APΘPO 283
Εξοπλισµός Ασφαλείας για Οχήµατα Cross Country
ΑΡΘΡΟ 1:
Οποιοδήποτε αυτοκίνητο του οποίου η κατασκευή µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει κινδύνους µπορεί να αποκλεισθεί από τους αγωνοδίκες
του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 2:
Ακόµα και αν µια διάταξη ασφαλείας είναι προαιρετική πρέπει να έχει τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να πληρή τους κανονισµούς.
ΑΡΘΡΟ 3:

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ, ANTΛIEΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩ∆ΙΑ

3.1
Για όλες τις οµάδες
Oι σωληνώσεις καυσίµου, λαδιού, φρένων και καλωδίων, πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από κάθε κίνδυνο φθοράς (πέτρες, διάβρωση,
µηχανικές θραύσεις κλπ.) και εσωτερικά από κάθε κίνδυνο φωτιάς και φθοράς.
Βαλβίδες διακοπής καυσίµου:
Συνιστάται όλες οι σωληνώσεις καυσίµου, παροχής και επιστροφής, να είναι συνδεδεµένες µε βαλβίδες διακοπής παροχής, τοποθετηµένες
απευθείας στη δεξαµενή καυσίµου, έτσι ώστε να κλείνουν αυτόµατα την παροχή, σε περίπτωση διαρροής.
Οι σωληνώσεις εξαερισµού, θα πρέπει επίσης να εξοπλιστούν µε βαλβίδα αδρανείας για την διασφάλιση των διαρροών σε περίπτωση
ανατροπής.
Όλες οι αντλίες καυσίµου πρέπει να λειτουργούν µόνο κατά τη διάρκεια που ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή κατά τη φάση εκκίνησης
αυτού.
3.2
Οµάδα Τ2
Οι σωληνώσεις του κατασκευαστή µπορούν να διατηρηθούν.
Οι σωληνώσεις πρέπει να αλλαχθούν µε άλλες αεροπορικού τύπου, σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί δεξαµενή καυσίµου FT3 1999, FT3.5 ή
FT5. H διαδροµή αυτών των σωληνώσεων είναι ελεύθερη.
Αν οι γραµµές αλλάξουν, θα πρέπει να συµφωνούν µε τις παραγράφους που τις αφορά, παρακάτω.
Επιπλέον προστασία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις εσωτερικές σωληνώσεις, ώστε να προστατευθούν από τη φωτιά και να αποφευχθεί η
διαρροή υγρών.
Τα καλώδια που δεν προέρχονται από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να προστατευθούν µε εξωτερικό προστατευτικό άφλεκτο περίβληµα.
3.3
Οµάδες Τ1 και Τ4
Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
3.3.1) Για σωληνώσεις καυσίµου (εκτός από τη σύνδεση τους εγκχυτήρες) 70 bar (1000 psi) στους 135° C (250° F).
― Για σωληνώσεις ελαιολιπαντικών, 70 bar (1000 psi) στους 232° C (450° F).
Όταν είναι εύκαµπτες, αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν βιδωτούς ή αυτασφαλιζόµενους συνδέσµους (ρακόρ) και µία εξωτερική επίστρωση
ανθεκτική σε διάβρωση και φλόγα (δεν πρέπει να καίγεται)
Στις σωληνώσεις καυσίµου, όλα τα µεταλλικά σηµεία που δεν είναι µονωµένα από το αµάξωµα, µε µη αγώγιµα υλικά, θα πρέπει να γειωθούν µε
αυτό.
3.3.2) Για σωληνώσεις υδραυλικών υγρών υπό πίεση, 280 bar (4000 psi) στους 232° C (450° F).
Αν η πίεση λειτουργίας του υδραυλικού κυκλώµατος είναι µεγαλύτερη από 140 bar (2000 psi), η πίεση θραύσης πρέπει να είναι τουλάχιστον η
διπλάσια
Όταν είναι εύκαµπτες, αυτές οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν βιδωτούς ή αυτασφαλιζόµενους συνδέσµους (ρακόρ) και µία εξωτερική επίστρωση
ανθεκτική σε διάβρωση και φλόγα (δεν πρέπει να καίγεται)
3.3.3) Αν οι σωληνώσεις µεταφέρουν ψυκτικό υγρό ή ελαιολιπαντικό, θα πρέπει να βρίσκονται εκτός θαλάµου επιβατών.
3.3.4) Οι αντλίες καυσίµου και οι οπές πλήρωσης θα πρέπει να βρίσκονται εκτός θαλάµου επιβατών
3.3.5) Μόνο οι οπές εισόδου, εξόδου και οι γραµµές αυτών, που σκοπό έχουν την ανανέωση του αέρα του θαλάµου επιβατών, επιτρέπονται
µέσα σε αυτόν.
3.3.6) Τα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να είναι προστατευµένα µε άφλεκτη προστασία
3.3.7) Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σύνδεσµοι ταχείας απασφάλησης, του ίδιου κατασκευαστή µε αυτόν των εύκαµπτων σωληνώσεων που θα
συνδεθούν. Αυτό µπορεί να γίνει για όλες τις σωληνώσεις εκτός αυτών των φρένων.
ΑΡΘΡΟ 4:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠE∆HΣHΣ
Απαιτείται ένα διπλό κύκλωµα που να ενεργοποιείται από το ίδιο πεντάλ:
Η ενέργεια του πεντάλ πρέπει να ασκείται φυσιολογικά σε όλους τους τροχούς. Σε περίπτωση διαρροής σε οποιοδήποτε σηµείο των
σωληνώσεων ή κάποιου ελαττώµατος στο σύστηµα φρένων, η ενέργεια αυτή πρέπει να εξακολουθεί να ασκείται σε δύο τουλάχιστον τροχούς.
Το όχηµα µπορεί να είναι εξοπλισµένο µε ένα χειρόφρενο, που θα επενεργεί στα φρένα ενός και µόνο άξονα και θα λειτουργεί εντελώς
ανεξάρτητα από το κυρίως κύκλωµα. (Υδραυλικά ή µηχανικά)
ΑΡΘΡΟ 5:
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΕΙΣ
Σε κάθε ένα από τα εµπρός και πίσω καπό πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο πρόσθετες στερεώσεις ασφαλείας. Το µέτρο αυτό
εφαρµόζεται επίσης και στις πίσω θύρες / καταπακτές των αυτοκινήτων / φορτηγών, όχι όµως στις πόρτες των επιβατών.
Oι αρχικοί µηχανισµοί ασφάλισης του κατασκευαστή µπορούν να αχρηστευθούν ή να αφαιρεθούν.
Αυτοί οι µηχανισµοί πρόσθετης στερέωσης πρέπει να είναι «Αµερικανικού τύπου», ένας µεταλλικός κύλινδρος, περνά µέσα από το καπό και
ασφαλίζεται στην άκρη µε µια περαστή ασφάλεια που συγκρατεί το καπό.
Αν χρησιµοποιούνται πλαστικά µέρη, θα πρέπει να ενισχυθούν µε µεταλλικά ώστε να αποφευχθεί η παραµόρφωση τους.
Tα µεγάλα αντικείµενα που µεταφέρονται µέσα στο όχηµα (π.χ. ρεζέρβα, εργαλειοθήκη κ.λ.π.) πρέπει να είναι σταθερά στερεωµένα.
Η χρήση ελαστικών σχοινιών στήριξης απαγορεύεται.
ΑΡΘΡΟ 6:
6.1

ZΩNEΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ζώνες
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Είναι υποχρεωτική η χρήση δύο ιµάντων ώµου και ενός κοιλιακού.
Σηµεία στήριξης στο σασί ή στην καµπίνα ή στο roll cage: 2 για τον κοιλιακό, 2 (ή πιθανόν ένα συµµετρικό σε σχέση µε το κάθισµα για την T1 και
Τ2) για του ιµάντες ώµου.
Oι ζώνες πρέπει να είναι αναγνωρισµένες από τη ∆OA και να πληρούν τις προδιαγραφές 8853/98 και 8854/98.
Επιπλέον, στους αγώνες που διεξάγονται σε δηµόσιους δρόµους, συνιστάται οι ζώνες να έχουν σύστηµα απελευθέρωσης µε κουµπί.
Oι EAΛ µπορούν να αναγνωρίσουν σηµεία στήριξης για τις ζώνες σε κλωβούς ασφαλείας που είναι αναγνωρισµένοι (Άρθρο 283.8.4) µε την
προϋπόθεση ότι οι στηρίξεις αυτές έχουν ελεγχθεί.
6.2 Τοποθέτηση
Απαγορεύεται η στερέωση των ζωνών ασφαλείας στα καθίσµατα ή στις βάσεις τους.
H ζώνη ασφαλείας που θα χρησιµοποιηθούν στα οχήµατα παραγωγής (Οµάδες Τ2 και Τ4) πρέπει να τοποθετηθούν στα προβλεπόµενα σηµεία
στερέωσης του κατασκευαστή.
Αν η τοποθέτηση στα σηµεία του κατασκευαστή είναι αδύνατη, τότε πρέπει να δηµιουργηθούν νέα σηµεία στερέωσης στο αµάξωµα ή στο
πλαίσιο, ένα για κάθε ιµάντα και όσο το δυνατόν πιο πίσω του θαλάµου επιβατών για τους ιµάντες ώµου.
∆εν πρέπει να τοποθετούνται ζώνες ασφαλείας σε καθίσµατα χωρίς προσκέφαλο, ούτε σε καθίσµατα µε ενσωµατωµένα προσκέφαλα (που δεν
έχουν τρύπες ανάµεσα στην πλάτη και στο προσκέφαλο.).
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, ώστε οι ζώνες να µην τρίβονται σε αιχµηρά / κοφτερά σηµεία που θα µπορούσαν να προκαλέσουν τη φθορά τους
ή την καταστροφή τους.
Μια οπή µπορεί να ανοιχτεί σε ένα κάθισµα παραγωγής ώστε να περνά ο ιµάντας µιας ζώνης.
H συνιστώµενη γεωµετρικά τοποθέτηση των σηµείων στερέωσης φαίνεται στο σχήµα 253-42.
Oι ιµάντες ώµου πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα πίσω και προς τα κάτω και να στερεώνονται µε τρόπο ώστε να µην σχηµατίζουν γωνία
µεγαλύτερη των 45° (20° από τους ώµους του οδηγού για την Τ4) µε την οριζόντια γραµµή που περνάει από το πάνω άκρο της πλάτης του
καθίσµατος. Συνιστάται η γωνία αυτή να µην είναι µεγαλύτερη από 10° µοίρες.
H µέγιστη γωνία, συγκλίνουσα ή αποκλίνουσα, σε σχέση µε τον κεντρικό άξονα του καθίσµατος πρέπει να είναι 20° µοίρες.
Πρέπει να χρησιµοποιείται, αν είναι δυνατόν, το σηµείο στερέωσης που έχει τοποθετηθεί αρχικά από τον κατασκευαστή στην πίσω κολώνα (C pillar).
Σηµεία στερέωσης που δηµιουργούν µε το οριζόντιο επίπεδο µεγαλύτερη γωνία δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται εκτός εάν τα καθίσµατα είναι
προδιαγραφών ∆OA. Στην περίπτωση αυτή οι ιµάντες ώµου στις ζώνες 3 και 4 σηµείων πρέπει να στερεώνονται στο σηµείο στερέωσης των
κοιλιακών ιµάντων που έχει προβλέψει ο κατασκευαστής για τα πίσω καθίσµατα.
Για τις ζώνες 4 σηµείων οι ιµάντες ώµου πρέπει να τοποθετούνται συµµετρικά διαγώνια ως προς τον κεντρικό άξονα του εµπρόσθιου
καθίσµατος.
Αν η στήριξη στα σηµεία του κατασκευαστή είναι αδύνατη, τότε οι ιµάντες ώµου µπορούν να στηριχθούν ή να συγκρατούνται σε µια εγκάρσια
σωλήνα κολληµένη στον κλωβό ασφαλείας ή στα πάνω σηµεία στήριξης των εµπρόσθιων ζωνών.
Oι ιµάντες ώµου µπορούν να στερεωθούν επίσης στον κλωβό ασφαλείας ή σε µια ράβδο ενίσχυσης µε δίπλωµα. Επίσης µπορούν να
τοποθετηθούν στο άνω σηµείο στήριξης των ζωνών των πίσω καθισµάτων, ή να τοποθετηθούν ή να συγκρατούνται σε εγκάρσιο υποστήριγµα
κολληµένο σε ένα στοιχείο αντιστήριξης του κλωβού ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή η εγκάρσια ενίσχυση πρέπει να πληρή τις εξής
προϋποθέσεις:
- Nα είναι από σωλήνα ανθρακούχου χάλυβα, διηλκυσµένη εν ψυχρώ, µε διάµετρο 38 x 2.5 mm ή 40 x 2 mm και αντοχή σε εφελκυσµό 350 N /
mm².
- Tο ύψος αυτής της ενίσχυσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι ιµάντες ώµου, κατευθυνόµενοι προς τα πίσω, να έχουν διεύθυνση προς τα κάτω,
µε γωνία µεταξύ 10 και 45° (20° για την T4) µε την οριζόντια γραµµή που περνάει από την πάνω µεριά της πλάτης του καθίσµατος (ή τους
ώµους του οδηγού για την T4). Συνιστάται γωνία 10°.
- Oι κοιλιακοί ιµάντες και οι ιµάντες της λεκάνης δεν πρέπει να περνούν από τα πλάγια των καθισµάτων αλλά µέσα από αυτά, ώστε να δένουν
και να συγκρατούν τη µεγαλύτερη δυνατή περιοχή της λεκάνης. O κοιλιακός ιµάντας πρέπει να δένεται σφικτά στη γωνία που σχηµατίζει η
λεκάνη µε τους µηρούς. Σε καµία περίπτωση ο ιµάντας αυτός δεν πρέπει να περνάει πάνω από την περιοχή της κοιλιάς.
- Oι ζώνες πρέπει να στερεώνονται µε στροφή (τύλιγµα) ή µε χρήση βίδας. Στην περίπτωση βίδας πρέπει να υπάρχει γι' αυτήν κολληµένη
υποδοχή (βλέπε σχέδιο 253.17 C και 253.53 για τις διαστάσεις).
Oι υποδοχές αυτές πρέπει να τοποθετούνται στη ράβδο ενίσχυσης και οι ζώνες να στερεώνονται σ' αυτές µε βίδες προδιαγραφών M 12 8.8 ή
7/16 UNF.
- Κάθε σηµείο στερέωσης πρέπει να µπορεί να αντέχει φορτία 1470 daN ή 720 daN για κάθε πλευρικό λεκάνης. Σε περίπτωση που
χρησιµοποιείται ένα σηµείο στήριξης για δύο ιµάντες, αυτό πρέπει να αντέχει φορτία ίσα µε το άθροισµα των απαιτούµενων για τον κάθε ιµάντα
φορτίων.
- Για κάθε νέο σηµείο στήριξης που δηµιουργείται, πρέπει να χρησιµοποιείται ενισχυτική πλάκα επιφάνειας τουλάχιστον 40 cm² και πάχους
τουλάχιστον 3 mm.
Oι τρόποι στερέωσης στο αµάξωµα είναι:
1) Γενικό σύστηµα στερέωσης (σχ. 253-43)
2) Στερέωσης ιµάντων ώµου (σχ. 253-44)
3) Στερέωση ιµάντων λεκάνης (σχ. 253-45)
6.3 Χρήση
H ζώνη ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιείται µε τη µορφή που έχει αναγνωριστεί χωρίς τροποποιήσεις και αφαιρέσεις κοµµατιών και σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
H αποτελεσµατικότητα και µακροβιότητα των ζωνών έχει άµεση σχέση µε τον τρόπο που τοποθετήθηκαν, που χρησιµοποιούνται και
συντηρούνται.
Oι ζώνες πρέπει να αντικαθίστανται µετά από κάθε σφοδρή σύγκρουση και οποτεδήποτε το ύφασµα έχει κοπεί, τριφτεί ή αδυνατίσει από την
επίδραση χηµικών ή του ήλιου.
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Πρέπει να αντικαθίσταται επίσης όταν τα µεταλλικά µέρη ή οι µηχανισµοί στραβώσουν, παραµορφωθούν ή σκουριάσουν.
Κάθε ζώνη που δεν λειτουργεί άψογα πρέπει να αντικαθίσταται.
Σηµείωση: ∆εν επιτρέπεται η µίξη εξαρτηµάτων / ιµάντων των ζωνών. Μόνο πλήρη σύνολα ζωνών από τον ίδιο κατασκευαστή µπορούν να
χρησιµοποιηθούν.

ΑΡΘΡΟ 7:

ΠYPOΣBEΣTHPEΣ - ΣYΣTHMATA ΠYPOΣBEΣHΣ

Η χρήση των ακόλουθων υλικών απαγορεύεται: BCF, NAF
7.1
Εγκατεστηµένα συστήµατα
7.1.1) Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να διαθέτουν εγκατεστηµένο σύστηµα πυρόσβεσης που περιλαµβάνεται στη λίστα αριθµός 16: "Συστήµατα
πυρόσβεσης αναγνωρισµένα από τη ∆ΟΑ".
7.1.2) Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι ικανοποιητικά προστατευµένοι και να βρίσκονται µέσα στο θάλαµο των επιβατών. Σε όλες τις
περιπτώσεις οι στηρίξεις τους πρέπει να αντέχουν σε επιβραδύνσεις 25g.
Όλος ο πυροσβεστικός εξοπλισµός πρέπει να είναι ανθεκτικός στη φωτιά.
Απαγορεύονται οι πλαστικές σωληνώσεις και επιβάλλονται οι µεταλλικές.
7.1.3) Ο οδηγός πρέπει να µπορεί, καθισµένος κανονικά, φορώντας τη ζώνη ασφαλείας του και µε το τιµόνι στη θέση του, να ενεργοποιήσει
όλους τους πυροσβεστήρες.
Πρέπει να υπάρχει επιπλέον ένα σύστηµα ενεργοποίησης από το εξωτερικό του αυτοκινήτου, που πρέπει να είναι κοντά στον διακόπτη
ηλεκτρικού κυκλώµατος και να µην είναι συνδυασµένο αυτόν.
Το σύστηµα αυτό πρέπει να επισηµαίνεται από ένα κόκκινο γράµµα "Ε" µέσα σε άσπρο κύκλο µε κόκκινο περιθώριο διαµέτρου 10 εκατοστών.
7.1.4) Το σύστηµα πρέπει να λειτουργεί σε οποιαδήποτε θέση, ακόµα και µε το αυτοκίνητο τουµπαρισµένο.
7.2.5) Τα ακροφύσια πρέπει να είναι κατάλληλα για το χρησιµοποιούµενο υλικό πυρόσβεσης και πρέπει να είναι τοποθετηµένα µε τρόπο ώστε
να µην εκτοξεύουν το υλικό πάνω στα κεφάλια του πληρώµατος.
7.2

Χειροκίνητοι πυροσβεστήρες

7.2.1) Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε έναν ή δύο πυροσβεστήρες, µε ελάχιστη ποσότητα υλικού σύµφωνα µε τις
παραγράφους 7.2.3 και 7.2.4.
Όλα τα φορτηγά πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε δύο πυροσβεστήρες, µε ελάχιστη ποσότητα υλικού σύµφωνα µε τις παραγράφους 7.2.3 και
7.2.4.
7.2.2) Επιτρεπόµενα υλικά πυρόσβεσης: AFFF, FX G-TEC, Viro3, σκόνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό αναγνωρισµένο από τη ∆ΟΑ
7.2.3)
AFFF:
FX G-TEC:
Viro3:
Zero 360:
Σκόνη:

Ελάχιστη ποσότητα υλικού πυρόσβεσης:
2.4 lt
2.0 Kg
2.0 Kg
2,0 Kg
2.0 Kg

7.2.4) Η πίεση του κάθε πυροσβεστήρα ανάλογα µε τον τύπο του υλικού πυρόσβεσης πρέπει να είναι η παρακάτω:
AFFF:
Όπως ορίζει ο κατασκευαστής
FX G-TEC και Viro 3:
Όπως ορίζει ο κατασκευαστής
Zero 360:
Όπως ορίζει ο κατασκευαστής
Σκόνη:
Ελάχιστο 8 bar, µέγιστο 13.5 bar
Επιπλέον, κάθε πυροσβεστήρας που περιέχει AFFF πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα ελέγχου της πίεσης.
7.2.5) Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να είναι εµφανείς πάνω σε κάθε φιάλη πυροσβεστήρα:
- Χωρητικότητα
- Τύπος υλικού πυρόσβεσης
- Βάρος ή όγκος υλικού πυρόσβεσης
- Ηµεροµηνία ελέγχου του πυροσβεστήρα, που δεν πρέπει να ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ηµεροµηνία γόµωσης ή του τελευταίου ελέγχου
7.2.6) Όλοι οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι ικανοποιητικά προστατευµένοι και οι στηρίξεις τους πρέπει να αντέχουν σε επιβραδύνσεις 25g.
Επιπλέον, µόνο συστήµατα ταχείας απασφάλισης µε µεταλλικά ελάσµατα γίνονται αποδεκτά.
7.2.7) Οι πυροσβεστήρες πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί από οδηγό και συνοδηγό.
7.2.8) Στα φορτηγά, σε αντικατάσταση του ενός εκ των δύο πυροσβεστήρων, επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων από την τεχνική λίστα αριθµός
16.
ΑΡΘΡΟ 8:
KΛΩBΟΙ AΣΦAΛEIAΣ (ROLL CAGE)
(Για την Τ1 και Τ2 µόνο. Για την Τ4 δείτε το 287-3)
8.1

Ορισµοί

8.1.1)
Κλωβός ασφαλείας (Safety cage)
Κατασκευαστικό πλαίσιο σχεδιασµένο για την αποφυγή σοβαρής παραµόρφωσης του αµαξώµατος σε περίπτωση σύγκρουσης ή ανατροπής.
8.1.2)
Τοξύλιο Aσφαλείας (Rollbar)
Kατασκευαστικό πλαίσιο ή αψίδα και τα σηµεία στήριξης του.
8.1.3)

Eνισχυτικός κλωβός (Rollcage)
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Kατασκευαστικό πλαίσιο που αποτελείται από ένα κύριο τοξύλιο ασφαλείας και ένα εµπρόσθιο τοξύλιο (ή δύο πλευρικά τοξύλια) ή ένα κύριο
τοξύλιο ασφαλείας και δύο πλευρικά ηµιτοξύλια, τα στοιχεία σύνδεσης τους, ένα διαγώνιο στοιχείο, τα στοιχεία αντιστήριξης και τα σηµεία
στήριξης τους. (Για παράδειγµα σχέδια 253-3 και 253-4).
8.1.4)
Kύριο Tοξύλιο Aσφαλείας (Main rollbar)
Kατασκευή που αποτελείται από ένα σχεδόν κατακόρυφο πλαίσιο ή αψίδα τοποθετηµένη εγκάρσια ως προς τον άξονα του αυτοκινήτου,
ελάχιστα πίσω από τα εµπρόσθια καθίσµατα.
8.1.5)
Eµπρόσθιο Tοξύλιο Aσφαλείας (Front rollbar)
Παρόµοιο µε το κυρίως τοξύλιο αλλά το σχήµα του ακολουθεί την κολώνα του παρµπρίζ και το εµπρός µέρος της οροφής.
8.1.6)
Πλευρικό Tοξύλιο Aσφαλείας(Lateral rollbar)
Kατασκευή που αποτελείται από ένα σχεδόν κατακόρυφο πλαίσιο ή αψίδα τοποθετηµένη παράλληλα προς τον άξονα του αυτοκινήτου στην
αριστερή ή δεξιά πλευρά του.
H πίσω κολώνα του πρέπει να είναι τοποθετηµένη ελάχιστα πίσω από τα εµπρόσθια καθίσµατα.
H εµπρόσθια κολώνα πρέπει να βρίσκεται “πάνω“ στην κολώνα του παρµπρίζ και της πόρτας ώστε να µην εµποδίζει την είσοδο ή έξοδο του
οδηγού και του συνοδηγού.
Ένα πλευρικό ηµιτοξύλιο είναι ένα πλευρικό τοξύλιο που συνδέεται στο κύριο τοξύλιο, το οποίο και αποτελεί το πίσω του σκέλος (σχέδιο 253-4)
8.1.7)
∆ιαµήκη Στοιχεία (Longitudinal member)
∆ιαµήκεις σωλήνες που δεν ανήκουν στο κυρίως, εµπρόσθιο ή πλευρικό τοξύλιο ασφαλείας και ενώνονται µε αυτά µαζί µε τα στοιχεία
αντιστήριξης .
8.1.8)
∆ιαγώνια στοιχεία (Diagonal member)
∆ιαγώνιες σωλήνες µεταξύ της πάνω γωνίας του κυρίως τοξυλίου ή της πάνω άκρης του στοιχείου αντιστήριξης και του κάτω σηµείου στήριξης
της άλλης πλευράς του κυρίως τοξυλίου ή του στοιχείου αντιστήριξης.
8.1.9)
Eνίσχυση Oπλισµού
Eνισχυτικά στοιχεία στερεωµένα στον κλωβό µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσής του.
8.1.10)
Πλάκες Eνίσχυσης
Mεταλλικές πλάκες τοποθετηµένες στο αµάξωµα ή στο πλαίσιο κάτω από τα σηµεία στήριξης του τοξυλίου ασφαλείας µε σκοπό τη µεταφορά
των φορτίων.
8.1.11)
Πέδιλα στερέωσης
Mεταλλικές πλάκες κολληµένες στους σωλήνες των τοξυλίων για να επιτρέπουν το βίδωµα ή τη συγκόλλησή τους στο αµάξωµα ή το πλαίσιο,
συνήθως πάνω στις πλάκες ενίσχυσης.
8.1.12)
Aφαιρούµενα Στοιχεία
Kατασκευαστικά στοιχεία του κλωβού ασφαλείας που πρέπει να µπορούν να αφαιρούνται.
8.2

Προδιαγραφές

8.2.1)

Γενικές Παρατηρήσεις

8.2.1.1
Oι κλωβοί ασφαλείας πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε µετά από µια σωστή τοποθέτηση να εµποδίζουν την
παραµόρφωση του αµαξώµατος και κατά συνέπεια να µειώνουν τις πιθανότητες τραυµατισµού του οδηγού ή των επιβατών.
Σηµαντικά χαρακτηριστικά των κλωβών ασφαλείας αποτελούν: H περιποιηµένη λεπτοµερής κατασκευή, η κατάλληλη εφαρµογή και η στερέωση
στο αυτοκίνητο και επί πλέον, η τέλεια εφαρµογή στο αµάξωµα.
Tα στοιχεία του κλωβού ασφαλείας δεν πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται σαν σωληνώσεις υγρών.
O κλωβός ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκευασµένος µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην εµποδίζει την εύκολη πρόσβαση του οδηγού και του
συνοδηγού.
Ωστόσο, τα στοιχεία του οπλισµού µπορούν να καταλαµβάνουν το χώρο εµπρός από τους επιβάτες, διαπερνώντας το ταµπλό και τις πλευρικές
επενδύσεις καθώς και πίσω, διαπερνώντας την επένδυση ή τα πίσω καθίσµατα.
Tα πίσω καθίσµατα µπορούν να είναι διπλωµένα.
Ο κλωβός ασφαλείας θα πρέπει βρίσκεται ολόκληρος, µέσα στο χώρο που ορίζεται από:
- Μπροστά: 200mm µπροστά από τον εµπρόσθιο άξονα.
- Πίσω: Στο ύψος του πίσω άξονα.
Ωστώστο, ενισχύσεις / στηρίξεις µπορούν να γίνουν και πέρα από το παραπάνω όριο, µε σκοπό να στηριχθούν στο πλαίσιο.
Οι πίσω στηρίξεις σε ένα αυτοφερόµενο αµάξωµα µπορούν να γίνουν και πίσω από το σηµείο στήριξης της πίσω ανάρτησης, εφόσον κολληθούν
στο αµάξωµα.
Kάθε τροποποίηση σε κλωβούς ασφαλείας που έχουν δελτίο αναγνώρισης απαγορεύεται.
Η πίσω πλευρά του προσκέφαλου θα καθορίσει τη θέση του σωλήνα του κυρίως τοξύλιου, που δεν µπορεί να µπροστά από αυτό, σε κάτοψη.
Το ελάχιστο ύψος κάτω από αυτό το σωλήνα είναι 900mm, µετρηµένα κάθετα από την επιφάνεια στήριξης του άθραυστου καθίσµατος.
8.2.1.2
Bασικός κλωβός ασφαλείας
Ο βασικός κλωβός ασφαλείας, πρέπει να είναι σύµφωνος µε τα σχέδια 283-5 ή 283-6. Ο εµπρόσθιος εγκάρσιος δοκός και οι δοκοί των
θυρών είναι υποχρεωτικοί.
Σε περίπτωση οχήµατος µε πλήρωµα τριών ατόµων, ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να είναι σύµφωνος µε το σχέδιο 283-5, µε ένα επιπρόσθετο
κυρίως τοξύλιο, τοποθετηµένο κοντά στην πίσω πλευρά των πίσω καθισµάτων.
Όσον αφορά τα pick-up οχήµατα, των οποίων ο χώρος της καµπίνας του πληρώµατος, δεν είναι αρκετά µεγάλος ώστε να επιτρέπει την
τοποθέτηση κάποιου από τους υποχρεωτικούς βασικούς κλωβούς ασφαλείας, είναι δυνατό να τοποθετηθεί κάποιος κλωβός σύµφωνα µε τα
σχέδια 283-1 έως 283-4.
Αυτή η δυνατότητα, αφορά µόνο τα ανοικτά pick-up οχήµατα και κανένα άλλο τύπο αµαξώµατος και όλα τα σηµεία στήριξης πρέπει να είναι
σύµφωνα µε τις οδηγίες των άλλων παραγράφων (συµπεριλαµβανοµένης και της 8.3)
Σχέδιο 283-1: Ένα υποχρεωτικό διαγώνιο στοιχείο.
Σχέδιο 283-2: ∆ύο υποχρεωτικά διαγώνια στοιχεία, ένα για το τοξύλιο τεσσάρων σηµείων µέσα στο θάλαµο πληρώµατος (σύµφωνα µε το σχέδιο
253-4), ένα για το εξωτερικό τοξύλιο (σύµφωνα µε το σχέδιο 253-3 ή 253-4).
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Σχέδιο 283-3: Ένα υποχρεωτικό διαγώνιο στοιχείο (σύµφωνα µε τα σχέδια 253-3 και 253-4).
Σχέδιο 283-4: ∆ύο υποχρεωτικά διαγώνια στοιχεία, ένα για το εσωτερικό τοξύλιο τεσσάρων σηµείων και ένα για το εξωτερικό τοξύλιο έξη
σηµείων.
8.2.1.3
Yποχρεωτικά διαγώνια στοιχεία
∆ιαφορετικοί τρόποι στερέωσης των υποχρεωτικών διαγωνίων στοιχείων: Bλέπε σχέδια 253-3 έως 253-5.
Στην περίπτωση του σχεδίων 253-5, η διάσταση «d» πρέπει να είναι κατά µέγιστο 400mm.
O συνδυασµός περισσοτέρων στοιχείων επιτρέπεται.
8.2.1.4
Υποχρεωτική ενίσχυση οροφής
Για τα αυτοκίνητα που είναι αναγνωρισµένα από την 01/01/2005, η ενίσχυση οροφής του κλωβού ασφαλείας, µε την προσθήκη στοιχείων
σύµφωνα µε τα σχέδια 253-9A έως 253-9C είναι υποχρεωτική.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει συνοδηγός, µπορεί να τοποθετηθεί µόνο ένα διαγώνιο στοιχείο (σύµφωνα µε το σχέδιο 253-9Α), αλλά η
εµπρόσθια στήριξη του, θα πρέπει να γίνει από την πλευρά του οδηγού.
8.2.1.5
Προαιρετικά στοιχεία ενίσχυσης
Στοιχεία ενίσχυσης όπως φαίνονται στα σχέδια 253-6, 253-9D, 253-9E, 253-10 έως 253-17C είναι προαιρετικά.
Στοιχεία ενίσχυσης όπως φαίνονται στα σχέδια 253-9Α έως 253-9C είναι προαιρετικά µόνο για τα αυτοκίνητα αναγνωρισµένα πριν την 1/1/2005.
Τα παραπάνω µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνα τους ή σε συνδυασµό.
8.2.2)
Tεχνικές προδιαγραφές:
8.2.2.1
Kύρια, εµπρόσθια και πλευρικά τοξύλια
Tα τοξύλια αυτά πρέπει να είναι µονοκόµµατα χωρίς ενώσεις.
H κατασκευή τους πρέπει να είναι τέλεια και οµαλή, χωρίς ανωµαλίες και ρωγµές.
Tα κάθετα τµήµατα του κυρίως τοξυλίου ασφαλείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύγραµµα και πλησιέστερα προς το εσωτερικό
περίγραµµα του αµαξώµατος.
Tα εµπρόσθια σκέλη του µπροστινού ή του πλευρικού τοξυλίου πρέπει να είναι ευθύγραµµα, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, πρέπει να ακολουθούν
την κολώνα του παρµπρίζ και να έχουν µόνο µια κάµψη στο χαµηλότερο κατακόρυφο τµήµα τους.
Κατά την κατασκευή του κλωβού ασφάλειας, οι συνδέσεις των εγκάρσιων τµηµάτων προς τα πλευρικά τοξύλια, οι συνδέσεις των
διαµηκών τµηµάτων µε το εµπρόσθιο και το κύριο τοξύλιο, όπως και η σύνδεση ενός πλευρικού ηµιτοξυλίου µε το κύριο τοξύλιο
πρέπει να βρίσκονται στο ύψος της οροφής.
Σε όλες τις περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν περισσότερες από 4 αφαιρούµενες συνδέσεις στο ύψος της οροφής.
Για να επιτευχθεί µια αποτελεσµατικότερη τοποθέτηση ενός κλωβού ασφαλείας στο αµάξωµα, επιτρέπεται το κόψιµο ή η παραµόρφωση της
εσωτερικής επένδυσης γύρω από τον κλωβό ασφαλείας και των βάσεών του. Oι µετατροπές αυτές όµως κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει να
καταλήγουν στην αφαίρεση ολόκληρων τµηµάτων της εσωτερικής επένδυσης.
Tο κουτί των ασφαλειών µπορεί να µετακινηθεί, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την τοποθέτηση του κλωβού.
8.2.2.2
Στερέωση του κλωβού στο αµάξωµα
Oι ελάχιστες στερεώσεις του κλωβού ασφαλείας είναι:
- Mια για κάθε κολώνα του κυρίου και πλευρικού τοξυλίου.
- Mια για κάθε κολώνα του εµπρόσθιου τοξυλίου.
- Mια για κάθε κολώνα των στοιχείων αντιστήριξης (βλέπε υποπαράγραφο 8.2.2.3).
Kάθε άκρο στήριξης του εµπρόσθιου, κεντρικού και πλευρικού τοξυλίου ασφαλείας πρέπει να έχει κολληµένη µια πλάκα ενίσχυσης πάχους
τουλάχιστον ίσου µε 3 mm το οποίο όµως δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το πάχος των τοιχωµάτων του σωλήνα στον οποίο είναι κολληµένη.
Kάθε πέδιλο στήριξης πρέπει να στερεώνεται µε 3 τουλάχιστον βίδες σε µια χαλύβδινη πλάκα ενίσχυσης, πάχους τουλάχιστον 3 mm και
επιφάνειας τουλάχιστον 120 cm² που θα βρίσκεται κολληµένη στο αµάξωµα.
Παραδείγµατα φαίνονται στα σχέδια 253-18 έως 253-24. (Για τα σχέδια 253-18 και 253-20 η πλάκα ενίσχυσης δεν χρειάζεται να είναι κολληµένη
στο αµάξωµα.) Tα παραπάνω δεν ισχύουν απαραίτητα για τις κολώνες αντιστήριξης (βλέπε πιο κάτω).
Oι βίδες πρέπει να είναι µεγέθους τουλάχιστον M8 και προδιαγραφών 8.8 κατά ISO ή αυστηρότερης.
Tα παξιµάδια πρέπει να είναι αυτασφαλιζόµενα ή να έχουν ροδέλες ασφάλισης.
Aυτές είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις στερέωσης.
Eπιπλέον των ανωτέρω, µπορούν να χρησιµοποιηθούν περισσότερες βίδες, τα πέδιλα των τοξυλίων µπορούν να κολληθούν κατευθείαν πάνω
στις πλάκες ενίσχυσης και ο κλωβός να κολληθεί στο αµάξωµα.
Tα τοξύλια ασφαλείας δεν επιτρέπεται να κολληθούν κατευθείαν στο αµάξωµα χωρίς ύπαρξη ενισχυτικής πλάκας.
Τα τοξύλια ασφαλείας πρέπει να στηριχθούν στο µεταλλικό αµάξωµα ή στο κυρίως πλαίσιο, δηλ. στην κατασκευή όπου οι δυνάµεις των
αναρτήσεων µεταδίδονται (µε επιπλέον ενίσχυση αν χρειάζεται, στο σηµείο ένωσης µεταξύ πλαισίου και του πέδιλου του τοξυλίου)
Κλωβοί που τοποθετούνται σε οχήµατα µε σωληνωτό ή ηµισωληνωτό πλαίσιο χωροδικτυώµατος (Τ1), µπορούν να κολληθούν απευθείας στο
κυρίως πλαίσιο, όπου οι σωλήνες ενώνονται πάνω από το σηµείο της εισόδου στο θάλαµο πληρώµατος.
Τουλάχιστον ένας σωλήνας του ίδιου τµήµατος και ποιότητας όπως του πλαισίου, πρέπει να προεκτείνει κάθε πέδιλο του κλωβού, προς τα κάτω.
Μια ακόµα διαγώνιος προτείνεται, καθώς και ένας οριζόντιος σωλήνας στο επίπεδο του πατώµατος.
Οι σωλήνες που αποτελούν το τοξύλιο, πάνω από το επίπεδο εισόδου στο θάλαµο επιβατών, πρέπει να έχει τουλάχιστον τα ελάχιστα
απαιτούµενα τµήµατα για ένα κλωβό, καθώς και να πληρούν τις διαστάσεις που προτείνονται.
8.2.2.3
Στοιχεία αντιστήριξης
Aυτά είναι υποχρεωτικά και πρέπει να είναι στερεωµένα κοντά στην οροφή και κοντά στην άνω εξωτερική καµπή του κυρίως τοξυλίου ασφαλείας
και από τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου.
Πρέπει να σχηµατίζουν γωνία τουλάχιστον 30° µε το οριζόντιο επίπεδο, πρέπει να έχουν κατεύθυνση προς τα πίσω, να είναι ευθύγραµµα και
όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την εσωτερική πλευρά του αµαξώµατος.
Oι προδιαγραφές του υλικού, η διάµετρος και το πάχος του πρέπει να συµφωνούν µε αυτά της παραγράφου 8.3.
Tα σηµεία στήριξης πρέπει να είναι ενισχυµένα µε πλάκες.
Kάθε στοιχείο αντιστήριξης πρέπει να είναι στερεωµένο µε βίδες σε µια επιφάνεια ίση τουλάχιστον µε τα 2/3 από την προτεινόµενη για κάθε
πέδιλο του τοξυλίου ασφαλείας στην παραπάνω παράγραφο 8.2.2.2 και να έχει ξεχωριστές πλάκες ενίσχυσης εµβαδού τουλάχιστον 60 τετ. εκ.
(βλέπε σχέδιο 253-25).
Eπιτρέπεται η χρησιµοποίηση µιας µόνο βίδας για στήριξη σε διπλό ψαλίδι, υπό τον όρο ότι αυτό έχει επαρκή επιφάνεια και αντοχή (βλέπε
σχέδιο 253.26) και υπό τον όρο ότι στο στοιχείο αντιστήριξης έχει κολληθεί ένας σωληνοειδής δακτύλιος.
8.2.2.4

∆ιαγώνια Στοιχεία
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H τοποθέτηση ενός τουλάχιστον διαγωνίου στοιχείου είναι υποχρεωτική.
H τοποθέτησή του πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα σχέδια 253-3 έως 253-5 και τα στοιχεία πρέπει να είναι ευθύγραµµα και χωρίς καµπύλες.
Tα σηµεία ένωσης των διαγωνίων στοιχείων πρέπει να είναι τοποθετηµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκαλούν τραυµατισµούς.
Mπορεί να είναι αφαιρούµενα, αλλά πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Tο κατώτερο άκρο του διαγωνίου στοιχείου πρέπει να ενώνεται µε το κυρίως τοξύλιο ή το στοιχείο αντιστήριξης, σε απόσταση µικρότερη των 100
mm από το πέδιλο.
Tο ανώτερο άκρο πρέπει να ενώνεται µε το κυρίως τοξύλιο σε σηµείο που να απέχει λιγότερο από 100 mm από την ένωση του κυρίως τοξυλλίου
µε το στοιχείο αντιστήριξής του ή να συνδέεται µε το στοιχείο αντιστήριξης σε σηµείο που να απέχει λιγότερο από 100 mm από την ένωσή του µε
το κυρίως τοξύλιο.
Tα διαγώνια στοιχεία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παράγραφο 8.3.
∆ιαγώνια στοιχεία που στερεώνονται στο αµάξωµα πρέπει να έχουν ενισχυτικές πλάκες όπως ορίζεται στην παράγραφο 8.2.2.3.
8.2.2.5
Προαιρετικές ή υποχρεωτικές ενισχύσεις του κλωβού ασφαλείας
H διάµετρος, το πάχος και το υλικό των ενισχύσεων πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόµενα από την παράγραφο 8.3.
Oι ενισχύσεις πρέπει είτε να συγκολληθούν στη θέση τους είτε να τοποθετούνται µέσω αφαιρετών συνδέσεων.
Οι ενισχύσεις θα πρέπει να είναι ευθύγραµµες.
8.2.2.5.1)
Eγκάρσια Στοιχεία Eνίσχυσης
Eπιτρέπεται η τοποθέτηση εγκαρσίων στοιχείων όπως δείχνουν τα σχέδια 253-7 και 253-53. Tα εγκάρσια στοιχεία ενίσχυσης του εµπρόσθιου
τοξυλίου, δεν πρέπει να καταλαµβάνουν το χώρο που προβλέπεται για τον οδηγό και τον συνοδηγό.
Πρέπει να τοποθετούνται όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά η κατώτερη ακµή τους δεν πρέπει να ξεπερνά το ύψος του ταµπλό.
8.2.2.5.2)
Στοιχεία θυρών
Τουλάχιστον ένα διαµήκες στοιχείο ενίσχυσης, πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθε πλευρά του αυτοκινήτου στο ύψος της θύρας.
Οι σωλήνες που αποτελούν τα στοιχεία, θα πρέπει στηριχθούν στον κλωβό και η γωνία τους σε σχέση µε την οριζόντια σωλήνα δεν πρέπει να
ξεπερνά τις 15 µοίρες µε κατεύθυνση εµπρός.
Αυτή η πλευρική προστασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερα, αν αποτελείτε απο µια σωλήνα, τουλάχιστον 10 εκ. απο το κάτω σηµείο
του καθίσµατος, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, το άνω σηµείο στήριξής της δεν πρέπει να είναι υψηλότερα από το µισό του ανοίγµατος της
θύρας, µετρούµενο από το κάτω µέρος της.
Αν αυτά τα άνω σηµεία στήριξης βρίσκονται µπροστά ή πίσω από το άνοιγµα της θύρας, ο παραπάνω περιορισµός ύψους ισχύει επίσης για το
σηµείο τοµής του στοιχείου µε το άνοιγµα της θύρας. Στην περίπτωση στοιχείων θυρών σε µορφή “X”, συνιστάται τα κάτω σηµεία στήριξης τους
να κολλιούνται κατευθείαν πάνω στο διαµήκες στοιχείο.
8.2.2.5.3)
Eνίσχυση οροφής
Για αυτοκίνητα αναγνωρισµένα πριν την 1/1/2005, επιτρέπεται η ενίσχυση του πάνω τµήµατος του κλωβού ασφάλειας, µε την προσθήκη
στοιχείων όπως φαίνεται στα σχέδια 253-9A έως 253-9E.
Για περιπτώσεις µη ύπαρξης συνοδηγού επιτρέπεται η χρήση µόνο ενός διαγώνιου στοιχείου (όπως στο σχέδιο 253-9Α) αλλά η µπροστινή του
σύνδεση πρέπει να είναι στην πλευρά του οδηγού.
Τµήµατα όπως στα σχέδια 253-9D και 9E, µπορούν να κατασκευαστούν απο δύο σωλήνες.
8.2.2.5.4)
Ενίσχυση καµπών και συνδέσεων
Επιτρέπεται η ενίσχυση των συνδέσεων του κυρίως ή του εµπρόσθιου τοξυλίου µε τα διαµήκη στοιχεία (σχέδια 253-10 και 253-16), καθώς και η
ενίσχυση της πίσω άνω καµπής του πλευρικού τοξυλίου και των συνδέσεων µεταξύ του κυρίως τοξυλίου και των στοιχείων αντιστήριξης.
Οι άκρες αυτών των σωλήνων ενίσχυσης, δεν πρέπει να βρίσκονται στηριγµένες µακρύτερα από το ήµισυ του µήκους του στοιχείου στο οποίο
είναι κολληµένες ή παράλληλα µε αυτό, εκτός από αυτές στην ένωση του εµπρόσθιου τοξυλίου ασφαλείας, οι οποίες µπορούν να συµµετέχουν
στη σύνδεση του στοιχείου της θύρας µε το εµπρόσθιο τοξύλιο.
Μία ενίσχυση όπως στο σχέδιο 283-17Β πρέπει να προστεθεί σε κάθε πλευρά του εµπρόσθιου τοξύλιου µεταξύ της πάνω γωνίας του παρµπριζ και της βάσης του τοξύλιου αυτού.
Αυτή η ενίσχυση
µπορεί να είναι καµπύλη, µε την προϋπόθεση, πως φαίνεται ευθεία από πλάγια όψη και πως η γωνία της κάµψης δεν
ο
ξεπερνά τις 20 .

8.2.2.6
Eπένδυση Προστασίας
Eιναι υποχρεωτική η τοποθέτηση προστατευτικού άφλεκτου υλικού, στα σηµεία εκείνα του κλωβού ασφαλείας που πιθανόν να έλθουν σε επαφή
µε το σώµα ή το κράνος του πληρώµατος.
8.2.2.7
Aφαιρούµενα στοιχεία
Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν αφαιρετά στοιχεία κατά την κατασκευή ενός κλωβού ασφαλείας, οι συνδέσεις αυτών των στοιχείων πρέπει
να είναι σύµφωνες µε κάποιον από τους εγκεκριµένους από τη ∆OA τύπους (βλέπε σχέδιο 253-27 έως 37) και δεν πρέπει να είναι κολληµένες.
Oι βίδες και τα παξιµάδια πρέπει να είναι προδιαγραφών ISO 8.8 ή αυστηρότερων.
Αφαιρούµενες συνδέσεις σύµφωνα µε τα σχέδια 253-27, 253-30, 253-33, 253-36 και 253-37 δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την
ένωση των πάνω τµηµάτων του κύριου, εµπρόσθιου ή πλευρικού τοξυλίου ή πλευρικού ηµιτοξυλίου, επειδή λειτουργούν σαν άρθρωση
στην κύρια κατασκευή και επιτρέπουν παραµορφώσεις.
H αποκλειστική τους χρησιµότης είναι να ενώνουν τµήµατα και τις προαιρετικές ενισχύσεις µε τα τοξύλια.
ΟΙ αφαιρετές συνδέσεις πρέπει να τοποθετηθούν µέσα στον άξονα των σωλήνων και δεν πρέπει να είναι µετατοπισµένες.
8.2.2.8
Oδηγίες για τις συγκολλήσεις
Όλες οι συγκολλήσεις πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας µε πλήρη διείσδυσης, γύρω απο όλη την περίµετρο των σωληνώσεων
και κατά προτίµηση µε τη χρήση ηλεκτρικού τόξου σε ατµόσφαιρα αδρανούς αερίου.
Πρέπει να καλύπτουν όλη την περίµετρο των σωλήνων.
Παρά το γεγονός ότι µια ωραία εξωτερική εµφάνιση δεν αποτελεί υποχρεωτικά εγγύηση για την ποιότητα της συγκόλλησης, οι συγκολλήσεις που
έχουν κακή εµφάνιση δεν είναι ποτέ σηµάδι καλής εργασίας.
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Όταν χρησιµοποιείται χάλυβας που έχει υποστεί θερµική επεξεργασία, οι ειδικές οδηγίες των κατασκευαστών πρέπει να ακολουθούνται
υποχρεωτικά (ειδικά ηλεκτρόδια, συγκολλήσεις µε την προστασία αδρανούς αερίου).
Πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι οι κατασκευές από χαλύβδινους σωλήνες που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία ή που είναι κράµατος µε
υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα µπορεί να παρουσιάσουν ορισµένα προβλήµατα και ότι η εξ’ αυτής της αιτίας κακή κατασκευή µπορεί να έχει
σαν αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής και την απώλεία ελαστικότητας.
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8.3
ΠPO∆IAΓPAΦH YΛIKOY
Προδιαγραφές των χρησιµοποιουµένων σωλήνων:
Υλικό

Ανθρακούχος
αµιγής (όχι σε
κράµα) χάλυβας
χωρίς
ραφή,
καµπυλωµένος εν
ψυχρώ, µέγιστης
περιεκτικότητας σε
άνθρακα 0.22%

Ελάχιστη
αντοχή
εφελκυσµό

350 N/mm

σε

2

Ελάχιστες
διαστάσεις
(mm)

Χρήση

45 x 2.5
(1.75’’ x 0.095’’)
ή
50 (2.0’’) x 2.0
(2.0’’ x 0.083’’)

Κύριο τοξύλιο
(σχέδιο 253-39)
Πλαϊνά
τοξύλια
και
η
σύνδεσή του(ς)
(σχέδιο 253-40)
ανάλογα µε την κατασκευή

38 x 2.5
(1.5’’ x 0.095’’)
ή
40 (1.6’’) x 2.0
(1.6’’ x 0.083’’)

Πλαϊνό ηµιτοξύλιο και άλλα
τµήµατα
του
κλωβού
ασφάλειας

_____________________________________________________________
Σηµειώστε ότι οι παραπάνω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες.
Kατά την επιλογή του χάλυβα, πρέπει να δοθεί προσοχή στα χαρακτηριστικά επιµήκυνσης και στην ευχέρεια των συγκολλήσεων.
Oι σωλήνες πρέπει να κάµπτονται µε κατεργασία εν ψυχρώ και η ακτίνα καµπυλότητας του κεντρικού άξονα του σωλήνα πρέπει να είναι
τουλάχιστον τριπλάσια της διαµέτρου του σωλήνα.
Aν κατά την κατεργασία για την κάµψη ο σωλήνας γίνει οβάλ, ο λόγος της ελαχίστης διαµέτρου προς τη µέγιστη πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή
ίσος µε 0.9.
8.4
∆EΛTIO ANAΓNΩPIΣHΣ THΣ E.A.Λ.
Οι κατασκευαστές κλωβών ασφαλείας µπορούν να υποβάλουν σε µια EAΛ προς έγκριση ένα κλωβό ασφαλείας δικής τους σχεδίασης.
Ένα δελτίο (πιστοποιητικό) αναγνώρισης, εγκεκριµένο από την Ε.Α.Λ. και υπογεγραµµένο από εξουσιοδοτηµένους τεχνικούς του κατασκευαστή
πρέπει να παρουσιάζεται στους τεχνικούς εφόρους κάθε αγώνα.
Πρέπει να περιλαµβάνει σχέδια και φωτογραφίες του εν λόγου κλωβού ασφαλείας, ο οποίος είναι σύµφωνος µε τους ακόλουθους κανονισµούς.
Κάθε νέος κλωβός ο οποίος αναγνωρίζεται από Ε.Α.Λ. και πωλείται µετά την 1/1/2003 πρέπει να ταυτοποιείται από ένα πλακίδιο ταυτότητας το
οποίο τοποθετείται από τον κατασκευαστή και το οποίο δεν µπορεί ούτε να αντιγραφεί ούτε να µετακινηθεί(π.χ. ενσωµατωµένο ή χαραγµένο η
αυτοκαταστραφόµενο αυτοκόλλητο).
Το πλακίδιο ταυτότητας πρέπει να φέρει το όνοµα του κατασκευαστή, τον αριθµό του δελτίου αναγνώρισης της Ε.Α.Λ. και τον αριθµό σειράς του
κατασκευαστή.
Ένα πιστοποιητικό µε τους ίδιους αριθµούς πρέπει να υπάρχει στο αυτοκίνητο και να παρουσιάζεται στους τεχνικούς εφόρους.
Αυτοί οι κλωβοί ασφαλείας δεν πρέπει να τροποποιούνται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.
Για να αποκτήσει την έγκριση της Ε.Α.Λ. ένας κατασκευαστής πρέπει να επιδείξει πέραν πάσης αµφιβολίας την συνεχή του ικανότητα να
σχεδιάζει και να κατασκευάζει κλωβούς ασφαλείας σύµφωνους µε τις προδιαγραφές της ∆.Ο.Α.
Οι κατασκευαστές οι οποίοι εγκρίνονται από την Ε.Α.Λ. πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους µόνο µε προϊόντα σχεδιασµένα και
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα πρότυπα.
Κάθε κατασκευαστής εγκεκριµένος από Ε.Α.Λ. πρέπει να επιδείξει στην Ε.Α.Λ. :
•
Πως το υλικό που χρησιµοποιεί έχει πιστοποιητικό προέλευσης
•
Πως οι µέθοδοι κόλλησης που χρησιµοποιεί δηµιουργούν συνεχώς γερές κολλήσεις και ελέγχονται τακτικά από εργαστηριακούς
ελέγχους
•
Πως διατηρεί εσωτερικά ελεγχόµενα πρότυπα και διαδικασίες ποιότητας που ενηµερώνονται τακτικά
Όλοι οι κλωβοί ασφαλείας για τους οποίους έχει υποβληθεί σε Ε.Α.Λ. αίτηση αναγνώρισης πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τα αναφερόµενα στα
άρθρα 8.4.1, 8.4.2 και 8.4.3 παρακάτω.
Η Ε.Α.Λ. διατηρεί το δικαίωµα να δεχθεί ή να αρνηθεί την αναγνώριση ενός κλωβού ασφαλείας, σύµφωνα µε τις οδηγίες σχεδιασµού που έχουν
οριστεί από την Ε.Α.Λ. και τη ∆.Ο.Α.
Κλωβοί ασφαλείας των οποίων η βασική δοµή έχει ήδη δοκιµαστεί και αναγνωριστεί από µία Ε.Α.Λ. και οι οποίοι προέρχονται από τον ίδιο
κατασκευαστή και στους οποίους η µόνη τροποποίηση είναι η προσθήκη τµηµάτων, µπορούν να αναγνωρίζονται από την εν λόγο Ε.Α.Λ. εάν
έχει δοκιµαστεί η αντοχή και ο κατασκευαστής τους έχει προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό.
8.4.1)
Οδηγίες σχεδιασµού
Η βασική κατασκευή κάθε κλωβού ασφαλείας (σχέδιο 286-6), πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:
- Η χρήση δύο διαγώνιων στοιχείων στον κυρίως κλωβό είναι υποχρεωτική (σχέδιο 253-4).
Η σύνδεση µεταξύ των δύο στοιχείων πρέπει να ενισχυθεί µε σύνδεσµο.
Για τα οχήµατα της οµάδας Τ1, η χρήση του σχεδίου 253-5, επιτρέπεται, εφόσον η διάσταση «d» είναι µικρότερη ή ίση µε 400mm και
ταυτόχρονα οι κάτω συνδέσεις των στοιχείων γίνονται σε ένα σταθερό και ισχυρό κυρίως τµήµα του πλαισίου.
- Το πάνω µέρος του κλωβού ασφαλείας πρέπει να διαθέτει στοιχεία σύµφωνα µε ένα από τα σχέδια 253-9Α, 253-9Β και 253-9C.
Για αγώνες όπου δεν υπάρχει συνοδηγός µπορεί να χρησιµοποιείται ένα µόνο τέτοιο στοιχείο αλλά η εµπρόσθια σύνδεσή του πρέπει να είναι
στην πλευρά του οδηγού
- Εάν η διάσταση ‘’Α’’ (βλέπε σχέδιο 253-4) είναι µεγαλύτερη από 200 mm, ένα ενισχυτικό στοιχείο σύµφωνα µε το σχέδιο 253-17Β πρέπει να
προστεθεί σε κάθε πλευρά του εµπρόσθιου κλωβού µεταξύ της άνω γωνίας του παρµπρίζ και της βάσης του κλωβού.
Αυτή η ενίσχυση
µπορεί να είναι καµπύλη, µε την προϋπόθεση, πως φαίνεται ευθεία από πλάγια όψη και πως η γωνία της κάµψης δεν
ο
ξεπερνά τις 20 .
- Η γωνία ‘’α’’ (βλέπε σχέδιο 253-4) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 90 µοίρες
8.4.2)
Κατασκευές των οποίων το υλικό είναι σύµφωνο µε το άρθρο 8.3
Αν ο βασικός κλωβός ασφαλείας, όπως φαίνεται στο σχέδιο 253-4, κατασκευάζεται από υλικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου
8.3, η Ε.Α.Λ. µπορεί να τον αναγνωρίσει χωρίς να απαιτήσει κάποιες δοκιµές µε στατικό φορτίο ή µαθηµατική απόδειξη.
8.4.3)
Στατικές δοκιµές φορτίου
Οι κλωβοί ασφάλειας οι οποίοι δεν είναι σύµφωνοι µε όλες τις οδηγίες διαστάσεων του άρθρου 8.4.1 πρέπει να υποβάλλονται στις στατικές
δοκιµές φορτίου που περιγράφονται στις παραγράφους 8.4.3.1, 8.4.3.2.
Αυτές οι δοκιµές πρέπει να διενεργούνται από ένα εργαστήριο εγκεκριµένο από τη ∆.Ο.Α.
(α) Κλωβός ασφαλείας που δοκιµάζεται
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Εφόσον ο κλωβός ασφαλείας µπορεί να θεωρηθεί πως λειτουργεί συνολικά, η δοκιµή πρέπει να γίνεται σε πλήρη κλωβό ασφαλείας.
(β) ∆ιάταξη ελέγχου
Πρέπει να είναι κατασκευασµένη έτσι ώστε κανένα από τα φορτία να µην έχει επίδραση στη δοµή της
(γ) Στήριξη
Ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να στηρίζεται απευθείας ή µέσω ενός βοηθητικού πλαισίου στη διάταξη ελέγχου στα κύρια σηµεία στήριξής του (βλ.
σχέδιο 253-4) και το µέγιστο σε 6σηµεία
8.4.3.1
Έλεγχος του κυρίου τοξυλίου (βλ. σχέδιο 253-38):
Ο πλήρης κλωβός ασφαλείας πρέπει να αντέχει κατακόρυφο φορτίο 7.5 W daN (W= βάρος του αυτοκινήτου + 500 κιλά) εφαρµοζόµενο στην
κορυφή του κύριου τοξυλίου µέσω κατάλληλου πέδιλου.
Το πέδιλο θα είναι κατασκευασµένο από ατσάλι, θα έχει ακτίνα 20 mm ± 5 mm στις άκρες µε κατεύθυνση προς τον κλωβό ασφαλείας και θα έχει
τις ακόλουθες διαστάσεις :
- Μήκος = πλάτος κύριου τοξυλίου + τουλάχιστον 100 mm
- Πλάτος = 250 mm ± 50 mm
- Πάχος = τουλάχιστον 40 mm
Το πέδιλο µπορεί να συµπίπτει µε το εγκάρσιο προφίλ του κύριου τοξυλίου.
Η εφαρµογή του φορτίου πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από 15 sec.
Για όλο τον κλωβό ασφαλείας, αυτή η δοκιµή δεν πρέπει να οδηγήσει σε οποιαδήποτε θραύση ή σε πλαστική παραµόρφωση µεγαλύτερη από 50
mm υπό φορτίο κατά την φορά της εφαρµογής του φορτίου
8.4.3.2
Έλεγχος του εµπρόσθιου τοξυλίου (βλ. σχέδιο 253-38Β):
Ο πλήρης κλωβός ασφαλείας πρέπει να αντέχει κατακόρυφο φορτίο 3.5 W daN (W= βάρος του αυτοκινήτου + 500 κιλά) εφαρµοζόµενο στην
κορυφή του εµπρόσθιου τοξυλίου µέσω κατάλληλου πέδιλου, το οποίο εφαρµόζεται στην πλευρά του οδηγού στην σύνδεση µε το εµπρόσθιο
εγκάρσιο στοιχείο.
Το πέδιλο πρέπει είναι κατασκευασµένο από ατσάλι, θα έχει ακτίνα 20 mm ± 5 mm στις άκρες µε κατεύθυνση προς τον κλωβό ασφαλείας και θα
έχει τις ακόλουθες διαστάσεις :
- Μήκος = 450 ± 50 mm
- Πλάτος = 250 mm ± 50 mm
- Πάχος = τουλάχιστον 40 mm
Πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να παραµένει στην περιοχή της σύνδεσης µε το πάνω εγκάρσιο στοιχείο όταν εφαρµόζεται το φορτίο.
Ο διαµήκης άξονας του πέδιλου πρέπει να έχει φορά προς τα εµπρός και προς τα κάτω µε γωνία 5 µοίρες ± 1 µοίρα σε σχέση µε το οριζόντιο
επίπεδο και ο εγκάρσιος άξονάς του πρέπει να κατευθύνεται προς τα έξω και προς τα κάτω µε γωνία 25 µοίρες ± 1 µοίρα σε σχέση µε το
οριζόντιο επίπεδο.
Η εφαρµογή του φορτίου πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από 15 sec.
Για όλο τον κλωβό ασφαλείας, αυτή η δοκιµή δεν πρέπει να οδηγήσει σε οποιαδήποτε θραύση ή σε πλαστική παραµόρφωση µεγαλύτερη από
100 mm υπό φορτίο κατά την φορά της εφαρµογής του φορτίου.
8.4.3.3
Μαθηµατική απόδειξη
Ως εναλλακτική µέθοδο στις στατικές δοκιµές φορτίου που περιγράφονται στο άρθρο 8.4.3 ο κατασκευαστής µπορεί να υποβάλει στην Ε.Α.Λ.
µία πλήρη υπολογιστική µελέτη που έχει εκπονηθεί από µία εταιρεία εγκεκριµένη από την Ε.Α.Λ. και τη ∆.Ο.Α.
Αυτή η µελέτη πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα πως ο κλωβός ασφαλείας αντέχει τα στατικά φορτία που περιγράφονται στις παραγράφους 8.4.3.1 και
8.4.3.2 πως η παραµόρφωση υπό φορτίο παραµένει εντός των ορίων που ορίζονται και δεν υπάρχει θραύση.
Η εταιρεία πρέπει να αποδεικνύει πως η υπολογιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε συσχετίζεται µε δοκιµές.
8.5
∆ελτίο αναγνώρισης ∆ΟΑ
Κάθε κατασκευαστής µπορεί να αναγνωρίσει κλωβούς ασφαλείας στη ∆.Ο.Α.
Ο σχεδιασµός αυτών των κλωβών είναι ελεύθερος αλλά το πάνω µέρος του κλωβού ασφαλείας πρέπει να διαθέτει στοιχεία σύµφωνα µε ένα από
τα σχέδια 253-9Α, 253-9Β και 253-9C.
Για αγώνες όπου δεν υπάρχει συνοδηγός µπορεί να χρησιµοποιείται ένα µόνο τέτοιο στοιχείο αλλά η εµπρόσθια σύνδεσή του πρέπει να είναι
στην πλευρά του οδηγού
- Εάν η διάσταση ‘’Α’’ (βλέπε σχέδιο 253-4) είναι µεγαλύτερη από 200 mm, ένα ενισχυτικό στοιχείο σύµφωνα µε το σχέδιο 253-17Β είναι
υποχρεωτικό.
Πρέπει να προστεθεί σε κάθε πλευρά του εµπρόσθιου κλωβού µεταξύ της άνω γωνίας του παρµπρίζ και της βάσης του κλωβού.
- Η γωνία ‘’α’’ (βλέπε σχέδιο 253-4) δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 90 µοίρες
Αυτοί οι κλωβοί ασφάλειας πρέπει να υποβληθούν στις στατικές δοκιµές φορτίου που περιγράφονται στην παράγραφο 8.4.3 ή να είναι το
αντικείµενο πλήρους υπολογιστικής µελέτης, που έχει εκπονηθεί είτε από εταιρεία εγκεκριµένη από κάποια Ε.Α.Λ. και από τη ∆.Ο.Α. είτε από τον
κατασκευαστή.
Αυτή η µελέτη πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα πως ο κλωβός ασφαλείας αντέχει τα στατικά φορτία που περιγράφονται στις παραγράφους 8.4.3.1 και
8.4.3.2, πως η παραµόρφωση υπό φορτίο παραµένει εντός των ορίων που ορίζονται και δεν υπάρχει θραύση.
Η εταιρεία ή ο κατασκευαστής πρέπει να αποδεικνύει πως η υπολογιστική µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε συσχετίζεται µε δοκιµές.
Η ∆.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωµα να απαιτήσει στατικές δοκιµές φορτίου, επιπλέον της υπολογιστικής µελέτης.
Αυτός ο κλωβός ασφαλείας πρέπει να περιγράφεται σε µια παραλλαγή του δελτίου αναγνώρισης η οποία υποβάλλεται στη ∆.Ο.Α. για έγκριση
και ο κλωβός δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί (βλέπε 8.2.1.1.) µε οποιονδήποτε τρόπο.
8.6
Τροποποιήσεις και επισκευές σε κλωβό ασφαλείας αναγνωρισµένο σύµφωνα µε τα άρθρα 8.4 και 8.5.
Κάθε τροποποίηση σε αναγνωρισµένο κλωβό ασφαλείας απαγορεύεται και αχρηστεύει τον κλωβό.
Τυχόν επισκευές σε κλωβό ασφαλείας που έχει υποστεί ζηµιά µετά από ατύχηµα πρέπει να διενεργούνται από τον κατασκευαστή του κλωβού ή
µε τη δική του έγκριση.
ΑΡΘΡΟ 9:
OΠIΣΘOΠAPATHPHΣH
Η προς τα πίσω ορατότητα πρέπει να εξασφαλίζεται από δύο εξωτερικούς καθρέπτες (έναν αριστερά και έναν δεξιά).
ΑΡΘΡΟ 10:
∆AKTYΛIOΣ ΓIA PYMOYΛKHΣH
Ένας δακτύλιος ρυµούλκησης πρέπει να είναι τοποθετηµένος εµπρός και πίσω σε όλα τα αυτοκίνητα.
Αυτός ο δακτύλιος πρέπει να είναι ισχυρά στερεωµένος και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί για ανύψωση του οχήµατος.
Aυτός ο δακτύλιος πρέπει να είναι ευδιάκριτος, βαµµένος κίτρινος, κόκκινος ή πορτοκαλί και πρέπει να βρίσκεται µέσα στην περίµετρο του
οχήµατος.
Ελάχιστη εσωτερική διάµετρος: 50mm
Όλα τα φορτηγά πρέπει να έχουν τοποθετηµένο εµπρός ένα σηµείο ρυµούλκησης µε αντοχή ανάλογη ώστε να µπορεί να ρυµουλκηθεί το
φορτηγό σε όλη τη διαδροµή του αγώνα.
Πρέπει να είναι βαµµένο µε έντονο χρώµα (κίτρινο, κόκκινο ή πορτοκαλί) για εύκολη αναγνώριση και πρέπει να είναι εύκαιρο σε πρώτη ζήτηση
για χρήση.
∆εν πρέπει να προεξέχει µπροστά απο τον προφυλακτήρα.
Φεβρουάριος 2006
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ΑΡΘΡΟ 11:
ΠΑΡΜΠΡΙΖ, ΠAPAΘYPA, ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ
Παρµπρίζ:
Το παρµπρίζ υποχρεωτικά πρέπει να είναι από γυαλί σε φύλλα (LAMINATED) και να φέρει σχετική ένδειξη που να το αποδεικνύει.
Όλα τα υπόλοιπα παράθυρα µπορούν να είναι απο οποιοδήποτε αναγνωρισµένο κρύσταλλο ασφαλείας.
Επιτρέπεται η χρήση µιας λωρίδας για προστασία από τον ήλιο, µε την προϋπόθεση πως επιτρέπει στους επιβάτες να βλέπουν τα οδικά
σήµατα. (Φανάρια, ταµπέλες ...).
Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται παρµπρίζ, η χρήση full face κράνους µε προστατευτική ζελατίνα είναι υποχρεωτική για όλα τα µέλη
του πληρώµατος, αλλιώς δεν θα επιτραπεί η εκκίνηση του.
Αν, ύστερα απο ατύχηµα, η παραµόρφωση του αµαξώµατος είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την αντικατάσταση του παρµπρίζ µε Laminated, τότε
µπορεί να τοποθετηθεί παρµπρίζ απο πολυκαρµπονάτο µε ελάχιστο πάχος 5mm.
Αν το παρµπρίζ είναι κολλητό, τότε θα πρέπει το πλήρωµα να µπορεί να σπάσει τα παράθυρα των εµπρόσθιων θυρών ή να τα βγάλει, χωρίς να
χρειαστεί να χρησιµοποιήσει εργαλεία.
Το πίσω και τα πλαϊνά παράθυρα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα απο αναγνωρισµένο γυαλί ασφαλείας ή απο πολυκαρµπονάτο µε
ελάχιστο πάχος 3mm.
Η χρήση φυµέ κρυστάλλου ή / και φιλµ ασφαλείας επιτρέπεται στα πλαϊνά και πίσω παράθυρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι εφικτό
για ένα άνθρωπο που στέκεται 5 m µακριά από το αυτοκίνητο να δει τον οδηγό και τα περιεχόµενα του αυτοκινήτου.
∆ίχτυα:
Όλα τα οχήµατα των οποίων οι εµπρόσθιες θύρες, έχουν αναδιπλούµενα παράθυρα, πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε δίχτυα, τοποθετηµένα σε
αυτές τις θύρες µε σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης, τοποθετηµένο στο κάτω µέρος τους.
Η χρήση «κλίπ» συνιστάται.
Το πάνω µέρος των διχτύων θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε να µην µπορούν να αφαιρεθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Αυτά τα δίχτυα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ελάχιστο φάρδος λωρίδας: 19mm
Ελάχιστη διάσταση οπών: 25mmΧ25mm
Μέγιστη διάσταση οπών: 60mmX60mm
Τα δίχτυα πρέπει να κλείνουν πλήρως το παράθυρο µέχρι το ύψος του κέντρου του τιµονιού.
ΑΡΘΡΟ 12:
ΣTEPEΩΣEIΣ AΣΦAΛEIAΣ ΓIA ΠAPMΠPIZ
Tέτοιες στερεώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ελεύθερα.
ΑΡΘΡΟ 13:
ΓENIKOΣ ∆IAKOΠTHΣ HΛEKTPIKOY KYKΛΩMATOΣ
O γενικός διακόπτης ηλεκτρικού κυκλώµατος πρέπει να αποµονώνει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώµατα (µπαταρία, εναλλακτήρα ή δυναµό, φώτα,
κλάξον, ανάφλεξη, ηλεκτρικά αξεσουάρ κλπ) και επίσης πρέπει να σταµατάει τη λειτουργία του κινητήρα.
Για τα οχήµατα µε κινητήρες Diesel, τα οποία δεν έχουν ηλεκτρονικά ελεγχόµενους εγκχυτήρες, ο γενικός διακόπτης θα πρέπει να είναι
συνδεδεµένος µε ένα µηχανισµό, ο οποίος θα κλείνει την εισαγωγή του κινητήρα.
Aυτός ο διακόπτης πρέπει να είναι αντισπινθηρικός και πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από το εσωτερικό του οχήµατος µε το
πλήρωµα καθισµένο στη θέση του και δεµένο µε τις ζώνες ασφαλείας, όσο και από το εξωτερικό του αυτοκινήτου.
Όσον αφορά την εξωτερική του χρήση, πρέπει υποχρεωτικά να ενεργοποιείται από τη βάση του παρµπρίζ, προς την πλευρά που είναι ο οδηγός.
H σήµανσή του πρέπει να είναι ευκρινής, µε ένα κόκκινο σχήµα αστραπής σε µπλε τρίγωνο µε λευκό πλαίσιο και πλευρά µήκους 12 cm.
Ένας εξωτερικός διακόπτης είναι υποχρεωτικός στην οµάδα Τ2, αλλά τα οχήµατα της Τ1, πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε δύο διακόπτες, έναν σε
κάθε πλευρική βάση του παρµπρίζ.
Τα φορτηγά θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε διακόπτη και µηχανισµό σβησίµατος του κινητήρα, ο οποίος ταυτόχρονα πρέπει να αποσυνδέει
τις µπαταρίες απο όλο το ηλεκτρικό κύκλωµα, εκτός απο το αυτόµατο σύστηµα πυρόσβεσης.
Αυτός ο διακόπτης πρέπει να είναι κίτρινος και να σηµαίνεται απο κόκκινη σχήµα αστραπής, σε µπλε τρίγωνο µε λευκό πλαίσιο.
Μια χαρακτηριστική σηµείωση, όχι µικρότερη απο 20εκ. θα πρέπει να είναι τοποθετηµένη και να υποδεικνύει τη θέση του διακόπτη.
Ο διακόπτης και ο µηχανισµός σβησίµατος, θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι εξωτερικά, στο µέσον του µπροστινού τµήµατος της καµπίνας του
πληρώµατος, κάτω απο το παρµπρίζ.
Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι προσβάσιµος πάντα, ακόµα και αν το όχηµα βρίσκεται τουµπαρισµένο.
Επιπρόσθετα, ένας διακόπτης σβησίµατος του κινητήρα θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος µέσα στην καµπίνα, µε τις θέσεις On-Off σηµασµένες.
Ο οδηγός θα πρέπει να µπορεί να τον χρησιµοποιήσει, καθισµένος στο κάθισµα του και δεµένος µε τη ζώνη ασφαλείας. Ο διακόπτης θα πρέπει
επίσης να αποµονώνει οποιαδήποτε ηλεκτρική αντλία καυσίµου.
Σηµείωση: Σε περίπτωση οχηµάτων που χρησιµοποιούν µηχανικό σύστηµα απενεργοποίησης του κινητήρα, ένα σύστηµα απενεργοποίησης,
µπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά ξεχωριστά απο τον γενικό διακόπτη. Θα πρέπει όµως να τοποθετηθεί κοντά σε αυτόν και να σηµανθεί µε
οδηγίες χρήσης (πχ, τραβήξτε το µοχλό για να σβήσετε τη µηχανή)
ΑΡΘΡΟ 14:
∆EΞAMENEΣ KAYΣIMΩN AΠO∆EKTEΣ AΠO TH ∆.O.A.
Eφόσον οι αγωνιζόµενοι χρησιµοποιούν δεξαµενή καυσίµου ασφαλείας αυτή πρέπει να προέρχεται από ένα αναγνωρισµένο από τη ∆OA
κατασκευαστή.
Για το σκοπό αυτό σε κάθε δεξαµενή που παραδίνεται πρέπει να είναι εκτυπωµένα: το όνοµα του κατασκευαστή, το µοντέλο της δεξαµενής, οι
ακριβείς προδιαγραφές σύµφωνα µε τις οποίες αυτή η δεξαµενή έχει κατασκευαστεί, η ηµεροµηνία αναγνώρισης, η ηµεροµηνία λήξης και ο
αριθµός σειράς παραγωγής.
Η εκτύπωση πρέπει να µην µπορεί να σβηστεί, και πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από τη ∆.Ο.Α. σύµφωνα µε το επικρατούν
πρότυπο.
14.1
Παλαίωση (γήρανση) των δεξαµενών
H παλαίωση των δεξαµενών ασφαλείας έχει σαν συνέπεια µετά από 5 χρόνια µια αισθητή µείωση των χαρακτηριστικών της αντοχής τους.
Oι δεξαµενές από εύκαµπτα υλικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για περισσότερα από 5 χρόνια από την ηµεροµηνία κατασκευής τους εκτός
εάν ελεγχθούν από τον κατασκευαστή και τους χορηγηθεί νέο πιστοποιητικό για περίοδο ως το πολύ δύο ακόµη χρόνων.
Ένα παράθυρο, µε προστασία κατά των διαρροών, άφλεκτο, θα πρέπει να τοποθετηθεί ώστε να µπορεί να ελεγχθεί η ηµεροµηνία λήξης, στις
δεξαµενές FT3 1999, FT3.5 ή FT5.
14.2

Εγκατάσταση δεξαµενών
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Η αρχική δεξαµενή µπορεί να αντικατασταθεί µε µια αναγνωρισµένη απο τη ∆ΟΑ δεξαµενή ασφαλείας (FT3 1999, FT3.5 ή FT5), ή απο άλλη
αναγνωρισµένη απο τον κατασκευαστή του οχήµατος. Σε αυτή την περίπτωση ένα χώρισµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καλύψει το κενό
που θα δηµιουργηθεί µε την αφαίρεση της δεξαµενής του κατασκευαστή.
Ο αριθµός των δεξαµενών είναι ελεύθερος.
Επίσης είναι δυνατό να γίνουν διάφοροι συνδυασµοί απο αναγνωρισµένες δεξαµενές (συµπεριλαµβανοµένης και της αρχικής του κατασκευαστή)
και FT3 1999, FT3.5 ή FT5 δεξαµενών.
Οποιαδήποτε δεξαµενή που δεν είναι αναγνωρισµένη µαζί µε το όχηµα απο κατασκευαστή αναγνωρισµένο απο τη ∆ΟΑ, πρέπει να είναι FT3
1999, FT3.5 ή FT5 δεξαµενή.
∆εξαµενές συγκέντρωσης µε χωρητικότητα λιγότερη του ενός λίτρου, είναι ελεύθερες, αλλά ο αριθµός τους περιορίζεται στον αριθµό των κυρίως
δεξαµενών µε τις οποίες είναι εξοπλισµένο το όχηµα.
Η αρχική δεξαµενή µπορεί να παραµείνει στην αρχική της θέση.
Μια δεξαµενή FT3 1999, FT3.5 ή FT5 µεγαλύτερης χωρητικότητας µπορεί να τοποθετηθεί στη θέση της αρχικής δεξαµενής.
Σε αυτοκίνητα τα οποία ο κατασκευαστής παρέχει κλειστό χώρο αποσκευών (µπροστά η πίσω) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
αµαξώµατος, τότε υποχρεωτικά το ρεζερβουάρ ασφαλείας πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτό το χώρο.
Οπές θα πρέπει υπάρχουν στο πάτωµα του χώρου αυτού, έτσι ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή καυσίµου σε περίπτωση διαρροής.
Σε αυτοκίνητα τα οποία ο κατασκευαστής δεν παρέχει ειδικό αποκλειστικό χώρο αποσκευών, ο οποίος να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
αµαξώµατος, οι επιπλέον δεξαµενές πρέπει να τοποθετηθούν µέσα στο θάλαµο, πίσω από το πιο πίσω κάθισµα του οχήµατος.
Σε περίπτωση που το ρεζερβουάρ τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών και τα πίσω καθίσµατα του κατασκευαστή αφαιρεθούν τότε ενδιάµεσα στο
χώρο αποσκευών και πληρώµατος πρέπει να τοποθετηθεί άφλεκτο διαχωριστικό.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η δεξαµενές συµπεριλαµβανοµένων και των λαιµών πλήρωσης, πρέπει να είναι εντελώς αποµονωµένες µε άφλεκτα
χωρίσµατα και προστασία κατά των διαρροών, ώστε να µην µπορεί να διεισδύσει καύσιµο στο θάλαµο επιβατών ή να έρθει σε επαφή µε τις
σωλήνες εξαγωγής των καυσαερίων.
Αν η δεξαµενή τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών και τα πίσω καθίσµατα αφαιρεθούν, ο θάλαµος επιβατών θα πρέπει να διαχωριστεί απο τη
δεξαµενή µε άφλεκτο διαχωριστικό παρέχοντας ταυτόχρονα και προστασία κατά των διαρροών.
Σε περιπτώσεις οχηµάτων δύο όγκων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ένα διαχωριστικό άφλεκτο, κατασκευασµένο απο διάφανο πλαστικό, που
θα τοποθετηθεί µεταξύ του θαλάµου και της δεξαµενής.
Οι δεξαµενές θα πρέπει να είναι προστατευµένες και τοποθετηµένες σταθερά στο αµάξωµα ή το πλαίσιο του αυτοκινήτου.
Η χρήση αφρού ασφαλείας στις δεξαµενές FT3 1999, FT3.5 ή FT5 συνιστάται.
Η θέση, οι διαστάσεις της οπής πλήρωσης καθώς και η τάπα µπορούν να αλλαχθούν µε την προϋπόθεση ότι η νέα εγκατάσταση δεν περισσεύει
εκτός του αµαξώµατος και ότι έχει εξασφαλιστεί η περίπτωση διαρροών εσωτερικά του θαλάµου.
Αυτές οι οπές µπορούν να τοποθετηθούν στη θέση των πίσω παραθύρων.
Η οπή πλήρωσης και ο εξαερισµός πρέπει να τοποθετούνται πάντα εκτός θαλάµου επιβατών και σε µεταλλικό τµήµα.
Αν υπάρχει οπή πλήρωσης εσωτερικά του αµαξώµατος, θα πρέπει να περιβάλλεται µε θήκη που έχει εξαγωγή εξωτερικά.
Οι οπές εξαερισµού, θα πρέπει ή να βγαίνουν απο την οροφή του οχήµατος ή να ακολουθούν µια διαδροµή όσο πιο ψηλά γίνεται µέσα στο
όχηµα και ακολούθως να βγαίνουν κάτω απο το όχηµα στην απέναντι πλευρά τη σύνδεσης µε τη δεξαµενή.
Αυτές οι οπές εξαερισµού, θα πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε βαλβίδες ασφαλείας.
Για τα οχήµατα pick-up της Τ1 ή Τ2, των οποίων ο θάλαµος επιβατών είναι εντελώς ξεχωριστός απο την πλατφόρµα φόρτωσης (εντελώς κλειστή
µεταλλική καµπίνα), η δεξαµενές πρέπει να είναι FT3 1999, FT3.5 ή FT5 και η πλατφόρµα να διαµορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την διαφυγή
καυσίµου σε περίπτωση διαρροής.
14.3
∆εξαµενές καυσίµου µε λαιµό πλήρωσης
Oλα τα αυτοκίνητα που έχουν δεξαµενή καυσίµου µε λαιµό πλήρωσης που περνά µέσα από το θάλαµο επιβατών, πρέπει να είναι εφοδιασµένα
µε ανεπίστροφη βαλβίδα αναγνωρισµένη από τη ∆OA. H βαλβίδα αυτή, τύπου "ενός ή δύο πτερυγίων" πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο λαιµό
πλήρωσης στη πλευρά της δεξαµενής.
Λαιµός πλήρωσης είναι το µέσον που χρησιµοποιείται για τη σύνδεση της οπής πλήρωσης καυσίµου του οχήµατος µε την ίδια τη δεξαµενή
καυσίµου.
14.6
Ανεφοδιασµός
Πριν απο κάθε ανεφοδιασµό, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί γείωση µεταξύ του οχήµατος και του µηχανισµού ανεφοδιασµού.
14.7
Εξαερισµός δεξαµενών
Η δεξαµενή πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε µηχανισµό εξαερισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 283.14.2, εκτός αν διατηρηθούν τα αναγνωρισµένα
συστήµατα του κατασκευαστή του οχήµατος, δεξαµενή, κύκλωµα παροχής και εξαερισµός.
ΑΡΘΡΟ 15:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Πρέπει να υπάρχει ένα χώρισµα που να προσφέρει αποτελεσµατική προστασία κατά της φωτιάς ανάµεσα στον κινητήρα και τα καθίσµατα των
επιβατών ώστε οι φλόγες να µην µπορούν να έλθουν σε επαφή µε τους επιβάτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
ΑΡΘΡΟ 16:
ΦΩΤΑ
Τα φώτα του οχήµατος θα πρέπει να συµφωνούν µε όλα τα σηµεία της ∆ιεθνούς Συµφωνίας Κυκλοφορίας.
Κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο κατ’ ελάχιστο:
- ∆ύο φώτα (συνδυασµός φώτων πορείας/διασταυρώσεως)
- ∆ύο φώτα θέσεως εµπρός
- ∆ύο φώτα θέσεως πίσω καθώς και φωτισµό πινακίδας κυκλοφορίας
- ∆ύο φώτα τροχοπέδησης
- ∆ύο φώτα προειδοποίησης αλλαγής πορείας µπροστά και πίσω
- Φώτα προειδοποίησης κινδύνου
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Κάθε φως τροχοπέδησης, θα πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 50 τετρ. εκ.. Τα δύο φώτα πορείας, καθώς και τα δύο φώτα θέσης, θα
βρίσκονται µπροστά απο τον µπροστινό άξονα τροχών (επιτρέπεται η χρήση έως 8 φωτιστικών σωµάτων).
Όλες οι επιφάνειες φωτισµού µε διαστάσεις µεγαλύτερες απο 32 τετρ. εκ. πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευµένες και ασφαλισµένες για την
περίπτωση θραύσης, µε µια γρίλια ή ένα πρόσθετο διαφανές χώρισµα προστασίας.
Κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε δύο πίσω φώτα οµίχλης, τοποθετηµένα ή συγχωνευµένα µε δύο πρόσθετα φώτα στάσης.
Κάθε µια απο αυτές τις λάµπες θα έχει ισχύ µεταξύ 21 και 55 watt. Θα έχουν µια επιφάνεια 50 τετ. εκ., ή αλλιώς θα πρέπει να είναι
αναγνωρισµένα απο τη ∆ΟΑ σαν εξίσου ικανά.
Πρέπει να βρίσκονται τοποθετηµένα εξωτερικά του οχήµατος, σε ένα ελάχιστο ύψος απο το έδαφος 1,50m, ώστε να φαίνονται απο πίσω. Θα
πρέπει να είναι στηριγµένα και στις δύο πίσω πλευρές του οχήµατος ή –για τα οχήµατα pick-up- στις πάνω γωνίες της πίσω πλευράς της
καµπίνας.
Αυτά τα φώτα θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς ανοικτά κατά τη διάρκεια των επιλεγµένων διαδροµών σύµφωνα µε τις οδηγίες του αλυτάρχη.
Όλος ο εξοπλισµός των φώτων θα πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση και να µπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
∆εν θα επιτραπεί η εκκίνηση µιας διαδροµής σε όχηµα του οποίου το ηλεκτρικό κύκλωµα έχει εξακριβωθεί προβληµατικό, µέχρι την επισκευή
του.
ΑΡΘΡΟ 17:
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΟΡΝΑ)
Κάθε όχηµα θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε ηχητικό σύστηµα προειδοποίησης (κόρνα) που λειτουργεί µε συµπιεστή. Το σύστηµα αυτό θα
πρέπει να βρίσκεται σε άψογη κατάσταση καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 18:
ΕΦΕ∆ΡΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
Κάθε όχηµα θα πρέπει να µεταφέρει τουλάχιστον δύο εφεδρικούς τροχούς, ίδιους µε αυτούς που είναι τοποθετηµένοι στο όχηµα. Οι εφεδρικοί
τροχοί θα πρέπει να είναι πολύ σταθερά στηριγµένοι στο όχηµα καθόλη τη διάρκεια του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 19:
ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Εγκάρσιοι λασπωτήρες γίνονται δεκτοί υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Πρέπει να είναι κατασκευασµένοι απο εύκαµπτο υλικό
- Πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το πλάτος κάθε τροχού, αλλά τουλάχιστον το ένα τρίτο του πλάτους του οχήµατος (βλ. Σχέδιο 252-6) πρέπει
να είναι ελεύθερο, µεταξύ των εµπρόσθιων και των οπίσθιων τροχών
- Πρέπει να υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον 20 εκ. Μεταξύ των δεξιών και των αριστερών λασπωτήρων µπροστά απο τους πίσω τροχούς.
- Το κάτω µέρος αυτών των λασπωτήρων δεν µπορεί να είναι σε απόσταση µεγαλύτερη των 10εκ. µε το όχηµα σταµατηµένο και κανέναν µέσα.
- Σε κάτοψη, αυτοί οι λασπωτήρες δεν πρέπει να εξέχουν απο το αµάξωµα.
Η τοποθέτηση λασπωτήρων είναι υποχρεωτική, πίσω απο τους τελευταίους απο τους πίσω τροχούς του οχήµατος καθώς επίσης και η
τοποθέτηση πίσω απο τους κινητήριους τροχούς. Πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τις παραπάνω προδιαγραφές και να είναι κατασκευασµένοι απο
ελαστικό υλικό ή πλαστικοί (ελάχιστο πάχος 5mm) και πρέπει να είναι σε συνέχεια µε το αµάξωµα.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση λασπωτήρων µπροστά απο τους εµπρόσθιους τροχούς, µε στόχο τον περιορισµό του πιτσιλίσµατος του εµπρόσθιου
τµήµατος του οχήµατος, εφόσον είναι κατασκευασµένοι απο εύκαµπτο υλικό.
∆εν πρέπει να εξέχουν εκτός του συνολικού πλάτους του οχήµατος, και σε σχέση µε το συνολικό µήκος του οχήµατος δεν πρέπει να εξέχουν
παραπάνω απο 10 εκ. Τέλος θα πρέπει τουλάχιστον το ένα τρίτο του πλάτους του οχήµατος, να είναι ελεύθερο µπροστά απο τους µπροστινούς
τροχούς.
Για οχήµατα µε περισσότερους απο τέσσερις κινητήριους τροχούς, οι µόνοι που θα λαµβάνονται υπόψη είναι οι τελευταίοι τροχοί των
µπροστινών και πίσω αξόνων.
ΑΡΘΡΟ 20:
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Στις οµάδες Τ2 και Τ4 αν οι αρχικές βάσεις ή στηρίξεις των καθισµάτων αλλαχθούν τα νέα τµήµατα πρέπει ή να είναι αποδεκτά από τον
κατασκευαστή των καθισµάτων ή να συµφωνούν µε τις παρακάτω προδιαγραφές (σχέδιο 253-52):
1) Oι βάσεις πρέπει να στερεώνονται στο αµάξωµα / πλαίσιο µέσω τεσσάρων τουλάχιστον σηµείων για κάθε κάθισµα χρησιµοποιώντας βίδες
ελάχιστης διαµέτρου 8 mm και πλακών αντιστήριξης.
H ελάχιστη επιφάνεια επαφής πρέπει να είναι 40 cm² .
Εάν χρησιµοποιούνται συστήµατα ταχείας αποσύνδεσης, αυτά πρέπει να αντέχουν οριζόντιες και κάθετες δυνάµεις 18.000 N, όχι ταυτόχρονα
εφαρµοζόµενες.
Εάν για τη ρύθµιση των καθισµάτων χρησιµοποιούνται ράγες, πρέπει να είναι αυτές που τοποθετεί ο κατασκευαστής στο αναγνωρισµένο
αυτοκίνητο (Τ2 και Τ4) ή αυτές που συνοδεύουν τα καθίσµατα.
2) Tα καθίσµατα πρέπει να στηρίζονται στις βάσεις σε τέσσερα σηµεία, δύο εµπρός και δύο πίσω, χρησιµοποιώντας βίδες µε ελάχιστη διάµετρο
8 mm και ενισχύσεις ενσωµατωµένες στα καθίσµατα. Kάθε σηµείο στήριξης πρέπει να µπορεί να αντέχει δύναµη 15.000 N εφαρµοζόµενη προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση.
3) Tο ελάχιστο πάχος των βάσεων και των πλακών αντιστήριξης είναι 3 mm για τα χαλύβδινα υλικά και 5 mm για τα υλικά από ελαφρό κράµα. H
ελάχιστη διαµήκης διάσταση κάθε βάσης πρέπει να είναι 6 cm.
Όλα τα καθίσµατα του πληρώµατος πρέπει να είναι είτε τα αρχικά, τροποποιηµένα µόνο µε την προσθήκη εξαρτηµάτων µε σήµα κατατεθέν, είτε
αναγνωρισµένα από την ΕΕ, την FMVSS ή τη ∆ΟΑ (πρότυπο 8855/1999) και όχι τροποποιηµένα.
Για καθίσµατα σύµφωνα µε το πρότυπο 8855/1999, το όριο χρήσης τους είναι 5 έτη από την ηµεροµηνία κατασκευής, η οποία αναγράφεται στην
υποχρεωτική ετικέτα.
Η επέκταση χρήσης κατά 2 ακόµα έτη µπορεί να επιτρέπεται από τον κατασκευαστή και πρέπει να φαίνεται από µία επιπλέον ετικέτα.
Σε όλες τις περιπτώσεις τα καθίσµατα πρέπει να διαθέτουν προσκέφαλο, ελάχιστης επιφανείας 400 τετρ. εκατ. για κάθε άτοµο.
Η επιφάνεια πρέπει να είναι συνεχής και να µην εξέχουν εξαρτήµατα.
Η θέση τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να είναι σε πρώτη επαφή µε τα κράνη των οδηγών ή των συνοδηγών σε περίπτωση πρόσκρουσης
κατά την οποία θα εκτιναχθούν τα κεφάλια του πληρώµατος προς τα πίσω, εφόσον αυτοί βρίσκονται καθισµένοι κανονικά στις θέσεις τους.
Αυτό το προσκέφαλο θα πρέπει να µην παρεκκλίνει πάνω απο 5 εκ, όταν µια δύναµη 850Ν εφαρµόζεται σε αυτό µε κατεύθυνση προς τα πίσω.
Η απόσταση µεταξύ του κράνους και του προσκέφαλου, θα πρέπει να είναι ελάχιστη, έτσι ώστε όταν εφαρµόζεται η παραπάνω δύναµη, το
κράνος του πληρώµατος που βρίσκεται κανονικά στην θέση του, να µην µετακινηθεί πάνω απο 5 εκ.
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