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Η Βάςθ ςτιριξθσ GEO για bifacial φωτοβολταϊκϊν panel, αφορά διπάςςαλο 

πλαίςιο το οποίο τοποκετείτε με παςςαλόμπθξθ. Eίναι ςχεδιαςμζνο για τθν 

τοποκζτθςθ ςε 2 ςειρζσ Φ/Β panels.  Οι επιτρεπόμενεσ γωνίεσ κλίςθσ είναι 200 

και  250 , για τθν επίτευξθ των βζλτιςτων αποδόςεων ςε οποιαδιποτε 

περίπτωςθ. Το δίςτυλο πλαίςιο αποτελείται από 2 κατακόρυφουσ  ορκοςτάτεσ  

και  μια κεκλιμζνθ δοκό για τθν υποςτιριξθ των τεγίδων. 

 

Εικόνα 1: Απεικόνιςη bifacial βάςησ Geo-Sol  
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ΒΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΟΣΙΟ ΠΑΑΛΟ 

Ο βόρειοσ κακϊσ και ο νότιοσ πάςςαλοσ είναι διατομισ τφπου U, ςε μορφι 

80Χ40, με πάχοσ καταςκευισ 3mm. Σθμαντικόσ παράγοντασ είναι πωσ θ 

παραπάνω διατομι μπορεί να τοποκετθκεί με μεγάλθ ευκολία από οποιοδιποτε 

εξειδικευμζνο ςυνεργείο, μιασ και το ςχιμα U βοθκά τθν τοποκζτθςθ ακόμα και 

ςε αρκετά πετρϊδεσ ζδαφοσ.  

Oι πάςςαλοι ζμπθξθσ κακϊσ και θ κεκλιμζνθ δοκόσ παράγονται από χάλυβα S235 

JR +AR __EN-10025, o οποίοσ μετά τθν διαμόρφωςθ, του γαλβανίηεται εν κερμϊ 

(HDG) ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO- 1461. Tο πάχοσ επικάλυψθσ 

ψευδαργφρου είναι 70 μm και άνω και εγγυάται το μζγιςτο όριο αντοχισ ςτθν 

οξείδωςθ μζχρι 20 χρόνια βάςθ του Ευρωκϊδικασ 3. 

ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΔΟΚΟ 

Η Κεκλιμζνθ δοκόσ  είναι διατομισ τφπου C, ςε μορφι 120Χ50Χ18 και πάχουσ 

2,5mm, με μικοσ 3500 mm. Φζρει οπζσ τφπου οβάλ ςτθν πλευρά που ςυνδζεται 

με τουσ κάκετουσ παςςάλουσ κακϊσ και  ςτο άνω μζροσ τθσ που ςυνδζονται οι 

τεγίδεσ. Ρροκφπτει από λαμαρίνα πλάτουσ  240 mm. 

ΣΕΓΙΔΕ 

Οι τεγίδεσ καταςκευάηονται από προγαλβανιςμζνο χάλυβα S320+Z275JR, πάχουσ 

2mm, και ζχει είτε τθ μορφι C80X40X15 για ιπιεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, είτε 

C100x50X20 για δυςμενισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Ραράγονται  ςε μικοσ 6700 

mm,αλλά και ςε οποιοδιποτε άλλο επικυμθτό ςτισ απαιτιςεισ των τραπεηιϊν  

των Φ/Β πάρκων. 
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ΑΝΣΙΡΙΔΑ 

Η αντθρίδα αφορά ιςοκλινισ γωνία 50Χ50, με πάχοσ 5mm. Η αντθρίδα ζχει ωσ 

ςτόχο τθ βζλτιςτθ ςυγκράτθςθ και ςτερζωςθ των παςςάλων ςε ευκεία, ϊςτε να 

μθν επθρεάηονται από κάκετα φορτία.  

ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΕ  ΡΑΒΔΟΙ ΣΗΡΙΞΗ 

Χρθςιμοποιοφνται  γωνίεσ διατομισ 30Χ30 με 3mm πάχοσ, και μικουσ ςε max 

ανάπτυγμα των πλαιςίων 3600mm. 

 

Εικόνα 2: Τομή bifacial βάςησ Geo-Sol 
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ΣΡΟΠΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ ΤΝΔΕΗ 

 Ππωσ φαίνεται ςτθν (εικόνα 2) θ κεκλιμζνθ δοκόσ ζχει μικρότερο πρόβολο ςτο 

εμπρόσ  μζροσ απϋότι ςτο πίςω μζροσ. Επομζνωσ θ φορά τοποκζτθςθσ τθσ είναι 

ςυγκεκριμζνθ ωσ προσ τον προςανατολιςμό. Με απλι πρακτικι πρζπει το 

ανοικτό μζροσ των παςςάλων ( U )  να κοιτοφν προσ τθν πλευρά τθσ δφςθσ όςον 

αφορά τον ορίηοντα (εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Προςανατολιςμόσ τοποθζτηςησ 

Η απόςταςθ μεταξφ των κζντρων του εμπρόσ και πίςω παςςάλου ορίηεται ςτα 

2025 mm ενϊ θ μζγιςτθ απόςταςθ ανοίγματοσ μεταξφ των πλαιςίων ορίηεται ςτο 

max 3400 mm. Οι πάςςαλοι ςτθν εν λόγω μελζτθ ζχουν βάκοσ ζμπθξθσ από 1000 

ζωσ 1400mm ανάλογα τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ εδάφουσ. 
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Οι κάκετοι πάςςαλοι ςυνδζονται με τθν κεκλιμζνθ δοκό με βίδεσ Μ 12Χ30 και 

μποροφν να διορκϊςουν ςφάλματα ζωσ 35 mm. 

Οι τεγίδεσ ενϊνονται μετωπικά μεταξφ τουσ και θ ςφνδεςθ επιτυγχάνεται  με τθν 

παρεμβολι ςυνδζςμου τφπου manson, με 4 οπζσ διαμζτρου Φ-14 mm αντίςτοιχα 

ςτισ τεγίδεσ και τα manson και θ ςφςφιξθ επιτυγχάνεται  με βίδεσ Μ 12Χ 30 

(εικόνεσ 4,5). 

 

Εικόνα 4: Όψη τεγίδων 

 

Εικόνα 5: Συνδ. τεγίδων με χρήςη ειδ. τεμ 
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Για τθν ςφνδεςθ τθσ κεκλιμζνθσ με τθν τεγίδα χρθςιμοποιείται ειδικό εξάρτθμα 

που βιδϊνεται επάνω ςτθν κεκλιμζνθ με βίδα Μ8Χ30 και ςφίγγει τθν τεγίδα 

χάρθ ςτθν ειδικι διαμόρφωςθ τθσ, όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα 6. 

 

Εικόνα 6: Σφνδεςη κεκλιμζνησ με τεγίδα 

 Η αντθρίδα ζχει από μία οβάλ τρφπα ςε κάκε άκρο τθσ, με ςκοπό τθ ςφνδεςθ τθσ 

υπό γωνία, από τον βόρειο προσ τον νότιο πάςςαλο. 

Οι αντιςειςμικζσ ράβδοι ςτιριξθσ τοποκετοφνται ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ κάκε 

τραπεηιοφ με αντίρροπθ φορά κατεφκυνςθσ και ςτερεϊνονται με βίδεσ Μ8Χ30 

ςτουσ πίςω παςςάλουσ και ςε απόςταςθ τθσ κάτω οπισ περίπου 200mm από το 

ζδαφοσ. 
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Σε όλεσ τισ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιοφνται 2 ροδζλεσ, οι οποίεσ μπαίνουν, μια ςτο 

κεφάλι και μια ςτο παξιμάδι τθσ κάκε βίδασ. 

 

Εικόνα 7: Πλήρεσ ςετ τεμαχίου βίδασ 

 

ΥΛΙΚΑ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΧΗΣΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΑΣΣΑΛΟΥ 
ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΙΔΑ 

ΒΙΔΕΣ Μ 12 Χ 30 8.8 DIN 933 HDG 

ΟΔΕΛΑ Μ 12 DIN 125 HDG 

ΡΑΞΙΜΑΔΙ Μ 12 ISO 4032 HDG 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΓΙΔΑΣ ΜΕ 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ 

ΒΙΔΕΣ Μ 8 Χ30 8.8 DIN 933 HDG 

ΟΔΕΛΑ Μ 8 DIN 125 HDG 

ΡΑΞΙΜΑΔΙ Μ 8 ISO 4032 HDG 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΜΕ 
ΡΙΣΩ ΡΑΣΣΑΛΟ 

ΒΙΔΕΣ Μ 8 Χ30 8.8 DIN 933 HDG 

ΟΔΕΛΑ Μ 8 DIN 125 HDG 

ΡΑΞΙΜΑΔΙ Μ 8 ISO 4032 HDG 
Πίνακασ 1: Υλικά βιδοποιϊασ 

Για τισ ενδιάμεςεσ ςυνδζςεισ των panel χρθςιμοποιοφνται, ζνα ενδιάμεςο CLAMP 

αλουμινίου, μία βίδα Inox ALEN M8Χ40, κακϊσ και εξάρτθμα ςφςφιξθσ όπωσ τθσ 

εικόνασ 8, μεγζκουσ προςαρμοςμζνο ςτισ διαςτάςεισ τθσ τεγίδασ.  
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Για τισ ακραίεσ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιείται, ζνα ακραίο CLAMP αλουμινίου, μία 

βίδα Inox ALEN M8Χ20 και το αντίςτοιχο ομοίωσ εξάρτθμα ςφςφιξθσ. 

 

Εικόνα 8: Ειδικό τεμάχιο ςφςφιξησ panel 

Πλα τα παραπάνω υλικά που απαρτίηουν το Φ/Β πλαίςιο πλθροφν τθσ αντοχζσ 

των προδιαγραφϊν των εξισ φορτίςεων. 

 Φορτίο Χιονιοφ 0,80 ΚΝ/m2 , με φορτίο Ανζμου 27m/sec, όπου ορίηεται ωσ 

θπειρωτικι ηϊνθ, πζραν  των 10 χιλιομζτρων από τθ κάλαςςα 

(Ευρωκϊδικασ 1). 

 Φορτίο χιονιοφ 0,80 ΚΝ/m2 , με φορτίο Ανζμου 33 m/sec, όπου ορίηεται ωσ 

παρακαλάςςια ηϊνθ (Ευρωκϊδικασ 1). 

PULL OUT TEST 

Το βάκοσ ζμπθξθσ υπολογίηεται κατόπιν δοκιμϊν (pull out)  που 

πραγματοποιοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο ζδαφοσ και ςφμφωνα με τθν ςτατικι 

μελζτθ. 

 

 


