cm είναι 
ακατάλληλη!

Λόγω του µικρού βάθους!

A Πλακέτα αγκύρωσης 20,0 45cm
E Φουρκέτα 20,0mm
F Κώνος τοποθετήσεως 20,0

l

97
39

-3
56

-0
1

a

9739-208-01

A

B

C

D

9739-261-01

b
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Σύστηµα αγκύρωσης 26,5

∆υνατότητα µε φουρκέτα µε σπασίµατα

a ... ελάχ. 41,5 cm - µέγ 58,5 cm
b ... ελάχ. 11,5 cm

1) Αποµένον τεµάχιο αγκύρωσης

∆υνατότητα µε πλακέτα αγκύρωσης

b ... ελάχ. 11,5 cm

1) Ο συνδυασµός
- Φουρκέτα 26,5mm
- Πλακέτα αγκύρωσης 26,5
- Εξαγωνικό παξιµάδι 26,5
αποτελεί παραµένον τεµάχιο αγκύρωσης.

A Φουρκέτα µε σπασίµατα 26,51)

B Σύνδεσµος για φουρκέτες 26,5
C Φουρκέτα 26,5mm
D Πλακέτα αγκύρωσης 26,5
E Εξαγωνικό παξιµάδι 26,5

b

97
39

-3
57

-0
1

a

A

B
C

ED

9739-209-01

A Φουρκέτα 26,5mm1)

B Σύνδεσµος για φουρκέτες 26,5
C Πλακέτα αγκύρωσης 26,51)

D Εξαγωνικό παξιµάδι 26,51)

b

97
39

-3
58

-0
1

9739-210-01

C D

A
B

C
D

A
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Τοποθέτηση λοξών φουρκετών
Η κατασκευή των ανάλογων θέσεων για την 
τοποθέτηση λοξών φουρκετών υπό γωνία (συνήθως 
45°) είναι δυνατή στην πράξη µε διάφορους τρόπους 
και εξαρτάται από τις συνθήκες του εργοταξίου..
Τα ακόλουθα παραδείγµατα δείχνουν διάφορες 
δυνατότητες εφαρµογών µε φουρκέτες µε σπασίµατα ή 
µε πλακέτες αγκύρωσης.

Ξύλινος οδηγός
Η δυνατότητα αυτή είναι αρκετά ευέλικτη και µπορεί να 
εφαρµοστεί σε πολλές περιπτώσεις.
Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν όρθιες 
σφήνες.
Επίσης µπορούν να εφαρµοσθούν διάφορες άλλες 
παραλλαγές αυτών των παραδειγµάτων 
προσαρµοσµένες στην κάθε περίπτωση.

Σύνδεση µε οπλισµό

∆υνατότητα 1
Με δύο επιπλέον σίδερα οπλισµού στην κατά µήκος 
διεύθυνση µπορεί να κατασκευαστεί κατά τη διάρκεια 
της σκυροδέτησης µία εύκολη ανάρτηση.
Η θέση του χαµηλότερου σίδερου οπλισµού 
καθορίζεται από το πρόσθετο τσέρκι.

∆υνατότητα 2
Με τη βοήθεια ενός πρόσθετου τσερκιού µπορεί να 
συνδεθεί η φουρκέτα µε σπασίµατα ή η πλακέτα 
αγκύρωσης στον κατά µήκος οπλισµό.
Η ακριβής θέση µπορεί να προσδιοριστεί µε τη χρήση 
τάβλας-οδηγού ανάλογου πλάτους.

▲ ... Εσωτερ. επιφάνεια τοίχου

Εξάρτηµα τοποθέτησης και κώνοι 
αγκυρίου
Για τη σταθερή σύνδεση και τοποθέτηση των στοιχείων 
αγκύρωσης υπό γωνία 45°. 

a ... 30 mm

➤ Τοποθετήστε το εξάρτηµα τοποθέτησης αγκύρωσης 
πάνω από τη φουρκέτα και δέστε το µε τον επάνω 
οπλισµό..

➤ Εισαγάγετε τον κώνο αγκυρίου.
➤ Μετά τη σκυροδέτηση αντικαταστήστε τον κώνο 
αγκυρίου µε φουρκέτα αντιστήριξης.

☞ Τοποθέτηση φουρκέτας υπό γωνία 45°!
H φόρτιση της φουρκέτας αυξάνεται όσο 
αυξάνεται και η κλίση της.
Αν αυξηθεί η κλίση της φουρκέτας κατά 10° 
(στις 55°) η φόρτιση αυξάνεται πάνω από 20%. 
To αποτέλεσµα είναι µία σηµαντική 
υπερφόρτιση της φουρκέτας.

A Φουρκέτα µε σπασίµατα ή πλακέτα αγκύρωσης
B Κεφαλή φουρκέτας µε θήκη στεγανοποίησης
C Ξύλινος οδηγός

9739-271-01

A Φουρκέτα µε σπασίµατα ή πλακέτα αγκύρωσης
D Πρόσθετο σίδερο οπλισµού
E Πρόσθετο τσέρκι

A Πλακέτα αγκύρωσης 15,0 40cm ή 20,0 45cm
F Τσέρκι µε πλακέτα αγκύρωσης σε σύνδεση µε τον οπλισµό
G Τάβλα οδηγός

A Πλακέτα αγκύρωσης ή φουρκέτα µε σπασίµατα
B Κώνος αγκυρίου
H Εξάρτηµα τοποθέτησης αγκύρωσης

9739-272-01

9739-273-01

9739-352-01

a
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Προσφορές Σέρβις Doka 

Doka-Υπηρεσία συντήρησης 
εξοπλισµού

Για να είναι οι ξυλότυποι σας πάντα έτοιµοι για 
το επόµενο έργο
Τον έλεγχο, το καθάρισµα και τη συντήρηση των 
ξυλότυπων της Doka – τον αναλαµβάνει για σας µε 
µεγάλη ευχαρίστηση το Σέρβις της Doka. Mε 
εξειδικευµένους συνεργάτες και εξοπλισµό επαναφέρει 
τους ξυλότυπούς σας σε άψογη κατάσταση και µε 
χαµηλό κόστος.
Το πλεονέκτηµά σας: Έχετε πάντα  έτοιµους 
ξυλότυπους για τοποθέτηση, οι οποίοι τώρα έχουν 
και µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Εκτός αυτού: µόνο µε καλά συντηρηµένους 
ξυλότυπους επιτυγχάνετε τέλειες επιφάνειες µπετόν. 
Οι ξυλότυποι σας καθαρίζονται σχολαστικά σε 
µοντέρνες εγκαταστάσεις µε µεθόδους που 
εξοικονοµούν ενέργεια και µε τεχνικές φιλικές προς το 
περιβάλλον. 
Κατόπιν τα στοιχεία ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν 
εµφανίζουν φθορές και αν συµφωνούν µε τις αρχικές 
τους τυπικές διαστάσεις και εφόσον χρειαστεί 
συντηρούνται.  Αν η επιφάνεια του ξυλότυπου είναι 
κατεστραµµένη, αυτή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται. 

Εκπαίδευση πελατών Doka 

Μαθήµατα καλουπώµατος που αποφέρουν
Οι εργασίες καλουπώµατος έχουν το υψηλότερο 
κόστος από όλες τις εργασίες µπετόν στο εργοτάξιο. Οι 
ξυλότυποι νέας τεχνολογίας βοηθούν στη συµπίεση 
του κόστους. Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι και 
η βελτίωση της γενικότερης ροής των εργασιών 
καλουπώµατος.
Για να το επιτύχετε δεν αρκούν µόνον καλύτεροι 
ξυλότυποι. Θα πρέπει να γνωρίζετε και πως 
χρησιµοποιούνται. Για τον σκοπό αυτό η Doka έχει 
καταρτίσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για όλους 
όσους τους χρησιµοποιούν και τους  βοηθά στην 
αύξηση της απόδοσης και τη θεαµατική µείωση του 
κόστους.
Στις εκπαιδεύσεις πελατών Doka γίνεται επίσης 
αναφορά στον ιδανικό εξοπλισµό καλουπιών από 
πλευρά τεχνικής ασφάλειας και από πλευρά χειρισµού, 
µε αποτέλεσµα την αύξηση εργασιακής ασφάλειας στο 
εργοτάξιο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Doka αξίζει της 
προσοχής σας.
Η πλησιέστερη Doka-αντιπροσωπεία θα σας 
πληροφορήσει ευχαρίστως για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα.
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Μελέτη ξυλοτύπων  µε Tipos

Οργάνωση εργασιών 
καλουπώµατος µε το πρόγραµµα 
Tipos-Doka
Tο πρόγραµµα Tipos σχεδιάσθηκε ειδικά για σας, 
που θέλετε να οργανώσετε τις εργασίες σας µε το 
σύστηµα Doka. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο 
εργαλείο που χρησιµοποιούν και οι δικοί µας 
τεχνικοί στο καλούπωµα πλακών και τοιχείων.

Απλό στη χρήση, γρήγορο και 
σίγουρο αποτέλεσµα
Το απλό στη χρήση περιβάλλον λειτουργίας του σας 
επιτρέπει να δουλεύετε γρήγορα και αποτελεσµατικά. 
Από τη σχεδίαση της κάτοψης µέχρι και τον τελικό 
έλεγχο του ξυλότυπου έχετε πάντα το µεγάλο 
πλεονέκτηµα, ότι κερδίζετε χρόνο.
Ένα πλήθος παραδειγµάτων από την πράξη 
εξασφαλίζει την οικονοµικότερη και αρτιότερη τεχνική 
λύση στο πρόβληµα καλουπώµατος, που σας 
απασχολεί. Ετσι δουλεύετε µε αίσθηµα ασφαλείας και 
βέβαια µειωµένο κοστολόγιο.
Μπορείτε να δουλέψετε αµέσως µε πίνακες 
προµέτρησης ποσοτήτων, κατόψεις, προσόψεις, τοµές 
και προοπτικά. Η εξαιρετικά λεπτοµερής επεξεργασία 
των σχεδίων προσφέρει πολύτιµη βοήθεια στό χρήστη.

Παράδειγµα λεπτοµερούς απεικόνισης ξυλότυπου και πλατφόρµας, 
τόσο σε κάτοψη, όσο και σε τρισδιάστατο.

Πάντα µε τη σωστή ποσότητα 
ξυλότυπων και εξαρτηµάτων

Οι πίνακες ποσοτήτων, που συντάσσονται αυτόµατα, µεταφέρονται 
και σε άλλα προγράµµατα για περαιτέρω επεξεργασία.
Οι ξυλότυποι και τα εξαρτήµατα που προµηθεύεστε ή 
αντικαθιστάτε την τελευταία στιγµή κοστίζουν συνήθως 
περισσότερο. Το πρόγραµµα αυτό προσφέρει πλήρεις 
πίνακες προµέτρησης ποσοτήτων καταργώντας έτσι 
τους αυτοσχεδιασµούς, αποτρέπει έγκαιρα τις 
οικονοµικές υπερβάσεις και διαχειρίζεται τα αποθέµατα 
σας µε τον καλύτερο τρόπο.
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Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης Συνοπτικός πίνακας

Doka-Συστήµατα ΣκαλωσιάςΣύστηµα αντιστήριξης

Γωνία αντιστήριξης 10,7 588477000
Abstützwinkel

Framax-Πίρος σύνδεσης 4-8cm 0,39 588107000
Framax-Klemmschraube 4-8cm

Frami-Εξάρτηµα στερέωσης 1,1 588441000
Frami-Klemme

Έλασµα για αντιστήριξη WU14 99,0 580510000
Abstützbockriegel WU14
αποτελείται από:
(A) Μεταλλικό έλασµα WU14 81,0 580509000

Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 250 cm

(B) Πέδιλο πιέσεων 6,2 580531000
Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 32 cm

(C) Πέδιλο σύνδεσης 12,0 580533000
Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 51 cm

Πέδιλο στήριξης 9,5 580532000
Stützschuh

Πλακέτα εφελκυσµού 2,5 580534000
Zuglasche

Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 1,75m 35,0 580006000
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 2,00m 38,9 580007000
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 2,50m 48,7 580009000
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 3,00m 60,2 580011000
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WS10 Top50 4,00m 79,4 580013000
Mehrzweckriegel WS10 Top50

Κύριο έλασµα WS10 Top50 1,00m 20,2 580040000
Κύριο έλασµα WS10 Top50 1,75m 35,8 580043000
Κύριο έλασµα WS10 Top50 2,00m 40,2 580044000
Κύριο έλασµα WS10 Top50 3,00m 60,4 580048000
Stahlwandriegel WS10 Top50

Μοχλός αντιστήριξης 12 3,00m 32,0 580521000
Spindelstrebe 12 3,00m

Μοχλός αντιστήριξης T7 305/355cm 35,0 584327000
Spindelstrebe T7 305/355cm

Ράγα σύνδεσης στοιχείων FF20/50 Z 6,0 587533000
Elementverbinder FF20/50 Z

Πίρος συναρµολόγησης 10cm 0,34 580201000
Verbindungsbolzen 10cm

Καρφίτσα 6mm 0,06 580204000
Federvorstecker 6mm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 66 cm
Πλάτος: 37 cm
Ύψος: 91 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 19 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 16 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 252 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 28 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 19 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Απόσταση µεταξύ προφίλ: 5,3 cm
Ροπή αδράνειας: 412,0 cm4

Ροπή αντίστασης: 82,4 cm3

Mπλε ακρυλικής βαφής
Απόσταση µεταξύ προφίλ: 5,3 cm
Ροπή αδράνειας: 412,0 cm4

Ροπή αντίστασης: 82,4 cm3

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 201 - 234 cm

Γαλβανισµένο

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 55 cm
Ροπή αδράνειας: 97,2 cm4

Ροπή αντίστασης: 21,6 cm3

Γαλβανισµένο
Mήκος: 14 cm
Συσκευασία: 100 Τεµ.

Γαλβανισµένο
Mήκος: 13 cm
Συσκευασία: 250 Τεµ.
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Συνοπτικός πίνακας Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Πλαίσια αντιστήριξης universal F 4,50m 306,0 580500000
Abstützbock-Universal F 4,50m

Πλαίσιο προσάρτησης F 1,50m 236,0 580502000
Anbaurahmen F 1,50m

Πλαίσιο προσάρτησης F 2,00m 451,0 580501000
Anbaurahmen F 2,00m

Εµπρόσθια βίδα πλαισίου αντιστήριξης 8,5 580508000
Abstützbockspindel vorne

Οπίσθια βίδα πλαισίου αντιστήριξης 18,3 580515000
Abstützbockspindel hinten

Έλασµα αγκύρωσης 0,70m 27,0 580517000
Έλασµα αγκύρωσης 1,95m 76,3 580545000
Έλασµα αγκύρωσης 2,95m 110,0 580546000
Ankerriegel

Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WU12 Top50 2,00m 50,0 580022000
Έλασµα πολλαπλών χρήσεων WU12 Top50 3,00m 75,7 580024000
Mehrzweckriegel WU12 Top50

Προφίλ αγκύρωσης 0,55m 44,5 582904000
Ankerprofil 0,55m

Σύνδεσµος ελασµάτων αγκύρωσης 0,62 580539000
Ankerriegelhalter

Γων. ράγα σύνδεσης για γωνίες αντιστήριξης 44,4 580518000
Ecklasche Abstützbock

Ελάσµατα προσόψεως WS10 2,50m 50,0 580692000
Fassadenriegel WS10 2,50m

Προσαρµογέας απόστασης για αντιστήριξη 20cm 9,4 580519000
Bockdistanz 20cm

Εξάρτηµα σύνδεσης ελάσµατος µε πρόβολο 2,5 580526000
Keilriegelhalter

Framax-Σύνδεσµος Universal 10-16cm 0,60 588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm

Framax-Σύνδεσµος Universal 10-25cm 0,69 583002000
Framax-Universalverbinder 10-25cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 196 cm
Ύψος: 365 - 394 cm
Υπόδειξη: Μόνον µε ενσωµατωµένες 
ενισχύσεις µπορούν να αναλάβουν 
τα Πλαίσια αντιστήριξης τα 
απαραίτητα φορτία.

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 280 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 394 cm

Γαλβανισµένο

Γαλβανισµένο

Mπλε ακρυλικής βαφής

Mπλε ακρυλικής βαφής
Απόσταση µεταξύ προφίλ: 5,3 cm
Ροπή αδράνειας: 728,0 cm4

Ροπή αντίστασης: 121,4 cm3

Mπλε ακρυλικής βαφής

Γαλβανισµένο
Mήκος: 31 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Mήκος: 92 cm
Πλάτος: 92 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Απόσταση µεταξύ προφίλ: 5,3 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 25 cm
Πλάτος: 19 cm
Ύψος: 20 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 26 cm
Ύψος: 31 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 26 cm
Συσκευασία: 60 Τεµ.

Γαλβανισµένο
Mήκος: 36 cm
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Framax-Eξάρτηµα στερέωσης 1,5 588152000
Framax-Spannklemme

Framax-Προέκταση για πλαίσια αντιστήριξης 15,0 580506000
Framax-Bocklasche

Framax-Σύνδεσµος γ. πλαίσια αντιστήριξης 36cm 0,62 580505000
Framax-Bockschraube 36cm

Framax-Πλακέτα 6/15 0,80 588183000
Framax-Druckplatte 6/15

Προσαρτόµενη ρόδα 200 19,3 580538000
Ansteckrolle 200

Προσαρτόµενη ρόδα 250 47,0 580537000
Ansteckrolle 250

Γρύλος µε εξάρτηµα µεταφοράς 37,0 580541000
Hubwinde mit Transportroller

Προσαρµογή ρακόρ 48mm 50 0,84 682002000
Anschraubkupplung 48mm 50

Κατευθυντικός συνδετήρας 48mm 1,5 582560000
Drehkupplung 48mm

Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,00m 4,0 682014000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 1,50m 6,0 682015000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,00m 8,0 682016000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 2,50m 10,0 682017000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,00m 12,0 682018000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 3,50m 14,0 682019000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 4,00m 16,0 682021000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 4,50m 18,0 682022000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 5,00m 20,0 682023000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 5,50m 22,0 682024000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm 6,00m 24,0 682025000
Σωλήνας σκαλωσιάς 48,3mm .....m 4,0 682001000
Gerüstrohr 48,3mm

Σύνδεση σωλήνα σκαλωσιάς 0,27 584375000
Gerüstrohranschluss

Βιδωτός πρόβολος πρόσβασης MF75 19,0 580669000
Anschraubbühne MF75

Πλακέτα για κλίσεις MF 4,5 580672000
Schwenkplatte MF

Προστατευτικό στηθαίο σχήµατος S 11,5 580470000
Schutzgeländerzwinge S

Σύρµα κρέµασης 3,50m 8,8 580461000
Kranseilschlaufe 3,50m

Γαλβανισµένο
Mήκος: 21 cm

Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 77 cm

Γαλβανισµένο

Γαλβανισµένο
Συσκευασία: 40 Τεµ.

Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 38 cm
Μεγ.βάρος µεταφοράς: 1000 kg
Υπόδειξη: Tα ροδάκια είναι 
κατάλληλα µόνον για ίσιο και οµαλό 
δάπεδο.

Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 78 cm
Μεγ.βάρος µεταφοράς: 1400 kg
Υπόδειξη: Tα ροδάκια είναι 
κατάλληλα µόνον για ίσιο και οµαλό 
δάπεδο.

Mπλε ακρυλικής βαφής
Ύψος: 127 cm
Μεγ.βάρος µεταφοράς: 1400 kg
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!

Γαλβανισµένο
Παξιµάδι: 22 mm

Γαλβανισµένο
Παξιµάδι: 22 mm

Γαλβανισµένο

Γαλβανισµένο
Ύψος: 7 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 113 cm
Ύψος: 152 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 29 cm
Ύψος: 20 cm

Γαλβανισµένο
Ύψος: 123 - 171 cm

∆ιάµετρος: 16 cm
Μεγ.βάρος µεταφοράς: 1950 kg
Προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας!
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Εξάρτηµα ελέγχου διαγώνιων φουρκετ. 15,0/20,0 13,5 580514000
Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

Εργαλειοθήκη universal 15,0 9,1 580392000
Universal-Werkzeugbox 15,0
Είναι µέσα στην παραγγελία:
(A) Καστάνια 1/2" 0,73 580580000

Γαλβανισµένο
Mήκος: 30 cm

(B) Γερµανικό κλειδί 13/17 0,08 580577000
(C) Γερµανικό κλειδί 22/24 0,22 580587000
(D) Γερµανικό κλειδί 30/32 0,80 580897000
(E) Γερµανικό κλειδί 36/41 1,0 580586000
(F) Πολύγωνο 17/19 0,27 580590000
(G) Τετράγωνο παξιµάδι 22 0,31 580589000
(H) Πολυγωνικό κλειδί 41 0,99 580585000
(I) Προέκταση καστάνιας 11cm 0,20 580581000
(J) Προέκταση καστάνιας 22cm 0,31 580582000
(K) Εξάρτηµα καστάνιας 0,16 580583000
(L) Πολυγωνικό παξιµάδι καστάνιας 19 0,16 580598000
(M) Καρύδι καστάνιας 13 0,06 580576000
(N) Καρύδι καστάνιας 24 0,12 580584000
(O) Καρύδι καστάνιας 30 1/2" 0,20 580575000
(P) Κλειδί για κώνους θέσεως 15,0 DK 0,30 580579000

Γαλβανισµένο
Mήκος: 8 cm
Παξιµάδι: 30 mm

Καστάνια 3/4" 1,5 580894000
Umschaltknarre 3/4"

Εξαγωνικό κλειδί 46 3/4" 0,70 580512000
Sechskantnuss 46 3/4"

Προέκταση καστάνιας 20cm 3/4" 0,68 580683000
Verlängerung 20cm 3/4"

Κλειδί για κώνο τοποθετήσεως 20,0 3,5 581471000
Konusschlüssel 20,0

Σύστηµα µε φουρκέτες 15,0

Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 0,50m 0,72 581821000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 0,75m 1,1 581822000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 1,00m 1,4 581823000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 1,25m 1,8 581826000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 1,50m 2,2 581827000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 1,75m 2,5 581828000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη 2,00m 2,9 581829000
Φουρκέτα 15,0mm γαλβανισµένη .....m 1,4 581824000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 0,50m 0,73 581870000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 0,75m 1,1 581871000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,00m 1,4 581874000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,25m 1,8 581886000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,50m 2,1 581876000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 1,75m 2,5 581887000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 2,00m 2,9 581875000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 2,50m 3,6 581877000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 3,00m 4,3 581878000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 3,50m 5,0 581888000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 4,00m 5,7 581879000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 5,00m 7,2 581880000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 6,00m 8,6 581881000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη 7,50m 10,7 581882000
Φουρκέτα 15,0mm ακατέργαστη .....m 1,4 581873000
Ankerstab 15,0mm

Ροζέτα 15,0 2,0 581966000
Superplatte 15,0

Εξαγωνικό παξιµάδ 15,0 0,23 581964000
Sechskantmutter 15,0

Πεταλούδα 15,0 0,31 581961000
Flügelmutter 15,0

Γαλβανισµένο
Mήκος: 32 cm
Πλάτος: 25 cm
Ύψος: 19 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 50 cm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 57 cm

Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: 195 kN
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Γαλβανισµένο
Ύψος: 6 cm
∆ιάµετρος: 12 cm
Παξιµάδι: 27 mm
Συσκευασία: 800 Τεµ.
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 195 kN)

Γαλβανισµένο
Mήκος: 5 cm
Παξιµάδι: 30 mm
Συσκευασία: 150 Τεµ.
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 195 kN)

Γαλβανισµένο
Mήκος: 10 cm
Ύψος: 5 cm
Παξιµάδι: 27 mm
Συσκευασία: 80 Τεµ.
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 195 kN)
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Πλακέτα αγκύρωσης 15/20 1,8 581929000
Ankerplatte 15/20

Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0 5cm 1,20m 2,5 581832000
Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

Φουρκέτα αντιστήριξης 15,0 5cm 1,7 581972000
Ankerkopf 15,0 5cm

Κώνος τοποθέτησης 15,0 5cm 0,43 581969000
Vorlaufkonus 15,0 5cm

Θήκη στεγανοποίησης 15,0 5cm 0,007 581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm

Σύνδεσµος για φουρκέτες 15,0 0,49 581981000
Verbindungsmuffe 15,0

Φουρκέτα µε σπασίµατα 15,0 0,92 581984000
Wellenanker 15,0

Πλακέτα αγκύρωσης µε ντίζα 15,0 40cm 1,4 581999000
Sperranker 15,0 40cm

Πλακέτα αγκύρωσης µε ντίζα 15,0 16cm 1,0 581997000
Sperranker 15,0 16cm

Εξάρτηµα τοποθέτησης αγκύρωσης 15,0 0,43 581835000
Ankerhalter 15,0

Εξάρτηµα δεσίµατος σχήµατος V 15,0 0,42 581950000
V-Halter 15,0

Κώνος αγκυρίου 15,0 0,51 581865000
Freistellkonus 15,0

∆ιογκούµενος κάλυκας 15,0 0,27 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0

Σωλήνας τοποθέτησης διογκούµενου κάλυκα 0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr

Γαλβανισµένο
Συσκευασία: 15 Τεµ.
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN 
(Στηριζόµενο σε µεταλλικά στοιχεία), 
45 kN (Στηριζόµενο σε ξύλινα 
στοιχεία)
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 
90 kN (Στηριζόµενο σε µεταλλικά 
στοιχεία), 30 kN (Στηριζόµενο σε 
ξύλινα στοιχεία)

Γαλβανισµένο
Mήκος: 131 cm
Παξιµάδι: 24 mm
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 195 kN)
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Γαλβανισµένο
Mήκος: 76 cm
Παξιµάδι: 24 mm
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 195 kN)
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Γαλβανισµένο
Mήκος: 11 cm
∆ιάµετρος: 3 cm
Συσκευασία: 75 Τεµ.
Εργαλείο: Κλειδί προετοιµασίας 15,0 
DK

Μαύρο
Mήκος: 10 cm
∆ιάµετρος: 3 cm
Συσκευασία: 200 Τεµ.

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 11 cm
∆ιάµετρος: 3 cm
Συσκευασία: 75 Τεµ.
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 120 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 90 
kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 195 kN)
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 67 cm
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Χωρίς κατεργασία
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!
Προσοχή στους κανονισµούς 
συναρµολόγησης!
Θα πρέπει να προβλεφτεί πρόσθετος 
οπλισµός σύµφωνα µε τους 
στατικούς υπολογισµούς.

Χωρίς κατεργασία
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!
Προσοχή στους κανονισµούς 
συναρµολόγησης!
Θα πρέπει να προβλεφτεί πρόσθετος 
οπλισµός σύµφωνα µε τους 
στατικούς υπολογισµούς.

Χωρίς κατεργασία

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 30 cm

Μαύρο
Μπλε
Mήκος: 20,6 cm
∆ιάµετρος: 7 cm
Συσκευασία: 25 Τεµ.

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 9 cm
∆ιάµετρος: 4 cm
Συσκευασία: 90 Τεµ.
Προσοχή στις οδηγίες 
συναρµολόγησης!

Γαλβανισµένο
Mήκος: 50 cm
∆ιάµετρος: 3 cm
Προσοχή στις οδηγίες 
συναρµολόγησης!
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Όργανο εφελκυσµού B 34,5 580570000
Vorspanngerät B

Κλειδί φουρκέτας 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

Σύστηµα µε φουρκέτες 20,0

Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη 0,50m 1,3 581411000
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη 0,75m 1,9 581417000
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη 1,00m 2,5 581412000
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη 1,25m 3,2 581418000
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη 1,50m 3,8 581413000
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη 2,00m 5,0 581414000
Φουρκέτα 20,0mm γαλβανισµένη .....m 2,5 581410000
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 0,50m 1,3 581405000
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 0,75m 1,9 581416000
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 1,00m 2,5 581406000
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 1,50m 3,8 581407000
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη 2,00m 5,0 581408000
Φουρκέτα 20,0mm ακατέργαστη .....m 2,5 581403000
Ankerstab 20,0mm

Ροζέτα 20,0 B 2,0 581424000
Superplatte 20,0 B

Φουρκέτα αντιστήριξης 20,0 5,6 581435000
Ankerkopf 20,0

Θήκη στεγανοποίησης 20,0 0,03 581441000
Dichtungshülse 20,0

Κώνος τοποθετήσεως 20,0 1,0 581437000
Ankerkonus 20,0

Φουρκέτα µε σπασίµατα 20,0 2,0 581450000
Wellenanker 20,0

Πλακέτα αγκύρωσης µε ντίζα 20,0 45cm 2,3 581453000
Sperranker 20,0 45cm

Πλακέτα αγκύρωσης µε ντίζα 20,0 22cm 1,9 581452000
Sperranker 20,0 22cm

Εξάρτηµα τοποθέτησης αγκύρωσης 20,0 0,43 581427000
Ankerhalter 20,0

Εξάρτηµα δεσίµατος σχήµατος V 20,0 0,42 581423000
V-Halter 20,0

Κώνος αγκυρίου 20,0 0,49 581866000
Freistellkonus 20,0

Σύστηµα µε φουρκέτες 26,5

Φουρκέτα 26,5mm ακατέργαστη .....m 4,5 581883000
Ankerstab 26,5mm unbehandelt .....m

Γαλβανισµένο
Μεγ. επιτευχ.δύναµη προέντασης: 
214 kN

Γαλβανισµένο
Mήκος: 37 cm
∆ιάµετρος: 8 cm

Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 220 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 
150 kN
Φορτίο θραύσης: 354 kN
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Γαλβανισµένο
Ύψος: 7 cm
∆ιάµετρος: 14 cm
Παξιµάδι: 34 mm
Συσκευασία: 10 Τεµ.
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 220 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 
150 kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 354 kN)

Γαλβανισµένο
Mήκος: 140 cm
∆ιάµετρος: 5 cm
Παξιµάδι: 41 mm
Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 220 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 
150 kN
Φορτίο θραύσης: Μεγαλύτερο της 
φουρκέτας (> 354 kN)
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Γκρι
Mήκος: 16 cm
∆ιάµετρος: 5 cm
Συσκευασία: 400 Τεµ.

Γαλβανισµένο
Mήκος: 15 cm
∆ιάµετρος: 5 cm
Συσκευασία: 30 Τεµ.
Εργαλείο: Κλειδί για κώνο 
αναρρίχησης 20,0

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 76 cm
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Χωρίς κατεργασία
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!
Προσοχή στους κανονισµούς 
συναρµολόγησης!
Θα πρέπει να προβλεφτεί πρόσθετος 
οπλισµός σύµφωνα µε τους 
στατικούς υπολογισµούς.

Χωρίς κατεργασία
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!
Προσοχή στους κανονισµούς 
συναρµολόγησης!
Θα πρέπει να προβλεφτεί πρόσθετος 
οπλισµός σύµφωνα µε τους 
στατικούς υπολογισµούς.

Χωρίς κατεργασία

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 30 cm

Μαύρο
Κίτρινο
Mήκος: 20,6 cm
∆ιάµετρος: 7 cm
Συσκευασία: 25 Τεµ.

Επιτρεπ. φορτίο µε 1,6 συντελεστή 
ασφαλείας κατά θραύσης: 350 kN
Επιτρεπ. φορτίο κατά DIN 18216: 
250 kN
Φορτίο θραύσης: 560 kN
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!



Είδος Nr.[kg] Είδος Nr.[kg]
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Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης Συνοπτικός πίνακας

Εξαγωνικό παξιµάδι 26,5 0,73 581985000
Sechskantmutter 26,5

Πλακέτα αγκύρωσης 26,5 3,4 581986000
Ankerplatte 26,5

Φουρκέτα µε σπασίµατα 26,5 3,6 581900000
Wellenanker 26,5

Σύνδεσµος για φουρκέτες 26,5 1,4 581988000
Verbindungsmuffe 26,5

Εξάρτηµα τοποθέτησης αγκύρωσης 26,5 0,43 581943000
Ankerhalter 26,5

Εξάρτηµα δεσίµατος σχήµατος V 26,5 0,41 581994000
V-Halter 26,5

Κώνος αγκυρίου 26,5 0,46 581867000
Freistellkonus 26,5

Κλειδί φουρκέτας 20,0/26,5 1,7 580593000
Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

Γαλβανισµένο
Mήκος: 8 cm
Παξιµάδι: 46 mm

Γαλβανισµένο
Mήκος: 15 cm
Πλάτος: 12 cm

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 80 cm
Απαγορεύεται στις φουρκέτες η 
θερµοσυγκόλληση ή θέρµανση. 
Κινδυνος θραύσης!

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 15 cm
Παξιµάδι: 46 mm

Χωρίς κατεργασία

Χωρίς κατεργασία
Mήκος: 30 cm

Μαύρο
Γκρι
Mήκος: 20,6 cm
∆ιάµετρος: 7 cm
Συσκευασία: 25 Τεµ.

Γαλβανισµένο
Mήκος: 37 cm
∆ιάµετρος: 8 cm
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Doka-Πλαίσια αντιστήριξης -
για την ασφάλεια σε µονόπλευρους ξυλότυπους.

Τα Doka-Πλαίσια αντιστήριξης είναι κατασκευασµένα και διαστασιολογηµένα για µεγάλες καταπονήσεις και µπορούν 
να συνδυαστούν µε κάθε ξυλότυπο Doka. Η µεγάλη τους ικανότητα ανάληψης φορτίων και οι απλές συνδετικές τους 

δυνατότητες τα καθιστούν ιδανική λύση για το καλούπωµα µονόπλευρων ξυλότυπων..
Τα Doka-Πλαίσια αντιστήριξης µπορείτε να τα νοικιάσετε κανονικά ή µε leasing ή να τα αγοράσετε.

Σε κάθε Doka-αντιπροσωπεία της περιοχής σας.
Τηλεφωνήστε µας!

Κεντρικές εγκαταστάσεις Amstetten του οµίλου Doka
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