ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆14/19164/97 (ΦΕΚ Β 315) : Έγκριση του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος - 97

Έχοντας υπόψη:
1.
Την απόφαση Ε∆2α/01/21/Φ.Ν.310/8.3.85 του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων,
µε την οποία εγκρίθηκε ο εν ισχύει Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.
2.
Την απόφαση ∆11β/13/3.3.95 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
"Τροποποίηση του Νέου Κανονισµού Σκυροδέµατος για τη Μελέτη και κατασκευή
Έργων από Σκυρόδεµα".
3.
Το άρθρο 21 "Προδιαγραφές και Κανονισµοί Έργων" του Νόµου 1418/84
"∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ 23).
4. Την απόφαση ∆14/1819/20.4.94 του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε µε την
οποία συγκροτήθηκε οµάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κανονισµού
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος του 1985.
5.
Την απόφαση ∆14/13393/οικ/5.3.96 του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, µε την οποία
συγκροτήθηκε Επιτροπή για την επεξεργασία των σχολίων που υποβλήθηκαν κατά
το στάδιο της ∆ηµόσιας κρίσης του Σχεδίου για την αναθεώρηση του Κανονισµού
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος του 1985.
6.
Την απόφαση ∆17α/03/99/Φ.2.2.1/29.10.96 του Πρωθυπουργού και
Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε Χρήστο Βερελή και
Θεόδωρο Κολιοπάνο".
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
1.
Εγκρίνουµε τον "Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος-97" (Κ.Τ.Σ. 97)
οποίος αποτελεί αναθεώρηση του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος του
1985.
2. Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος -97 τίθεται σε ισχύ τρεις µήνες µετά
τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από την ηµεροµηνία ισχύος του Κ.Τ.Σ. - 97 καταργούνται:
α) Το άρθρο 11 του "Κανονισµού δια την µελέτην και εκτέλεσιν οικοδοµικών
έργων εξ ωπλισµένου σκυροδέµατος" Β.∆. 18.2.1954.
β) Η παρ. 1.5 του κεφαλαίου 1 της Π.Τ.Π 504/54 "Σκυροκονιάµατα" (Απόφαση Γ
49617/54).
4.
Η παρούσα απόφαση και ο κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος - 97 να
δηµοσιευθούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

'Αρθρο 1: Αντικείµενο
1.1. Ο Κανονισµός αυτός αφορά το σκυρόδεµα που παρασκευάζεται µε συνήθη
λίθινα αδρανή φαινόµενου ειδικού βάρους 2.40- 3.00 που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τις Μεθόδους Ελέγχου ΣΚ-301 και ΣΚ- 302.
1.2. ∆εν αποτελούν αντικείµενο του Κανονισµού αυτού:
α) το σκυρόδεµα που παρασκευάζεται µε ελαφρύτερα ή βαρύτερα αδρανή, µε
προσµίξεις ελαφρυτέρων ή βαρυτέρων αδρανών και µε αδρανή που προέρχονται
από τη θραύση παλιού σκυροδέµατος.
β) το σκυρόδεµα που διαστρώνεται περιοδικά σε µικρές ποσότητες σε έργα, που
χαρακτηρίζονται από την Υπηρεσία ως "Μικρά Τεχνικά Έργα".
γ) το σκυρόδεµα έργων συνολικού όγκου µέχρι δέκα (10)m3 το οποίο, για
κατηγορία C12/15 και µικρότερη, καλύπτεται από την Ειδική Προδιαγραφή ΣΚ-300
δ) τα ειδικά σκυροδέµατα που δεν συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 12, όπως π.χ.

το σκυρόδεµα ογκωδών έργων ( φραγµάτων κλπ.) το αρχιτεκτονικό σκυρόδεµα,
το σκυρόδεµα οδοστρωµάτων κ.α.
1.3. µέχρι να συνταχθούν ειδικές προδιαγραφές, η παραγωγή και ο έλεγχος των
προηγούµενων σκυροδεµάτων θα ρυθµίζεται στη Σύµβαση του έργου ή µε ειδική
συµφωνία κατασκευαστή και κυρίου του έργου.
1.4. Σηµειώνεται ότι ο Κανονισµός αυτός προδιαγράφει τις ελάχιστες γενικές
απαιτήσεις που πρεπει να ικανοποιεί το σκυρόδεµα των έργων. Ο κύριος του έργου
µπορεί, µετά από συµφωνία να προσθέσει απαιτήσεις ή να αυξήσει την
αυστηρότητα των αναγραφοµένων ιδίως όταν πρόκειται για σκυρόδεµα που
προορίζεται για ειδικά έργα, δεν µπορεί όµως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να µειώσει
την αυστηρότητα των αναγραφοµένων.

'Αρθρο 2:Συµβολισµοί
Στον κανονισµό αυτό οι κατωτέρω συµβολισµοί έχουν την ακόλουθη έννοια:
f28= Συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή συµβατικού δοκιµίου σε
θλίψη, σε ηλικία 28 ηµερών
fck= Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη
fm= Μέση αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη
fa= Απαιτούµενη αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη
Xn= Μέσος όρος αντοχής η συµβατικών δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας
Χi= Αντοχή ενός συµβατικού δοκιµίου µιας δειγµατοληψίας s= Τυπική απόκλιση
των αντοχών ενός αριθµού συµβατικών δοκιµίων
2.1. Μονάδες
1Pa= 1N/m2 1MPa=1N/mm2= 10.2Kp/cm2 1Kp/cm=0.098 MPa
2.2. Κατηγορίες σκυροδέµατος
Για τη µελέτη και κατασκευή των έργων χρησιµοποιούνται οι κατηγορίες
σκυροδέµατος του Πίνακα 2.2. όπου ο πρώτος αριθµός κάθε κατηγορίας ορίζει τη
χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου και ο δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή
κύβου σε MPa

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Κατηγορίες σκυροδέµατος
Κατηγορία
fck,κυλ fckκύβου
σκυροδέµατος (MPa)
(MPa)
C8/10
8
10
C12/15
12
15
C16/20
16
20
C20/25
20
25
C25/30
25
30
C30/37
30
37
C35/45
35
45
C40/50
40
50
C45/55
45
55
C50/60
50
60

'Aρθρο 3: Ορισµοί
Για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού δίνονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
3.1.Συµβατικό δοκίµιο είναι το δοκίµιο που έχει τις διαστάσεις και τη µορφή που
προβλέπονται στον Κανονισµό αυτό και του οποίου η λήψη γίνεται σύµφωνη µε τη
Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-350 και τα αναφερόµενα στο άρθρο 13.1. , η παρασκευή και
η συντήρηση σύµφωνα µε τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-303, και ο έλεγχος σύµφωνα µε
τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ - 304 σε ηλικία 28 ηµερών. Η αντοχή αυτού του δοκιµίου

στις 28 ηµέρες ορίζεται ως συµβατική αντοχή σε θλίψη δοκιµίου ή αντοχή
συµβατικού δοκιµίου σε θλίψη f28.
3.2. Χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη fck θεωρείται εκείνη η τιµή
αντοχής κάτω της οποίας υπάρχει 5% πιθανότητα να βρεθεί η τιµή αντοχής ενός
τυχαίου δοκιµίου.
3.3. Μέση αντοχής σκυροδέµατος σε θλίψη, fm είναι ο µέσος όρος αντοχής όλων
των συµβατικών δοκιµίων που θα µπορούσαν να παρασκευασθούν από µία
σηµαντικά µεγάλη ποσότητα σκυροδέµατος αν ολόκληρη αυτή η ποσότητα
µετατρεπόταν σε δοκίµια. Το σκυρόδεµα της σηµαντικά µεγάλης ποσότητας πρέπει
να έχει παρασκευασθεί µε τα ίδια υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια µηχανικά
µέσα.
3.4. Απαιτούµενη αντοχή σκυροδέµατος σε θλίψη fa είναι η τιµή της µέσης
αντοχής fm για την οποία το σκυρόδεµα του έργου έχει µια ορισµένη πιθανότητα
αποδοχής, όταν εξετάζεται µε τα Κριτήρια συµµορφώσεως του Κανονισµού αυτού.
Οι αναλογίες υλικών της Μελέτης Συνθέσεων πρέπει να εξασφαλίζουν µέση αντοχή
fm τουλάχιστον ίση µε την απαιτούµενη fa.
3.5. Ανάµιγµα, είναι η ποσότητα σκυροδέµατος που προκύπτει από µία φόρτωση,
ανάµιξη και αποφόρτωση του αναµικτήρα. Η ποσότητα αυτή πρέπει να είναι
µικρότερη ή το πολύ ίση από εκείνη που επιτρέπουν οι προδιαγραφές λειτουργίας
του αναµικτήρα.
3.6. Παρτίδα είναι η ποσότητα του σκυροδέµατος που αξιολογείται από τα δοκίµια
µιας δειγµατοληψίας. Η ποσότητα αυτή πρέπει να έχει παρασκευασθεί µε τα ίδια
υλικά, τις ίδιες αναλογίες και τα ίδια µηχανικά µέσα.
3.7. Εργοταξιακό σκυρόδεµα, λέγεται το σκυρόδεµα στο οποίο ο κύριος του έργου
ή η Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων έχει πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο της
παραγωγής σε όλες τις φάσεις της, δηλαδή όταν µπορεί να ελέγχει τα υλικά του
σκυροδέµατος, τα µηχανήµατα παραγωγής, µπορεί να µεταβάλλει τις αναλογίες
συνθέσεως και τη διαδικασία αναµίξεως και µπορεί να ελέγχει το έτοιµο προϊόν σε
οποιαδήποτε θέση ( µέσα στον αναµικτήρα, µετά την αποφόρτωση, µετά τη
µεταφορά κλπ.). Το εργοταξιακό σκυρόδεµα µπορεί να παρασκευάζεται δίπλα στο
έργο ή σε µεγαλύτερη απόσταση, οπότε και µεταφέρεται µε αυτοκίνητα
αναδευτήρες. Μπορεί ακόµα να παρασκευάζεται σε εργοστάσιο έτοιµου
σκυροδέµατος όταν, µετά από συµφωνία, εξασφαλίζονται οι διευκολύνσεις για την
εκτέλεση των προηγούµενων ελέγχων.
Το εργοταξιακό σκυρόδεµα θεωρείται "σκυρόδεµα µικρών έργων" οταν
παρασκευάζεται µε τις αναλογίες υλικών που δίνονται από τη Μελέτη Συνθέσεως
(Σχέση 2) του άρθρου 5.2.2.1 ) χωρίς να έχει προηγηθεί η παρασκευή, στο
εργοτάξιο, δοκιµαστικών αναµιγµάτων για τον προσδιορισµό της τυπικής
αποκλίσεως, και δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 13.5.Το εργοταξιακό
σκυρόδεµα θεωρείται " σκυρόδεµα µεγάλων έργων" αν ικανοποιούνται όλες οι
απαιτήσεις του άρθρου 13.5. Ο χαρακτηρισµός του έργου ως "µικρού" ή "
µεγάλου" γίνεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα άρθρα 13.4. και 13.5.
3.8. Εργοστασιακό σκυρόδεµα, λέγεται το σκυρόδεµα στο οποίο ο κύριος του
έργου ή η Υπηρεσία
ο επιβλέπων ή ο κατασκευαστής δεν έχει δικές τους
πληροφορίες για τα υλικά, τις αναλογίες συνθέσεως και τη διαδικασία παραγωγής
ελέγχει δε µόνο το έτοιµο προϊόν στη θέση παραδόσεως του. Το εργοστασιακό
σκυρόδεµα είναι κατά κανόνα έτοιµο (άρθρο 3.9).
3.9. Έτοιµο σκυρόδεµα, λέγεται το σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε απόσταση
από το έργο και µεταφέρεται σ'αυτό:
α) µετά από πλήρη ανάµιξη, µε φορτηγά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα - αναδευτήρες.
β) µετά από µερική ανάµιξη ή χωρίς να έχει γίνει εισαγωγή νερού, µε αυτοκίνητα
αναµικτήρες.
Στη δεύτερη περίπτωση, η εισαγωγή νερού και η ανάµιξη γίνεται στη διαδροµή
µέχρι το έργο ή το έργο πριν από την παράδοση. Το έτοιµο σκυρόδεµα µπορεί να
είναι εργοστασιακό ή εργοταξιακό.
Μέγιστος κόκκος αδρανούς είναι η διάσταση του µικρότερου κόσκινου µιας σειράς
από το οποίο διέρχεται το 95% τουλάχιστον της ποσότητας του αδρανούς.

3.11.Πρόσθετα σκυροδέµατος είναι υλικά που προστίθενται στο νωπό µίγµα ,σε
µικρές ποσότητες, για να προσδώσουν σε αυτό ορισµένες ιδιότητες, ή για να
βελτιώσουν άλλες.
3.12.Υφυγρο σκυρόδεµα είναι το σκυρόδεµα µε σχεδόν µηδενική κάθιση, δηλαδή
µε πολύ µικρή εργασιµότητα.
3.13. Ρευστό σκυρόδεµα είναι το σκυρόδεµα µε µεγάλη εργασιµότητα ( συνήθως
µε κάθιση µεγαλύτερη από 19cm) και εσωτερική συνοχή, που δεν αποµίγνυται.
Επιτυγχάνεται µε την προσθήκη υπερευστοποιητικού και διαστρώνεται µε ελάχιστη
δαπάνη ή χωρίς δόνηση.
3.14.Πλαστικότητα είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέµατος που καθορίζει την
αντίσταση του σε παραµόρφωση ή την ευκολία µε την οποία µορφοποιείται στους
ξυλότυπους.
3.15. Εργασιµότητα είναι η ιδιότητα του νωπού σκυροδέµατος που χαρακτηρίζει
την ευκολία µε την οποία αυτό µεταφέρεται, διαστρώνεται και συµπυκνώνεται.
3.16. Αντλησιµότητα είναι η ικανότητα του νωπού σκυροδέµατος να µεταφέρεται
µέσα σε σωλήνες ωθούµενο µε κατάλληλη πίεση, χωρίς να χάνει την οµοιογένεια
και την εργασιµότητα του.
3.17.Απόµιξη είναι ο διαχωρισµός των χονδρόκοκκων συστατικών του νωπού
σκυροδέµατος από το σύνολο του µίγµατος.
3.18 Εξίδρωση είναι η ανάδυση νερού στην επιφάνεια του µόλις διαστρωµένου
σκυροδέµατος ή της τσιµεντοκονίας.
3.19 Εξάπλωση είναι ένα µέτρο εργασιµότητας που εκφράζεται µε τη µέση
διάµετρο σε cm που αποκτά µια κωνική στήλη νωπού σκυροδέµατος, η οποία
µορφώθηκε επάνω στην τράπεζα εξαπλώσεως, έπειτα από ορισµένο αριθµό
αναπηδήσεων της τράπεζας.
3.20 Κάθιση είναι ένα µέτρο εργασιµότητας που εκφράζεται µε την απώλεια
ύψους, σε cm, που παρουσιάζει µια κωνική στήλη νωπού σκυροδέµατος όταν
ανασυρθεί η κωνική µήτρα ( κώνος καθίσεως) µε την οποία µορφώθηκε.

'Αρθρο 4: Υλικά παρασκευής σκυροδέµατος
4.1. Γενικά
Τα υλικά του σκυροδέµατος δηλαδή τα αδρανή, το τσιµέντο, το νερό και τα
πρόσθετα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται
στις επόµενες παραγράφους.
4.2. Τσιµέντο
Το τσιµέντο πρέπει να συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του Π.∆. 244/29.2.80 "Περί
Κανονισµού Τσιµέντου για έργα από Σκυρόδεµα" (ΦΕΚ 69Α/28.3.1980).
4.3. Αδρανή υλικά
4.3.1.Τα αδρανή υλικά αποτελούνται από λίθινους κόκκους, είτε φυσικούς, οπότε
ονοµάζονται φυσικά ή συλλεκτά αδρανή, είτε από κόκκους που προκύπτουν από
τη θραύση όγκων πετρώµατος ή τη θραύση όγκων πετρώµατος ή τη θραύση
φυσικών αδρανών, οπότε ονοµάζονται θραυστά αδρανή. Οι κόκκοι µπορεί να
έχουν περίπου το ίδιο ή διαφορετικό µέγεθος.
4.3.2 Θραυστά αδρανή
Τα θραυστά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου
ΕΛΟΤ 408 "Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέµατα" µε τις ακόλουθες
τροποποιήσεις και προσθήκες.
43.2.1.Υιοθετούνται οι δύο από τις τρεις σειρές προτύπων κόσκινων που
αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 408, µε τις ακόλουθες ονοµασίες:
α) "σειρά γερµανικών Κοσκίνων ή Γερµανικά Κόσκινα" εκείνα που περιγράφονται
στα DIN 4187 και DIN 4188.
b) "σειρά Αµερικανικών Κοσκίνων ή Αµερικανικά Κόσκινα" εκείνα πυο
περιγράφονται στο ASTM E 11.
Τα γερµανικά κόσκινα θα συµβολίζονται µε το Σύµβλο ...... που θα γράφεται πριν
απο τον αριθµό του κοσκίνου.

Τα αµερικάνικα κόσκινα θα συµβολίζονται µε το Σύµβολο Νο που θα γράφεται πριν
από τον αριθµό του κοσκίνου µέχρι και το κόσκινο Νο4 ενώ τα µεγαλύτερου
ανοίγµατος θα συµβολίζοναι µε το µέγεθος της βροχίδας σε ίντσες.
4.3.2.2. Για σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 και µεγαλύτερης τα αδρανή πρέπει να
προσκοµίζονται χωρισµένα σε τρία (3) τουλάχιστον κλάσµατα.
4.3.2.3. Όλα τα κλάσµατα των αδρανών ενός έργου πρέπει να ελέγχονται µε τη
σειρά των κοσκίνων
που χρησιµοποιήθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως του
σκυροδέµατος.
Ως άµµος ορίζεται το κλάσµα το διερχόµενο από το κόσκινο.... 8 ή το 3/8" σε
ποσοστό 100% και από το κόσκινο ...4 ή το Νο4 σε ποσοστό τουλάχιστον 95%.
4.3.2.5. Τα συνηθέστερα κλάσµατα µε κόκκο µεγαλύτερο από το µέγιστο κόκκο
της άµµου είναι το "ρυζάκι" το "γαρµπίλι" (λεπτό, χοντρό) και τα "σκύρα".
Στο επόµενο κλάσµα µετά την άµµο δεν επιτρέπεται να υπάρχει υλικό διερχόµενο
από το κόσκινο...2 ή Νο 8 σε ποσοστό µεγαλύτερο από 25% όπως επίσης και υλικό
διερχόµενο από το κόσκινο ...1 ή Νο 16 σε ποσοστό µεγαλύτερο από 2%.
4.3.2.6. Το ποσοστό των κόκκων της άµµου που περνάει από το κόσκινο
0.25
δεν πρέπει να υπερβαίνει:
α) το 24% του ξερού βάρους της άµµου, όταν πρόκειται για σκυρόδεµα
κατηγορίας C25/30 ή µεγαλύτερης.
β) το 30% του ξερού βάρους της άµµου, όταν πρόκειται για σκυρόδεµα
κατηγορίας µικρότερης της C25/30. g) το 37% του ξερού βάρους της άµµου, όταν
πρόκειται για άοπλα σκυροδέµατα χωρίς ειδικές απαιτήσεις ( στεγανό σκυρόδεµα,
ανθεκτικό σκυρόδεµα, σκυρόδεµα δαπέδων κτλ.) 4.3.2.7. Ως παιπάλη ορίζεται το
µέρος του αδρανούς που περνάει από το Αµερικάνικο πρότυπο κόσκινο Νο
200(75µm) και προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-305.
Η παιπάλη της άµµου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 16% του ξερού βάρους της και
η παιπάλη των πιο χονδρόκοκκων κλασµάτων ( ρυζάκι, γαρµπίλι, σκύρα) δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1% του ξερού βάρους τους.
Για άοπλα σκυροδέµατα χωρίς ειδικές απαιτήσεις επιτρέπεται παιπάλη στην άµµο
µέχρι 20% του ξερού βάρους της.
4.3.2.8. Αν χρησιµοποιούνται δύο διαφορετικές άµµοι, οι απαιτήσεις των άρθρων
4.3.2.6 και 4.3.2.7 ισχύουν για το µίγµα των άµµων.
4.3.2.9 ∆εν ορίζεται επιτρεπόµενο ανώτερο όριο για το ποσοστό της άµµου που
περνάει από το κόσκινο Νο100 (150µm).To διάγραµµα ΙΙ του Σχεδίου Προτύπου
ΕΛΟΤ 408 δεν υιοθετείται από αυτόν τον κανονισµό.
4.3.2.10 Αν χρησιµοποιείται αδρανές µέγιστου κόκκου 31.5mm στα Γερµανικά
κόσκινα ή 1'' στα Αµερικάνικα Κόσκινα, η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος
των αδρανών πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια του ∆ιαγράµµατος Ι του
Κανονισµού αυτού και των Πινάκων 4.3.2.10α και 4.3.2.10β που αντικαθιστούν το
∆ιάγραµµα Ι και τους Πίνακες 2γ και 2β αντίστοιχα του Σχεδίου Προτύπου EΛΟΤ
408.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.10α.
Ορια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
31.5mm για τη σειρά των Γερµανικών κοσκίνων DIN 4188 και DIN 4187.
Koσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασία Άνοιγµα Υποζώνη ∆ Υποζώνη Ε Υποζώνη Ζ
0.25
25µm
2-13
13-17
17-23
1
1mm
10-30
30-44
44-58
2
2mm
18-40
40-55
55-67
4
4mm
30-52
52-67
67-76
8
8mm
45-68
68-80
80-86
16
16mm
70-87
87-93
93-96
31.5
31.5mm
100
100
100

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.10β
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
1'' για τη
σειρά των Αµερικανικών κοσκίνων ASTM E 11
Κόσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασια Ανοιγµα Υποζώνη Υποζώνη Υποζώνη
∆
Ε
Ζ
0.25*
250µm
2-13
13-17
17-23
Νο 50
300µm
3-14
14-20
20-27
No 30
600µm
6-23
23-34
34-44
No16
1.18mm
12-32
32-47
47-60
No 8
2.36mm
21-43
43-58
58-69
No 4
4.75mm
33-56
56-70
70-78
3/8''
9.5mm
51-73
73-84
84-89
1/2''
12.5mm
61-80
80-89
89-93
1''
25.0mm 95-100
100
100
1 1/2''
37.5mm
100
100
100
* To κόσκινο αυτό ανήκει στη σειρά των Γερµανικών κοσκίνων
4.3.2.11 Αν χρησιµοποιείται αδρανές µεγίστου κόκκου 63 mm στα Γερµανικά
κόσκινα ή 1 1/2'' στα Αµερικάνικα κόσκινα, η κοκκοµετρική διαβάθµιση του
µίγµατος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια του ∆ιαγράµµατος ΙΙ
του Κανονισµού αυτού και των Πινάκων 4.3.2.11α και 4.3.2.11β.
4.3.2.12.Αν χρησιµοποιείται αδρανές µέγιστου κόκκου 16mm στα Γερµανικά
κόσκινα ή 1/2'' στα Αµερικανικά κόσκινα ή 1/2'' στα Αµερικανικά κόσκινα, η
κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται µέσα
στα όρια του ∆ιαγράµµατος ΙΙΙ του Κανονισµού αυτού και των Πινάκων 4.3.2.12α
και 4.3.2.12β. Στην περίπτωση αυτή το αδρανές µπορεί να προσκοµίζεται
χωρισµένο σε δύο κλάσµατα (άµµο και γαρπίλι).
4.3.2.13
Αν χρησιµοποιείται αδρανές µεγίστου κόκκου 8mm στα Γερµανικά
κόσκινα ή 3/8'' στα Αµερικάνικα κόσκινα, η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος
των αδρανών πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια του ∆ιαγράµµατος IV του
Κανονισµού αυτού και των Πινάκων 4.3.2.13α και 4.3.2.13β. Στη περίπτωση αυτή
το αδρανές προσκοµίζεται χωρισµένο σε δύο κλάσµατα (άµµο και γαρµπίλι).
4.3.2.14 Η καµπύλη της κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως του µίγµατος των αδρανών
που προορίζεται για οπλισµένο σκυρόδεµα προορίζεται για οπλισµένο σκυρόδεµα
πρέπει να βρίσκεται στην υποζώνη ∆ των ∆ιαγραµµάτων Ι,ΙΙ,ΙΙ ή ΙV ανάλογα µε το
µέγιστο κόκκο του χρησιµοποιούµενου αδρανούς. Για σκυρόδεµα κατηγορίας
C30/37 ή µικρότερης, ο εργοδότης ή η Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων του έργου
µπορούν να προδιαγράψουν ως περιοχή του µίγµατος την υποζώνη Ε των
∆ιαγραµµάτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και IV. Η υποζώνη Ζ του ∆ιαγράµµατος Ι αφορά µόνο το
άοπλο σκυρόδεµα. Ειδικά για το αντλησιµο σκυρόδεµα ισχύει το άρθρο 12.10.
4.3.2.15 Ο έλεγχος του ποσοστού εύθρυπτων κόκκων της παρ.
4.2.1. του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 408 θα γίνεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο
Ελέγχου ΣΚ-306.
4.3.2.16 Οι έλεγχοι αντοχής µητρικού πετρώµατος, οργανικών προσµίξεων και
ισοδυνάµου άµµου µπορούν να παραλείπονται όταν το λατοµείο διαθέτει
πιστοποιητικά ελέγχου από Εργαστήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ή από Εργαστήρια των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ή από αναγνωρισµένα Εργαστήρια (άρθρο
15.8) και από τα οποία πιστοποιητικά προκύπτει οτι τα προϊόντα του ικανοποιούν
τις αντίστοιχες απαιτήσεις του κανονισµού αυτού.
4.3.2.17. Αδρανή µε αντοχή µητρικού πετρώµατος µεταξύ 45MPa και 65MPa
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκυρόδεµα όταν ικανοποιηθούν για σκυρόδεµα
όταν ικανοποιούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις αδρανών αυτού του Κανονισµού και
εφόσον από τη Μελέτη Συνθέσεως αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η απαιτούµενη
αντοχή του σκυροδέµατος για το οποίο προορίζονται.

4.3.2.18. Αδρανή µε αντοχή µητρικού πετρώµατος µικρότερη από 45MPa µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για επιχρισµένο οικοδοµικό σκυρόδεµα όταν ικανοποιούν τις
υπόλοιπες απαιτήσεις αδρανών αυτού, του Κανονισµού και εφόσον από τη Μελέτη
Συνθέσεως αποδειχθεί ότι επιτυγχάνεται η απαιτούµενη αντοχή του σκυροδέµατος
για το οποίο προορίζονται.
4.3.2.19. Η σχεδίαση της κοκκοµετρικής καµπύλης των αδρανών θα γίνεται σε
διαγράµµατα παρόµοια προς τα Ι.ΙΙ.ΙΙΙ, IV ανάλογα µε το µέγιστο κόκκο του
µίγµατος των αδρανών.
4.3.3. Φυσικά αδρανή
Τα φυσικά αδρανή πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Σχεδίου Προτύπου
ΕΛΟΤ 408 " Θραυστά αδρανή για συνήθη σκυροδέµατα" πλην του ελέγχου
αντοχής µητρικού πετρώµατος µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις.
4.3.3.1. Η παιπάλη της φυσικής άµµου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του ξερού
βάρους της άµµου.
4.3.3.2.
Φυσικά αδρανή από θάλασσα που δεν έχουν πληθεί, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για παρασκευή οπλισµένου σκυροδέµατος, αν η περιεκτικότητα
τους σε χλωριούχα άλατα, εκφρασµένη σε ισοδύναµο ποσοστό άνυδρου
χλωριούχου ασβεστίου (CACl2) δεν υπερβαίνει το 1% του βάρους του τσιµέντου.
Σε προεντεταµένο σκυρόδεµα απαγορεύεται η χρησιµοποίηση φυσικών αδρανών
από θάλασσα που δεν έχουν πλυθεί.
4.3.3.3. Αν χρησιµοποιείται µίγµα θραυστής και φυσικής άµµου, η απαίτηση του
άρθρου 4.3.3.1. εξακολουθεί να ισχύει για τη φυσική άµµο.
4.3.3.4. Αν χρησιµοποιείται µίγµα θραυστής και φυσικής άµµου η απαίτηση του
άρθρου 4.3.3.2. ισχύει για το µίγµα των άµµων.
4.3.4.
Αποθήκευση δειγµατοληψία και έλεγχοι των αδρανών 4.3.4.1. Η
αποθήκευση των αδρανών πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
α) Να µη διαχωρίζονται οι κόκκοι των αδρανών όπως π.χ. συµβαίνει όταν ένα
χονδρόκοκκο ανδρανές αδειάζεται από µεγάλο ύψος ή όταν αναµοχλεύεται.
β) να αποφεύγεται η ανάµιξη διαφορετικών αδρανών, όπως π.χ. συµβαίνει όταν
δύο σωροί εφάπτονται χωρίς ενδιάµεσο χώρισµα.
γ) να αποφεύγεται η ρύπανση τους, από επιβλαβείς προσµίξεις ( χώµα, λύµατα
κλπ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.11α
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
63mm για τη σειρά των Γερµανικών κοσκίνων DIN 4188 και DIN 4187.
%
Κόσκινα ∆ιερχόµενα
Ονοµασία Ανοιγµα Υποζώνη ∆ Υποζώνη Ε
0.25
250µm
2-11
11-16
1
1mm
6-26
26-39
2
2mm
11-34
34-49
4
4mm
19-42
42-59
8
8mm
30-56
56-71
16
16mm
46-71
71-84
31.5
31.5mm
72-90
90-96
63
63mm
100
100
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.12α
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
16mm, για τη σειρά των Γερµανικών κοσκίνων DIN 4188 και DIN 4187.
Kόσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασία Ανοιγµα Υποζώνη ∆ Υποζώνη Ε
0.25
250µm
2-13
13-18
1
1mm
12-32
32-49

2
4
8
16

2mm
4mm
8mm
16mm

21-42
36-63
60-85
100

42-62
63-80
85-94
100

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.13α
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
8mm, για τη σειρά των γερµανικών κοσκίνων DIN 4188 και DIN 4187.
Κόσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασία Ανοιγµα Υποζώνη ∆ Υποζώνη Ε
0.25
250µm
5-11
11-21
1
1mm
21-42
42-57
2
2mm
36-57
57-71
4
4mm
61-74
74-85
8
8mm
95-100
100
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.11β
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
1 1/2" για τη σειρά των Αµερικανικών κοσκίνων ASTM E 11
Κόσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασία Ανοιγµα Υποζώνη ∆ Υποζώνη Ε
0.25*
250µm
2-11
11-16
No 50
300µm
3-13
13-19
No 30
600µm
4-20
20-30
No16
1.18mm
7-29
29-42
No8
2.36mm
12-36
36-51
No4
4.75mm
21-45
45-62
3/8"
9.5mm
34-60
60-74
1/2"
12.5mm
41-66
66-80
3/4"
19.0mm
51-75
75-87
1"
25.0mm
60-84
84-93
1 1/2"
37.5mm
95-100
100
2"
50.0mm
100
100
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.12β
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
1/2" για τη σειρά των Αµερικανικών κοσκίνων ASTME E 11
Κόσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασία Άνοιγµα Υποζώνη ∆ Υποζώνη Ε
0.25*
250µm
2-13
13-18
Νο 50
300µm
3-14
14-22
No 30
600µm
8-23
23-37
No16
1.18mm
14-34
34-52
No8
2.36mm
24-47
47-66
No 4
4.75mm
42-68
68-84
3/8"
9.5mm
70-91
91-97
1/2"
12.5mm
95-100
100
3/4"
19.0mm
100
100

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2.13β
Όρια κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µίγµατος θραυστών αδρανών µέγιστου κόκκου
3/8" για τη σειρά των Αµερικανικών κοσκίνων ASTM E 11
Κοσκινα
∆ιερχόµενα %
Ονοµασία
Άνοιγµα
Υποζώνη ∆
Υποζώνη Ε

0.25*
No 50
No 30
No 16
No 8
No 4
3/8"

250µm
300µm
600µm
1.18mm
2.36mm
4.75mm
9.5mm

5-11
7-15
15-30
25-45
42-61
69-80
100

11-21
15-26
30-43
45-60
61-74
80-88
100

4.3.4.2. Η δειγµατοληψία των αδρανών στο εργοτάξιο θα γίνεται σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στη ΣΚ-319 και η µείωση του δείγµατος στην επιθυµητή ποσότητα
για δοκιµές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη ΣΚ-324.
4.3.4.3.
Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα ελέγχου του δείγµατος των
αδρανών δεν συµφωνούν, µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού αυτού, γίνονται δύο
ακόµη δειγµατοληψίες και υπολογίζονται οι µέσοι όροι των αποτελεσµάτων
ελέγχου των τριών (3) δειγµατοληψιών (αν πρόκειται για έλεγχο κοκκοµετρικών
διαβαθµίσεων υπολογίζονται οι µέσοι όροι των διερχοµένων από κάθε κόσκινο) Αν
και αυτοί οι µέσοι όροι δεν συµφωνούν µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού αυτού, ο
σωρός των αδρανών από το οποίον έγινε η δειγµατοληψία απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που η ασυµφωνία περιορίζεται µόνο στην οµοιοµορφία της
διαβαθµίσεως των κλασµάτων ο Επιβλέπων έχει το δικαίωµα να µην απορρίψει το
σωρό αλλά:
α) να επαναλάβει τη Μελέτη Συνθέσεως
β) Να κάνει λογιστική διόρθωση των αναλογιών της Μελέτης Συνθέσεως αν δεν
υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για την επανάληψη της Μελέτης Συνθέσεως και οι
αποκλίσεις στη διαβάθµιση των αδρανών περιορίζεται στις 10 εκατοστιαίες µονάδες
για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των ...4 ή ΝΟ 4 , τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα
κόσκινα της άµµου ( εκτός του κοσκίνου ....0.25) και τις 5 εκατοστιαίες µονάδες
για το κόσκινο ..0.25.
4.3.3.3. Οι απαιτούµενες ελάχιστες ποσότητες δειγµάτων αδρανών υλικών για
τους συνήθεις εργαστηριακούς ελέγχους αναφέρονται στον Πίνακα 4.3.4.4..
4.3.4.5. Ο έλεγχος της κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως των αδρανών υλικών των
εργοταξιακών σκυροδεµάτων πρέπει να επαναλαµβάνεται µετά την κατανάλωση
περίπου 80m3 σκύρων, 40m3 γαρµπιλιού και 80m3 άµµου, εκτός αν κατά τη
διάστρωση µιας ηµέρας καταναλίσκονται µεγαλύτερες ποσότητες αδρανών, οπότε
ο έλεγχος πρέπει να επαναλαµβάνεται στην αρχή κάθε διαστρώσεως. Επίσης
πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε φορά που η κάθιση του σκυροδέµατος
παρουσιάζει ουσιώδη µεταβολή χωρίς να έχουν µεταβληθεί οι αναλογίες των
υλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.4.4. Απαιτούµενες ποσότητες για την εξέταση των αδρανών
Ελάχιστη απαιτούµενη
∆οκιµή
ποσότητα αδρανών σε kg
Aµµος Γαρµπίλι Σκύρα
ή
χαλίκια
Κοκκοµετρική ανάλυση
20
30
40
Φαινόµενο βάρος
Ισοδύναµου άµµου
αντοχή σε τριβή
και κρούση κατά
30
40
LOS ANGELES
Aντοχή σε αποσάρθρωση
(υγεια)
10
20
30

Ο έλεγχος των άλλων χαρακτηριστικών των αδρανών θα επαναλαµβάνεται όταν
φαίνεται µαρκοσποπτικά ότι τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν µεταβληθεί ή όταν
αλλάζει η πηγή προµήθειας των αδρανών.
4.3.4.6.
Αν υπάρχουν σωροί µε όγκους µικρότερους από εκείνους που
προβλέπονται στο άρθρο 4.3.4.5., που έχουν σχηµατιστεί σε διαφορετικές
ηµεροµηνίες, τότε ο καθένας από τους σωρούς αυτούς πρέπει να εξετάζεται
χωριστά.
4.3.4.7. Αδρανή, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα πρέπει να αποµακρύνονται από
το χώρο του εργοταξίου.
4.3.4.8. Μεταξύ του αγοραστή αδρανών και του λατοµείου παραγωγής τους θα
συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που θα παραδοθούν, µε ανοχές που δεν
θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των ..4
ή Νο4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο
κόσκινο ...0.25 δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες µε την προϋπόθεση
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου
4.3.2.6..
4.3.4.9. Κάθε φορτίο αδρανών λατοµείου ρέπει να συνοδεύεται µε ενυπόγραφο,
από τον παραγωγό ή από εκπρόσωπο του, ∆ελτίο κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως
των αδρανών.
4.3.4.10. Ο αγοραστής έχει το δικαίωµα να µη δεχτεί φορτίο αδρανούς, του
οποίου η διαβάθµιση όπως φαίνεται στο ∆ελτίο του λατοµείου, διαφέρει από εκείνη
που συµφωνήθηκε, µε τις ανοχές του άρθρου 4.3.4.8..
4.3.4.11. Αν κατά το έλεγχο του φορτίου αδρανούς που θα διενεργήσει ο
αγοραστής διαπιστωθεί ότι η διαβάθµιση του υλικού
δεν είναι εκείνη που
βεβαιώνεται στο ∆ελτίο του λατοµείου, τότε, εφόσον ο αγοραστής δεν θέλει να
χρησιµοποιήσει αυτό το φορτίο, το λατοµείο είναι υποχρεωµένο να το
αποµακρύνει.
4.3.4.12. Το λατοµείο είναι υποχρεωµένο να έχει στη διάθεση των αρµοδίων για
τον έλεγχο οργάνων της Πολιτείας, καθώς και στη διάθεση των αγοραστών, τα
αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει.
4.3.4.13. Ο έλεγχος των αδρανών ενός έργου γίνεται πάντοτε µε τη σειρά
κοσκίνων που χρησιµοποιήθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως.
4.4. Νερό
4.4.1.
Το νερό αναµίξεως και συντηρήσεως πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 345.
4.4.2.
Θαλασσινό νερό δεν θα χρησιµοποιείται για παρασκευή οπλισµένου
σκυροδέµατος, εκτός αν αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από την έλλειψη
κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από τη φύση του έργου. Η χρήση του
θαλασσινού νερού θα πρέπει να προβλέπεται στη Σύµβαση του έργου η οποία
απαραίτητα θα περιγράφει τα αναγκαία πρόσθετα µέτρα που θα πρέπει να
ληφθούν σε τέτοιες περιπτώσεις ( π.χ. χρήση ειδικών χαλύβων, είδος τσιµέντου,
αύξηση της επικάλυψης κλπ.) Η σύµφωνα µε τα παραπάνω χρήση θαλασσινού
νερού θα εγκρίνεται από την αρµόδια ελέγχουσα ∆ηµόσια Αρχή.
4.4.3.
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση θαλασσινού νερού για την παρασκευή
προεντεταµένου σκυροδέµατος.
4.4.4.
Θαλασσινό νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή φέροντος
άοπλου σκυροδέµατος µόνον εφόσον η απαιτούµενη αντοχή αυξηθεί κατά 15%.
4.5. Πρόσθετα σκυροδέµατος
.5.1.
Το πρόσθετο που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο πρέπει να είναι το πρόσθετο
που χρησιµοποιήθηκε και ελέγχθηκε στη Μελέτη Συνθέσεως σκυροδέµατος. Ο
κύριος του έργου ή ο Επιβλέπων Μηχανικός (για τα ιδιωτικά έργα) ή η αρµόδια
Υπηρεσία (για τα ∆ηµόσια έργα), έχουν το δικαίωµα να απορρίψουν αιτιολογηµένα
τη χρήση ενός προσθέτου. Η ευθύνη πάντως για τη χρήση των προσθέτων
παραµένει σε κάθε περίπτωση στον
ανάδοχο του έργου ή στο εργοστάσιο
παραγωγής σκυροδέµατος.
4.5.2.
Ο προµηθευτής του προσθέτου πρέπει να εφοδιάσει τον κύριο του έργου
ή την αρµόδια Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου µε τα πιστοποιητικά ελέγχου του
προσθέτου για τον τύπο τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
- λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως
- τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιµοποιήσεως
µεγαλύτερης δόσεως.
- χηµική ονοµατολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του προσθέτου.
- την περιεκτικότητα του προσθέτου σε χλώριο εκφρασµένη σε άνυδρο CaCl2 ως
ποσοστό του βάρους του προσθέτου.
- αν το πρόσθετο δηµιουργεί φυσαλίδες αέρα
- τον επιτρεπόµενο χρόνο αποθηκεύσεως και οδηγίες για τις απαιτούµενες
συνθήκες αποθηκεύσεως.
- δήλωση συµβιβαστότητας των προσθέτων σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται
συγχρόνως δύο ή περισσότερα πρόσθετα.
4.5.3.
Η δαπάνη για τον έλεγχο των προσθέτων θα καταβάλλεται από τον
προµηθευτή τους ή τον κατασκευαστή του έργου.
4.5.4.
Η Μελέτη Συνθέσεως του σκυροδέµατος πρέπει να έχει γίνει µε πρόσµιξη
του προσθέτου ή των προσθέτων, αν αυτά είναι περισσότερα.
4.5.5.
Απαγορεύεται η χρήση προσθέτων που δηµιουργούν ιόντα χλωρίου για
σκυρόδεµα οπλισµένο ή προεντεταµένο ή σε περίπτωση που στο σκυρόδεµα θα
ενσωµατωθούν εξαρτήµατα από αλουµίνιο.
4.5.6.
Τα αερακτικά πρόσθετα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της
Ειδικής Προδιαγραφ.ης ΣΚ-307
4.5.7.
Τα επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα πρέπει
να συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ- 308 για τον
αντίστοιχο τύπο.
4.5.8.
Τα υπερρρευστοποιητικά πρόσθετα πρέπει να συµφωνούν µε τις
απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-316.
4.5.9
Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι
του ίδιου εργοστασίου, θα έχουν την ίδια εµπορική ονοµασία µε αυτά που
χρησιµοποιήθηκαν στη Μελέτη Συνθέσεως και θα προστίθενται σε αυτήν, µε
ευθύνη του αναδόχου του έργου ή του εργοστασίου παραγωγής. Μεταβολή αυτής
της αναλογίας µπορεί να γίνει µε έγκριση του Επιβλέποντα ή της Υπηρεσίας. Η
ποσότητα υπερρευστοποιητικού που πιθανώς θα απαιτηθεί επιτόπιου στο έργο για
τη βελτίωση της εργασιµότητας εκτιµάται µε ευθύνη του εργοστασίου παραγωγής
σκυροδέµατος.

'Αρθρο 5: Σύνθεση σκυροδέµατος
5.1. Γενικά Το σκυρόδεµα πρέπει να έχει µελετηθεί και να παρασκευάζεται έτσι
ώστε:
- να έχει οµοιογένεια
- να έχει την εργασιµότητα εκείνη που θα επιτρέψει να διαστρωθεί και να
συµπυκνωθεί ικανοποιητικά µε τα διαθέσιµα µέσα και
- να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις άλλες πρόσθετες ιδιότητες, οι
οποίες προδιαγράφονται για το έργο.
5.2. Μελέτη Συνθέσεως
5.2.1. Υποχρεώσεις
5.2.1.1. Οι αναλογίες των υλικών για την παρασκευή του σκυροδέµατος θα
καθορίζονται από εργαστηριακή Μελέτη Συνθέσεως. Η Μελέτη Συνθέσεως είναι
υποχρεωτική για κάθε ποιότητα σκυροδέµατος, όπως επίσης και για οποιονδήποτε
σκυρόδεµα ειδικών απαιτήσεων ( στεγανό σκυρόδεµα, ανθεκτικό σκυρόδεµα
κλπ.)∆εν είναι υποχρεωτική για το σκυρόδεµα υποστρώσεων, ισοπεδωτικών
στρώσεων και άλλων βοηθητικών κατασκευών, που δεν µετέχουν ουσιαστικά στη
λειτουργία του έργου.
5.2.1.2. Στα έργα όπου το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επιτόπου ο κατασκευαστής
είναι υποχρεωµένος να φροντίσει για την έγκαιρη διενέργεια της Μελέτης
Συνθέσεως. Την ευθύνη της αντιπροσωπευτικότητας των υλικών και της
εφαρµογής της Μελέτης Συνθέσεως στο εργοτάξιο έχει ο Επιβλέπων Μηχανικός,

Αν δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, η δαπάνη της Μελέτης Συνθέσεως βαρύνει
τον ιδιοκτήτη του έργου.
5.2.1.3.
Στα ∆ηµόσια έργα που εκτελούνται από εργοληπτική επιχείρηση ο
υπόχρεος για τη διενέργεια της µελέτης Συνθέσεως και για την καταβολή της
σχετικής δαπάνης, ορίζεται από την Σύµβαση του έργου. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετικός όρος στη Σύµβαση η δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
5.2.1.4. Οι Μελέτες Συνθέσεως σκυροδέµατος γίνονται από τα Εργαστήρια του
ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα Εργαστήρια των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και τα
αναγνωρισµένα Εργαστήρια ( άρθρο 15.8.).
5.2.1.5. Η Μελέτη Συνθέσεως κάθε ποιότητας σκυροδέµατος πρέπει να γίνεται
στην αρχή του έργου και πρέπει να επαναλαµβάνεται:
α) όταν αλλάζει η πηγή λήψεως των αδρανών
β) όταν τα αδρανή παρουσιάζουν διαφορετική διαβάθµιση από εκείνη που είχαν
στη Μελέτη Συνθέσεως µε αποκλίσεις που υπερβαίνουν τις 10 εκατοστιαίες
µονάδες για τα κόσκινα τα µεγαλύτερα των
... 4 η Νο 4 , τις 8 εκατοστιαίες
µονάδες για τα κόσκινα της άµµου ( εκτός του κοσκίνου ..0.25) και τις 5
εκατοστίαιες µονάδες για το κόσκινο ...0.25.
γ) όταν αλλάζουν τα πρόσθετα ή ο τύπος του τσιµέντου
δ) όταν το µίγµα παρουσιάζει τάσεις αποµίξεως ή η κάθιση του δεν είναι δυνατό να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8.6. µολονότι τηρούνται οι αναλογίες της
Μελέτης Συνθέσεως.
5.2.2. Απαιτούµενη αντοχή
5.2.2.1. Αν υπάρχουν στοιχεία τυπικής αποκλίσεως s, που έχουν προκύψει απο
60 τουλάχιστον διαδοχικά δοκίµια διαφορετικών αναµιγµάτων, που έγιναν µε τα
ίδια υλικά, τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής και για σκυρόδεµα του οποίου η
χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει περισσότερο από 7MPa από εκείνη του υπόψη
έργου τότε η απαιτούµενη αντοχή πρέπει να έχει τουλάχιστον την τιµή που
υπολογίζεται από τη Σχέση:
fa= fck+2.01s
όταν πρόκειται για σκυρόδεµα µεγάλων έργων ( άρθρο 13.5.) και από τη Σχέση:
fa= fck+2.14 s
όταν πρόκειται για σκυρόδεµα µικρών έργων ( άρθρο 13.4.)
Η απαιτούµενη αντοχή fa του εργοστασιακού σκυροδέµατος πρέπει να καθορίζεται
από τα ίδια τα εργοστάσια, και να είναι τουλάχιστον ίση µε ( άρθρο 12.1.1.5)
fa= fck+ 1.64s
Αν η τιµή της τυπικής αποκλίσεως που προαναφέρθηκε έχει προκύψει µε τις
προηγούµενες προϋποθέσεις για τη χαρακτηριστική αντοχή από λιγότερα των 60
δοκίµια, όχι όµως και λιγότερα των 15, τότε η τιµή αυτή, πριν εισαχθεί στις
Σχέσεις (1), (2) και (3) πρέπει να πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο συντελεστή
του Πίνακα 5.2.2.1.
Αν η τιµή της τυπικής αποκλίσεως ( µετά τον πολλαπλασιασµό της µε τον
αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα 5.2.2.1.) είναι µικρότερη από 3MPa τότε στις
Σχέσεις (1) ,(2) και (3) πρέπει να εισάγεται τιµή s= 3MPa

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2.1. Συντελεστής διορθώσεως της τυπικής αποκλίσεως
Αριθµός δοκιµίων
Συντελεστής
πολλαπλασιασµού
15
1.27
20
1.18
30
1.09
40
1.05
50
1.02
60 ή περισσότερα 1.00
5.2.2.2. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία τυπικής αποκλίσεως ή υπάρχουν, αλλά από
λιγότερα των 15 δοκίµια ή ακόµα αν η χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέµατος

δεν ικανοποιεί την απαίτηση του άρθρου 5.2.2.1., τότε ο υπολογισµός της
απαιτούµενης αντοχής από τις Σχέσεις (1), (2) και (3) πρέπει να γίνεται µε την
παραδοχή τυπικής αποκλίσεως s= 5Mpa αν θα χρησιµοποιηθούν θραυστά αδρανή
και s= 6 ΜΡα αν θα χρησιµοποιηθούν φυσικά αδρανή.
5.2.3. Στοιχεία µελέτης Συνθέσεως
5.2.3.1. Η Μελέτη Συνθέσεως σκυροδέµατος πρέπει να γίνεται µε τα αδρανή το
τσιµέντο, τα πρόσθετα και το νερό (αν αυτό είναι αµφιβόλου ποιότητας), που θα
χρησιµοποιηθούν στο έργο. Τα υλικά αυτά πρέπει να τα προσκοµίζει στο
Εργαστήριο εκείνος που ζητά τη Μελέτη Συνθέσεως. Οι αναλογίες των υλικών που
θα δίνονται στη Μελέτη Συνθέσεως πρέπει να εξασφαλίζουν το µίγµα τα
ακόλουθα:
-την εργασιµότητα που προδιαγραφεί ο Μελετητής ή ο Επιβλέπων.
Η εργασιµότητα του σκυροδέµατος θα εκφράζεται σε εκατοστά καθισης, σύµφωνα
µε τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-309.
Αν δεν προδιαγράφεται εργασιµότητα, η Μελέτη Συνθέσεως θα γίνεται για
σκυρόδεµα µε κάθιση 10-12 cm όταν τα αδρανή είναι θραυστά και 6-10cm όταν
όλα τα αδρανή, ή µερικά από αυτά, είναι φυσικά.
Εκτός από την κάθιση µπορεί να προδιαγράφεται και εξάπλωση όπως αυτή
περιγράφεται στη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ- 318.
Και σ'αυτήν όµως την περίπτωση θα ισχύουν για την καθιση όσα αναφέρονται στα
άρθρα 5.2.4. και 8.5. έως και 8.7. του κανονισµού αυτού. Σε ύφυγρα µίγµατα
µπορεί να προδιαγράφεται και χρονος Vebe , σύµφωνα µε τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ310.
- τις πρόσθετες πιθανών ιδιότητες που θα προδιαγράφει ο Μελετητής ή ο
Επιβλέπων (αντλησιµότητα, στεγανότητα, ανθεκτικότητα κλτ.) όσο αυτές είναι
δυνατόν να πραγµατοποιηθούν µε τα υλικά που προσκοµίστηκαν στο Εργαστήριο.
- µέση αντοχή ίση τουλάχιστον µε την απαιτούµενη fa.
- άλλες αντοχές ή άλλα στοιχεία που ζητάει ο ενδιαφερόµενος (αντοχή σε κάµψη,
αντοχή σε διάρρηξη κλτ.) 5.2.3.2.
Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που
αναφέρονται στο άρθρο 5.2.3.1. δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν µε τα υλικά
που προσκοµίστηκαν, το Εργαστήριο θα συµβουλεύει εκείνον που ζητά τη Μελέτη
Συνθέσεως για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα υλικά ή για την πλήρη
αντικατάσταση τους.
5.2.3.3. Εφόσον ζητηθεί , στη Μελέτη Συνθέσεως θα δίνεται η καµπύλη του
λόγου νερό/ τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον +-3 MPa
εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.
5.2.3.4. H ποσότητα του νερού που θα δίνεται στις αναλογίες υλικών της Μελέτης
Συνθέσεως θα αναφέρεται σε ξερά αδρανή υλικά. Σε ξερά επίσης αδρανή υλικά
αναφέρονται οι οριακές τιµές λόγου Ν/Τ που δίνονται σε άλλες παραγράφους του
Κανονισµού αυτού.
5.2.4. Κάθιση
5.2.4.1. Η κάθιση για την οποία και θα συντάσσεται η Μελέτη Συνθέσεως πρέπει
να καθορίζεαι από το Μελετητή ή τον Επιβλέποντα σύµφωνα µε τις ειδικές
απαιτήσεις του έργου.
5.2.4.2.
Το σκυρόδεµα που συµπυκνώνεται µε συνήθη δονητικά µέσα στο
εργοτάξιο για τη µόρφωση φορέων πρέπει να έχει κάθιση τουλάχιστον 5cm αν
παρασκευάζεται µε θραυστά υλικά και τουλάχιστον 3cm αν παρασκευάζεται µε
φυσικά υλικά. Σκυρόδεµα µε µικρότερη κάθιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για
τη µόρφωση προκατασκευασµένων στοιχείων, δαπέδων, ογκωδών έργων ή άλλων
ειδικών κατασκευών.
5.2.5. Ελάχιστες απαιτήσεις
5.2.5.1. Για το οπλισµένο σκυρόδεµα χωρίς ειδικές απαιτήσεις, για τα ειδικά
σκυροδέµατα οπλισµενα ή άοπλα του άρθρου 12, καθώς και για το προεντεταµένο
σκυρόδεµα ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα
5.2.5.1.

5.2.5.2.
Σκυρόδεµα το οποίο έχει επικακυφθεί µε οποιοδήποτε υλικό εκτός
επιχρίσµατος, (πλάκες, πλακίδια, φύλλα αλουµινίου, χρώµατα, στεγανοποιητικές
επαλείψεις κ.α.) θεωρείται, για τις απαιτήσεις του Πίνακα 5.2.5.1. ανεπίχριστο.
5.2.5.3. Ο µέγιστος κόκκος του σκυροδέµατος δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος
από το 1/3 του πάχους του στοιχείου που θα κατασκευαστεί από αυτό το
σκυρόδεµα.

'Αρθρο 6: Ανάµιξη σκυροδέµατος
6.1. Τα αδρανή υλικά και το τσιµέντο πρέπει να µετριούνται σε βάρος και το νερό
σε βάρος ή όγκο.
6.2. Τα στερεά πρόσθετα σε σκόνη πρέπει να µετριούνται σε µέρη βάρους και τα
υγρά πρόσθετα σε µέρη βάρους ή όγκου.
6.3. Μέτρηση των αδρανών σε όγκο επιτρέπεται µόνο σε µικρά έργα ( άρθρο
13.4.) Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) η απαιτούµενη αντοχή θα υπερβαίνει τη χαρακτηριστική κατά 12MPa αν
χρησιµοποιούνται θραυστά αδρανή και 14MPa αν χρησιµοποιούνται φυσικά
αδρανή.
β) η ποσότητα του αναµίγµατος θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθµό σάκων
τσιµέντου.
γ) τα δοχεία µετρήσεως των κλασµάτων (άµµου, γαρµπιλιού, σκύρων) θα έχουν
σηµαδευτεί στο κατάλληλο ύψος, που θα προκύψει αφού οι ποσότητες κλασµάτων
του πρώτου αναµίγµατος, ζυγιστούν και τοποθετηθούν µέσα στα δοχεία.
6.4. Ο αναµικτήρας πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος Β του
Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346. Απαγορεύεται η χρήση αναµικτήρων κονιάµατος για
οποιαδήποτε ποιότητα σκυροδέµατος.
6.5. Ο χρόνος αναµίξεως είναι εκείνος που αναγράφεται στις προδιαγραφές του
αναµικτήρα.
Οπωσδήποτε όµως δεν θα είναι µικρότερος από 1min. Ο χρόνος αναµίξεως
µετριέται µετά την εισαγωγή όλων των υλικών στον αναµικτήρα. Μικρότερος
ελάχιστον χρόνος αναµίξεως επιτρέπεται όταν:
α) ο αναµικτήρας είναι βίαιος αναµίξεως οι δε προδιαγραφές του προβλέπουν
µικρότερο χρόνο.
β) ο έλεγχος οµοιοµορφίας που έγινε σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β του Σχεδίου
Προτύπου ΕΛΟΤ 346 έχει αποδείξει ότι µικρότερος χρόνος είναι ικανοποιητικός.
6.6. Τα αδρανή θα µετριούνται µε ακρίβεια +-3 % του βάρους τους, το τσιµέντο
µε ακρίβεια +-2% του βάρους του, το νερό µε ακρίβεια +-2% και τα πρόσθετα µε
ακρίβεια +-3% του βάρους ή του όγκου τους ανάλογα µε το αν είναι σε σκόνη ή
σε µορφή υγρού.
6.7. Τα υλικά του σκυροδέµατος θα µπαίνουν στον αναµικτήρα µε τις αναλογίες
που προβλέπονται στη Μελέτη Συνθέσεως, αφού οι αναλογίες άµµου και νερού
διορθωθούν ανάλογα µε τη φυσική υγρασία των αδρανών. Ο έλεγχος της
υγρασίας των αδρανών και οι σχετικές διορθώσεις πρέπει να γίνονται πριν από
κάθε σκυροδέτηση.
6.8. ∆εν πρέπει να γίνεται φόρτωση του αναµικτήρα αν το προηγούµενο ανάµιγµα
δεν έχει αποφορτωθεί.
6.9. Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο µίγµα ( όπως στεγανοποιητικών ή
άλλων προσθέτων) µετά την αποµάκρυνση του από τον αναµικτήρα. Σε έτοιµο
σκυρόδεµα που µεταφέρεται µε αυτοκίνητο - αναδευτήρα επιτρέπεται µόνο η
προσθήκη υπερρευστοποιητικού, που θα συνοδεύεται από επανανάµιξη του
µίγµατος για 3min.

'Aρθρο 7: Μεταφορά σκυροδέµατος
7.1. κατά την µεταφορά του µέχρι τη διάστρωση το σκυρόδεµα πρέπει να
προστατεύεται από τη βροχή ή την πρόσµιξη του µε ξένα υλικά και δεν πρέπει να
χάνει την οµοιογένεια του.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.5.1.
Απαιτήσεις για τα σκυροδέµατα που καλύπτονται απο το Κ.Τ.Σ.
Σκυρόδεµα χωρίς ειδικές απαιτήσεις
Επιχρισµένο
Μέγισ.
Μεγισ.
Μεγισ.
Μεγισ
κόκκος
κοκκος
κοκκος
κοκ.
3/8' ή
1/2''ή
1'' ή
11/2
8mm
16mm 31.5mm 63mm
Τύπος τσιµέντου
Μέγιστος λόγος
0.70
0.70
0.70
0.70
(Ν/Τ)
Ελάχιστη
περιεκτικότητα
320
300
270
270
τσιµέντου (kg/m3)
Eλάχιστη
κατηγορία αντοχής
Κοκκοµετρική
καµπύλη µίγµατος
αδρανών
(Συνέχεια Πίνακα)
Σκυρόδεµα
Σκυρόδεµα µειωµένης
Σκυρόδεµα
ανθεκτικό
υδατοπερατότητας
µέσα σε
επιφανειακη
νερό(όχι)
φθορά
διαβρωτικο

350
C25/30
Kάτω µισό
υποζώνης ∆

Σκυρόδεµα
εκτεθειµένο
σε αέρα
κορεσµένο
µε θαλάσσια
άλατα
(παραθαλάσιο
περιβάλλον)

0.60
330

Μέγιστος
κόκκος
1'' ή
31.5mm

Μέγιστος
κοκκος
1/2 ''ή
16mm

0.58
350

0.50
400

Κοντά στη µέση γραµµή της υποζώνης ∆

Κοντά στη
µέση γραµµή της
υποζώνης ∆
(Συνέχεια Πίνακα)
Σκυρόδεµα
ανθεκτικό σε
χηµικές προσβολές

Ισχύει ο Πίνακας
12.4 του Κ.Τ.Σ.

Ι ή ΙΙ
0.60
350
Κοντά στη
µέση γραµ
µή της
υποζών. ∆

Ανεπίχριστο
Μέγισ. Μεγισ.
κοκ.
κοκ.
3/8''ή
1/2''ή
8mm
16mm
0.67

350

Μεγισ.
κοκ.
1''ή
16mm

Μεγισ.
κοκ.
1 1/2
ή63mm

0.67

0.67

0.67

330

300

300

Σκυρόδεµα
στη
θάλασσα

0.48
400

Κοντά στη µέση
γραµµή
της
υποζώνης ∆

Κοντά στη µέση
γραµµή της Υποζώνης ∆

7.2. Αν η µεταφορά γίνεται µε αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο αναδευτήρα ισχύουν όσα
αναφέρονται στην παρ. 2 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 για το "έτοιµο
σκυρόδεµα".
7.3. Αν χρησιµοποιείται αντλία, αυτή δεν πρέπει να µεταβάλλει την οµοιογένεια και
την εργασιµότητα του µίγµατος ( άρθρο 12.10.).

'Αρθρο 8: ∆ιάστρωση σκυροδέµατος
8.1. Η εκφόρτωση πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη θέση τελικής
διαστρώσεως, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση του σκυροδέµατος µε φτυάρια ή
τσουγκράνες.
Απαγορεύεται η µετακίνηση µε τον δονητή.
8.2. Αν η εκφόρτωση δεν είναι δυνατόν αν γίνει στη θέση διαστρώσεως, θα
χρησιµοποιούνται για την ενδιάµεση µεταφορά αντλίες, κεκλιµένα επίπεδα,
µεταφορικές ταινίες ή άλλα µέσα που δεν προκαλούν απόµιξη του µίγµατος.
8.3. Απαγορεύεται η ελεύθερη πτώση του σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο
των 2.5 µέτρων.
Σ'αυτή τη περίπτωση πρέπει να χρησιµοποιούνται κατάλληλοι σωλήνες που θα
κατεβάζουν το σκυρόδεµα µέχρι τη θέση διαστρώσεως ή θα ανοίγονται παράθυρα
στον ξυλότυπο σε ενδιάµεσα ύψη.
8.4. Απαγορεύεται η διάστρωση ολόσωµων πλακών σε δύο στρώσεις (στάρωµα)
εφόσον το πάχος των πλακών δεν υπερβαίνει τα 60cm. Αν το πάχος µιας πλάκας
είναι µεγαλύτερο από 60cm θα τηρούνται όσα αναφέρονται στο άρθρο 9.3.
8.5. Το σκυρόδεµα θα διαστρώνεται στο έργο µε την καθιση που προβλέπεται στη
Μελέτη Συνθέσεως. Όταν όµως οι ανάγκες του έργου το απαιτούν, ο Επιβλέπων ή
η Υπηρεσία µπορεί να µεταβάλλει την κάθιση προσαρµόζοντας τις αναλογίες των
υλικών σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται στη Μελέτη Συνθέσεως.
8.6. Η κάθιση του σκυροδέµατος πρέπει να µετριέται πριν από τη διάστρωση σε
δείγµα που θα παίρνεται µετά την αποφόρτωση του ενός τρίτου περίπου του
αναµίγµατος ή του ενός τρίτου του φορτίου του αυτοκινήτου αν πρόκειται για
έτοιµο σκυρόδεµα
(εργοταξιακό ή εργοστασιακό). Η τιµή της καθίσεως θα
προκύπτει ως µέσος όρος των µετρήσεων δυο δοκιµών που θα γίνονται σε
ποσότητες σκυροδέµατος προερχόµενες από το ίδιο αρχικό δείγµα. Η τιµή αυτή
προκειµένου περί εργοταξιακού σκυροδέµατος δεν πρέπει να διαφέρει από την
κάθιση της Μελέτης Συνθέσεως, ή την κάθιση που έχει διαµορφώσει επί τόπου
του έργου ο Επιβλέπων µε κατάλληλη προσαρµογή των αναλογιών της Μελέτης
Συνθέσεως περισσότερο από το ένα τεταρτο της. Η κάθιση του έτοιµο
εργοστασιακού σκυροδέµατος πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια της κατηγορίας
καθίσεως του Πίνακα 12.1.1.16. Αν η τιµή που µετρήθηκε βρίσκεται έξω από αυτά
τα όρια γίνονται ακόµη δύο δοκιµές σε νέο δείγµα και υπολογίζεται ο µέσος όρος
των τεσσάρων µετρήσεων.
Οι τέσσερις µετρήσεις πρέπει να γίνουν σε διάστηµα 15min.
Αν πρόκειται για έτοιµο σκυρόδεµα του οποίου η αποφόρτωση καθυστέρησε, από
υπαιτιότητα του αγοραστή, περισσότερο από µισή ώρα το εργοστάσιο δεν
ευθύνεται για τη µειωµένη κάθιση.
8.7. Ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µη δεχτεί ανάµιγµα ή φορτίου
έτοιµου σκυροδέµατος το οποίο έχει κάθιση µεγαλύτερη από εκείνη που
αναφέρεται στο άρθρο 8.6.
8.8. Ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία µπορεί να δεχτεί ανάµιγµα ή φορτίο έτοιµου
σκυροδέµατος µε κάθιση µικρότερη από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 8.6. αν

αυτή αποκατασταθεί επί τόπου µε την προσθήκη υπερρευστοποιητικού. Η δαπάνη
του υπερρευστοποιητικού βαρύνει το εργοστάσιο.
8.9. Ο Επιβλέπων ή η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει την επιτόπου αύξηση της
εργασιµότητας του φορτίου έτοιµου σκυροδέµατος πέραν της τιµής της
παραγγελίας (άρθρο 12.1.1.16). Η αύξηση της εργασιµότητας θα γίνεται µόνο µε
υπερρευστοποιητικό. Η δαπάνη του υπερρευστοποιητικού βαρύνει τον αγοραστή.
8.10 Αν στο µίγµα υπάρχει αερακτικό, το ποσοστό αέρα δεν πρέπει να διαφέρει
από το αντίστοιχο ποσοστό της Μελέτης Συνθέσεως ή το ποσοστό της παραγγελίας
αν πρόκειται για έτοιµο σκυρόδεµα, περισσότερο από +- 1%. Ο έλεγχος του
ποσοστού αέρα θα γίνεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο Ελέγχου ΣΚ-311 και µε την ίδια
διαδικασία που γίνεται και ο έλεγχος της καθίσεως ( άρθρο 8.6.).
8.11 Εφόσον πρόκειται να διαστρωθεί στο έδαφος ένα οπλισµένο δοµικό στοιχείο,
µε οπλισµό στην κάτω επιφάνεια του (π.χ. µια πλάκα θεµελιώσεως) το έδαφος θα
πρέπει να καλύπτεται σε µια ισοπεδωτική στρώση σκυροδέµατος µέσου πάχους
τουλάχιστον 50mm.

'Αρθρο 9: Συµπύκνωση σκυροδέµατος
9.1. Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος πρέπει να γίνεται µε δονητή.
Όταν το σκυρόδεµα έχει µεγάλη κάθιση ( µεγαλύτερη από 20cm) και το πάχος του
στοιχείου που διαστρώνεται είναι µικρό, τότε, µετά από έγκριση του Επιβλέποντα ή
της Υπηρεσίας η δόνηση µπορεί να παραλειφθεί και να γίνει τακτοποίηση του
µίγµατος µε σανίδα ή ράβδο.
9.2. Το είδος του δονητή ( εσωτερικός δονητής, δονητής ξυλοτύπου, δονητής
επιφάνειας κλπ.) και ο αριθµός των δονητών που θα χρησιµοποιηθούν εξαρτάται
από τη µορφή του στοιχείου που σκυροδετείτε και τη διαδικασία διαστρώσεως,
προδιαγράφεται δε στη σύµβαση του έργου.
9.3. Όταν το πάχος του στοιχείου του σκυροδέµατος είναι µεγάλο, η διάστρωση
πρέπει να γίνεται σε στρώσεις µε πάχος όχι µεγαλύτερο από 60cm. Η επιφάνεια
των στρώσεων πρέπει να διαµορφώνεται κατά τη διάστρωση οριζόντια και όχι να
οριζοντοποιείται µε το δονητή. Κάθε στρώση πρέπει να διαστρώνεται όσο το
σκυρόδεµα της προηγούµενης στρώσεως είναι πλαστικό, ώστε να αποφεύγεται η
δηµιουργία αρµού εργασίας. Οι αποστάσεις µεταξύ των διαδοχικών θέσεων του
δονητή θα είναι ίσες µε 1.5 Α περίπου, όπου Α η ακτίνα ενέργειας του δονητή.
κατά τη δόνηση το στέλεχος του δονητή θα εισχωρεί στην υποκείµενη στρώση
κατά 5cm περίπου.
Απαγορεύεται η δόνηση σιδηροπλισµού του οποίου ένα τµήµα βρίσκεται ήδη
βυθισµένο σε σκληρυµένο σκυρόδεµα.
9.4. Η εξωτερική δόνηση µε δονητή ξυλοτύπου ή επιφάνειας, µπορεί να
εφαρµοστεί µόνον όταν η ακαµψία και η ευστάθεια του ξυλοτύπου ή του
σιδηροτύπου το επιτρέπουν.
9.5. Επαναδόνηση του σκυροδέµατος επιτρέπεται µόνο όταν το σκυρόδεµα είναι
αρκετά πλαστικό ώστε το δονητικό στέλεχος, όταν ταλαντώνεται, να µπορεί να
βυθίζεται στο σκυρόδεµα µε το δικό του βάρος, δηλαδή χωρίς να πιέζεται από το
χειριστή.

'Αρθρο 10: Συντήρηση σκυροδέµατος
10.1.
Η συντήρηση είναι υποχρεωτική για κάθε έργο. Αρχίζει αµέσως µετά τη
διάστρωση και πρέπει να διαρκεί για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τις
κλιµατολογικές συνθήκες και τις ειδικές απαιτήσεις του έργου (άρθρο 12). Το
χρονικό αυτό διάστηµα δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από επτά (7) ηµέρες για
την πρώτη φάση συντηρήσεως. Εάν η συντήρηση που γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 10.2. διακόπτεται στις 7 ηµέρες, για το διάστηµα από τις 7 µέχρι τις 28
ηµέρες, θα ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 10.3.
10.2.
Η συντήρηση πρέπει να δηµιουργεί τις συνθήκες θερµοκρασίας και
υγρασίας που θα επιτρέψουν να ενυδατωθεί το µεγαλύτερο ποσοστό τσιµέντου του

µίγµατος. Για τη θερµοκρασία συντηρήσεως ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα
12.8. και 12.9. Η απαραίτητη υγρασία για τη συντήρηση εξασφαλίζεται:
α) µε µεθόδους που απαγορεύουν ή επιβραδύνουν την εξάτµιση νερού του
µίγµατος, όπως ο ψεκασµός µε ειδικά υγρά που σχηµατίζουν επιφανειακή
µεµβράνη, η επικάλυψη µε λινάτσες, άµµο, αδιάβροχα φύλλα κτλ.
β) µε µεθόδους που αντικαθιστούν το νερό που εξατµίζεται όπως κατάβρεγµα ,
πληµµύρισµα κλτ.
10.3.
Αν στη Σύµβαση του έργου δεν αναφέρεται διαφορετικά και αν δεν
προβλέπεται παγετός, η συντήρηση θα γίνεται ως εξής:
Αµέσως µετά το τέλος της διαστρώσεως όλες οι ελεύθερες επιφάνειες του
σκυροδέµαος θα σκεπάζονται µε λινάτσες.
ΟΙ λινάτσες θα διατηρούνται υγρές ολόκληρο το 24ωρο, και για επτά τουλάχιστον
ηµέρες. Σ'αυτό το διάστηµα η κυκλοφορία του προσωπικού και κάθε άλλη εργασία
αναγκαία για τη συνέχιση του έργου θα γίνεται πάνω στις λινάτσες. Η ίδια µέθοδος
και για το ίδιο χρονικό διάστηµα θα εφαρµόζεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες,
µετά την αποµάκρυνση του ξυλοτύπου τους.
Αν οι λινάτσες αποµακρυνθούν πριν από τη συµπλήρωση 14 ηµερών από τη
διάστρωση, για το χρονικό διάστηµα από τις 7 µέχρι τις 14 ηµέρες, το σκυρόδεµα
θα διαβρέχεται µέχρι κορεσµού της επιφάνειας του δύο φορές την ηµέρα και από
τις 14 µέχρι τις 28 ηµέρες µια φορά την ηµέρα.
10.4.
Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου συντηρήσεως και η εν γένει πρόοδος
της σκληρύνσεως ελέγχεται µε δοκίµια, τα οποία παραµένουν δίπλα στο έργο και
συντηρούνται όπως αυτό ("δοκίµια του έργου") Οι αντοχές αυτών των δοκιµίων
δεν θα λαµβάνονται υπόψη στους ελέγχους συµµορφώσεως.
10.5.
Τα δοκίµια της παρ.
10.4. επιβάλλονται µόνο στην περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή όταν οι
κλιµατολογικές συνθήκες είναι δυσµενείς. Η αρµόδια Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων
µηχανικός µπορεί να ζητήσει τη λήψη αυτών των δοκιµίων και σε άλλες
περιπτώσεις αν θέλει να ελέγξει την αποδοτικότητα µιας µεθόδου συντηρήσεως.
10.6.
Τα δοκίµια της παρ. 10.4 θα κατασκευάζονται ως δίδυµα των δοκιµίων 7 ή
28 ηµερών, σύµφωνα µε τη Μέθοδο Έλεγχου ΣΚ-304.
10.7.
Αν η συντήρηση γίνει µε µεµβράνη που σχηµατίζεται στην επιφάνεια του
σκυροδέµατος µε ψεκασµό υγρού, το υγρό αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της προδιαγραφής Σκ-314.
10.8.
Η διαβροχή λίγης ώρας και γενικά η διαβροχή που δεν συνεχίζεται
ολόκληρο το 24ωρο δεν θεωρείται ικανοποιητική συντήρηση για τις µικρές ηλικίες
του σκυροδέµατος.
Εφαρµόζεται µόνο µετά το τέλος της φάσεως της κύριας συντηρήσεως, όπως
αναφέρεται στην παρ. 10.3.

'Αρθρο 11: Ξυλοτυποι
11.1.
Στον κανονισµό αυτό ο όρος " Ξυλότυπος" χρησιµοποιείται για όλα τα είδη
των τύπων ( καλουπιών) και των αναγκαίων ικριωµάτων ανεξαρτήτως υλικού
κατασκευής τους. Όπου χρειάζεται να γίνει διάκριση των µεταλλικών ή των
πλαστικών τύπων θα χρησιµοποιούνται οι όροι "σιδηροτύπος" και "πλαστικότυπος".
11.2.
Οι ξυλότυποι πρέπει να υπολογίζονται, όπου χρειάζεται, και να
κατασκευάζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορούν να φέρουν όλες τις
κατακόρυφες, και οριζόντιες δυνάµεις που αναπτύσσονται κατά την κατασκευή του
σκελετού του σκυροδέµατος, χωρίς να υποχωρούν ή να παραµορφώνονται.
Απαγορεύεται η χρήση εύκαµπτων λεπτών φύλλων (λαµαρίνες, χαρτόνια κλπ.) για
τη συµπλήρωση του ξυλοτύπου σε οποιαδήποτε θέση.
11.3.
Οι αρµοί µεταξύ των στοιχείων του ξυλοτύπου πρέπει να είναι αρκετά
κλειστοί ώστε να εµποδίζουν τη διαφυγή τσιµεντοκονίας.
11.4.
Πριν από τη διάστρωση πρέπει να αποµακρύνονται από τον ξυλότυπο και
τις επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος που θα καλυφθούν µε νέο σκυρόδεµα
(υποστυλώµατ, τοιχία κλπ.) όλα τα ξένα σώµατα (ξύλα, χαρτιά, πολυστερίνη κ.α.)

Αν ο ξυλότυπος είναι υδατοαπορροφητικός (σανίδες, κόντρα - πλακέ κτλ. που δεν
έχουν επαλειφθεί µε αποκολλητικά υλικά κ.α. ) τότε θα διαβρέχεται µέχρι
κορεσµού. θα διαβρέχονται επίσης οι επιφάνειες του σκληρυµένου σκυροδέµατος
που θα καλυφθούν µε νέο σκυρόδεµα. Απαγορεύεται η διάστρωση τσιµεντοκονίας
σ'αυτές τις επιφάνειες.
11.5.
Η αφαίρεση των ξυλοτυπων µπορεί να γίνει µόνο όταν το σκυρόδεµα έχει
αποκτήσει ικανή αντοχή, ώστε να φέρει, µε τις προϋποθέσεις που έχουν ληφθεί
υπόψη στο στατικό υπολογισµό, όλα τα φορτία αφαιρέσεως των ξυλοτύπων (ή
σιδηροτύπων) ή τα φορτία µε τα οποία πρόκειται να φορτιστεί µέχρι την ηλικία
των 28 ηµερών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις όπου σε στοιχεία
που δεν έχουν ακόµη ενηλικιωθεί στηρίζονται ξυλότυποι υπερκειµένων
κατασκευών.
11.6.
Όταν η εξέλιξη της σκληρύνσεως δεν παρακολουθείται µε δοκίµια ( άρθρο
10.4.) οι ξυλότυποι δεν θα αφαιρούνται πριν από τις ηµέρες που δίνονται στον
Πίνακα 11.6.Αν µέσα σ'αυτά τα χρονικά διαστήµατα
η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος κατέβηκε κάτω από + 5οC για περισσότερο από δύο ώρες και µέχρι
24 ώρες, οι χρόνοι του Πίνακα 11.6. θα αυξάνονται κατά µια ηµέρα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.6.Χρόνοι αφαιρέσεως ξυλοτύπων
Στοιχεία κατασκευής
Τύπος τσιµέντου
Ι
ΙΙ
Πλευρικά δοκών, πλακών,
υποστυλωµάτων και τοιχίων
2 ηµ
3 ηµ
Ξυλότυποι πλακών και δοκών
5 ηµ.
8 ηµ
Ξυλότυποι πλακών και δοκών
ανοίγµατος µεγαλύτερου των
5m.
10 ηµ. 16 ηµ.
Υποστυλώµατα ασφάλειας
δοκών, πλαισίων και πλακών
28 ηµ
28 ηµ
ανοίγµατος µεγαλυτέρου των
5m.
Γενικά εάν η χαµηλότερη των + 5ο C θερµοκρασία διατηρείται για 24Κ + λ ώρες
όπου
Κ= ακέραιος ή µηδέν και λ «24, τότε οι χρόνοι του Πίνακα 11.6. θα αυξάνονται
κατά Κ+1 ηµέρες αν λ » 2 και κατά Κ ηµέρες αν λ < 2.
Για τις περιπτώσεις χαµηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος ισχύει το άρθρο 12.8.
11.8.
Η αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει να γίνεται χωρίς κρούσεις και
δονήσεις.
Θα αφαιρούνται πρώτα οι ξυλότυποι των κατακόρυφων στοιχείων (
υποστυλωµάτων, τοιχίων κτλ.) µετά δε οι ξυλότυποι των οριζόντιων στοιχείων (
πλακών και δοκών).
11.9.
Όταν, µετά από παρέλευση δύο ή περισσότερων ηµερών το διαστρωµένο
σκυρόδεµα δεν έχει σκληρυνθεί και παραµορφώνεται µε την πίεση του δακτύλου,
εκτός των άλλων µέτρων που πιθανώς θα ληφθούν, οι χρόνοι αφαιρέσεως των
ξυλοτύπων του Πίνακα 11.6. θα αυξάνονται κατά τις ηµέρες που παρατηρείται το
ως άνω φαινόµενο.

'Αρθρο 12:Ειδικές περιπτώσεις σκυροδεµάτων και διαστρώσεων.
Στα ακόλουθα ειδικά σκυροδέµατα και ειδικές διαστρώσεις εφαρµόζονται οι επί
µέρους διατάξεις των παραγράφων αυτού του άρθρου.
Τα ειδικά αυτά σκυροδέµατα και διαστρώσεις είναι: έτοιµο εργοστασιακό
σκυρόδεµα έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα σκυρόδεµα ανθεκτικό σε επιφανειακή
φθορά σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπεραιότητας σκυρόδεµα ανθεκτικό σε χηµικές

προσβολές σκυρόδεµα µέσα σε νερό σκυρόδεµα στη θάλασσα σκυρόδεµα
εκτεθειµένο σε αέρα κορεσµένο µε θαλάσσια άλατα ( παραθαλάσσιο περιβάλλον)
σκυροδέτηση µε χαµηλή θερµοκρασία σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία
περιβάλλοντος και αντλητό σκυρόδεµα
12.1.Ετοιµο σκυρόδεµα
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 3.9. το έτοιµο σκυρόδεµα µπορεί να είναι
εργοστασιακό ή εργοταξιακό
12.1.1.
Έτοιµο εργοστασιακό σκυρόδεµα Ισχύουν όσα αναφέρονται στο Σχέδιο
Προτύπου ΕΛΟΤ 346 µε τις ακόλουθες τροποποιήσεις ή προσθήκες.
12.1.1.1. Οπου αναφέρεται η λέξη "παρτίδα" νοείται η λέξη "ανάµιγµα"
12.1.1.2. ∆εν εφαρµόζονται οι υποσηµειώσεις 10 και 14 12.1.1.3. Αντι του
τµήµατος της παρ. 1.2.1. "Το εργοστάσιο . ....παραδιδοµένου σκυροδέµατος"
ισχύει το: "ο υπεύθυνος παραγωγής και ποιότητας της Βιοµηχανίας παραγωγής
έτοιµου * σκυροδέµατος , ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ποιότητα των
χρησιµοποιουµένων υλικών και του παραδιδοµένου σκυροδέµατος, θα είναι
∆ιπλωµατούχος Μηχανικός µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην παραγωγή και
τεχνολογία του σκυροδέµατος. Στην περίπτωση Βιοµηχανίας µε περισσότερες από
µία µονάδες παραγωγής ανά νόµο, σε κάθε µονάδα θα υπάρχει επιπλέον
επικεφαλής τεχνικός µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην παραγωγή και τεχνολογία
του σκυροδέµατος. Εαν οι µονάδες ανά νοµό υπερβαίνουν τις τρεις θα πρέπει να
υπάρχει και ένας δεύτερος Μηχανικός υπεύθυνος παραγωγής και ποιότητας για
κάθε τρεις µονάδες.
12.1.1.4. Αντί της παρ. 3.1. ισχύουν τα ακόλουθα: "Την ευθύνη της ποιότητας
των υλικών του σκυροδέµατος έχει το εργοστάσιο. Τα υλικά ( αδρανή, τσιµέντο,
νερό , πρόσθετα) θα ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του
κανονισµού. Το εργοστάσιο σκυροδέµατος έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί τα
αποτελέσµατα των ελέγχων
στον αγοραστή σκυροδέµατος εφόσον αυτό τα
ζητήσει".
12.1.1.5. Αντί του τµήµατος της παρ. 3.2. "Εις τας ως άνω Μελέτας...ότι τοιαύτη
µείωσις είναι εφικτή " ισχύει το " Οι Μελέτες Συνθέσεως θα εξασφαλίζουν αντοχή
fa τουλάχιστον ίση µε fck + 1.64s που είναι οριακή για αυτόν τον Κανονισµό, όπου
fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέµατος για την οποία έγινε αυτή η
σύνθεση και s η τυπική του απόκλιση, η οποία πρέπει να έχει προκύψει από την
εξέταση δοκιµίων 15-60 τουλάχιστον αναµιγµάτων". Κατά τα λοιπά, ισχύουν για
τις Μελέτες Συνθέσεως όσα αναφέρονται στο άρθρο 5.2.2. αυτού του Κανονισµού.
12.1.1.6. Το ποσοστό αέρα και η κάθιση πρέπει να ελέγχονται σύµφωνα µε τα
άρθρα 8.6. και 8.10. του Κανονισµού αυτού.
12.1.1.7. Αντί της παραγράφου 3.3.β του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 ισχύουν τα
ακόλουθα: - ο έλεγχος της αντοχής στο εργοτάξιο από τον αγοραστή ή τον
Επιβλέποντα ή τα αρµόδια κρατικά όργανα θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 13.3.
του κανονισµού αυτού. η ποιότητα του σκυροδέµατος θα παρακολουθείται στο
εργοστάσιο από τον παραγωγό µε δοκίµια. Ο αριθµός των δοκιµίων και η
συχνότητα δειγµατοληψίας εξαρτάται από τις ιδιότητες που εξετάζονται ( π.χ.
αντοχή µικρής ηλικίας, επίδραση προσθέτων, υδατοπερατότητα κλπ.) και τη
µεθοδολογία ελέγχου.
Οπωσδήποτε, όµως, θα ελέγχεται σε θλίψη και σε ηλικία 28 ηµερών, ένα δοκίµιο
για κάθε κατηγορία σκυροδέµατος και ηµέρα παραγωγής. Τα δοκίµια αυτά θα
σηµαίνονται κατά τη λήψη τους και εκτός από την αναγραφή των στοιχείων και
των αποτελεσµάτων ελέγχου τους σε µητρώα, θα σχεδιάζεται σε διαγράµµατα
όπως αυτά του Σχ.
12.1.1.7 ο κινούµενος µέσος όρος τριών και τριάντα έξι συνεχόµενων αντοχών
που θα υπολογίζεται από τις παρακάτω σχέσεις:
Χn+Xn1+Xn-2
Xκιν.3 = ----------------3

για την ηµέρα παραγωγής και
Χn+Xn1+Xn35
Xκιν.36= ---------------36
για την ηµέρα παραγωγής
όπου Χn,Xn-1, Xn-2......Xn-35 οι αντοχές 28 ηµερών των δοκιµίων που
ελήφθησαν κατά την n1, n-1, n-2, ...n-35 αντίστοιχα ηµέρα παραγωγής
(Σχ. 12.1.1.7 ∆ιάγραµµα µεταβολής των Χκιν,3 και Χκιν,36).
Θα αναγράφεται επίσης στα µητρώα τυπική απόκλιση s της
κατηγορίας
σκυροδέµατος που θα υπολογίζεται για κάθε
εξηντάδα δοκιµίων από την
ακόλουθη σχέση :
________________
/i=60
/ Σ (Χi - X6o)2
S= / i=i
/ -------------\/
60

12.1.1.8. Τα εις την παρ. 3.4.1. (α),(β),(γ), του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346
τηρούµενα στοιχεία θα αναγράφονται τηρούµενα στοιχεία θα αναγράφονται σε
"Ηµερολόγιο- Μητρώο" θεωρηµένο και αριθµηµένο κατά σελίδα από τα κατά
τόπους περιφερειακά Εργαστήρια ή το Κεντρικό Εργαστήριο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
12.1.1.9. Το εργοστάσιο σκυροδέµατος µπορεί να διενεργεί τις δικές του Μελέτες
Συνθέσεως στο δικό του Εργαστήριο.
12.1.1.10 Από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α "ΑΝΑΜΙΞΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" δεν ισχύει το τµήµα του
κειµένου: "Γενικώς κατά σειράν καταλληλότητας....εφθαρµένα τµήµατα δέον να
αντικαθίστανται"
12.1.1.11 Ο έλεγχος "Οµοιοµορφία εντός της αυτής παρτίδας" (αναµίγµατος) της
παρ.
1.1.του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β θα γίνεται µόνο σε σκυρόδεµα που έχει κάθιση µεταξύ
10cm και 15cm.
12.1.1.12 Tα δύο δείγµατα σκυροδέµατος για τον έλεγχο οµοιοµορφίας, που
αναφέρονται στην παρ. 1.1α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ
346, θα παίρνονται αντιστοίχως, το πρώτο αµέσως µετά την εκφόρτωση του 10%
περίπου του φορτίου του αναµικτήρα, και το δεύτερο αµέσως πριν από την
εκφόρτωση του 90% περίπου του φορτίου του αναµικτήρα.
12.1.1.13 Ο έλεγχος της διαφοράς σε περιεκτικότητα αέρα που αναφέρεται στον
Πίνακα Ι "Απαιτήσεις οµοιοµορφίας σκυροδέµατος" θα γίνεται µόνον όταν το
σκυρόδεµα περιέχει αερακτικό πρόσθετο. Στον ίδιο Πίνακα στη δοκιµή για την
κάθιση, η φράση "∆ια µέσην τιµήν καθίσεως 10 cm" και το αντίστοιχο όριο "2.5
cm" δεν ισχύουν.
12.1.1.14 Τα αρµόδια κρατικά όργανα έχουν το δικαίωµα να ελέγχουν στα
εργοστάσια σκυροδέµατος την τήρηση του Κανονισµού αυτού.
12.1.1.15 Αντί της παρ. 3.4.2ε του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 346 ισχύει η
ακόλουθη ποσότητα εκφρασµένη σε τόνους και κυβικά µέτρα νωπού
συµπυκνωµένου σκυροδέµατος.
12.1.1.16 Ο παραγγέλλων έτοιµο σκυρόδεµα (επιβλέπων, Υπηρεσία, ιδιοκτήτης µε
τη συνεργασία του Μελετητή ή του Επιβλέποντα) πρέπει, εκτός της κατηγορίας
και της ποσότητας , να προδιαγράφει α) την κατηγορία καθισεως σύµφωνα µε τον
Πίνακα 12.1.1.16 β) την ελάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου, το µέγιστο λόγο Ν/Τ
και τη θέση της κοκκοµετρικής γραµµής του µίγµατος για τα σκυροδέµατα µε
ειδικές απαιτήσεις, σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2.5.1 γ) τις αναλογίες σκυροδέµατος

που πιθανώς έχουν συµφωνηθεί (άρθρο 12.1.1.19) δ) τη µορφή των δοκιµίων
ελέγχου ( κυβικά ή κυλινδρικά) ε) αν η συνολική ποσότητα της παραγγελίας δεν
υπερβαίνει τα 20m3 (άρθρο 13.3.10) οπότε θα ελέγχεται µε το κριτήριο Ε
στ)άλλες απαιτήσεις που προκύπτουν από ειδική χρήση του σκυροδέµατος. Τα
στοιχεία αυτά, καθώς και η αρχικώς παραγγελθείσα ηµερήσια ποσότητα, θα
αναγράφονται και στο δελτίο αποστολής του εργοστασίου.
Στο δελτίο αποστολής θα αναγράφεται επίσης ο τύπος τσιµέντου που
χρησιµοποιήθηκε, καθώς και αν προστέθηκε επιβραδυντικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1.1.16 Κατηγορίες καθίσεως
Κατηγορία Κάθιση σε mm
S1
10-40
S2
50-90
S3
100-150
S4
» 160
Η µετρούµενη κάθιση πρέπει να στρογγυλεύεται στα πλησιέστερα 10mm.
12.1.1.17 Oταν η αύξηση της εργασιµότητας φορτίου εργοστασιακού
σκυροδέµατος (άρθρο 8.8 και 8.9) γίνεται µε υπερρευστοποιητικό, η λήψη του
δοκιµίου (άρθρο 13.3.9.) θα γίνεται µετά την προσθήκη του υπερρευστοποιητικού.
12.1.1.18 Το εργοστάσιο είναι υποχρεωµένο να γνωρίσει στον αγοραστή, εφόσον
το ζητήσει, τη σύνθεση του σκυροδέµατος που του προµηθεύει.
12.1.1.19 Ο αγοραστής µπορεί να ζητήσει σκυρόδεµα δικών του αναλογιών
συνθέσεων.
Στην περίπτωση αυτή το εργοστάσιο ευθύνεται µόνο για την ποιότητα των υλικών
που θα χρησιµοποιήσει, για την τήρηση των αναλογιών, καθώς και την τήρηση
των διατάξεων αυτού του Κανονισµού που αφορούν την ανάµιξη και µεταφορά του
σκυροδέµατος, όχι όµως για την αντοχή και τα άλλα χαρακτηριστικά του νωπού
και του σκληρυµένου µίγµατος, για τα οποία ευθύνεται ο παραγγέλλων αγοραστής.
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής ζητήσει να
προστεθεί κατά την παρασκευή ή την παράδοση του σκυροδέµατος,
στεγανοποιητικό ή άλλο πρόσθετο της επιλογής του, διαφορετικό από εκείνα τα
πρόσθετα που χρησιµοποιεί το εργοστάσιο.
12.1.1.20 Τα εργοστάσια έτοιµου σκυροδέµατος µπορούν να αναθέτουν σε
αναγνωρισµένο
Εργαστήριο
τους
εργαστηριακούς
ελέγχους
και
την
παρακολούθηση της ποιότητας των υλικών και του σκυροδέµατος.
12.1.1.21 Η ανάθεση των ελέγχω ν σε αναγνωρισµένα Εργαστήρια ( άρθρο
12.1.1.20) δεν απαλλάσσει το εργοστάσιο από την ευθύνη της ποιότητας του
σκυροδέµατος που παράγει ( άρθρο 15.4).
12.1.2. Έτοιµο εργοταξιακό σκυρόδεµα 12.1.2.1 Για την ποιότητα των υλικών,
τα µέσα και τον τρόπο αναµίξεως ισχύουν όσα αναφέρονται στις σχετικές
παραγράφους του Κανονισµού αυτού.
12.1.2.2 Για τα αυτοκίνητα αναδευτήρες που θα µεταφέρουν το σκυρόδεµα,
ισχύουν όσα αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 346.
12.1.2.3 Το σκυρόδεµα θα αναµιγνύεται πλήρως στο συγκρότηµα παραγωγής
σκυροδέµατος. Απαγορεύεται η ανάµιξη (µερική ή ολική) σε αυτοκίνητα
αναµικτήρες.
12.1.2.4 Οι λήψεις δοκιµίων για τον έλεγχο αντοχής θα γίνεται στο συγκρότηµα
παραγωγής σκυροδέµατος. Για τον τρόπο δειγµατοληψίας και τον έλεγχο αντοχής
των δοκιµίων ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 13.4. "Εργοταξιακό σκυρόδεµα
µικρών έργων" και στο άρθρο 13.5 "Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων" του
Κανονισµού αυτού.
12.1.2.5 Ο έλεγχος του ποσοστού αέρα και της καθίσεως θα γίνεται στη θέση που
τα αυτοκίνητα - αναδευτήρες εκφορτώνουν το σκυρόδεµα και σύµφωνα µε τα
άρθρα 8.6 και 8.10.
12.2.
Σκυρόδεµα ανθεκτικό σε επιφανειακή φθορά.

Σκυρόδεµα που είναι εκτεθειµένο σε µηχανική καταπόνηση από τριβή και κρούση
(π.χ. µεγάλη κίνηση οχηµάτων, ολίσθηση αντικειµένων, νερό που µεταφέρει
στερεά υλικά) χωρίς ειδικές επενδύσεις ή ειδική επιφανειακή επεξεργασία, πρέπει
να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις.
12.2.1
Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών πρεπει να βρίσκεται
στο κάτω µισό της υποζώνης ∆.
12.2.2
Εφόσον δεν έχει προστεθεί ρευστοποιητικό ή υπερρευστοποιητικό η
καθιση του µίγµατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5cm.
12.2.3.
Το σκυρόδεµα θα είναι κατηγορίας τουλάχιστον C25/30 και η
περιεκτικότητα τσιµέντου τουλάχιστον 350Kg/m3.
12.2.4. Η σύνθεση του µίγµατος πρέπει να έχει µελετηθεί έτσι ώστε αυτό να έχει
τη µικρότερη εξίδρωση. Η συντήρηση πρέπει να αρχίζει αµέσως µετά τη διάστρωση
και να διαρκεί 14 ηµέρες τουλάχιστον.
12.2.5
Οι προηγούµενες απαιτήσεις δεν εξασφαλίζουν αντιολισθηρές επιφάνειες
σκυροδέµατος.
12.3.
Σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπερατότητας
12.3.1.
Η περιεκτικότητα τσιµέντου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 350
Kg/m3 για σκυρόδεµα µέγιστου κόκκου ..31.5 ή 1' και 400Kg/m3 για σκυρόδεµα
µέγιστου κόκκου ..16 'ή 1/2''.
12.3.2.
Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος, των αδρανών πρέπει να
βρίσκεται στην υποζώνη ∆ και κατά το δυνατόν κοντά στη µέση γραµµή αυτής της
υποζώνης.
12.3.3.
Ο λόγος Ν/Τ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.58 για περιεκτικότητα
τσιµέντου 350 Kg/m3 και το 0.50 για περιεκτικότητα 400Kg/m3 (µε γραµµική
παρεµβολή για ενδιάµεσες περιεκτικότητες).
12.3.4. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και η συντήρηση να
αρχίζει αµέσως µετά τη διάστρωση και να διαρκεί τουλάχιστον 14 ηµέρες.
12.4.
Σκυρόδεµα ανθεκτικό σε χηµικές προσβολές 12.4.1.
Σκυρόδεµα που
εκτίθεται σε προσβολή χηµικών ουσιών που περιέχονται στο νερό ή στο έδαφος
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 12.4.
Συγχρόνως η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών πρεπει να
βρίσκεται στην υποζώνη ∆ και κατά το δυνατόν κοντά στη µέση γραµµή αυτής της
υποζώνης. Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και η συντήρηση
να διαρκεί τουλάχιστον 14 ηµέρες.
12.4.2.
Οι απαιτήσεις του Πίνακα 12.4 ισχύουν για ήπιες κλιµατολογικές
συνθήκες για φυσικό νερό που έχει µολυνθεί από χηµικές ουσίες, και είναι στάσιµο
ή ρέει µε βραδύτητα, όπως και για εδάφη που είναι υγρά ή υγραίνονται συχνά. ∆εν
ισχύουν για θαλασσινό νερό (άρθρο 12.6) για υγρά βιοµηχανικά απόβλητα, για
αποθέσεις στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων και γενικά για εδάφη µε
περιεκτικότητα θειούχων µεγαλύτερη από 100 mg θειοίοντων (S2).ανα Kg
εδαφικού υλικού ξεραµένου στον αέρα.
Στις περιπτώσεις αυτές όπως επίσης και σε περιπτώσεις που το σκυρόδεµα έρχεται
σε επαφή µε θερµό θαλασσινό νερό ( π.χ. σταθµοί αφαλατώσεως), καθώς και σε
έργα βιολογικών καθαρισµών θα γίνεται ειδική µελέτη όπου θα καθορίζονται η
σύνθεση του σκυροδέµατος , ο τύπος του τσιµέντου και άλλα προστατευτικά
µέτρα.
12.4.3. Οι απαιτήσεις κάθε στήλης του Πίνακα 12.4 ισχύουν ακόµη και αν ένας
µόνο από τους αναγραφόµενους χηµικούς παράγοντες, βρίσκεται στην περιοχή
που ορίζεται σ'αυτή τη στήλη.
Αν συγχρόνως δύο ή περισσότερες τιµές χηµικών παραγόντων µιας στήλης
βρίσκονται στο άνω τέταρτο ( για το pH στο κάτω τέταρτο) των ορίων προσβολής
που αναφέρονται στον πίνακα 12.4 τότε ως βαθµός προσβολής θεωρείται ο
επόµενος (δυσµενέστερος) του Πίνακα, οπότε και πρέπει να ικανοποιούνται οι
ανάλογες απαιτήσεις.
12.4.4. Οι ελάχιστες ποσότητες τσιµέντου που αναγράφονται στον πίνακα 12.4
ισχύουν για αδρανή µε µέγιστο κόκκο ...31.5 ή 1''. Οι ποσότητες αυτές θα

ελαττώνονται κατά 30Kg/m3 για αδρανή µε µέγιστο κόκκο ,,63 ή 1/2'' και θα
αυξάνονται κατά 30 kg/m3 για αδρανή µε µέγιστο κόκκο ...16 ή 1/2 ''.
12.4.5. Ο αριθµός των χηµικών ελέγχων που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται
ικανοποιητική ακρίβεια στον καθορισµό του βαθµού προσβολής θα καθορίζεται
ανάλογα µε την οµοιογένεια του εδάφους και του νερού προσβολής.
12.5.
Σκυρόδεµα µέσα σε νερό Σκυρόδεµα που διαστρώνεται κάτω από την
επιφάνεια νερού, που δεν είναι διαβρωτικό, πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ακόλουθες απαιτήσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12.4 Βαθµός προσβολής και απαιτήσεις για σκυρόδεµα
προσβάλλεται από χηµικές ουσίες
Χηµικοί
παράγοντες
και Βαθµός προσβολής ασθενής
απαιτήσεις
ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΘΕΙΙΚΩΝ
pH
(µόνο για νερό)
6.5-5.5
CO2mg/l(1) (" " ")
15-30
NH4 mg/l (" "
"
15-30
Mg2 mg/l (" "
")
100-300
Βαθµός οξύτητας (µονο για > 20 (3)
εδάφη)
Απαιτήσεις
Ι ή ΙΙ
Τύπος τσιµέντου
0.60
Μέγιστος λόγος Ν/Τ
Ελάχιστη
περιεκτικότητα
300
τσιµέντου
Kg/m3
ΘΕΙΙΚΑ
(4)
200
400
Στο νερό: SO 2/4 mg/l
2000
Στο έδαφος: SO 2/4 1000
4000
mg/kg (5)
Aπαιτήσεις
Τύπος τσιµέντου
Mέγιστος λόγος Ν/Τ
Ελάχιστη περιεκτικότητα
τσιµ.
Κg/m3
µέτριος
5.5-4.5
30-60
30-60
300-1500
Ι ή ΙΙ
0.55
330

600
6000
IV
0.55
330

3000
12000

ισχυρός
4.5-4.0
60-100
60-100
1500-3000
Ι ή ΙΙ
0.50
370

6000
IV
0.50
370

Ι ή ΙΙ
0.65

Ι ή ΙΙ
0.60

Ι ήΙΙ ή ΙV
0.55

0.60

300

300

330

300

πολύ ισχυρός
< 4.0
>100
>100
>3000
Ι ή ΙΙ
0.50
370 και
επιφανειακή
προστασία

IV
0.50
370 και επιφανειακή
προστασία

που

(1)Προσδιορίζεται µε την µέθοδο µαρµάρου κατά Hey
(2) Προσδιορίζεται µε την µέθοδο Baumann - Gully
(3) Για βαθµό οξύτητας µικρότερος από 20 δεν υπάρχει προσβολή
(4) Για νερό µε περιεκτικότητα σε SO2/4 µικρότερη από 200mg/l δεν απαιτούνται
ιδιαίτερη µέτρα
(5) Προσδιορίζεται µε την µέθοδο SK-390 (oλική περιεκτικότητα εδαφών σε θειικά
διαλυτά σε HCI).
12.5.1. Όταν το βάθος του νερού είναι µεγαλύτερο από 1m το σκυρόδεµα δεν
θα αφήνεται ελεύθερο µέσα στο νερό, αλλά θα διαστρώνεται µε µια από τις
επόµενες µεθόδους:
α)το σκυρόδεµα θα κατεβαίνει στη θέση διαστρώσεως µέσα σε κάδο µε κινητό
πυθµένα, ο οποίος θα ανοίγει µόνο όταν ο κάδος έρθει σε επαφή µε το ήδη
διαστρωµένο σκυρόδεµα.
β)θα υπάρχει συνεχής ροή µέσα από κατακόρυφους σωλήνες ικανής διαµέτρου
(tremie). Το κάτω µέρος των σωλήνων θα παραµένει βυθισµένο στο σκυρόδεµα,
το υλικό δε που κατεβαίνει
µέσα από τους σωλήνες θα εκτοπίζει το ήδη
διαστρωµένο, µετακινώντας την ελεύθερη επιφάνεια προς τα πλάγια και προς τα
πάνω.
γ) θα χρησιµοποιείται αντλία της οποίας ο σωλήνας εξόδου θα έχει κινητό πώµα
που δεν θα επιτρέπει την έξοδο του σκυροδέµατος παρά µόνο όταν αυτό πιέζεται.
δ) για έργα όχι µεγάλων απαιτήσεων, πλαστικό σκυρόδεµα τοποθετείται σε
υφασµάτινους σάκους, οι δε σάκοι που δεν πρέπει να είναι γεµάτοι, τοποθετούνται
ο ένας µετά τον άλλον, όπως οι τσιµεντόλιθοι στη δόµηση τοίχων. Η σύνδεση των
σάκων µεταξύ τους γίνεται µέσω της κονίας που διαφεύγει από την πλέξη του
υφάσµατος.
Ανάλογα µε τις περιπτώσεις µπορεί να γίνεται συνδυασµός των προηγουµένων
µεθόδων διαστρώσεως.
12.5.2.
Όταν το νερό κάτω από την επιφάνεια του οποίου διαστρώνεται
σκυρόδεµα είναι διαβρωτικό, τότε πρέπει να ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις του
άρθρου 12.4 12.5.3.
Η καθιση πρέπει να είναι 15-20 cm , η περιεκτικότητα
τσιµέντου τουλάχιστον 350kg/m3 και ο λόγος Ν/Τ το πολύ 0.60. Μπορεί να
χρησιµοποιηθεί τσιµέντο τύπου Ι ή
ΙΙ.
12.5.4. Το σκυρόδεµα δεν θα δονείται και δεν θα µετακινείται από τη θέση που
πήρε µετά την έξοδο του από τον κάδο ή το σωλήνα.
12.5.5.
Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος πρέπει να βρίσκεται στην
υποζώνη ∆ και κατά το δυνατόν, κοντά στη µέση γραµµή αυτής της περιοχής.
12.5.6. Το σκυρόδεµα πρέπει να είναι µέγιστου κόκκου ....31.5 ή 1'' εκτός της
περιπτώσεως που η διάστρωση γίνεται µε σάκους, οπότε ο µέγιστος κόκκος δεν
ενδιαφέρει.
12.6.
Σκυρόδεµα στη θάλασσα
12.6.1. Για την προστασία του οπλισµού των έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα
που βρίσκονται µέσα στη θάλασσα ή διαβρέχονται από θάλασσα ή καταιονίζονται
µε θαλασσινό νερό, θα ισχύουν τα ακόλουθα.
12.6.2.
Το σκυρόδεµα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 12.3
"Σκυρόδεµα µειωµένης υδατοπερατότητας" µε λόγο Ν/Τ 0.48 και περιεκτικότητα
τσιµέντου 400 Kg/m3 τουλάχιστον.
12.6.3. Αν η σκυροδέτηση γίνεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ισχύουν
όσα αναφέρονται στο άρθρο 12.5 "Σκυρόδεµα µέσα σε νερό"
12.7.
Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε αέρα κορεσµένο µε θαλάσσια άλατα
(παραθαλάσσιο περιβάλλον).
12.7.1.
Η περιεκτικότητα τσιµέντου δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 330
kg/m3 και ο λόγος Ν/Τ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.60
12.7.2. Η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών πρέπει να βρίσκεται
στην υποζώνη ∆ και κατά το δυνατόν κοντά στη µέση γραµµή αυτής της υποζώνης
12.8.
Σκυροδέτηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος

12.8.1. Σε περιοχές της χώρας κατηγορίας IV, όπως αυτές χαρακτηρίζονται στο
Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 515, επιβάλλεται η χρήση αερακτικού προσθέτου.
12.8.2.
Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µικρότερη από Ο C η
σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλλεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν και αν το
σκυρόδεµα µετά το τέλος της θερµικής προστασίας θα βρεθεί σε θερµοκρασία
παγετού, τότε θα γίνεται χρήση αερακτικού προσθέτου.
12.8.3.
Απαγορεύεται η σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος
είναι µικρότερη από -15 C.
12.8.4.
Όταν προστεθεί αερακτικό, η ποσότητα του πρέπει να εξασφαλίζει στο
µίγµα την περιεκτικότητα αέρα που δίνεται στον Πίνακα
12.8.4.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12.8.4 Περιεκτικότητα αέρα σε νωπό σκυρόδεµα.
Σκυρόδεµα µέγιστου Περιεκτικότητα αέρα
κόκκου
%
8 ή 3/8''
6.0
16 ή 1/2"
4.5
31.5 ή 1"
3.5
63 ή 1 1/2"
3.0
12.8.5
Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος
παραµένει µικρότερη από +5 C το σκυρόδεµα που διαστρώνεται πρέπει να έχει
ελάχιστη θερµοκρασία 13C όταν είναι µέγιστου κόκκου µέχρι
16 ή 1/2"
(σκυρόδεµα λεπτών διατοµών), 10C όταν είναι µέγιστου κόκκου 31.5 ή 1"
(σκυρόδεµα κανονικών διατοµών) και 7C όταν είναι µέγιστου κόκκου 63 ή 1 1/2"
(σκυρόδεµα µεγάλων διατοµών).
Οι θερµοκρασίες αυτές πρέπει να κρατηθούν, µε κατάλληλη θερµική προστασία,
για τα χρονικά διαστήµατα που δίνονται στον Πίνακα 2 του Σχεδίου Προτύπου
ΕΛΟΤ 515. Πάντως τα διαστήµατα αυτά θα αυξάνονται εφόσον η αντοχή δοκιµίων
του έργου (άρθρο 10.4) παραµένει µικρότερη από 5MPa.
12.8.6.
Οι χρόνοι θερµικής προστασίας του Πίνακα 2 του Σχεδίου Προτύπου
ΕΛΟΤ 515 εξασφαλίζουν µόνο την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος και όχι την
αντοχή του. Σε προεντεταµένο σκυρόδεµα η εξέλιξη της αντοχής τόσο για την
αφαίρεση των ξυλοτύπων όσο και για την προένταση θα παρακολουθείται µε
δοκίµια που θα συντηρούνται στο έργο, όπως συντηρείται αυτό (δοκίµια του
έργου).
Σε κατασκευές χωρίς προένταση η τάξη µεγέθους της αντοχής για την αφαίρεση
των ξυλοτύπων θα διαπιστώνεται µε δοκίµια έργου ή θα παίρνεται από τον Πίνακα
3 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 515. Οι χρόνοι του Πίνακα 3 προϋποθέτουν την
τοποθέτηση υποστυλωµάτων ασφαλείας µετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων.
12.8.7.
Στους Πίνακες 2 και 3 του Σχεδίου Προτύπου ΕΛΟΤ 515 αντί των
αναγραφών "Κοινό τσιµέντο" και "Τσιµέντο ταχείας σκληρύνσεως" ισχύουν οι
"Τσιµέντο τύπου ΙΙ" και "Τσιµέντο Τύπου Ι" αντιστοίχως.
12.8.8.
Οι χρόνοι θερµικής προστασίας του Πίνακα 2 του Σχεδίου Προτύπου
ΕΛΟΤ 515 αναφέρονται σε σκυρόδεµα που περιέχει αερακτικό. Αν το σκυρόδεµα
δεν περιέχει αερακτικό οι χρόνοι αυτοί θα διπλασιάζονται.
12.8.9. Σκυρόδεµα των περιοχών κατηγορίας IV τα οποία δεν έχουν επίχρισµα,
όπως και σκυροδέµατα έργων άλλων περιοχών τής χώρας, τα οποία είναι
εκτεθειµένα χωρίς επίχρισµα σε θερµοκρασίες παγετού ( γέφυρες, σιλό κλτ) πρέπει
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12.3.
Η ελάχιστη επικάλυψη του οπλισµού σ'αυτες τις περιπτώσεις θα είναι 50mm.
12.8.10.
Η Θερµοκρασία του σκυροδέµατος εφόσον αυτό θερµαίνεται πριν
διαστρωθεί, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 32ο C.
12.9.
Σκυροδέµατος µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος.
12.9.1. Η θερµοκρασία του σκυροδέµατος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε
οποιαδήποτε θερµοκρασία περιβάλλοντος) να είναι µεγαλύτερη από 32C.

12.9.2.
Η συντήρηση θα αρχίζει αµέσως µετά τη διάστρωση. Η µέθοδος του
άρθρου 10.3. είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική διότι κρατά σκιασµένη την
επιφάνεια του σκυροδέµατος και συγχρόνως διατηρεί κορεσµένα µε νερό τα
τριχοειδή.
12.9.3.
Γενικές οδηγίες για τη διάστρωση µε υψηλές θερµοκρασίες
περιβάλλοντος δίνονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 517.
12.10. Αντλητό σκυρόδεµα
12.10.1. Σε αντλητό σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 ή µικρότερης που δεν έχει
ειδικές απαιτήσεις στεγανότητας ή ανθεκτικότητας ( άρθρα
12.2., 12.3, 12.4 , 12.5, 12.6
και 12.7) η κοκκοµετρική καµπύλη του µίγµατος των αδρανών µπορεί να
βρίσκεται, ολόκληρη ή µονο κατά ένα τµήµα της στην υποζώνη Ε.
12.10.2. Αν η παροχή της αντλίας, λόγω βλάβης ή εµπλοκής, διακοπεί για
χρονικό διάστηµα τόσο ώστε το σκυρόδεµα που βρίσκεται µέσα σ'αυτή να µην έχει
πια την προδιαγραφόµενη καθιση, αυτό το σκυρόδεµα πρέπει να απορριφθεί.
12.10.3.
Απαγορεύεται
η
προσθήκη
νερού,
τσιµεντοκονίας
ή
υπερρευστοποιητικού στον κάδο της αντλίας για τη βελτίωση της ρευστότητας του
σκυροδέµατος.
12.10.4. Στην περίπτωση που το τελευταίο στέλεχος ή τα τελευταία στελέχη των
σωλήνων της αντλίας είναι κατακόρυφα µε κατεύθυνση ροής του σκυροδέµατος
προς τα κάτω, το δε συνολικό µήκος αυτών (συµπεριλαµβανοµένου και του
εύκαµπτου τελευταίου τµήµατος που πιθανώς να υπάρχει) υπερβαίνει τα 3m, τότε
το στόµιο εκροής του σκυροδέµατος, δεν επιτρέπεται να απέχει από την επιφάνεια
διαστρώσεως περισσότερο από 0.50m.

'Αρθρο 13: ∆ειγµατοληψίες και έλεγχοι συµµορφώσεως.
Όσα αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους σχετικά µε δειγµατοληψίες και
ελέγχους ισχύουν για σκυρόδεµα µιας ορισµένης χαρακτηριστικής αντοχής. Αν στο
ίδιο έργο διαστρώνεται σκυρόδεµα δύο ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών αντοχών
θα γίνονται διαφορετικές δειγµατοληψίες και έλεγχοι για κάθε περίπτωση
χαρακτηριστικής αντοχής.
13.1.Απαίτηση αντοχής Το σκυρόδεµα θα ελέγχεται µε δοκίµια που θα παίρνονται
στην έξοδο του αναµικτήρα αν πρόκειται για εργοταξιακό σκυρόδεµα ή στην έξοδο
του αυτοκινήτου µεταφοράς αν πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα. Οι αντοχές
σε θλίψη αυτών των δοκιµίων πρέπει να ικανοποιούν τα Κριτήρια συµµορφώσεως
του άρθρου 13.6.
13.2.Μορφή και διαστάσεις δοκιµίων
13.2.1. Τα συµβατικά δοκίµια µε τα οποία θα γίνονται οι έλεγχοι συµµορφώσεως
καθώς και τα δοκίµια του έργου ( άρθρο 10.4.) θα είναι κυβικής ακµής 15cm ή
κυλινδρικά διαµέτρου 15cm και ύψους 30cm.
13.2.2. Για τους ελέγχους συµµορφώσεως θα χρησιµοποιούνται για το ίδιο έργο
δοκίµια της ίδιας µορφής και διαστάσεων, µε εκείνα που χρησιµοποιήθηκαν στη
Μελέτη Συνθέσεως.
Στην περίπτωση του εργοστασιακού έτοιµου σκυροδέµατος που η Μελέτη
Συνθέσεως του έχει γίνει στο εργοστάσιο, η µορφή και οι διαστάσεις των δοκιµίων
θα προδιαγράφονται. Για το ίδιο έργο απαγορεύεται η λήψη διαφορετικών
δοκιµίων και η σύγκριση της αντοχής τους µετά από πολλαπλασιασµό µε
συντελεστές αναγωγής.
13.2.3. Για άλλες ανάγκες, όπως για τους ελέγχους αντοχής σε µικρή ηλικία, που
δεν έχουν όµως σχέση µε τους ελέγχους συµµορφώσεως µπορούν να
χρησιµοποιηθούν δοκίµια διαφορετικά από εκείνα της Μελέτης Συνθέσεως.
Για τις περιπτώσεις αυτές (και όχι για τους ελέγχους συµµορφώσεως) µπορεί να
θεωρηθεί ότι τα κυβικά δοκίµια ακµής 15cm σε ηλικία 28 ηµερών ή µεγαλύτερη,
δίνουν αντοχές κατα 5% µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες αντοχές κυβικών
δοκιµίων ακµής 20cm και ότι η σχέση κυβικών δοκιµίων ακµής 20cm προς

κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 15cm και ύψους 30cm καθορίζεται από τους
συντελεστές του Πίνακα 13.2.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.2.3.
Συντελεστές αναγωγής αντοχών κυλινδρικών δοκιµίων σκυροδέµατος 15cmΧ
30cm σε αντοχές κυβικών δοκιµίων ακµής 20cm*
Αντοχές κυλινδρικών
δοκιµίων σκυροδέµατος
«9.2 12.8 18.4 25.4 »39.5
15cm X 30cm σε MPa
Συντελεστές πολλαπλασιασµού για αναγωγή
αντοχής κυλίνδρου σε
1.30 1.25 1.22 1.18 1.14
αντοχή κύβου 20 Χ 20
Χ 20 cm
*Για ενδιάµεσες τιµές γίνεται γραµµική παρεµβολή.
13.2.4. Εκτός από τα συµβατικά δοκίµια που είναι απαραίτητα για τους ελέγχους
συµµορφώσεως, ο Επιβλέπων µπορεί να πάρει και άλλα δοκίµια, για έλεγχο της
αντοχής σε µικρότερες ηλικίες, για έλεγχο της προόδου σκληρύνσεως του
σκυροδέµατος ή για άλλους ειδικούς ελέγχους. Οι αντοχές αυτών των δοκιµίων
δεν µπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη του σκυροδέµατος, εκτός αν αυτό έχει
συµφωνηθεί γραπτώς.
13.2.5.
∆οκίµια µε εµφανή ελαττώµατα από κακή συµπύκνωση ή τραυµατισµό
δεν θα συµπεριλαµβάνονται στον έλεγχο συµµορφώσεως.
13.2.6.
Για να αντιµετωπιστεί η περίπτωση του άρθρου 13.2.5. συνιστάται η
λήψη σε κάθε δειγµατοληψία, ενός υπεράριθµου δοκιµίου.
Αν, µετά την αφαίρεση των δοκιµίων από τις µήτρες τους, διαπιστωθεί ότι κανένα
από αυτά δεν είναι ελαττωµατικό (µε την έννοια του άρθρου 13.2.5.) το
υπεράριθµο δοκίµιο δεν θα λαµβάνεται υπόψη στους ελέγχους συµµορφώσεως
µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί για έλεγχο της αντοχής σε µικρή ηλικία.
13.3.
Εργοστασιακό σκυρόδεµα
13.3.1. Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα
και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) δοκιµίων, εκτός εάν η
ποσότητα που θα διαστρωθεί σε µία ηµέρα δεν υπερβαίνει τα είκοσι κυβικά µέτρα
(20cm3) οπότε ισχύει το άρθρο
13.3.10..
13.3.2. Η αρµόδια Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων αλλά και το εργαστήριο παραγωγής
του σκυροδέµατος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των δοκιµίων µιας
δειγµατοληψίας από 6 και 12 αν πρόκειται να διαστρωθούν περισσότερα από 11
φορτία αυτοκινήτων. Η δαπάνη ελέγχου των επιπλέον 6 δοκιµίων θα βαρύνει
εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους.
13.3.3.
Αν η ποσότητα του σκυροδέµατος που θα διαστρωθεί σε µια ηµέρα
υπερβαίνει τα 150m3 , η δειγµατοληψία αυτής της παρτίδας θα περιλαµβάνει
δώδεκα (12) δοκίµια, που δεν θα παίρνονται από διαδοχικά αυτοκίνητα, αν αυτό
είναι δυνατόν.
13.3.4. Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει δυο διαδοχικές ηµέρες τότε το
σκυρόδεµα του διηµέρου θα αποτελεί µια παρτίδα και θα αντιπροσωπεύεται από
µια δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων , από τα οποία τα έξι (6) θα
παίρνονται την πρώτη ηµέρα.
13.3.5.
Αν η σκυροδέτηση πρόκειται να διαρκέσει περισσότερες από δύο
διαδοχικές ηµέρες, τότε η παρτίδα, κάθε διηµέρου θα αντιπροσωπεύεται από µια
δειγµατοληψία δώδεκα (12) συµβατικών δοκιµίων, εκτός αν ο αριθµός των
ηµερών διαστρώσεως είναι περιττός, οπότε η παρτίδα της τελευταίας ηµέρας θα
αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία έξι (6) συµβατικών δοκιµίων.
13.3.6. Αν η διάστρωση ενός διηµέρου διακοπεί πριν συµπληρωθεί δώδεκα (12)
δοκίµια, τότε η παρτίδα σκυροδέµατος που έχει διαστρωθεί θα αντιπροσωπεύεται

από τα έξι (6) πρώτα δοκίµια. Τα υπόλοιπα δοκίµια που πιθανώς έχουν
κατασκευαστεί δεν θα συµπεριλαµβάνονται στους ελέγχους συµµορφώσεως.
13.3.7.
Σκυρόδεµα το οποίο διαστρώνεται σε δύο όχι διαδοχικές ηµέρες θα
αποτελεί δύο παρτίδες και θα αντιπροσωπεύεται από δύο δειγµατοληψίες.
Αν το έργο απαιτεί διάστρωση χωρίς διακοπή για περισσότερες από µια ηµέρες
(όπως συµβαίνει σε κατασκευές µε ολισθαίνοντα ξυλότυπο) το σκυρόδεµα θα
χωρίζεται σε νοητές παρτίδες ανάλογα µε τις φάσεις της κατασκευής ( π.χ.
διάστρωση ηµέρας, διάστρωση νύχτας).
13.3.9. Από ένα αυτοκίνητο µεταφοράς σκυροδέµατος θα παίρνεται το πολύ ένα
δοκίµιο για τον έλεγχο συµµορφώσεως. Η λήψη του δοκιµίου και η ώρα λήψεως
θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής το οποίο θα υπογράφεται από τον
εκπρόσωπο του εργοστασίου. Αν η σκυροδέτηση συµπληρώνεται µε λιγότερα από
έξι (6) αυτοκίνητα, αλλά περισσότερα από δύο (2) τότε επιτρέπεται η λήψη µέχρι
και δύο δοκιµίων από το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά κάθε δοκίµιο θα παίρνετε αφού έχει
εκφορτωθεί περίπου 1m3 σκυροδέµατος µετά τη λήψη του προηγούµενου
δοκιµίου.
Το δοκίµιο (ή τα δοκίµια) το αυτοκίνητο από το οποίο έγινε η δειγµατοληψία και η
περιοχή του έργου στην οποία διαστρώθηκε το φορτίο του αυτοκινήτου θα
σηµειώνονται.
13.3.10.
Αν έχει παραγγελθεί και διαστρώνεται σε µια ηµέρα, ποσότητα
σκυροδέµατος που δεν υπερβαίνει τα είκοσι κυβικά µέτρα (20m3) η δειγµατοληψία
θα περιλαµβάνει τον αριθµό δοκιµίων που αναφέρεται στα ακόλουθα:
α) αν η ποσότητα σκυροδέµατος είναι αρκετά µικρή ώστε να µεταφέρεται µε ένα
αυτοκίνητο, το σκυρόδεµα του αυτοκινήτου αποτελεί µια παρτίδα και ελέγχεται µε
τρία δοκίµια που παίρνονται από το αυτοκίνητο , το πρώτο µετά την αποφόρτωση
του 15% περίπου του φορτίου (ή , µετά την αποφόρτωση ενός περίπου κυβικού
µέτρου), το δεύτερο από το µέσον περίπου του φορτίου, και το τρίτο πριν από την
αποφορτωση του τελευταίου 15% περίπου του φορτίου ( η , του τελευταίου
κυβικού µέτρου).
β) αν η ποσότητα είναι µεγαλύτερη και µεταφέρεται µε περισσότερα από ένα
αυτοκίνητα, το σκυρόδεµα κάθε αυτοκινήτου αποτελεί µια παρτίδα. Από τις
παρτίδες αυτές ελέγχονται δύο τυχαίες, της επιλογής του αγοραστή, µε τρία
δοκίµια η κάθε µια, που παίρνονται από το αντίστοιχο αυτοκίνητο µε τη διαδικασία
του άρθρου 13.3.10α.
13.3.11 Οι αντοχές 28 ηµερών κάθε δειγµατοληψίας έξι (6) δοκιµίων πρέπει να
ικανοποιούν το Κριτήριο συµµορφώσεως Α (άρθρο 13.6.1). Αν η τιµή της τυπικής
αποκλίσεως της δειγµατοληψίας είναι µικρότερη από 1.5MPa τότε στο κριτήριο
συµµορφώσεως Α πρέπει να εισάγεται τιµή s=1.5 MPa.Οι αντοχές 28 ηµερών κάθε
δειγµατοληψίας δώδεκα (12) δοκιµίων πρέπει να ικανοποιούν το κριτήριο
συµµορφώσεως Β (άρθρο 13.6.2.) Αν η τιµή της τυπικής αποκλίσεως της
δειγµατοληψίας είναι µικρότερη από 2.2. MPa τότε στο κριτήριο συµµορφώσεως Β
πρέπει να εισάγεται τιµή s= 2.2 Mpa.
13.3.12. ∆εν επιτρέπεται ο χωρισµός των δοκιµίων µιας δειγµατοληψίας δώδεκα
δοκιµίων σε δύο οµάδες των έξι (6) δοκιµίων και ο έλεγχος των αντοχών αυτών
των δοκιµίων µε το Κριτήριο Α.
13.3.13. Αν ο 2ος Κανόνας ή ο 4ος Κανόνας αποδοχής δεν ικανοποιείται από ένα
µονο δοκίµιο µιας δειγµατοληψίας τότε η αντοχή του σκυροδέµατος του
αυτοκινήτου απο το οποίο έγινε η λήψη του δοκιµίου αµφισβητείται και ακολουθεί
η διαδικασία του άρθρου 13.7.1.
Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ένας ή και οι δύο Κανόνες αποδοχής δεν
ικανοποιούνται, αµφισβητείται ολόκληρη η παρτίδα σκυροδέµατος αυτής της
δειγµατοληψία και ακολουθεί ο επενάλεγχος των άρθρων 13.7.2. και 13.7.3..
13.3.14
Οι αντοχές 28 ηµερών των τριών δοκιµίων κάθε αυτοκινήτου του
άρθρου 13.3.10 πρεπει να ικανοποιούν το Κριτήριο συµµορφώσεως Ε (άρθρο
13.6.5). Αν ο ένας ή και οι δύο κανόνες αποδοχής του Κριτηρίου Ε δεν
ικανοποιούνται , αµφισβητείται η αντοχή της παρτιδας του αντίστοιχου
αυτοκινήτου και ακολουθεί ο επανέλεγχος των άρθρων 13.7.2. και 13.7.3.

13.3.15
Στη λήψη των δοκιµίων µπορεί να παρευρίσκεται εξουσιοδοτηµένος
εκπρόσωπος του εργοστασίου.
13.4.
Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών έργων
Ένα έργο από σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται από τη Μελέτη του, ή τη Σύµβαση του
ως" µικρό", αν η σπουδαιότητα του και λιγότερο ο όγκος του, δεν απαιτεί τη
διενέργεια των δοκιµίων που προβλέπονται στο άρθρο 13.5
13.4.1. Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα
και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία (έξι ) δοκιµίών, εκτός αν ο
συνολικός όγκος του σκυροδέµατος που πρόκειται να διαστρωθεί υπερβαίνει τα
150m3 οποτε η δειγµατοληψία θα περιλαµβάνει δώδεκα (12) δοκίµια. Ο
Επιβλέπων ή ο κατασκευαστής έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό των
δοκιµίων από έξι (6) σε δώδεκα (12) δοκίµια. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη των
επιπλέον έξι 6) δοκιµίων θα βαρύνει εκείνον που ζήτησε τη λήψη τους.
Για τους ελέγχους συµµορφώσεως παίρνεται ένα δοκίµιο από διαφορετικό
ανάµιγµα. Το δοκίµιο καθώς και η περιοχή του έργου στην οποία διαστρώνεται το
ανάµιγµα θα σηµειώνονται. ∆εν πρέπει να γίνεται επιλογή καλών ή κακών
αναµιγµάτων. Τα ανανίγµατα από τα οποία θα γίνει δειγµατοληψία πρέπει να είναι
τυχαία, η δε εκλογή τους αποφασίζεται από τον επιβλέποντα πριν ολοκληρωθεί η
ανάµιξη.
13.4.3.
Για δοκίµια τα οποία δεν χρησιµοποιούνται στους ελέγχους
συµµορφώσεως ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 13.2.4.
13.4.4. Για τους ελέγχους συµµορφώσεως ισχύουν όσα αναφέρονται στα άρθρα
13.3.11 και 13.3.12
13.4.5
Αν ο 2ος Κανόνας αποδοχής ή ο 4ος κανόνας αποδοχής δεν ικανοποιείται
από ένα µόνο δοκίµιο µιας δειγµατοληψίας , τότε η αντοχή του αναµίγµατος από
το οποίο έγινε η λήψη το δοκιµίου αµφισβητείται και ακολουθεί η διαδικασία του
άρθρου 13.7.1.. Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ένας ή και οι δύο
κανόνες αποδοχής δεν ικανοποιούνται, αµφισβητείται ολόκληρη η παρτίδα
σκυροδέµατος αυτής της δειγµατοληψίας και ακολουθεί ο επανέλεγχος των
άρθρων 13.7.2 και 13.7.3.
13.5.
Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων.
Ένα έργο από σκυρόδεµα χαρακτηρίζεται από τη Μελέτη του ή τη Σύµβαση του
ως" µεγάλο" αν η σπουδαιότητα του και λιγότερο ο όγκος του- απαιτεί τη
διαδικασία ελέγχου που ακολουθεί και που εξασφαλίζει σταθερότητα ποιότητα
σκυροδέµατος και περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα ελέγχων.
13.5.1.
Τουλάχιστον ένα µήνα πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου
πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί επί τόπου ικανές ποσότητες αδρανών υλικών. Από
τα αδρανή αυτά θα κατασκευαστούν, σε διαφορετικές ηµέρες, 15 έως 60
δοκιµαστικά αναµίγµατα µε τις αναλογίες υλικών που προβλέπονται στη Μελέτη
Συνθέσεως. Ο ακριβής αριθµός αναµιγµάτων πρέπει να συµφωνεί µε έναν από
τους "Αριθµούς δοκιµίων" που δίνονται στον Πίνακα 5.2.2.1 Κάθε ανάµιγµα µπορεί
να περιέχει µικρότερη ποσότητα σκυροδέµατος από εκείνη που θα περιέχει κατά
την κατασκευή του έργου, όχι όµως µικρότερη από το µισό της τελευταίας. Από
κάθε τέτοιο ανάµιγµα ( το οποίο µπορεί µετά να διαστρωθεί σε βοηθητικές
κατασκευές του έργου) θα κατασκευάζονται δύο δίδυµα δοκίµια για τον έλεγχο
αντοχής σε θλίψη.
Αν προδιαγράφονται και άλλοι έλεγχοι (κάµψεως, διαρρήξεως κτλ. ) για κάθε
έλεγχο θα κατασκευάζεται διαφορετικό ζευγάρι δοκιµίων. Θα συγκεντρωθούν έτσι
δύο οµάδες 15 έως 60 δοκιµίων για θλίψη, που θα συντηρηθούν όπως τα
συµβατικά δοκίµια.
Η µια οµάδα θα ελεγχθεί σε ηλικία 7 ηµερών και η άλλη σε ηλικία 28 ηµερών. Από
την αντοχή αυτών των δοκιµίων θα υπολογιστούν:
α) ο λόγος αντοχής 7/28 ηµερών.
β) η τυπική απόκλιση s των δοκιµίων 28 ηµερών και η τυπική απόκλιση sπ που
προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της s επί το συντελεστή που δίνεται στον
πίνακα 5.2.2.1 για τον αντίστοιχο αριθµό δοκιµίων.
γ) πιθανώς άλλα στατιστικά στοιχεία (π.χ. η τυπική απόκλιση αντοχής 7 ηµερών).

Αν η sπ είναι διαφορετική, από την τυπική απόκλιση s µε την οποία έγινε ο
υπολογισµός της απαιτούµενης αντοχής της Μελέτης Συνθέσεως ( άρθρο 5.2.2.)
τότε η απαιτούµενη αντοχή θα διορθώνεται από τη Σχέση (1) του άρθρου 5.2.2.1
για s=sπ.
Αν η sπ είναι µικρότερη από 3 MPa στη Σχέση (1) θα εισάγεται η τιµή s=3 MPa.
Συγχρόνως από την καµπύλη λόγου νερό/τσιµέντο (Ν?τ) και αντοχής που θα
δίνεται στη Μελέτη Συνθέσεως θα αναπροσαρµόζονται οι αναλογίες των υλικών
έτσι ώστε να προκύπτει µέση τιµή fm ίση µε τη νέα απαιτούµενη. Με τη
διορθωµένη αυτή τιµή fa ( ή µε την παλιά, αν η τυπική απόκλιση των
δοκιµαστικών αναµιγµάτων που αναφέρθηκε προηγουµένως είναι ίση µε εκείνη
της Μελέτης Συνθέσεως) θα αρχίσει η κατασκευή του έργου.
13.5.2. Το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε µια ηµέρα θα αποτελεί µια παρτίδα
και θα αντιπροσωπεύεται από µια δειγµατοληψία. Για έργα µε διάστρωση χωρίς
διακοπή ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 13.3.8..
13.5.3.
Οι δειγµατοληψίες των τριών πρώτων ηµερών διαστρώσεως θα
αποτελούνται από 12 δοκίµια η κάθε µια, οι δε δειγµατοληψίες των επόµενων
ηµερών από 3 δοκίµια. Αν το σκυρόδεµα είναι έτοιµο, οι δειγµατοληψίες θα
γίνονται στο συγκρότηµα παραγωγής. Τα δοκίµια θα έχουν συνεχή αρίθµηση.
13.5.4.
Κάθε δοκίµιο θα παίρνεται από διαφορετικό ανάµιγµα σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 13.4.2.
Στη Σύµβαση του έργου πρέπει να προβλέπεται ικανός αριθµός δοκιµίων που θα
ελέγχονται σε µικρές ηλικίες ώστε να είναι δυνατόν να προβλέπεται µε
ικανοποιητική προσέγγιση η αντοχή 28 ηµερών.
13.5.6. Οι αντοχές των δειγµατοληψιών 12 δοκιµίων του άρθρου 13.5.3. πρέπει
να ικανοποιούν το Κριτήριο συµµορφώσεως Γ, οι δε αντοχές των δειγµατοληψίων
3 δοκιµίων της ίδιας παραγράφου, πρέπει να ικανοποιούν ένα τουλάχιστον από
τους Κανόνες 7 και 8 του Κριτηρίου συµµορφώσεως ∆.
Αν ένα µόνο δοκίµιο µιας δειγµατοληψίας 12 δοκιµίων δεν ικανοποιήσει τον 6ο
Κανόνα αποδοχής τότε η αντοχή του αντίστοιχου αναµίγµατος αµφισβητείται και
ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 13.7.1. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν
ικανοποιούνται και οι δύο Κανόνες του Κριτηρίου Γ (δειγµατοληψίες 12 δοκιµίων)
ή που δεν ικανοποιείται τουλάχιστον ένας από τους Κανόνες 7 και 8 του Κριτηρίου
∆ (δειγµατοληψίες 3 δοκιµίων) , η αντίστοιχη παρτίδα σκυροδέµατος
αµφισβητείται και ακολουθεί η διαδικασία των άρθρων 13.7.2. και 13.7.3.
13.5.7.
Μετά από κάθε συγκέντρωση 60 αποτελεσµάτων αντοχής δοκιµίων
συνεχών
δειγµατοληψίων
που
ικανοποίησαν
τα
αντίστοιχα
κριτήρια
συµµορφώσεως θα υπολογίζεται ο µέσος όρος αντοχής Χ 60 που θα θεωρείται
συµβατικά ίσος µ fm και η τυπική απόκλιση S60 αυτών των δοκιµίων.
Αν η S60 διαφέρει από την τυπική απόκλιση s που ήδη χρησιµοποιείται
περισσότερο από +- 0.5 MPa τότε θα υπολογίζεται από τη Σχέση (1) του άρθρου
5.2.2.1 νεα απαιτούµενη αντοχή για την τιµή S 60. Aν η s60 βρεθεί µικρότερη
από 3 MPa, στη Σχέση (1) θα εισάγεται η τιµή 3 ΜPa.
Τη µεταβολή της απαιτούµενης αντοχής θα ακολουθεί τροποποίηση των αναλογιών
συνθέσεως, όπως και στο άρθρο
13.5.1. ώστε να προκύπτει αντοχή Χ60
τουλάχιστον ίση µε την απαιτούµενη.
Στην περίπτωση που η Χ60 βρεθεί µεγαλύτερη από την απαιτούµενη αντοχή fa, ο
κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει, µε δική του ευθύνη, τον υπολογισµό νέας
απαιτούµενης αντοχής από τη Σχέση :
fa= fck + 1.64 S60. µε το περιορισµό για την τιµή S 60 που αναφέρθηκε
παραπάνω.
13.5.8.
Αν δυο συνεχείς δειγµατοληψίες δεν ικανοποίησαν τα Κριτήρια
συµµορφώσεως οι αναλογίες συνθέσεως αναπροσαρµόζονται έτσι ώστε η
απαιτούµενη αντοχή να επανέλθει στην τιµή της Σχέσεως (1). Αν είναι ήδη ίση
προς αυτήν , θα αυξηθεί κατά 0.41s όπου η s η τυπική απόκλιση για την οποία
συνέβησαν οι προηγούµενες αστοχίες. Η επαναφορά της fα σε χαµηλότερες τιµές
θα γίνεται µετά τη συµπλήρωση 60 δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο 13.5.7..

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13.5.5 αστοχίες στην ικανοποίηση των Κριτηρίων
συµµορφώσεως είναι δυνατόν να προβλέπονται από τα δοκίµια µικρής ηλικίας.
Στην περίπτωση αυτή ο κατασκευαστής µπορεί να ζητήσει την αναπροσαρµογή
των αναλογιών συνθέσεως αµέσως µετά τον έλεγχο αυτών των δοκιµίων.
13.5.9.
Κάθε φορά που αλλάζουν οι αναλογίες συνθέσεως ( άρθρα 13.5.7 και
13.5.8) οι δειγµατοληψίες θα ακολουθούν τη διαδικασία του άρθρου 13.5.3. µε
επανάληψη της αριθµήσεως των δοκιµίων από την αρχή.
13.5.10. Ο αύξων αριθµός κάθε δοκιµίου, η ηµεροµηνία λήψεως, η αντοχή του ,
καθώς και ο µέσος όρος κάθε δειγµατοληψίας θα σηµειώνονται σε κατάλληλα
διαγράµµατα, έτσι ώστε να υπάρχει εποπτεία της µεταβολής της ποιότητας του
σκυροδέµατος.
13.5.11. Τα αδρανή θα συγκεντρώνονται σε µεγάλους σωρούς ( στο µέγεθος και
την έκταση που επιτρέπει ο χώρος του εργοταξίου ), µετά δε τον έλεγχο τους
στους σωρούς θα µεταφέρονται στον αστέρα του συγκροτήµατος παραγωγής.
Η µεταφορά αδρανών κατευθείαν από το λατοµείο στον αστέρα κατά τη διάρκεια
της σκυροδέτησεως δεν επιτρέπεται παρά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις
περιορισµένου χώρου.
13.5.12.
Για τις εγκαταστάσεις ζυγίσεως των υλικών και αναµίξεως του
σκυροδέµατος ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 12.1. (Έτοιµο σκυρόδεµα).
13.5.13. Όταν η παραγωγή είναι συνεχής τα ζυγιστηρια και γενικά η καλή
λειτουργία του συγκροτήµατος θα ελέγχονται µια φορά την εβδοµάδα. Όταν η
παραγωγή δεν είναι συνεχής ο έλεγχος θα γίνεται σε µεγαλύτερα χρονικά
διαστήµατα κατά την κρίση του Επιβλέποντα.
13.5.14 Η αρµόδια Υπηρεσία ή ο Επιβλέπων µηχανικός θα ασκεί πλήρη έλεγχο σε
όλα τα στάδια κατασκευής του έργου (συγκέντρωση των υλικών, έλεγχος των
δελτίων ποιότητας των υλικών, εργαστηριακός έλεγχος των υλικών, επίβλεψη στο
συγκρότηµα παραγωγής, στη λήψη δοκιµίων, στη µεταφορά, τη διάστρωση και τη
συντήρηση του σκυροδέµατος , στον πιθανό επανέλεγχο της κατασκευής κτλ.) Η
παρακολούθηση αυτή δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την ευθύνη της
ποιότητας των υλικών και του σκυροδέµατος.
13.6.
Κριτήρια συµµορφώσεως
13.6.1.
Κριτήριο Α(εργοστασιακό σκυρόδεµα, εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών
έργων )
Χ6»fck+1.60 s 1ος κανόνας αποδοχής
ΧιXi»fck-2 MPa 2ος κανόνας αποδοχής
όπου:
Χ6 = Mέσος όρος αντοχής των 6 συµβατικών δοκιµίων της δειγµατοληψίας
Χι= Η αντοχή κάθε συµβατικού δοκιµίου της δειγµατοληψίας
S= η τυπική απόκλιση της δειγµατοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση
i=6
(Χi-X6)2
i=1
------------ και s >/= 1,5 MPa
5

S = (ρίζα) Σ

13.6.2. Κριτήριο Β (Εργοταξιακό σκυρόδεµα,
έργων).
Χ12»fck+ 1.57s 3oς κανόνας αποδοχής
Χi»fck - 3 MPa 4ος κανόνας αποδοχής
όπου :

Εργοταξιακό σκυρόδεµα µικρών

Χ12: Μέσος όρος αντοχής 12 συµβατικών δοκιµίων της δειγµατοληψίας
Χi: Η αντοχή κάθε συµβατικού δοκιµίου της δειγµατοληψίας
s= Η τυπική απόκλιση της δειγµατοληψίςα που προκύπτει από τη
σχέση
i=12
S = (ρίζα) Σ
(Xi-X12)2
i=1
--------------- και s </= 2,2 MPa
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13.6.3. Κρίτηριο Γ (Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων)
Χ12»fck+ 1.57s 5ος κανόνας αποδοχής
Xi»fck-3 MPa 6ος κανόνας αποδοχής
όπου:
-X12= Μέσος όρος αντοχής 12 συµβατικών δοκιµίων της δειγµατοληψίας
Χi= Η αντοχή καθε συµβατικού δοκιµίου της δειγµατοληψίας
s= Η τυπική απόκλιση της δειγµατοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση
i=12
(Xi-X12)2
i=1
-------------11

S= (ρίζα) Σ

13.6.4.Κριτήριο ∆ (Εργοταξιακό σκυρόδεµα µεγάλων έργων)
X36»fck + 1.70 s 7ος Κανόνας αποδοχής
Χ3»fck+ 1.83 s 8ος κανόνας αποδοχής
όπου :
Χ3 = Μέσος όρος αντοχής 3 συµβατικών δοκιµίων της δειγµατοληψίας
_
Χ36= Μέσος όρος αντοχής των 3 συµβατικών δοκιµίων της δειγµατοληψίας και
των 33 αµέσως προηγούµενων συµβατικών δοκιµίων
s= Η τυπική απόκλιση της τελευταίας οµάδας 60 δοκιµίων (ή αν ακόµη δεν έχει
σχηµατιστεί η πρώτη οµάδα 60 δοκιµίων) η τυπική απόκλιση των δοκιµίων που
έχουν ήδη συγκεντρωθεί συµπληρουµένων µε τον απαιτούµενο αριθµό των
δοκιµίων των τελευταίων δοκιµαστικών αναµιγµάτων, ώστε να αποτελέσουν ένα
σύνολο 60 δοκιµίων.
Αν τα δοκίµια των δοκιµαστικών αναµιγµάτων είναι λιγότερα από 24 , τότε η
τυπική απόκλιση θα υπολογίζεται από τα 36 δοκίµια που έχουν ήδη συγκεντρωθεί
και τα δοκίµια όλων των δοκιµαστικών αναµιγµάτων παρ'ότι ο συνολικός αριθµός
των δοκιµίων είναι µικρότερος από 60.
Κριτήριο Ε (Εργοστασιακό σκυρόδεµα µέχρι 20m3.)
Χ3»fck+ 3.7 MPa
Xi»fck
όπου :
Χ3= µέσος όρος αντοχής των τριών συµβατικών δοκιµίων του ίδιου αυτοκινήτου

Χi= η αντοχή κάθε συµβατικού δοκιµίου της τριάδας.
13.7. Επανέλεγχοι σε σκληρυµένο σκυρόδεµα
13.7.1. Στην περίπτωση που αµφισβητείται ένα ανάµιµγα ή φορτίο αυτοκινήτου
καταβάλλεται η Αποζηµίωση "Α" του άρθρου 13.7.8 και η περιοχή του έργου στην
οποία διαστρώθηκε αυτό το ανάµιγµα ή το φορτίου αυτοκινήτου υποβάλλεται σε
εντατική συντήρηση για 14 µέχρι 28 ηµέρες. Η συντήρηση αυτή θα γίνεται µε
πληµµύρισµα στα οριζόντια στοιχεία και µε τη µέθοδο της παρ. 10.3. για τα
κατακόρυφα στοιχεία.
Μετά την πάροδο των 14-28 ηµερών, από τυχαίες θέσεις του διαστρωµένου
αναµίγµατος ή του φορτίου σκυροδέµατος που αµφισβητείται θα κόβονται 3
πυρήνες διαµέτρου 10+- 0.5cm και ύψους µέχρι 12.5cm.
∆εν θα γίνεται πυρηνοληψία κοντά σε ακµές ή αρµούς ( εργασίας ή διαστολής) ή
από θέσεις στις οποίες το σκυρόδεµα παρουσιάζει ανωµαλίες ιστού (µεγάλα κενά,
απόµιξη, συγκέντρωση λεπτού υλικού κτλ.) ή από θέσεις που υπάρχουν εµφανείς
ρηγµατώσεις ή ρηγµατώσεις οφειλόµενες στη λειτουργία του φορέα. Πυρήνες που
θα περιέχουν τµήµατα σ8ιδηροπλισµού διαµέτρου µεγαλύτερης από 8mm θα
απορρίπτονται. Η κοπή και η προετοιµασία των πυρήνων θα γίνεται σύµφωνα µε
το Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 344, το ύψος όµως κάθε πυρήνα πριν από την
επίστρωση της κοινίας επιπεδώσεως (καπέλωµα) δεν πρέπει να είναι µικρότερο από
9.5 cm. Η αναγωγή της αντοχής των πυρήνων σε αντοχή συµβατικών δοκιµίων θα
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 13.7.9.
Ο µέσος όρος των ανηγµένων αντοχών των τριών πυρήνων θα αντικαθιστά την
αντοχή του δοκιµίου το οποίο προκάλεσε τον επανέλεγχο αυτής της παρ. . Αν µε
αυτή την αντικατάσταση ικανοποιούνται και οι δύο κανόνες αποδοχής του
αντίστοιχου Κριτηρίου συµµορφώσεως, η αντοχή του αναµίγµατος ή του φορτίου
αυτοκινήτου που αµφισβητήθηκε θεωρείται ικανοποιητική, διαφορετικά ολόκληρη
η παρτίδα σκυροδέµατος αµφισβητείται και ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου
13.7.2.
13.7.2.
Στην περίπτωση που αµφισβητείται η αντοχή µιας παρτίδας
σκυροδέµατος καταβάλλεται η Αποζηµίωση "Α" του άρθρου 13.7.8 και ακολουθεί η
εξής διαδικασία επανελέγχου. Γίνεται εντατική συντήρηση της αµφισβητούµενης
παρτίδας όπως περιγράφεται στο άρθρο 13.7.1, εκτός αν αυτή η συντήρηση έχει
ήδη γίνει.
Κατόπιν κόβονται από τυχαίες θέσεις του σκυροδέµατος της παρτίδας ( µε τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13.7.1) έξι (6) πυρήνες. Μετά την
αναγωγή των αντοχών των πυρήνων σε αντοχές συµβατικών δοκιµίων όπως
προβλέπεται στο άρθρο 13.7.9, υπολογίζεται ο µέσος όρος -Χ6 και η τυπική
απόκλιση S6 των δοκιµίων σύµφωνα µε τη σχέση που δίνεται στο Κριτήριο Α. Τα
δυο αυτά στοιχεία πρέπει να ικανοποιούν τον 1ο Κανόνα αποδοχής του Κριτηρίου
Α µε περίσεια αντοχής τουλάχιστον 0.5MPa. Αν αυτό δεν συµβαίνει ακολουθεί η
διαδικασία του άρθρου 13.7.3.
13.7.3.
Αν ο έλεγχος του άρθρου 13.7.2. δώσει αρνητικά αποτελέσµατα
αποκόπτονται έξι (6) ακόµη πυρήνες από τυχαίες επίσης θέσεις της παρτίδας ώστε
να συµπληρωθούν δώδεκα (12) πυρήνες. Μετά την αναγωγή των αντοχών των
πυρήνων σε αντοχές συµβατικών δοκιµίων όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.7.9β
θα εξεταστεί αν ισχύει η Σχέση (4):
_
X12-Xmin
------------>2.28 (4)
S
οπου Χmin η µικρότερη από τις 12 αντοχές και s η
υπολογίζεται από τη Σχέση (5)
i=12
S12 = (ρίζα) Σ (Xi-X12)2
i=1

τυπική απόκλιση όπως

------------11
Αν η σχέση (4) ισχύει, θεωρείται ως µέσος όρος αντοχής της δειγµατοληψίας ο
µέσος όρος -Χ11 των πυρήνων που έχουν αντοχή µεγαλύτερη από Χmin.Αν η
σχέση (4) δεν ισχύει, ο µέσος όρος αντοχής της δειγµατοληψίας θεωρείται ο
µέσος όρος -Χ12 όλων των πυρήνων :
Ο µέσος όρος - ή - πρέπει να ικανοποιεί τον 3ο
Χ11 Χ12
κανόνα αποδοχής (άρθρο 13.6.2.) όπου η τυπική απόκλιση s θα υπολογίζεται από
τη Σχέση (5) για µέσο όρο Χ12
ή τη Σχέση (6) για µέσο όρο Χ11.
i=11
S11 = (ρίζα) Σ (Xi-X11)2
i=1
-------------10
Αν ο 3ος κανόνας αποδοχής δεν ικανοποιεί από το µέσο όρο - ή θεωρείται
ότι η αντίστοιχη παρτίδα Χ11 Χ12
σκυροδέµατος δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις αυτού
του Κανονισµού και ακολουθεί η διαδικασία του άρθρου
13.7.4.
13.7.4.
Όταν από το έλεγχο του άρθρου 13.7.3 προκύψει ότι µια παρτίδα
σκυροδέµατος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτού του Κανονισµού
καταβάλλεται αποζηµίωση "Β" του άρθρου 1.7.8 και γίνεται εντατική συντήρηση
της παρτίδας, εκτός αν αυτή η συντήρηση έχει ήδη γίνει. Κατόπιν εκτιµάται η
αντοχή του σκυροδέµατος αυτής της παρτίδας από ένα συµπληρωµατικό αριθµό
πυρήνων σε συνδυασµό και µε έµµεσες µεθόδους ελέγχου, ακολουθεί δε
υπολογισµός του στοιχείου ή του φορέα µε περισσότερες ακριβείς µεθόδους και
πιθανώς µε ελάττωση των φορτίων, όπου η λειτουργία του έργου το επιτρέπει. Σε
όσους φορείς κρίνεται σκόπιµο διενεργείται δοκιµαστική φόρτιση.
13.7.5. Αν οι έλεγχοι του άρθρου 13.7.4 αποδείξουν ότι το στοιχείο ή ο φορέας
δεν έχει την απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα ( ή αν κατάλληλοι έλεγχοι
αποδείξουν ότι το στοιχείο ή ο φορέας δεν έχει την απαιτούµενη ανθεκτικότητα
στο χρόνο ή σε επιρροές περιβάλλοντος) τότε καταβάλλεται η Αποζηµίωση "Γ" του
άρθρου 13.7.8 και ενισχύεται ο φορέας στην έκταση που απαιτεί η ασφάλεια του
έργου.
13.7.6. Όταν η ενίσχυση του άρθρου 13.7.5 δεν είναι δυνατή λόγω ιδιοµορφίας
του φορέα ή η ενίσχυση δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια του έργου, καταβάλλεται η
Αποζηµίωση "∆" του άρθρου 13.7.8 και γίνεται καθαίρεση και επανακατασκευή του
αντίστοιχου στοιχείου ή τµήµατος του έργου.
13.7.7. Οι προηγούµενοι έλεγχοι γίνονται από τα Εργαστήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα
Εργαστήρια των Α.Ε.Ι. και τα αναγνωρισµένα Εργαστήρια ( άρθρο 15.8). Το είδος
και η έκταση των ελέγχων αποφασίζεται µε τη συνεργασία µηχανικού ειδικευµένου
στην τεχνολογία σκυροδέµατος, η δε αντοχή της αµφισβητούµενης παρτίδας θα
προκύψει από στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων ελέγχου.
13.7.8
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση του Έργου οι
Αποζηµιώσεις των άρθρων 13.7.2, 13.7.3, 13.7.4, 13.7.5 και 13.7.6 είναι οι
ακόλουθες και οφείλονται πέρα από τυχόν άλλη αποδεικνυόµενη ζηµία.
Αποζηµίωση "Α": Καταβολή όλων των δαπανών των ελέγχων που προβλέπονται
στα άρθρα 13.7.1, 13.7.2, και 13.7.3.
Αποζηµίωση "Β": Καταβολή όλων των δαπανών για τη διενέργεια των ελέγχων και
των Μελετών του άρθρου 13.7.4.
Αποζηµίωση "Γ":
Επιστροφή - εφόσον έχει εισπραχθεί -

του αντιτίµου της παρτίδας σκυροδέµατος που κρίθηκε ακατάλληλη και καταβολή,
εκτός των δαπανών της Αποζηµίωσης "Β" και της δαπάνης για τη µελέτη και
εκτέλεση των ενισχύσεων,
Αποζηµίωση "∆": Εκτός από τις δαπάνες που προβλέπονται στην αποζηµίωση "Β"
καταβάλλεται και κάθε δαπάνη για την καθαίρεση του ακατάλληλου σκυροδέµατος
και την επανακατασκευή του φορέα ή του αναγκαίου τµήµατος του έργου.
13.7.9.
Οι πυρήνες θα ελέγχονται αφού παραµείνουν για δύο ηµέρες σε
περιβάλλον δωµατίου. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο έλεγχος γίνεται µετά τη
συµπλήρωση δύο µηνών από τη σκυροδέτηση, η αντοχή των πυρήνων θα
διαιρείται µε 1.10 αν δε ο έλεγχος γίνεται µετά τη συµπλήρωση τριών ή
περισσοτέρων µηνών από τη σκυροδέτηση, η αντοχή των πυρήνων θα διαιρείται
µε 1.15. Η αναγωγή της αντοχής των πυρήνων σε αντοχή συµβατικών δοκιµίων (
κυβικών ή κυλινδρικών ) θα γίνεται ως εξής:
α. Έλεγχος του σκυροδέµατος µε κυβικά δοκίµια και επανέλεγχος µε 3 ή 6
πυρήνες.
Το µήκος των πυρήνων θα στρογγυλεύεται σε 0.5cm (αν το πρώτο δεκαδικό είναι
µεγαλύτερο από 2 ή µικρότερο από 8 θα γίνεται 5 και αν είναι µικρότερο από 3 ή
µεγαλύτερο από 7 θα γίνεται 0) και η αντοχή τους θα ανάγεται σε αντοχή
συµβατικού κυβικού δοκιµίου σύµφωνα µε τον πίνακα 13.7.9 µε γραµµική
παρεµβολή, όπου χρειάζεται.
Β. Έλεγχος του σκυροδέµατος µε κυβικά δοκίµια και επανέλεγχος µε 12 πυρήνες.
Η αναγωγή σε συµβατικό κυβικό δοκίµιο θα γίνεται µε το ακριβές µήκος των
πυρήνων και µε τους συντελεστές που αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ
344, µε τη διαφορά ότι ο συντελεστής Κφ θα είναι ίσος µε 0.97 για τους πυρήνες
της ονοµαστικής διαµέτρου 10cm που προβλέπεται σ'αυτό τον Κανονισµό και ο
συντελεστής συντηρήσεως Κc θα είναι ίσος µε 0.94 που αντιστοιχεί σε πολύ καλή
συντήρηση.
γ. Έλεγχος του σκυροδέµατος µε κυλινδρικά δοκίµια Ανεξαρτήτως αριθµού των
(3.6 ή 12), οι πυρήνες θα ανάγονται σε συµβατικά κυλινδρικά δοκίµια µε τους
συντελεστές που αναφέρονται στο Σχέδιο Προτύπου
ΕΛΟΤ 344, όπως
διαµορφώνονται στην προηγούµενη παράγραφο 13.7.9β και για λ3 ίσο ένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.7.9 Αντοχές συµβατικών κυβικών δοκιµίων (σε MPa)*
Μήκος πυρήνα, cm
Αντοχή
πυρήνα 9.5
10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
(MPa)
10.0
12.1 12.2 12.4 12.5 12.7 12.9 13.0
15.0
17.3 17.5 17.8 18.0 18.2 18.5 18.7
20.0
22.6 22.9 23.2 23.6 23.8 24.1 24.4
25.0
27.6 28.1 28.4 28.7 29.0 29.5 29.8
30.0
32.6 33.2 33.6 34.0 34.5 34.9 35.3
35.0
37.6 38.2 38.7 39.2 39.7 40.2 40.7
40.0
42.5 43.2 43.7 44.2 44.8 45.4 45.9
45.0
47.4 48.3 49.0 49.7 50.4 51.1 51.8
*Oι αντοχές κυβικών δοκιµίων του πίνακα 13.7.9 έχουν προκύψει από τους
συντελεστές που αναφέρονται στην 13.7.9β για διάµετρο πυρήνος 10cm και
πάχος στοιχείου 15cm. Για ενδιάµεσες τιµές γίνεται γραµµική παρεµβολή.
13.7.10 Αν ο έλεγχος του άρθρου 13.7.3. δώσει αρνητικά αποτελέσµατα ο κύριος
του έργου έχει το δικαίωµα να µη δεχτεί την ενίσχυση της κατασκευής αλλά να
απαιτήσει την καθαίρεση της ελαττωµατικής παρτίδας και την αντικατάσταση της
µε υγιές σκυρόδεµα, αν αυτό είναι τεχνικώς δυνατό.
13.7.11
Η µεθοδολογία και τα κριτήρια ελέγχου µε τους πυρήνες του άρθρου
13.7 αφορούν µόνον τον επανέλεγχο πρόσφατου σκυροδέµατος του οποίου τα

συµβατικά δοκίµια δεν ικανοποιήσουν τα αντίστοιχα κριτήρια συµµορφώσεως και
όχι την αποδοχή ή απόρριψη πρόσφατου σκυροδέµατος, στο οποίο δεν έγιναν
έλεγχοι συµµορφώσεως µε συµβατικά δοκίµια. Επίσης δεν αφορούν την αποδοχή
ή απόρριψη παλαιού σκυροδέµατος άγνωστων στοιχείων όπως και την εκτίµηση
της αντοχής του.
13.7.12. Μετά το τέλος των επανελέγχων οι τρύπες που δηµιουργήθηκαν από
τους πυρήνες θα γεµίζονται από τον κατασκευαστή του έργου µε κατάλληλο
σκυρόδεµα ( ρητινικό ή όχι) µειωµένου συντελεστή συστολής πήξεως και
αυξηµένης ικανότητας προσφύσεως στο παλιο σκυρόδεµα.

'Αρθρο 14: Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
14.1.
Απόσταση ράβδων οπλισµού
Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου Κανονισµού για τη Μελέτη και κατασκευή
έργων από σκυρόδεµα.
14.2.
Επικάλυψη οπλισµού Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νέου κανονισµού
για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεµα.
14.3.
Αρµοί εργασίας 14.3.1.
Λίγη ώρα µετά τη σκυροδέτηση οι αρµοί
εργασίας θα τρίβονται µε συρµατόβουρτσα έτσι ώστε να αποµακρύνεται η
τσιµεντοκονία και να απογυµνώνονται οι κόκκοι των αδρανών.
14.3.2. Πριν από τη νέα σκυροδέτηση οι αρµοί θα καθαρίζονται από κάθε ξένο
σώµα και θα πλένονται µε νερό υπό πίεση.
Κατά τη στιγµή της σκυροδετήσεως οι αρµοί πρέπει να είναι κορεσµένοι, χωρίς
όµως να έχουν ελεύθερο νερό στις κοιλότητες της επιφάνειες τους. Απαγορεύεται,
η επάλειψη των αρµών µε τσιµεντοκονία.
14.3.3.
Αν υπάρχει κατακόρυφος αρµός η σκυροδέτηση θ'αρχίζει από τη θέση
του αρµού.
Σε οριζόντιους αρµούς τοιχίων θα διαστρώνεται πρώτα µια στρώση µικρού πάχους
σε ολόκληρο το µήκος του αρµού η οποία και θα δονείται προσεκτικά.
14.3.4.
Οι αρµοί εργασίας θα είναι περίπου κάθετοι προς τη διεύθυνση
διαστρώσεως και πάντως όχι παράλληλοι προς τον κύριο οπλισµό.
14.3.5. Σε έργα µε απαιτήσεις στεγανότητας πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία
αρµών εργασίας. Σε περίπτωση όµως που υπάρχουν τέτοιοι αρµοί, αυτοί πρέπει να
επαλείφονται µε εποξειδική ρητίνη πριν από τη διάστρωση του νέου
σκυροδέµατος. Η συντήρηση στην θέση των αρµών πρέπει να είναι ιδιαίτερη
επιµεληµένη.
14.4.
Εξαρτήµατα ενσωµατωµένα στο σκυρόδεµα
14.4.1.
Σωλήνες ή άλλα εξαρτήµατα που δεν βλάπτουν µε χηµική ή φυσική
διαδικασία το σκυρόδεµα µπορούν να ενσωµατώνονται σ'αυτό, εκτός από τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις επόµενες παραγράφους.
14.4.2.
Σωλήνες ή εξαρτήµατα αλουµινίου δεν θα βρίσκονται σε επαφή µε
σκυρόδεµα, εκτός αν είναι επαλειµµένα ή καλυµµένα µε κατάλληλα υλικά που
εµποδίζουν την αντίδραση αλουµινίου σκυροδέµατος ή την ηλεκτρολυτική
αντίδραση χάλυβα - αλουµινίου.
14.4.3.
Απαγορεύεται η ενσωµάτωση σωλήνων παροχετεύσεων υγρών σε
υποστυλώµατα ή τοιχώµατα.

'Αρθρο 15:Υποχρεώσεις
15.1.
Για τα έργα των φορέων του ∆ηµοσίου τοµέα, οι υποχρεώσεις και οι
ευθύνες του Επιβλέποντα και του κατασκευαστή προκύπτουν από τις ισχύουσες
διατάξεις και τη Σύµβαση του έργου.
15.2.
Για τα ιδιωτικά έργα ισχύουν οι ακόλουθες παράγραφοι
15.2.1. Οι δειγµατοληψίες των υλικών και του σκυροδέµατος και η αποστολή των
δειγµάτων και των δοκιµίων στο Εργαστήριο σκυροδέµατος γίνονται µε τη µέριµνα
και την επίβλεψη του Επιβλέποντα µηχανικού , µετά από γραπτή εντολή του (π.χ.

αναγραφή στα σχέδια ξυλοτύπων, ηµερολόγιο έργου κλπ) από προσωπικό και
µέσα που διαθέτει ο κατασκευαστής του έργου. Οι επί τόπου έλεγχοι, όπως ο
προσδιορισµός της υγρασίας των αδρανών και η µέτρηση της εργασιµότητας,
γίνονται µε τη µέριµνα και την επίβλεψη του Επιβλέποντα, από προσωπικό και
µέσα που διαθέτει ο κατασκευαστής του έργου. Οι δειγµατοληψίες αδρανών ή
έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο γίνονται παρουσία των ενδιαφεροµένων
µερών ή εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων.
Οι δειγµατοληψίες είναι έγκυρες, εάν το ένα µέρος κληθέν δεν προσέλθει.
15.2.2.
Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύµβαση ο κύριος του Έργου
προκαταβάλλει τις δαπάνες όλων των εργαστηριακών ελέγχων και επανελέγχων
που προδιαγράφονται στο άρθρο 13.7 15.2.3.
Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το
δικαίωµα να απαιτήσεις την λήψη δοκιµίων για τον έλεγχο της αντοχής σε µικρές
ηλικίες.
15.2.4.
Αν από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή του κατασκευαστή δεν
διενεργούνται οι έλεγχοι και επανέλεγχοι , ο Επιβλέπων έχει το δικαίωµα να
ζητήσει από την Αστυνοµική Αρχή τη διακοπή του έργου , γνωρίζοντας
συγχρόνως µε αναφορά του στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε τους λόγους
αυτής της διακοπής.
15.3.
Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής αποκλίσεως µε τα οποία έγινε η
Μελέτη συνθέσεως (άρθρο 5.2.2.) είναι ο κατασκευαστής του έργου.
15.4.
Υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την
κατηγορία αντοχής του( η οποία προσδιορίζεται µε συµβατικά δοκίµια και τη
διαδικασία του άρθρου 13), τη συµπεριφορά του στο χρόνο, την ανθεκτικότητα
του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές και γενικά σε όλες τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στη Σύµβαση του έργου είναι ο κατασκευαστής του έργου. Στην
περίπτωση εργοστασιακού σκυροδέµατος το εργοστάσιο είναι υπεύθυνο για την
κατηγορία αντοχής του( η οποία προσδιορίζεται µε συµβατικά δοκίµια και τη
διαδικασία του άρθρου 13) την κάθιση του, την ανθεκτικότητα του στο χρόνο και
σε συνήθεις ατµοσφαιρικές συνθήκες καθώς και τις πρόσθετες ιδιότητες που
µπορεί να έχουν συµφωνηθεί στην παραγγελία (διαβάθµιση, λόγος Ν/Τ,
περιεκτικότητα τσιµέντου, µέγιστο κόκκο κ.α.)
15.5.
Την ευθύνη στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα Κριτήρια
συµµορφώσεως έχει ο υπεύθυνος που αναφέρεται στην παρ. 15.4
15.6.
Οι αποζηµιώσεις "Α", "Β", "Γ","∆", του άρθρου 13.7.8 βαρύνουν τον
υπεύθυνο της παρ. 15.4, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη Σύµβαση του
έργου. Η Σύµβαση του έργου µπορεί να ορίζει συνυπεύθυνο ή συνυπεύθυνους του
κατασκευαστή του έργου ή του εργοστασίου που προµηθεύει το σκυρόδεµα.
15.7.
Οι έλεγχοι ποιότητας, γίνονται στα εργαστήρια του ΥΠΕΧΩ∆Ε, στα
Εργαστήρια των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και στα αναγνωρισµένα
Εργαστήρια.
15.8.
Αναγνωρισµένα Εργαστήρια θεωρούνται τα ∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια (
Νόµος 2231/94) καθώς και τα Εργαστήρια που εποπτεύονται από το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
15.9.
Με απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία και ο
έλεγχος των εποπτευοµένων Εργαστηρίων.
Τα εποπτευόµενα Εργαστήρια δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται, διοικητικά ή
οικονοµικά, από παραγωγούς ή αντιπροσώπους υλικών σκυροδέµατος ούτε να
συντάσσουν εκθέσεις ποιότητας υλικών για τα οποία έχουν, εκτός της
εργαστηριακής τους αµοιβής, άµεσο ή έµµεσο οικονοµικό συµφέρον.
15.11.
Τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων ποιότητας θα κοινοποιούνται
υποχρεωτικά στην επιβλέπουσα υπηρεσία όταν πρόκειται για ∆ηµόσιο έργο και τον
επιβλέποντα µηχανικό όταν πρόκειται για ιδιωτικό έργο.
15.12.
Κατά τον έλεγχο της ποιότητας σκυροδέµατος στο Εργαστήριο ο κύριος
του έργου, ο επιβλέπων, ο κατασκευαστής και το εργοστάσιο έτοιµου
σκυροδέµατος, έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται στην εκτέλεση των ελέγχων.
Έχουν επίσης το δικαίωµα να απαιτήσουν από το Εργαστήριο να µην κοινοποιήσει
τα αποτελέσµατα ελέγχου σε οποιονδήποτε άλλο εκτός του ∆ηµοσίου - και µόνο
όταν αυτό τα ζητήσει και εκείνων που αναφέρονται παραπάνω.

15.13
Ο κατασκευαστής του έργου έχει το δικαίωµα να διενεργεί για
λογαριασµό του ελέγχου που τον βοηθούν στην βελτίωση της ποιότητας του
σκυροδέµατος.
Τέτοιοι έλεγχοι µπορεί να είναι η εξέταση υλικών, οι Μελέτες Συνθέσεως, η
θραύση δοκιµίων σκυροδέµατος όπως και οι έλεγχοι επί τόπου µε έµµεσες
µεθόδους. ∆εν έχει όµως το δικαίωµα να προβαίνει χωρίς την άδεια του κύριου του
έργου και του επιβλέποντα σε ελέγχους που είναι δυνατόν να έχουν επίπτωση
στην ασφάλεια του έργου , όπως π.χ. η αποκοπή δοκιµίων από την κατασκευή ή η
δοκιµαστική φόρτιση.
15.14.
Στην περίπτωση των ελέγχων του άρθρου 15.3 και εφόσον αυτοί
γίνονται σε ιδιωτικό Εργαστήριο, ο κατασκευαστής έχει το δικαίωµα να ζητήσει
από το Εργαστήριο να µη κοινοποιήσει τα αποτελέσµατα των ελέγχων στον κύριο
του έργου και τον επιβλέποντα ή οποιονδήποτε τρίτο εκτός του ∆ηµοσίου και µόνο
όταν αυτό τα ζητήσει.
15.15.
Τα εργαστήρια είναι υποχρεωµένα να κοινοποιούν τα αποτελέσµατα
ελέγχων εκτός εκείνων του άρθρου 15.13 - σε όσους από τους ενδιαφερόµενους
του άρθρου 15.12 τα ζητήσουν.
15.16.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα φυλάγονται από τον κύριο του έργου
και θα αποτελούν τα "Πιστοποιητικά αντοχής σκυροδέµατος" του έργου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ( οριζόντιας ή κατακόρυφης) αντίγραφα των
πιστοποιητικών αυτών θα έχουν όλοι οι συνιδιοκτήτες.
Ο αγοραστής έτοιµου διαµερίσµατος ή οικοδοµής είναι υποχρεωµένος να ελέγχει
ότι τα προηγούµενα πιστοποιητικά συνοδεύουν τους τίτλους κυριότητας της
οικοδοµής.
15.17
Υπεύθυνος για την αντοχή, την ευστάθεια και την εν γένιε άρτια
διαµόρφωση και συµπεριφορά του ξυλοτύπου είναι ο κατασκευαστής του έργου. Ο
κατασκευαστής του έργου δεν είναι υπεύθυνος για παραµορφώσεις ή ρηγµατώσεις
που δηµιουργούνται στο σκυρόδεµα, πριν από την αφαίρεση των ξυλοτύπων από
σεισµικές επιπονήσεις.
15.18.
Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον πίνακα 11.6 δεν
απαλλάσσει τον κατασκευαστή του έργου από πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω
καθυστερήσεως στη σκλήρυνση του σκυροδέµατος ή λόγω πρόωρης
υπερφορτίσεως της κατασκευής.

