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ΕΛΛΒΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ Α ΠΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑmΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ EPf
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜλ ΤΕΙΑ Δ.ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔJΕΥθΥΝΣΗ ΠΟfΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΚΕΧΓΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣ'Ι ΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ

•

ΙΙΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓLι\ ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕ.'1Α

•
•

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

•

1999

L

•

•
•

Το σχέδιο αυτό εκπονήθηκε από Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
Δ14/28663/οικ./20-01-1999 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ . Δ . Ε. κ .Χρίστου
Βερελή και λειτούργησε στο ΚΕΔΕ στο πλαίσιο του έτους ποιότητας.

Μέλη της Επιτροπής είναι :

•
•
•

1.2.3. 4.5.6.7.8.9.1Ο . -

Δημή τ ριος Σκόδρας, Χημικός Μηχανικός, Πρόεδρος
Μανώλης Μιχαηλίδης, Χημικός Μηχανικός
Μιλτιάδης Φωτιάδης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Γεώργιος Γκρίντζος, Χημικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογ ι άννης, Πολιτικός Μηχανικός
Σταύρος Θεοδωράκης, Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννα Πλέσσα , Μεταλλειολόγος Μηχανικός
Ι ωάννης Μπακογιάννης, Μεταλλειολόγος Μηχανικός

Κωνσταντίνος Σκιαδάς, Πολιτικός Μηχανικός
Τσάρου Αριστέα , Τεχνολογικών Εφαρμογών, Πολιτικός Υπο μηχανικ ό ς

Η διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων από τους συναδέλφους Μηχαν ικο ύ ς

•

θα πρέπει να γίνει μέσα σε τρει ς

(3) μήνες από τη δημοσίευσή του στο Ενημερωτικό

Δελτ ίο του Τ . Ε . Ε ..

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα σταλούν στο ΚΕΔΕ, Πειραιώς

166, 118 54

Αθήνα .

•
•

•

•

Για περισσpτερες πληροφορίες οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με την

Κα Ιω άννα Πλέσσα στο τηλέφωνο

34.63.830 .
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1

Ανηχε ίμενο

1.1

Π ιQιοχή ΙσχVος ~ωι Σκοιτ6ς

Η προδιαγραφή αυτή Ι.σχ'ύει για φέροντα δομικά στοιχεία
α:τό οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα που κατασκευάζονται
α.ι• ό Ε.Σ., αφορά δε το Ε. Σ . τόσο της ;ηQής όσο και της
υγρής μεθόδου. Καλύπτει το\Jς ο ρισμούς, τις απαιτήσεις,
κα ι τους ελέγχους του Ε . Σ. γ ια επισκε\Jές , νέες κατασκευές
και εν(σχνση και αντιστήριξη εδαφών .

Τα \Jποστρώματα στα οποία το Ε.Σ. μπορεί να εφαρμοστεί
περιλαμβάνουν:
Το Ε .Σ. μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με την

• Έδαφος

εφαρμογή του ως ακολούθως:

• Εκτοξευόμινο σκυρόδεμα
• Δομικά στο ιχε ία από σκυρόδεμα,

• Δομικό

•
•
•
•

Υποστήριξης εδαφών και εκσκαφών

χάλυβα κω

τοιχοποιία

Βραχνχρόνιας υποστήριξης

Διάφορα είδη τύπων

•

Βελτίωσης επιφανειών
Ε.ι-,:ισκευών

Σκοπός της προδιαγραφής αυτής είναι να χρησιμοποιείται
σαν ενη μερωτική πρότυπη προδιαγραφή, η οποία θα

μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε εργασία εκτοξευομένου
σκυροδέ ματος αναφερόμενη

στις προδ ιαγραφές του

έργου.

Σημιιώνεται ότι η προδιαγραφή αvτή αναφέρεται σnς
ελάχιστες γ ενικές απαιτήσεις ΠΟ\J :τρέπει να ικανοποιεί το
Ε . Σ.

των

έρ.γων .

Ο

κύριος

του

έργο\J

μπορεί

να

προδιαγράψει α\Jστηρότερες ή άλλες ειδικές απαιτήσεις

όταν πρόκειται για Ε.Σ . που προοριζεται για ειδικά έργα

·

δεν μπορεί ό μως να αφαιρέσει απαιτήσεις ή να μειώσει την
αυστηρότητα

των

αναγραφομ ένω ν

σ'

αυτήν

την

προδιαγραφή παρά μόνον στις ειδικές :τερuττώσεις σ.πλών
έργων μετά από κατάλληλη τεκμη ρiωση .

1.2
Υ! έχρι εκδόσεως της ΣΚ

316

ισχύει η

Π αοωτομπή σι κανοησμο\ίς χαι ιτοότ υιτα

Η προδ ιαγραφή αvτή παρα.ι•έμπει στα παρακάτω πρότυπα

ASTM-C-l017-95

κα ι κανονισμούς.

~

1

..

' .

•

Πίναχας

1.2.1

ΠΡΟΊΎΠΟ

'

Ή

'

.

ΤΠΛΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

•

ΠΔ

Π ερί κανονισμού τσιμέντου yι.D.

244/29.2.80

έργα α.ι-ι6 σκυρόδεμα
Κ. Τ.Σ .-97

Κανονισμός τεχνολογίας

σκυροδέματος
ΣΚ 304

•

-97

Μέθοδος προσδιορισμού αντοχής
σε θλίψη δοκιμCων σκυροδέματος

ΣΚ307

Αερακτικά πρόσθετα

σκυροδέματος

ΣΚ308

•

Χημικά πρόσθετα crιιυροδέματος

ΣΚ30 9

Μέθοδος δοκιμής καθήσεως

ΣΚ

Υπε ρρευστοποιητικά πρόσθ ετα

316

σκυροδέματος

•

ΕΛΟΤ

345

Νερό αναμ~εως του σκυροδέματος

ΕΛΟΤ

346

Έτοιμο σκυ ρόδεμα

ΕΛΟΤ

408

Θραυστά αδρανή για συνήθη
σκυροδ έματα

•

•

ASTM C-78

Flexυral Strenght of concrete (using
Simple beam wίιh ι hird- po i nι loading)

ASTM C-617-95

Capping cylind rica l co n~re te specirnens

ASTM C-820-95

Spec1ficat1o n fo r steel fibres fo r fibersreinfo rced co ncreιe

ASTM C-995

Tίme

of Π οw ο ί fiber-reinfo rced con·
crete thro ugh inνerted slump cone

ASTM C-1018-95

Fle xυral ιoughne ss

and firsι -crack.
of fi ber-re1fo rced concrete
(using beam 'λ'ith third-point loading)

sιrengιh

•

ASTM C-ll4 1-95

Admιxtures

ASTM Clll6-95

Fiber- reιnfo rced

•

2

fo r sho ι crete
co ncrete and Shotcrete

Σύμρολα

Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα ορίζονται στον παρακάτω
πίνακα:

•
2

Πίνακας

ΣΥΜΒΟΛΟ

2.1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Ε.Σ.

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

cs

Sprayed Concrete

fa

Απαιτούμενη αντοχή Ε.Σ. σε θλίψη

fck ·

Χαρακτηριστική αντοχή

σκυρόδεματος σε θλίψη

s

Τυπική απόκλιση των αντοχών ενός
αριθμού συμβατικών δοκιμίων

Xn

Μέσος όρος αντοχής η συμβατικών

δοκιμίων μίας δειγματοληψ ίας
Χ·
ι

ΑντQχτ.) ενός συμβατικού δοκιμίου
μίας δειγματοληψίας

2.2

~ο-νάδις

lPa= 1 N/m 1
1 MPa=lN/mm 3 =l0,2

Kp/cm~

1 Κρ/cιn2= 0,098 MPa

3

0Qισμοί

Η κατα:τόνηση που υφLσταται το Ε.Σ. κατά την κοπή των

Για τις ανάγκες αυτής της προδιαγραφής ισχύουν ορισμοί

:τυρήνων οδηγεί σε μείωση της αντοχής του Η

:του δίνονται στο άρθρο

:ταρα.-τέμ.'tοντας στην

ACI 318

ACI 506

2

και άρθρο

3

αντίστοιχα του

Κ.Τ. Σ.-97 με τις ακόλουθες τροποποιησεις και :τροσθήκες.

παρ.5 .6 .θ εωρεί ότι η

με τρούμενη αντοχή είναι το Ο,85της :τραyματιχής.Άρα η
:τραyματική είνα ι το

1.17 της

Συμβατιχό δοκίμιο: για τους ελέγχους σι:μμορφώσεως της

μετρούμενης .

αντοχής σε θλίψη είναι ο πυρήνας διαμέτρου

lOcm

και

λόγο ύψους/διάμετρο= ι που συντηρείται και ελέγχεται
Στο συσχετι.σμό πυρήνων διαμέτρου
δοκίμια 15Χ15Χ15

cm

LOcm

σύμφωνα με την παράγραφο

με κυβικά

5.2.4, 5.2.5

και

10.6.

Για τις

ανάγκες αυτής της προδιαγραφής θεωρείται 6tι η αντοχή

αναφέρεται η αιτιολογική έκθεση

του συμβατικού δοκιμίου διαμέτρου

του Κ. Τ.Σ.-85.

πολλαπλασιασμένη με

1,17

lOcm και Vψους lOcm

έχε ι αντοχή ίση με την αντοχή

του συμβατικού κυβικού δοκιμίου ακμής

15cm.

Μέση αν•οιή Ε.Σ σι θλίψη: είναι ο μέσο; όρος όλων των
συμβατικών

δοκιμίων

που

θα

μπορούσαν

να

παρασκευασθούν από μια σημαντικά μεγάλη ποσότηtα
σκυροδέματος αν ολόκληρη η ποσότητα μετίlτρεπόταν σε
πρισματικά

φαtνώματα

και

αποκόmεται ζεύγος πυρήνων.

3

ωτό

κάθε

φά-ιvωμα

•

Παρτ ίδ α:

θεωρείται

η

:τοσότητα

του

Ε.Σ

η

J :: ~ :

:ταρασκεuάζεται με τα ίδια υλικά, η; ίδιε; :ι.ναλογιε; :;::ν

ίδιο εξοπλισμό και αξιολογείται α.'tό τα ωτοτελεσuατα

6

συνεχόμενων δειγματοληψιών.

Κάθε :ταρτίδα Ε.Σ αξιολο'(είται αντοτελώς με τα κριτήρια

10.4.

συμμορφώσεως της παρ.

Avα:iήδηση-rebound: είναι το ποσοστό του υλικού το οποίο
έχοντας διέλθει δια του ακροφuσ(ου και εκτοξευθεί προς
την επ ιφάνεια του υποστρώματος, δ εν π ροσκολλάται

σ'αντήν και αναπηδά υπο τύπον α.ι-τώλειας εκτός της θέσης
προσβολής.

Υλικά Π<1Qασκενή~ εκτοξευόμενου

4

•

σκυQ<>δέματο~

-*.1 Τσψivτο
Το τσιμέντο πρέπει να συμφωνεί με τις απαιπjσεις του Π.Δ .

Λόγω της φύσεως των έργων απαιτείται τόσο ταχεία :τήξη

244/80

του υλικού (Ε.Σ .) όσο και ταχε (α ανά.ιττυξη αντοχών.

« Περ(

Κανονισμού

τσιμέντου

γ ια

έργα

α.-τό

σκυρόδεμα» (ΦΕΚ 69Α/28-3-80).
Συνιστάται η χρήση τύπου Ι εάν έτσι βοηθείται η ανάπτυξη
αντοχών των πρώτων ωρών με τη χρήση επιταχvντώv πήξης
και σκλ'ήρυνσης.

4.2 ΛδQανή
Ε:τειδή είναι πιθανή στο μέλλον η χρήση

FILLER για την

Τα αδρανή θα πρέπει να καλύπτουν τις ωταιπjσεις ΕΛΟΤ-

βελτίωση των μιγμάτων του ΕΣ, η μικρή αύξηση του

408

:τοσοστού της :ταιπάλης α.ι-cό

ακόλουθες προσθήκες:

θ εωρηθεί σαν προσθήκη

16%
FILLE R

σε

18%

μ..-cορεί να

όπως τροποποιήθηκαν από τον Κ. Τ.Σ.-97 με τις

για να βοη θήσει το

Το μίγμα των αδρανών :τρέπει να βρίσκεται εντός των

μί'(μα. όπως μπορούν να βοη θήσουν άλλα υλικά ( ι.ι-cτάμενη

υποζωνώv Δ και Ε των πινάκων των κοκκομετρικών

τέφρα,

διαβαθμCσεων του Κ. Τ.Σ.-97. Σννίσταται η υποζώνη Ε.

silica fu me κλπ). Η πρόταση για την προσθήκη
FILLER στο νέο Ευρωπαίκό κανονισμό ΕΣ είναι : 30%
ma!Umum τέq;ρα. 15% silica fum e.Tα ανωτέρω είνα ι
:τοσοστά επι της ποσότητας τσιμέντου portland κα ι όχι σε

Ο κατασκευαστής/μελετητής μπορεί να προτείνει άλλες
κοκκο μετρ ικές διαβαθμCσε ις εάν μπ ορεί να αποδείξει
την ικανοποίηση των κριτηρίων και α.ι-ταιπjσεων του ΕΣ.

αντικατάστασή του . Σημε ιωτέον ότι η προτεινόμε νη

Η παuτάλ!Ί μ,.-τ~ρ~ί ν!) είναι αυξημένη μέχρι

καμ..-τύλη των αδρανών στο Ευρωπαίκό σχέδιο είναι εκτός

ισοδύναμο άμμου είναι πάνω α.-τό

18% εφ' όσον το

70%.

και της υποζώνης Ε.

4.3

ΝεQό

Το νερό αναμίξ ε ως πρέπει να ικανοπο ιεί τις α,-ταιπjσεις του

ΕΛΟΤ-345 .

4.4. ΠQόσθιτα
Για τα πρόσθετα :του χρησιμοποιούνται στην παρασκεvή
Ε.Σ. ισχύουν όσα αναφέροντα ι στην παράγραφο
Κ.Τ.Σ .

97.

συμφωνούν

με

A. S.T.M.Cll41

του

τις

απαιτήσεις

(παρ.4.1.1.9

της

:τροδιαγραφή ς

& 4.1.2.9)

Σύνθεση εκτοξευόμενου σκυQοδέματος

5
5.1

4.5.

Ο ι ε πιταχvντές γ ρήγορης πήξης πρέπ ει να

Γινιχά

Το Ε.Σ. πρέπει να έχει μελετηθεί και να παρασκευάζετα ι

•

έτσι ώστε :

•
•

να έχει ομοιογένεια.,
να έχε ι την εργασιμότητα εκε ίνη που θα επιτρέψει

να διαστρωθεC ικανοποιητικά. ενώ ταυτόχρονα θα

εξα~εται πρόσφυση επ( της επιφάνειας που
γίνεται η εκτόξευση κ.α.ι η ελάχιστη αναπήδηση,

• να έχει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και όλες τις
άλλες

4

πρόσθετες

ιδιότητες

προδιαγράφονται για το έργο.

οι

οποίες

5.2

-"ίιλiτη συνθέσεως

. ..

5.2.1 ΥποχQιώσιις
5.2.1.1

Οι αναλΟ"(ίες των υλικών για την :ταρασ-.ι.εuή του

Ε.Σ. θα καθορίζονται από μελέτη σvνθέσεως η οποία θα
γ ίνεται σύμφωνα με την παρ.5 . 2.3.

Η

Μελέτη

Συνθέσεως

είναι υποχρεωτική

για κάθε

:τοιότητα Ε.Σ., όπως επ(σης και για οποιοδήποτε Ε.Σ.

ε ιδικών απαιτήσεων (στεγανό, ανθεκτικό κτλ.).

5.2.1.2 Ο κατασκευαστής είναι υποχρεω μέ νος να φροντίσε ι
για την έγκα ιρη διενέργεια της ~ελέτης Συνθ έσεως . Στην
:ιεριJττωση που το Ε.Σ . παρασκευάζεται επί τόπου ή στην
περίπτωση που το Ε.Σ . προέρχεται α.."tό το εργοστάσιο
παραγωγής

έτοιμου

Ο'ι<υροδέματος

την

ευθvνη

της

εφαρμογής της Μελέτης Συνθέσεως στο εργοτάξιο ως προς
τι ς προστιθέμενε ς ποσότητες των υλικών :του μ:ταίνοvν επί

τόπου έχει ο επιβλέπων μηχανικός.Η αρμόδια 1>πηρεσία ή
ο επιβλέπων μηχαν ικός θα ασκεί πλήρη έλf.ηο σε όλα τα
στάδια καταΟ'ι<εuής του έργου (συγκέντρωση των υλικών,
έλεγχος των δελτίων ποιότητας των υλικών. εργαστηριακός
έλεγχος

των

:ιαραγωγής,

υλικών,

στη

λήψη

επίβλεψη

στο

δοκιμίων,

στη

συγκρότημα

μεταφορά,

τη

διάστρωση και συντήρηση του mωροδέ ματος, στσν πιθανό

επανέλεηο της κατασκευής κ .τ.λ. ). Η παρακολούθηση αυτή
δεν απαλλάσσε ι τον κατασκευαστή ωτό την ευ&ννη της

ποιότητας των υλικών και του σκυροδέματος.

5.2.1.3

Οι

Μ ελέτες Συνθέσεως

Ε.Σ. γίνονται CL"tό τα

εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ , τα εργαστήρια των Ανωτάτων

Εκ.ι-ταιδευτικών Ιδρυμάτων και τα Ιδιωτικά Εργαστήρια
που εποπτε ύσνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

5.2.1.4
να

Η Με λέτη Συνθέσεως κάθε ποιότητας Ε.Σ. πρέπει

γίνεται

στην

αρχή

του

έργου

και

πρέπει

να

ε παναλeιμβάνεται:

•
•

όταν αλλάζε ι η πηγή λήψεως των αδρανών

όταν

τα

αδρανή

:ιαρουσιάζουν

διαφορετική

διαβάθμιση από εκείνη :του είχαν στη

Μελέτη

Συνθέσεως με αποκλίσεις :του υπερβαίνουν τις

10

εκατοστ ιαίες

τα

μονάδες

μεγαλύτερα των

4mrn

y ια

τα

ή Νο 4, τις

κό<J'ι(ινα

8

εκατοστια(ες

μονάδ ες για τα κό<Τ.ι.ινα της άμμου (εκτός του

κοΟ'ι<ίνου

0.25) και τι; 5 εκατοστιαίες μανάδες για
0.25.

το κόσκινο

•

όταν αλλάζουν τα

:τρόσθετα

ή

ο τύπος

ή

η

κατηγορία τσιμέντου.

•

όταν το μίγμα ;ταρουσιάζει τάσεις απομίξεως ή
υπερβολική

αναπήδηση

ή

η

κάθιση

ικανοποιεί τις α."tαιτήσεις του έργοu

-

του

δεν

μολονότι

τηρούνται οι αναλογίες της ~ελέτης Συνθέσεως.

5

•

5.2.2

Α.-ταιτούμετη αντυχή
Ι σχύουν οι πα ρακάτω κατη γορίε ς

5.2.2.1

Πίνακας 5.2.2 . lα

•

ΚατηγοQία

Cs20 Cs25 Cs30 Cs3S Cs40 Cs45 Cs50 Cs55

αντοηi~
ΧαQακτηριστική
Αντοχή ( Μpa)

20

25

30

35

45

40

50

55

( 15x15xl5cm
(fck)

Κύβου

•

Αν κριτήρω επιλογής είναι η χαρακτηρ;σ{ικ~ αντοχή 3 ή 7
'η μερών, η τιμή της αντοχής αυτής θα δίνετα ι από το
μελετητή ή απ6 τη σύμβαση του έργου.
Αν υπάρχονν στοιχε Cα τυπικής α."tοκλίσεως

s,

που έχουν

προκύψε ι αιτ6 60 τουλάχιστον διαδοχικά δοκίμια
δι.αφορετικών αναμιγμάτων, που έγ ιναν με τα ίδια υλικά,

•

τις ίδιες εγκαταστάσεις παραγωγής ;ι.αι '(ια Ε . Σ. του οποίου
η χαρακτηριστική αντοχή δεν διαφέρει περ ισσό τερο α..-cό
7ΜΡα από εκείνη του υπόψη έργου, τότε η α.-cαιτού μενη

αντοχή

πρέπει

να

έ χει

τουλάχιστον

υπολογιΊ;εται από τη σχέση

την

τιμή

που

:

ra = fck + 2, 14 s

(1)

για οποιαδήποτε ηλικία .

•

Αν η τιμή της τυπικής αποκλίσεως ;του προαναφέρθηκε έχει
προκύψε ι ( με

τις προη γού μενες ;τρου π οθέσεις γ ια τη

χαρακτηριστική αντοχή) από λιγότερα των 60 δοκιμίων όχι
ό μω ς και λιγότερα των
στη

•

σχέση

(1)

15,

τότε η τιμή αυτή , :τριν εισαχθεί

;τρέπε ι να ;το λλαπλασιάζεται με

τον

αντίστοιχο συντελεστή του Πίνακα 5 . 2.2 . 1.Αν η τιμή της

τυ:τική ς Ο-ϊοκλίσεως (μετά τον :τολλα.-cλασιασμό της με τον
αντίστο ιχο συντελεστή του Π ίν ακα
α.-cό

3

ΜΡα . τότε στη σχέση

( 1)

5.2.2.1)

είνα ι μικρότερη

;τρ έ πει να εισάγ ετα ι τιμή

s

= 3 Μ Ρα
Πίνακας 5.2.2. lβ Σvντιλεστής δ ιοQθώσεως της τυπικής

•

αποκλίσεως

ΑQιθμός δοκιμίων

Συντελεστής
πολλαπλασιασμού

15
20
30
40
50

•

60 ή

1.27
1.18

1.09
1.05
1.02
1.00

περισσότερα

5.2.2.2 Αν δεν υπάρχοvν στοιχεCα τυπικής αποκλίσεως ή
15 δοκίμια ή ακόμη αν η

υπάρχοvν, αλλά από λιγότε ρα των

•

χαρακτηριστική

αντοχή του

Ε . Σ. δε ν ικαν οποιεC την

απαίτηση του άρθρου
απαιτούμενης αντοχής

5.2.2. l , τότε ο υπολογισμός της
α.-τό τη σχέση ( 1). :τρέπει να γίνεται

με τηνπαραδοχή τυπικής αποκλίσεως

s= 6 ΜΡα σ:v θα χρησιμοποιηθούν θραυστά αδρανή κα

•
6

s= 7 ΜΡα αν
5.2.J
Το σύστημα εκτόξευσης
συστήματος

έχουν

και κυρίως ο χειριστής του

μέ γιστη

σημασία

τόσο

για

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έQΎο: αδρανή, τσωέντο,
:τρόσθετα, νερό και πιθανόν :τρόσμικτα και ίνες. Στο

όσο και ·tια την αντοχή του Ε . Σ . Για αυτό συνCσταται η

εQΎαστήριο προσδιορίζεται η κοκκομετρική διαβάθμιση

χρήση του ίδ ιου τύπου συστήματος εκτόξευσης καθ 'όλη τη

έρ'(ου αλλά

Στοιχεία Μιλiτης Σuνθέσεως

5.2.3.1 Η Μελέτη Συνθέσεως Ε .Σ . :τρέ:τει να γίνεται με τα

τη

διαμόρφωση της στρώσης του Ε.Σ.ε:τί μίας επιψάνει.ας

διάρκεια του

θα χρησιμοποιηθουν φι:σιχά άδρανή .

του μίγματος των αδρανών και ο ι αναλσγίες των υλικών

κυρίως ο χειρισμός του

πλην των ε πιταχvνt1.κών :τροσθέτων που ρυθμι1;ονται επ(

συστήματος α.ι•ό το ίδιο έμπειρο ανθρώ,•ινο δυναμικό.

τόπου στο έQΎο με ευθύνη του εQΎαστηρίου.Η εκτέλεση της
Μελέτης

Συνθέσεως

ε ξοπλισμό και με

y(νεται

με

τον

ίδιο

μηχανικό

ανθρώπινο δυναμικό -όπως αυτό

προβλέπεται από την :ταρ.

που θα χρησιμοποιηθεί

7.2.12.-

.κατά την κατασκευή του έργου. Οι αναλογίες των υλικών

ιτου θα δίνονται στη Μελέτη Συνθέσεως θα :τρέπει να
εξασφαλίζουν τα ακόλουθα:

•
•

την εQΎασιμότητα που απαιτείται και εξαρτάται α:t6

τον τύπο του μηχανήματος εκτόξευσης ώστε να

εξασφαλίζεται συνεχής

και αδιάκοπη ροή.

εργασιμότη τα εκφράζεται σε

mm

Η

κάθισης και θα

~λέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ΣΚ-309.
Σε μίγματα με ίνες μπορεί να :τροδια'(ράφεται και ο

χρόνος ροής δια μέσου ανεστραμμένου κώνου κάθισης
σύμφωνα με την προδιαγραφή

•
•

ASTM C995.

Την ελάχιστη αναπήδηση

Μέση αντοχή σε θλίψη

ίση τουλάχισιον με την

απαιτούμενη

•

Άλλες απαιτήσεις όπως ιτ.χ. αντοχή σε κάμψη,
:τλαστι μότητα κτλ.

•

Πρόσθετες ιδιότητες :του προδιαγράφει ο μελετητής
ή

η

Σύμβαση

του

έργου

(στεγανότητα.

υδατοπερατότητα κτλ.) .

5.2.3.2 Εq;όc:ο-:ζfjτηθεί στη

Με λέτη Συνθέσεως θα δίνεται η

χαμ..τύλη του λόγου ΝερόfΓσιμέvτο
ένα διάστημα τουλάχιστον

::: 3

(NfI)

~Ρα

και αντοχής για
εκατέρωθεν της

ωταιτούμενης αντοχής.Η :τοσότητα του νερού που θα
δίνε ται στις αναλσγίες υλικών στις Μελέτες Συνθέσεως θα

αναφέρεται σε ξηρά αδρανή υλικά.
Αν

χρησιμοποιοvνται

πρόσθετα.

αυτά

πρέπει

να

:τροστίθενται με τον ίδιο τρόπο και την ίδια αναλογία όπως
στο έργο. Ε.-τι.πλέον θα δίδεται η καμ..-τύλη μεταβολής
αντοχών όταν αλλάζει η δοσολογία του ε:τιταχυντοv.

Πρισματικά δοκίμια ή φατνώματα ή ·':τανέλα".

S.2.3.3

Για κάθε μίγμα, τύπο προσθέτου ή δοσολογ(α

προσθέ του,

τύπο

παρασκευάζονται

ινών

ή

τρία

τουλάχιστον 70Χ70Χ12

crn.

αναλογ(α

φατνώματα

ινών

θα

διαστάσεω'

Για τον έλεγχο της αντοχής σε

θλίψη, από κάθε δοκίμιο θα αποκόπτονται ζεύγη πυρήνων
αντίστοιχα με τις η λικ(ες γ ια τις οποίες υπάρχει απαίτηση

αντοχής. Ο μέσος 6ρος αντοχής των

6 πυρήνων αποτελεί την

αντοχή της αντίστοιχης σWθεσης κατά την ηλικ(α ελέγχσυ.
Για τον υπολογισμό του

στην

5.2.2),

s

(σύμφωνα με τα αναφερόμενα

ο μέσος 6Qος αντοχής των

6 πυρήνων απότελε ·

μια τψή. Στην περύtτωση που υπάρχε ι α.π6 τη μελtτη τσu

έργου απαίτηση πρώιμων αvτοχιiιν για πολύ μικρές ηλικίες
(π.χ.αντοχή

8 ωρών), θα πρtπει ο τρ6πος ελέγχου α'U'tών να

καθορι1;εται α.π6 το μελετητή.

7

•

5.2.3Α Αν πρ οδιαγράφονται :.ι.αι cW.ε ; ιδιοτητε ; :ν.ην

:- ;

αντοχής σε θλίψη, θα α:τοκό πτονται α:τό τα :τρισμcιτικα

δοκίμια

κατάλληλα

δείγ ματα

(:τυρήνε ;

ή

δο;ι; ο() .

προκειμένου να '((νουν οι αντ ίστο ιχο ι έλε γχοι.

5.2.3.5 Στην περUttωση που το σκυρόδεμα προέρχεται α:τό
εργο στάσιο

•

παραγωγ ής

έ τοιμ ου

σχυρ οδέματο ς

διαδικασ(α που περιγράφεται στην παράγραφο

η

5.2.3 θα

:τρέπει επίσης να τηρη θ ε(.

S.2A

Π<ΣQασ'Χευή φατνωμάτων δοχιμ(ων
Τα φατνώματα θα είναι ορθογωνικής δ ιατομής,

5.2.4.1

χαλύβδινα ή από άλλο άκαμπτο μη υδαταπορροφητικό
υλικό (ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων : για τα χαλύβδινα 4

•

· mm.

από πχ. κόντρα πλακέ

18

mιn). Οι ελάχιστες

εσωτερικές διαστάσεις της διατομής θα είναι 70Χ70 cιn το

δε ιίψος θα είναι τουλάχιστον 12 cm. Τα φατνώματα θα
τοποθετοVνται κατακόρυφα και η εκτόξευση θα γίνεται
οριζόντια με τον ίδι.ο εξοπλισμό, τεχνική, πάχος στρώσης
ανά

•

πέρασμα,

α π όσταση

εκτόξε υσης,

χειριστή

μηχανήματος κτλ. όπως γίνεται κα ι η σκυρσδέτηση του

Ε.Σ. στ,ο έργο. Μετά την εκτόξευση, η ελεύθερη επιφάνεια
των φατνωμάτων καλύπτετα ι με δι:τλή

λινάτσα , που

διατηρε ίται '(ια όσο διάστημα :ταραμένε ι το δοκίμιο μέσα
στο φάτνωμα σννεχώς υγρή με πλαστικό φύλλο που

εμποδίζει

•

την

εξάτμιση.

Το

αμετακίνητο μέσα στο φάτνωμα για
και το πολύ μέχρι

3

δοκίμιο

24

παραμένει

του λάχιστον ώρες

ημέρες. Στην δι άστημα των τριών

ημερών αποκόπτονται α.'tό το δοκίμι.ο τα α.-ταραίτητα
δείγ ματα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται για
σvντήρηση

σε

τουλάχ ιστον

ατμόσφαιρα

95 %

κα ι

με

σχετική

θ ερμοκρασ ία

υγρασία

20 :

2

•c

ή

μεταφέρεται για συvτήρηση στις προ ηγούμενες συνθήκες

•

ο λόκληρο το δοκίμιο και η αποκοπή των απαραίτητων

δειγμάτων γίνεται στις αντίστοιχες ηλικίες ελέγχου αtιτών.
Τα δε ίγ ματα
τουλάχιστον

πρέπει να

125 mm

λαμβάνοντα ι

σε

απόσταση

από τις ακμ έ ; του δοκιμίου ( εκτός

από τις περιπτώσε ις αποκοπής δοκών για τις δοκιμέ ς της
κά μψης

/

ιτλαιmμότητας, ό που τα άκρα αυτών των δοκών

μ;-.ορσύν να βρίσκονται μέσα σ' αυτές τις :τεριοχές) .

•

5.2.5

Ελeγχος ιτυQήνων χαι δοχών

πρώιμες

Η αποκοπή των πνρήνων και τω ν δοκών γίνεται σε

ηλικίες( ακόμη και σε λίγες ώρες) η :τολύ καλή κατάσταση

χρονική στιγμή που το Ε.Σ. έχει α.-τοκτήσει επαρκή αντοχή

του μηχανή ματος κοπής έχει με γάλη σημασία.

ή όπως ορίζεται στη σύμβαση του έ ργου. Ο ι πυρήνες

Ε:τειδή

συνήθως

οι πυρήνες κόβονται σε

λαμβάνονται · μι 'ι<ατάλληλο

•

μηχάνημα,

με

ελε γ μένη

σταθερότητα και ευθυγρα μμία στελέχους καθώς και με
αδαμαντοκορώνα σε καλή

κατάσταση.

διάμετρος του πυρήνα εCναι

10 cm

: O,Scm)

Η ονο μαστική

( επιτρεπτή απόκλιση

και μετριέται κοντά στο μέσον του ύψος αυτού

επί δύο καθέτων διευθύνσεων με ακρίβεια :=Ο.5
βάσε ις του πυρήνα
επίπεδοι

και

mm.

Οι

πρέπει να καθίστανται πρακτικώς

κάθετο ι

προς

τη

γενέτειρά

τους,

με

κατάλληλη κοπή ή επεξεργασCα. Πριν από τη θραύση οι

•

βάσεις επutεδώνονται με ειδική κονία επιπεδώσεως

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠQΟδιαγραφή ASTM C
617. Η ανοχή επιπεδότητας των βάσεων του πυρήνα
πρέπει να εCναι

0.05

ιnm και η γωνία ανάμεσα στη

γ ενέπιρα και τις βάσεις του πνρήνa πρέπει να είναι

•

90"=o.s•. Ως

μήχος του δο?tιμίου :του διαμορφώθηκε με

αυτ6ν τον τρόπο λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων

8

δύο αντιδιαμετQικών γ ενε-τε ιρών uε ακρίβε ια

=lrnm . Τ.::

μήκος του δοκιμίου πρέ:τει να ε ίναι ίσο uε τη διάμετρό του
με

επιτρεπτή

CL-τόκλιση

~

ε πι

10%

της

τιμής

της

ονομαστιχής δ ιαμέτQΟυ. Ο έλεγχος της αντοχης σε θλίψη

των δοκιμίων που διαμορφώθηκαν με τον :τQΟηγούμενο
τρόπο γίνεται σύμφωνα με τη ΣΚ- 304 .

Η αντοχή του πρα:ιναφερθέvτος δοκιμίου, με ονομαστική

διάμετρο ιο

cm

αποκλίσεις

και λόγο ύψος/ διάμετρο

:του

αναφέρθηκαν

πολλαπλασιασμένη με

1.17

=1,

(σνντελεστής διατάραξης λόγω

κοπή ς), θ ε ωρεCται ότι είναι ίση με την αντοχή

δοκιμίου ακμής

με τις

προηγουμένως
κυβ ικού

15 cm.

Ο έλ εγχος της αντοχής σε κάμψη γίνεται σύμφωνα μ.ε την

προδιαγραφή ASTM C 78 και στην περίπτωση του Ε.Σ.' με
ίνες σύμφωνα με την προδιαγραφή AS~~
1018.

t

ΠαQαγωγή και μ.εταφοQά εχτοξευ6μ.ενοu

6

mruQOδίμαto~

6.1.

Οι

δύο

ευρύτατα

χρησιμοποιούμενες

τεχνικές

παραγωγής Ε..Σ . είναι η ξηρή και η vγρή μέθοδος.
ΞηQ1' ' μiθοδος: είναι η τεχνική :ταραγωyής Ε.Σ .. στην
οποία τσιμέντο και αδρανή αναμιγνύονται ε:ταρκώς και
τροφοδοτούνται

σε

μία

ειδικά

yι'

αυτό

το

σκοπό

σχεδ ιασμένη μηχανή, όπου το μίγ μα υπόκειται σε π(εση

και μεταφέρεται πνευματικά. με ρεύμα πεπιεσμένου αέρα.
μέσω σωληνώσεων, σε ένα ακροφύσιο όπου προστίθεται

το νερό δια ψεκασμού και χατάλληλο επ ιταχυντικό
πρόσμικτο και το τελικό μίγμα εκτοξεύεται με σvνεχή
τρόπο προς τη θέση σκυροδέτησης.Το uίyμα μπορεί να
περιέ χει πρόσθετα ή ίνες ή συνδυασμό και των δύο.
ΥγQή μέθοδος: είναι η τεχνική παραγωγής Ε . Σ ., στην

οποία τσιμέντο, αδρανή

και νερό ανα μιγνύονται σε

κατάλληλο αναμικτήρα και τροφοδοτούνται σε μία ε ιδικά
y ι ' αυτό το σκοπό σχεδιασμένη μηχανή , όπου το μίγμα
μεταφέρε ται μέσω σωληνώσεων είτ ε πνευ ματικά είτε

συνηθ έστερα με άντληση σε ένα ακροφύσιο στο οποίο

προστίθεται το επιταχυντικό :τρόσμικτο και το τελικό
μίγμα

εκτοξευέτα ι με

συνεχή τρό:το :τρος τη

θέση

σχυροδέτησης.Το μίγμα !lJ"tΟρεί να :τεριέχει πρόσμικτα.

ίνες ή ένα σvνδυασμό και των δύο.
Άλλες

μέθοδοι

που

βρίσκονται

L':tό

ανάπτυξη

ή

χρησιμοποιούνται από όχι ιδιαίτερα ευρύ κύκλο, όπως η
μέ θοδος θαλάμου αεροστροβίλου ( βίαιη ς ανάμιξης), ή

μέθοδος κυλιομένου τύπου, η μέθοδος

SEC,

πρέπει να

ικανοποιούν τις απαιτήσεις της :ταρούσας.

6 . 2.Τα

αδρανή

υλικά

και

το

τσιμέντο

πρέπε ι

να

μετριούνται σε βάρος και το νερό σε βάρος ή όγκο.
6.3.Τα στερεά πρόσθετα σε σκόνη πρέπει να μετριούνται
σε μέρη βάρους και τα vγρά πρόσθετα σε μέρη βάρους ή
όγκου.
6.4.ΜέtQηση των αδQανών σε όγκο επιτρέπεται μόνο στην

ξηρή μέθοδο χαι για μιχ.ρής σπσuδαι.ότητας έργα εφ' όσον

χαραχτηρ11;ονται tτm από τη μελέτη .Στην περCπτωση αυτή
θα ι.σχύοvν τα παραχάτω :

• Η ποο6τητα του αναμίγματος θα αντιστοιχεί σε

9

•

ακέραιο αριθμό σάκκων τσιμέντου.

•

Τα δοχεία μετρήσεως των κλασμάτων αδρανών θα
έχουν σημαδευτεί σε κατάλληλο ύψος :τ ου θα
προκύψει,

αφού οι ποσ6τητες

κλασμάτων του

πρώτου αναμίγματος ζυγιστούν και τοποθετηθούν

μέσα στα δοχεCα.

•

•

Η

βαθμον6μηση

και

ο

έλε γχος

των

δοχείων

μέτρησης των κλασμάτων αδρανών θα γίνετα ι κάθε
φορά που αλλάζει η ;τροέλευση των άδρανών χαι
τουλάχιστον μιά φορά την εβδομάδα.

•

Καθημερινά θα ελέγχεται η άμμος για αποφυγή

σνσσωματώσεων, που μ.πορεC να :τροκαλέσει ένα
σημαντικ6 λάθος στις εφαQμ.οζ6μενες αναλογίες.

•

6.5. 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 αν είναι σε
σκόνη ή σε μορφή υγρού.Η μέθοδος :ταρασκενής και
ανάμιξης που χρησιμοποιείται πρέπει να εξασφαλι'ζει τη

•

δvνατότητα εύκολου ελέγχου της απαιτούμενης ακρίβειας .
Οι

6.6.

περισσότερες

εφαρμογές

εκτοξευο μένου

σκυροδέματος χρησιμοποιούν ε ίτε αναμικτήρες με κινητ6
εξοπλισμό

ανάμιξης

επι

τόπου

του

έργου,

είτε

:ταραλαμβάνvιι'1" τtι υλικό που έχει προετοιμαστε( σε μια
σταθερή

•

εγκατάσταση

ετοίμου

σκυροδέματος.

Ο

εξοπλισμός πρέπει να είναι σχεδιασμένος για εκτόξευση
σχυροδέματος και να εξασφαλίζε ι ε:ταρχή ανάμιξη των
υλικών ( εκτός του νερού στην ξηρή μέθοδο) . σε :τοσότητες

που θα διατηρούν συνεχή ροή του υλιχού στο αχροφύσιο
και για τις απαιτήσεις κατανάλωσης του έργου.

Στην ξηρή μέθοδο ο αναμ.ικτήρας θα κατανέμει το τσιμέντο
χαι τα τυχόν πρόσθετα ομοιο'(ε νώς μέσα στο μίγ μα, ώστε

•

να

επικαλύπτουν

τα

αδρανή . Αυτή

η

α:τα ιτούμ ενη

επικάλυψη των αδρανών ε ξαρτάται α.-τό :ταράγοντες όπως

η επαρκής

προδιύγρανσή τους, ο χρόνος ανάμιξης και η

διαμόρφωση των εξαρτημάτων ανάμιξης ( λεπίδια_ φτερά,
κοχλίες). Ο χρόνος ανάμιξης για τη επίτευξη ο μοιογενούς
μίγματος

είναι

εκείνος που

προδιαγράφεται από

τον

κατασκευαστή. Η ομοιογένεια του μίγματος θα εξετάζε ται

•

με

οπτική

επισκόπηση

γ ια

α.-τουσία

χρωματικών

διαφοροποιήσεων του μίγματος καθώς και εμφανούς
διαχωρισμού των υλικών (λωρ ίδες άuμου).
Όταν είναι δυνατή ( επιτρέπεται α.-τ6 άλλους παράγοντες) η
προ διύγρανση , η

επάρκειά

της θα εκτιμάται με

έναν

πρόχειρο επιτόπου έλεγχο. Παίρνουμ ε στο χέρι μια μικρή

•

ποσότητα μίγματος και την σι.•μ.πιέζουμε ισχυρά:Οταν

ανοίγουμε το χέρι και το μίγμα θρυμματίζεται σε διακριτά
κομμάτια,

έχουμε

ένδειξη

μικρής

ποσ6τητας

δ ιύγρανσης.Αν το υλικό παραμένει σαν σβώλος ή θραύεται
αλλά

διατηQεL

το

σχήμα

του

η

διύγρανση

είναι

ικανοποιητική.Αν η uγρασ(α αποπλένεται στο χέρι τότε η
διύγρανση είναι υπερβολική.Σε κάθε περCπτωση το ξηρό
ανάμιγμα με προδιύγρανση πρέπει να εφαρμόζεται όσο το

•

δυνατόν γρηγορότερα.Για την uγρή μέθοδο ο αναμικτήρας
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παραρτήματος Β
του σχεδCοu προτύπου ΕΛΟΤ
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όταν χρησιμοποιείται

έτοιμο σκυQ6δεμα.Για επι τ6που παρασκευή του υγρού
μίγματος

•

ο

χρόνος

ανάμιξης

ε(ναι

εκείνος

που

προδιαγράφεται απ6 τον κατασκευαστή και μετQάται μετά

10

την ε ισαγωyή όλων τwv t·i.ικων Γ .α την ε ;ασφ:ι.... ιuη ·~ ι..: •

συνθηκών εκτόξευσης είναι ουσιαστική η ομοιΟ'fένεια t ..)l'
μίγματος των :ταρτίδων και η ε:τιθυμητή κάθιση.
6.7.Τα υλικά του Ε.Σ . θα μπαίνουν στον αναμιzτήρα με τις
αναλογίες :του προβλέπονται στην Μελέτη Σι.'Vθέσεως ή

αυτές :του προδιαγράφονται α.-τό τον Κύριο του · εργου,
αφού οι αναλογίες νερού και άμμου διορθωθούν ανάλογα
με τη

φυσική

υγρασία των αδρανών.Ο έλεγχος

της

Ι!'(ρασCα.ς των αδρανών και οι σχετικές διορθώσεις πρέπΗ
να γίνονται πρ ιν από κάθε σι<υροδέτηση.

Για την ξηρή μέθοδο η :τεριεχόμενη φυσική υγρασία των
αδρανών πρέπει να διατηρείται εύλογα σταθερή χωρ(ζ να
υπερβαίνει το 5%.
6.8.Τα πρόσθετα πρέ:τει να μπαίνουν σε ένα στάδιο της
διαδ ικασίας

παραγωγής

κατάλληλο

y ια

τον

χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.Ειδικότερα η προσθήκη ινών
θα :τρέπει να καθορίζεται με επιτόπου δοκιμές.Οι ίνε ς θα
πρέ:τε ι

να

προστίθενται

με

τρόπο

τέτοιο

ώ στε

να

α.ι-τοφεύγονται συσσωματώ ματα, δημιουργία σβώλων ή
κάμψη των ινών και να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη
καταν9μή τους στη μάζα του Ε.Σ .. Κάθε συσσωμάτωμα ή

σβόλος ινών θα διαχωρ(ζεται ή θα απομακρ('Vεται από το
ανάμιγμα, με κατάλληλα προσαρμοσμένη διάταξη στον
εξοπλισμό ανάμιξης.Η διάταξη :τροσθήκης ινών θα μπορεί
να

ρυθ μίζει το ρυθμό εισαγωγής

τους ώ στε να

μην

δη μιουργούνται τα ανωτέρω συσσωματώματα ή σβώλοι.
Η εισαγωγή των πρ6σθετων θα γίνεται με κατάλληλο
εξοπλι.σμό ο οποίος θα είναι σε θέση να ε λέγχει το ρυθμό
και την ποσότητά τους σε επίπεδα α.-τοδεκτής ακρίβειας.

6.9.

Η εκτόξευση του σκι.•ροδέματος :του εφαρμόζεται με

την υγρή μέθοδο , πρέπει να ολο κληρώνεται εντός ενενήντα

λεπτών από την αρχική ανάμιξη των υλικών . Σε άλλη
:τερίπτωση

το

μίγ μα ή

το υ π όλειμ μά

του πρέπει

να

απορρίπτεται.Ο χρόνος αυτός μπορεί να επεκταθεί με
χρήση κατάλληλων επιβραδυντικών πρόσθετων, μέχρι
εκατόν

δέκα

λεπτά ή

( 110)

ακόμη

περισσότερο

με

πρόσθετα ελέγχου ενυδάτωσης μετά την εκτέλεση σχετικών
δοκιμών και την έγκριση και α.-τοδοχή αιτό τον επιβλέποντα
μηχανικό ή Υπηρεσία.

6.10.

Η εκτόξειιση του σκυροδέματος που εφαρμόζεται με

την ξηρή μέθοδο, πρέπει να ολοκληρών εται εντός ενενήντα

(90) λεπτών από την αρχική ανάμιξη των υλικών.Σε άλλη
περίπτωση JO .. μiγμα ή

το υπόλ ειμμά τοιι πρέπει να

απορρίπτεται.Ο χρόνος αυτός μ.-τορεί να επεκταθε( με
χρήση πρόσθετοιι ελέγχου ενιιδάτωσης, μετά την εκτέλεΟΤΙ

σχετικών δοκιμών και την έ'(κριση και αποδοχή από το'
επιβλέποντα μηχανικό ή Υπηρε σία. Αυτός ο χρονικός

περιορισμός

δεν

περιλαμβάνε ι

τα

συσκειιασμένα

αναμιγμένα υλικά εκτός και αν υφίσταται διύγρανση.
6.11.Το μiγμα για την παραγωγή Ε.Σ. με την ξηρή μέθοδο,
μπορεC να μεταφέρεται με αιιτακίνητο αναμικτήρα ή με
κιβώτια ποιι δεν επιτρέποvν ωτ6μιξη και διαχωρισμό ή μι

ε ιδικούς σάκκους.Σε κάθε περίπτωση το ξηρό μ(γμα θα
πρέπει να ΠQΟΟtατευέται από τις καLQικές σuνθήκες ή την .
πρόσμLξη ξένωv σωμάτων και δεν πρέπει να χάνει την

11

•

ο μοιογένειά του.

6.12.Το μίγμα για την παραγωγή Ε.Σ. με την υΎ~ μέθοδο.
μ.,•ορεί να μεταφέρεται με αuτοκίΥΤJ'Ο αναδευτήρα, αντλίες

σκυροδέματος ή συνδυασμό τους.Αν η μεταφορά γίνεται με
αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο ανοδευτήρα, ισχύουν όσα

•

αναφέρονται στην παρ.
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του Σχεδίου

Προτύπων ΕΛΟΤ

για το «έτοιμο σκυρόδεμα)).Σε κάθε ιτερί.πτωση το

μίγμα θα προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες ή την
:τρόσμι.ξη ξένων σωμάτων και δε ν ;τρέπει να χάνει την
ο μοιγένειά του.

6. 13.Η μεταφορά του μίγματος ;τρος το ακροφύσιο γ ίνεται

•

μέσω σωληνώσεων, με δύο κυρίως εφαρμοζό μεΎες
μεθόδους:

•

Μιtαφ<ΙQά ιτυχνής Qοής:Αναφέρεται στην υγρή

μέθοδο και υποδηλώνει τη μεταφορά του υγρού
μίγματος :τρος το ακροφύσιο, χωρίς διασπορά του ·
μέσα

•

στο

σωλήνα,

με

χρήση

α ντλιών

σκυροδέματος.Ο απαιτούμενος για την εκτόξευση
αέρας προστίθεται στο ακροφύσιο.Ο εξοπλισμός θα
εξασφαλίζει συνεχή κα ι σταθερή ροή του υλικού στο
ακροφύσιο,

χωρίς

εμφάνιση

διαχωρισμού

κα ι

απόμιξης του μίγματος.

•

ΜεταφΟQά αQαιού στQώματος Qο ής: Αναφέ ρεται
κυρίως

•

στην

ςηρή

μέθοδο,

μ;cορεί

να

χρησιμοποιηθεί ικανοποιητικά κα ι στην υγρή. Η
μεταφορά των υλικών προς το ακροφύσιο μέσω των

σωληνώσεων γίνεται με ένα συνεχές ρ εύμα υψηλής
πίεσης αέρα, όπου τα υ λικά αιωρούνται στη μάζα
του αέρα.

•

7

Προεtοιμασ(α και εκtόξευση σκυQοδίμαtος

7. 1 . Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια πάνω στην ο:τοία θα εφαρμοστεί το Ε.Σ.
δ ιακρίνεται από τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της

διαμορφούμενης

επιφά νειας

του

υποστρώ ματος.Η

επ ιφάνεια αυτή πρέπ ει να προετοιμάζεται κατάλληλα και

•

ε πί

πλέον

να

προστατε υέ ται

ικανο :τ ο ιητικά

κατά

τη

διάρκε ια της εκτόξευσης.Γε νικά η ε πιφάνεια πρέπει να
δ ιαμορφώνεται με υλι κά :του θα ε ίνα ι στερ εά., αρκετά

ϊtυκνής δομής και να μη δονοί•VΊ:αι κα τά τη διάρκεια της
εκτόξευσης.
1.1.ι:Εδαφος

•

Πριν την εκτόξευση το έδαφος συμπυκνώνεται (ό που και
όπως αvτό προβλέπεται από τη μελέτη) και ελέγχονται τα
γ εωμετρικά χαρακτηριστικά της δ ιατο μής σε σχέση με τα

προβλεπόμενα στη μελέτη.Οι επιφάνειες δεν πρέπει να
είναι παγωμένες ή με σπογγώδη εμφάνι.ση.Για την αποφυγή

υπερβολικής απορρόφησης νερού του σκυροδέματος από το
έδαφος, αιιτ6 είτε πρέπει να βρέχεταL, αν τούτο ε(ναι
δυνατόν, είτε να εγκαθCστανται συστήματα παρεμπόδι.σης
διαφυγής της υγρασ!ας. Όταν παρουσιάζεται διαρροή ή

διήθηση νερού από την επιφάνεια, αυτή πρέπει να
στεγανοποιεCται
ε πιτυγχάνεται

με

καλή

κατάλληλο
πρόσφυση

απόπλυση του σκυροδέματος.
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τρόπο,

κα ι

να

ώστε

να

α:τοφεύyεται

;τ οσότητας ή ό ταν ο χε ιρι σrή ς του α κ ρο<+ι'σιου ε:τ ιcι:ε~ ε .

αλλαγές στην :τοσότητα του νερού. tότε

•

ωψοq;Vσιο θα

to

κατευθύνει τη ροή μακριά α..τιό τη θέση εκτόξευσης μέχρι
την

α:τοκατ άσταση

σταθερών

συνθηκ ών

•:λ ικ ού

και

τροφοδοσίας.
7.2.3.Η ταχύτητα με την οπο ία το υλικό εξέρχεται ωτό το

ακροφύσ ιο και η α..-τόστασή τ ου από την επιφάνεια

•

εκτοξεύσεως θα :τρέπει να είναι ο ι βέλτιστες, ώστε η.
συ μπύκνωση της ε κτοξευό μενης στρώσης κ α ι η πρόσφυση

στην επιφάνε ια του υποβάθρου να μεγιστοποιούνται και η
αναπήδηση να ελαχιστοποιείται.Η μέγιστη ωτόσταση του
ακροφuσίου ωτό την προσβαλλόμενη επιφάνεια δεν θα
υπερβαίνει ποτέ το

1,5

μέτρα για την ιrγρή μέθοδο και τα

2

μέτρα για την ξηρή.

•

7. 2.4.Σαν γενικός κανόνας :του :τρέπει να τηρείται,

θεωρείται ότι η κατέυθυνση του ακροφuσίου και της
εκτόξευσης

θα

εκτοξευόμενη

είναι

περίπου

επιφάνεια. Όσο

κάθετη

:τρος

μεγαλύτερη

την

ε ίνα ι

η

απόκλι.ση από την ορθή γωνία τόσο μεγαλι:rτερη είναι η

αναπήδηση, μικρότερη η επιτvγχανόμενη συμπύκνωση και
ανο μdιόμορφες

οι

τελικά

•

α π ολα μβανόμε νες

επιφάνειες.Κάθε στρώση θα δομε ίται με κατέυθvνση ωτό
τα κατώτερα τμήματα προς τα ανώ τερα και ο χειριστής θα
σψπληρώνει

ε πάλληλες

το

συν ολικ ό

κυκλικές

ή

:τάχος

της

ελλειπτι κές

στρώση ς

κινήσεις

με

του

ακροφυσίου σε διαδοχικά «Περάσματα».Σε κάθε πέρασμα

ή ανά στρώση δεν πρέπει να τοποθ ετείται :τερισσότε ρο •
υλικό από αvτό που μπορεί να προσκολλη θεί με ασφάλεια
χωρίς να παρουσιάζεται παραμόρφωση λόγω ολίσθησής
του ή χαλάρωση τη ς στρώσης.Ο χειρ ιστή ς θα πρέπε ι να
έ χει πάντα τον έ~γχο του εφαρ μόσ ιμου :τάχους του υλικού
και να μην υπερβαίνει αvτά τα όρια.

7.2.5.'Οτv.ν 'η •α'tόξευση γίνεται σε ε πιφάνειες που έχει
διαστρωθεί

πλέγμα,

θα

μειώνεται

η

απόσταση

του

•

ακροφuσίου ωτό την ε πιφάνεια και θ α δίνεται ελαφρά
κλίση, ώστε το σκυρόδεμα να περνά και να συγκρατείται
:τ ίσω από τις ράβδους του πλέγματος.

Στην περίπτωση ύπαρξης οπλισμών μεγάλης διαμέτρου ή ,
και συγκεντρωμένου οπλισμού. το ακροφύσιο πρέπει να
υποβοηθείται στην εκτόξευση του σκυροδέ ματος :τίσω ωτό

τις

ράβδους,

είτε

τοποθετούμενο

αποκλίνουσες γωνίες από

σε

την ορθή ,

ασυνήθιστα

είτε

σε

πολύ

μικρότερες αποστάσεις α..-τό τις συνήθεις.Στις :τερι.πτώσεις

αvτές δεν συνιστάται η εφαρμογή της ξηράς μεθόδου,
λόγω σημαντικά μεγαλύτερης ανα..τήδησης, η δε μελέτη'
συνθέσεως θα στοχεύει στην ελαχιστοποίησή της.Στην
:τερι:.'tτωση

ύπαρξης

ο πλισμού

σε

μεγάλ ου

πάχους

διατομές θα υπάρχει πάντα πρόβλεψη απομάκρvνσης του
υλικού της αναπήδηση ς, που πιθανόν να συσσωρε ύεται

πίσω από τον οπλι.σμό.Γι.α το λόγο αvτό στον εξοπλισμό θα

περιλαμβάνεται διάταξη πεπιεσμένου αέρα η οποία θα
επιτρέπει σtο χεLQι.σtή της να ακολουθε( το χεLQιστή του,

ακροφυσCσυ

και

να

απομακρύνει

αμέσως

κάθε

συσσωρευμένο υλικό αναπήδησης.'Οταν το σκυρόδεμα
εκτοξευέται ΠQΟς τον οπλισμό το μπρο0t1.ν6 μέτωπο της
ράβδου

θα

πρέπει

να

παραμένει

καθαρό

χωρίς

προσχόλληση σχυροδέμαιος το δε εκτοξευόμενο υλικό

'
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.τρέ :τει

να

ρέει

'(t·ρω

χαι

:τίσι:J

α :τό

rι ;

QάC·)~·

:.

δημιουργώντας έτσι ένα συμ.:τυκνω μένο σ-ι.vροδε μα .τ ισω

a.ι-τό αυτές. Η εκτόξευση θα αρχίζει στις '(ωνίε; ή στα άκρα
των διατομών ή γενικά σε :τ εριοχές ε;τιρρε:τείς στην

:ταγίδευση υλικού αναπήδησης και το μέτωπο ερ-ιασίας θα
α.-τομακρVνεται :τάντα με κατά μήκος κλίση α.-τό αντές τις
περιοχές.'Οταν

•

εφαρμόζεται

πάχους ( πάνω α.-τό

150 mm)

απλή

στρώση

μεγάλου

θα εφαρμόζεται τεχνική

εκτόξευσης τύπου « βαθμίδας» κατά την οποία η στρώση
δομείται με μία γωνία κορυφής περCπου 45° η οποία
ε πιτρέπει στο υλικό της ανωτήδησης ν α κυλάει προς τα
έ ξω.

7.2.6.

•

Το υλικό της αναπήδησης δε ν ;τρέπει ποτέ και για

οποιοδήποτε λόγο να καλυφθεί με Ε.Σ .. Το υλικό αυτό θα
απομακρύνεται από το έργο και θα εξασq::αλι:ζεται ο
αποκλεισμός της πιθανότητας επαναχρησιμοποιήσεώς του
για

παραγωγή

εκτ οξευόμενου

ή

συμβατ ικού

σκυροδέματος.
7.2.7.Μεγάλες κοιλότητες, σπηλαιώσεις ή ρήγματα της

•

επ ιφάνειας εκτόξευσης πρέπε ι να γεμίζονν προσεκτικά με
Ε.Σ. πριν την εq::αρμογή της κύριας στρώσης.Τονίζεται ότι

κάτι · tέτοιο ε ίναι ιδιαίτε ρα σημαντικό σε εργασ(ε ς
υποστήριξης υπογεCων έργων.
7.2.8.Δύο ή τρείς εβδομάδες μετά τη σκυροδέτηση της

•

στρώσης ή πριν την κάλυψή της με επόμενη στρώση, θα
ελέγχεται

η

επ ιφάνεια

με

οπτική

ε:τιθ ε ώρ ηση

και

ακουστική επισκόπηση χτυπώντας την με μεταλλικό σφυρί
γ ια κενά, σπηλα ιώσε ις, φωλιές άμμου, χαλαρώσεις.'Ολa
αυτά

τα

ελαπώ ματα

καθώς

και

περιοχές

που

το

σχυρόδεμα παρουσιάζει διαχωρισμό ή σαθρή δομή, θα

κόβοντω,

•

θα

απομακρύνονται

και

η

π εριοχή

θα

επανασκυροδετείται με εκτόξευση .

Η επανασκυροδέτούμεvη πε ριοχή δεν θα είναι μικρότερη
από 400Χ400

mm.

7.2.9.Η χρήση τύπων ή άκαμπτων οδηγών για τον έλεγχο
των ευθυγραμμιών πρέ:τ ει γε ν ι κά να α,-τοφεύγετα ι, για

ελαχιστοποίηση των εμποδίων και περιορισμών στην

•

τροχιά εκτοξεύσεως του ακ ροφυσίου και την αποφυγή
παγίδευσης αέρα ή υλικού ανωτήδησης.Για τον έλεγχο των
ευθυγραμμιώv θα χρησιμοποιούνται οδηγοί από σύρματα
εδάφους, τα οποία δεν επηρρεάζουv τη λε ιτουργία του
ακροφυσ ίου .Τα σύρματα

εδάq;ους απο τελούνται από

σύρματα υψηλής εφελκvστικής αντοχής διαμέτρου

mrn,

•

~

... "

.

0,8

προβολές των διατο μών και σ ε δ ιαστήματα σιΜiθως
έως

ή ι

τα οποία τεντώνονται σφιχτά στις γωνίες, στις

1 m

σε

0,6

επί.-τεδες επ ιφάνειες. Για την αποφυγή

υπερβολικών δονήσεων κατά την
επ εξεργασ(α τη ς

εκτόξευση και την

ε π ιφάνε ι ας τα σύρ ματα πρέπε ι να

τοποθετούvtαι με ακρίβεια και να τεντώνονται σφικτά.Ο
τρόπος στερεώσεως θα δοκιμάζεται και κατά περίπτωση,
ανάλογα με την εμπειρία του προσωπικού, μπορεί να

•

απαιτηθεL η χρήση σφιγκτήρων, ελατηρίων ή άλλων
κατάλληλων διατάξεων.

Για

τοv

έλεγχο

καμπύλων

επιφανειών

θα

χρησιμοποι.αύνται χαλύβδινες ράβδοι διαμέτρου 6mm οι .
οπο(ες θα κάμπwνται στην απαιτούμενη καμπυλότητα και

•

θα στερεώνΟVtαL κατάλληλα. Όπου ε(ναι απαραίτητο και
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δυνατόν να χρησιμοποιηθούν 'iκαμ:ποι οδηγοί αυτοί ·;r:
είναι λωρίδες α.ι-τό ξύλινα πηχάκια ιιεγίστων διαστάσεων

25Χ50 mm ιτσu συνδέονται με τραβέρσες ανά 0.6 έως l
m . Οι οδηγοί αυτού του είδους συνιστώνται στις νέες
κατασκευές καθώς και σε εφαρμογές επισκευών.
7.2. ιο:οπσυ απ6 τη μελέτη προδιαγράφεται ένα ελάχι.στο

:τάχος της στρώσης του Ε.Σ., αυτό :τρέπει να ελέγχεται
ώστε να επιβεβαιωθεί 6τι μπορεί να ανταποκριθε( στο
σκοπό για τον οποι:ο σχεδιάστηκε.Στη μελέτη επCσης
πρέπει να προδιαγράφεται η συχνότητα των ελέγχων.Τα
μέσα που χρησιμοποιούνται για έλεγχο του πάχους πρέπει

να

προσαρμόζονται

στις

απαιτήσεις

κάθε

ειδικής

περύττωσης εφαρμογής και θα υπόκεινται στην αποδόχή

τους από τον επιβλέποντα μηχανικό ·~ Υm]ρεσία.Τα μέσα
αvτά είναι:

•

Μετρητές βάθσuς που είναι μικροί μεταλλικοί ή
πλαστικο(

δείκτες

που

προσκολλώνται

ή

εγκαθιστώνται κάθετα στην επιφάνεια εκτόξευσης
σε κατάλληλα διαστήματα και ύψη. Δίνουν ένα
εγκατεστημένο

οδηγό

του

τοποθετημένοι ακριβώς

· διαμορφούμενη

επιφάνε ια

εγκαταλεUτοvται

προϋπόθεση

μέσα

στη

δεν

την

ότι

πάχους

του

Ε. Σ.,

κάτω από την τελ ικά

της

στρώσης

στρώση

και

υπό

την

ε πη ρρεάζουν

με

οποιοδήποτε τρόπο.

•

Ανιχνευτές βάθους α.ι-τοτελούμενοι από σιδηρά

σύρματα κατάλληλης δια μέτρου, τα οποία έχουν

σημαδευτεί με ενδείξεις :τάχους για το Ε.Σ. και
χρησιμοποιούνται όπου υπάρχει μεγαλύτερο εύρος

ανοχών στις α.-ταιτήσεις της τε λικής επιφάνειας και
είναι αποδεκτή η ύπαρξη αντίστοιχων οπών στη

δημιουργούμενη στρώση.Οι ανιχνευτές εισάγονται
στο εκτοξευμένο σκυρόδεμα μέχρι το υπόβαθρο
καταγράφοντας το βάθος .
7.2.11.Η

περιοχή

του

μετώπου

εργασίας πρέπει

να

προστατεύεται με κατάλληλα μέσα (όπως πετάσματα

κ.λ.π.) γιατί οι καιρικές συνθήκες όπως αέρας ή βροχή
μ..'tορούν να επηρρεάσουν την εκτόξευση, αλλά και τις
γε ιτονικές κατασκευές από τα υλικά αναπήδησης, τη
σκόνη κ.λ.π.

7.2.12.0 χειρισμός
πρόσωπα

του ακροφι.:σίου θα γίνεται πάντα από

επαρκούς

εμπειρία ς

όπως

μπορεί

να

προβλέπεται από τα συμβατικά του έργου.
7.3.ΔιαμόQφ<οση τιλιχής ιπιφάνιιας

7.3.1.Επιφάνιια •6πως εχτο~εύτηχι~
Η πλέον ευσταθής διαμόρφωση τελικής επιφάνειας αφορά

την

επιφάνεια

εκτόξευσης

που προκύπτει α.-cό

και

παρουσιάζε ι

τη

διαδικασία

ένα

διάστικτο

αποτέλεσμα.Επειδή κάθε εργασία στην επιφάνεια μπορεC

εύκολα να προκαλέσει εφελκυσnκές ρωγμές αλλά και να
επηρρεάσει τη συνάφεια με το υπόστρωμα, σε χρόνο ποι
το σκυρόδεμα έχει αναπτύξει πιό μικρή εφελχυστική

αντοχή χα~ ανtΟχή συνάφειας, η μόνη εν~ργεια που μπορεί
να εm'tQ(UtεC εCναι η απομάκρυνση σωματιδCων πσu έχοΊJΥ
προσκολληθεί ανεπαρκώς,
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με χρήση

μιάς

μαλακής

•

;τλαστικής βούρτσας όταν θα έχει αρχ ίσε ι η αρχιη
σκλήρννση τη ς ψ ε νδο- πή ξης συνήθως μ ία

ή δύο ι 2)

( 1)

ώρ ες μετά την ε κτόξ ευ ση .

Η

« αστραπια'α

δι α μόρφωσης

•

ε πCστρωση »

τελικής

είναι

επιφάνε ι ας

μία

η

τεχν ική

ο πο ία

δεν

διαταράσσει την τε λική κύρια στρώση και εφαρμόζεται
όταν απαιτείται ένα λεπτότερο τε λε ίωμα από αvτό της .
παρ . 7.3 . 1.Το Ε.Σ. θα εφαρμόζεται στις προβλεπόμενες
διαστάσεις και γραμμές και μετά την αρχική του πήξη θα
καλύπτεται με μία εκτοξευό μενη «αστραπιαία επίστρωση »
που θα περιέχει λεπτότερη άμμο κ αι με περισσότερο νε ρό,

σε πάχη μέχρι 6 mm. Καθώς η επCστρωση αυτή θα γεμίσει

•

τους κυμματισμούς και τα κενά της αρχικής ε π ιφάνε ιας

που προέκυψε από την εκτόξευση η επιφάνε ια μπορε ί να
αφεθεί όπως προκύπτει από την «αστραπιαία ε πCστρωση»
ή να βουρτσιστεί όπως :ταραπάνω .
Η «αστραπιαία επίστρωση» δ εν πρέπει να αντιμετωπιστεί
σαν « επίστρωση συντήρησης», αλλά απαιτεί η ίδια την

•

αναγκαία συντήρηση .Ενώ αναμφίβο λα σvγκρατ εί το νερό
που απαιτείται για την ενυδάτωση στο cτι<.υρόδεμα που
καλύπτει. η ίδια θα χάνει πολύ νερό και ανα μένεται
μεγάλη παρουσία ρη γ ματώσε ων ειδ ικά καθώς η ε π ιφάνειά

της είναι με γόλttσ.ryκριν ό μενη με τον όγκο της.
Ο ι «αστραπιαίε ς επιστρώσε ις » μποροVν να εφαρμοστούν

για την κάλυψη των ινών που :τροεξέχουν σε Ε .Σ. με ίνες ή

•

να δώσουν τον ε πιθυμητό χρω ματισμό .

7 .3.3 .Ε~τιφάνειες απ6 .cεπίστQωση α.<τοπεράτωση~
Ο ι επιστρώσεις αποπε ράτωσης ε ίναι όμοιες με αvτές της
παρ .

7.3.2.,

εφαρμόζονται ό μως σε πάχη

6

έως

mιn
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κυρίω ς σ ε στο ιχεία μεγάλου π άχους .

•

7.3 .4.Επιφάνειες με επεξεQγασiα

Εάν α.--ταιτε ίται μία λεία επιφάνε ια τότε · στην τελεvταία
κί•ρια

στρώση

του

ε πιστρώσε ις των π;:χρ .

Ε. Σ.

7.3.2.

εφαρμόζε ται
ή

7.3.J.

μία

από

τις

και η ε πιφ:Ινεια μπορεί

να υπα:mί επεξεργασία ως εξής:

•

•

Τρίψιμο με μεταλλικό μυστρί με στρογγυλεμένα
άκ ρα.

• Τρίψιμο με ξύλο.
• Βούρτσισμα με με ταλλική ή :τλαστική βούρτσα.
• Τρ ίψιμο με σφσιrγγάρ ι .
• Τρίψιμο με λά στιχο (καουτσούκ).
7.3.5. Σε κάθε μελέτη θα καθορ(ζεται και θα εξειδικεύεται

•

το εύρος των ανοχών σε ότι αφορά

:
• Μέγιστες αποκλίσε ις στο πάχος του Ε.Σ ..
• Μέγιστες
αποκλίσεις
ε πuτ εδότητας

από

καθορισμένο οδηγό ε Άtγχου.

•

8

ΣννtήQηση

8.1.Η

συντήρηση

έ ργο.Αρχίζει

είναι

αμέσως

υποχρεωτική

μετά

την

για

ολοκλή ρωση

κάθε
της

ε κτόξευσης και διαρκεί για χρονικό διάστημα που
εξαρτάται από τις σννθήκες περιβάλλοντος και τις ειδικές

απαιτήσεις tO'\J έργου.Το χρονικό αυτό διάστημα θα

•

καθορίζεται

από το

χρόνο

που

απαιτε ίται για να

επιτευχθεί ένα καθορισμένο από τη με λέτη ποσοστό

20

εννδάτωσης ή α.ϊαιτοί•uενη; αντοχής ;.:αι δ εν θα it\ r..:,
μικρότερη απ ό ε:ττά

η μ έρ ες .

(7)

8.2.Η συντήρηση :τρέπε ι να δη μιουργε ί τις σι'V!1ήκες
θ ερμοκρασίας και υγρασίας, :του θα ε:τιτρέψουν την
ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

ενυδάτωσης

με

το

μεγαλύτερο :τοσοστ6 τσιμέντου του μίγματος, η ο:τοία θα
δώσει στο m<υρόδεμα την αντοχή και την ανθεκτικότητά
του. Για τη θερμοκρασία συντήρησης ισχύουν όσα
αναφέρονται στα άρθρα

9.5 & 9.6.

Ηαπaραίτητη για τησνντή~ση uyροσ(αε~
• Με μεθόδους :του απαγορεύουν ή επιβραδύνουν
την εξάτμιση τοu νερού του μCγματος, όπως ο
ψεκασμός

με

ειδικά

υγρά

που

σχη ματίζουν

επιφανειακή μεμβράνη, η ε:τικάλvψη με λινάτσες,
άμμο, και αδιάβροχα φύλλα. ή η ενσωμάτωση στο

σκυρ6δεμα ειδικών υλικών (στη φάση ανάμιξης)
που δημιουργούν ένα εσωτερικό διάφραγμα κ.λ.π.

• Με μεθόδους που αντικαθιστούν το νερό που
εξατμίζεται

όπως

διαβροχή ,

κατάκλιση

της

περιοχής κ.λ.π.

8.3.Ενέργειες συντήρησης μπορούν να α.ϊαλειφθούν και

vα γίνε ι φυσική συντήρηση του Ε.Σ. όταν η σχετική
uyρασία του περιβάλλοντος δ ιατηρε ίται ;τάνω α..-τό

95%

κατά το χρόνο συντήρησης .

8.4.Η αποκλειστική συντήρηση με χρήση αδιαπέρατων

φύλλων επικάλυψης σε επιφάνειες «όπως εκτοξεύτηκαν»
ή με «αστραπιαίες επιστρώσεις» δεν συνίσταται, λ6γω
έλλειψης πλήρους επαφής του φύλλου με την επιφάνεια
του m<υροδέματος.
8.5. Η μέθοδος συντήρησης πρέπει να αρχίζει αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της εκτόξευσης, ώστε να καλίrψει τις
α.ϊαιτήσεις :του

δημιουργούνται λόγω

της γρήγο ρης

εξέλιξης της διαδικασίας ε νυδάτωσης, από τη χρήση
επιταχυντικών προσθέτων . Εάν χρησιμοποιείται Ε.Σ. με
προσθήκη συμπληρωματικών συνδετικών υλικών όπως
πυριτική παυτάλη, ιmάμενη τέ(fρα κ.λ.π. και επειδή τα
υλικά

αυτά

γενικώς

έχουν

μεγαλύτερη

περίοδο

ενυδάτωσης από το τσιμέντο Πόρτλαντ, θα λαμβάνεται
μέριμνα για την κάλυψη όλης της :τεριόδσυ αυτής με

διαδικασίες επαρκούς συντήρησης.
8.6.Συντήρηση • μ~

. μεμβράνη

:του

σχη ματ(ζεται στην

επιφάνεια του m<υροδέματος με ψεκασμό , η οποία μειώνει

τη συνάφεια, δε θα χρησιμοποιείται, εφ' όσον πρόκειται
να διαστρωθεί άλλη στρώση Ε.Σ .. Η επίδραση κάθε τέτοιας
μεμβράνης στη συνάφεια μεταξύ των στρώσεων του Ε.Σ.
θα εξακριβώνεται πριν την έναρξη των εργασuiΥν με επί
τόπου σχετικές δοκιμές.Ο ρυθμός κατανάλωσης του υγρού
θα ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστικού ο:κου και

λόγω της γενικώς τραχύτερης

περίπου διπλάσιος αυτού
σιιμβατικό

σκυρόδεμα.Εάν

απαιτηθε(

εκτόξευση

επ ιφάνειας, θα είναι

ποιι ;τροβλέπεται για το
για

οποιοδήπΟ"tε

σκυροδέματος

σε

λόγο

επιφάνεια

στρώσης πσu tχει σvντηρηθεC με ψεκαζόμενη μεμβράνη
τ6τε αντή θα απομακρύνεται μι χρήση υδQΟβολής ή
αμμοβολής ή με άλλο όμοι.ο αποτιλισματικό τρόπο.
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•

8.7.Ε:τει.δή σε έργα σηράγγων και ι•:τογείων κατασκει·ων

συχνά είναι δύσκολο να ε:τιτεvχθε( σννεχής <ΠΜ'η~ηση με
μεθ6δους που αντικαθ ιστούν το νερ6 που εξατμίζεται. ενώ
:ταράλληλα η χρήση με θ6δων που απαγορεύουν ή
επιβραδVνουν την εξάτμι.ση του νερού δεν είναι δννατή,
μπορεί

•

να

γ(νε ι

αποδεκτή

μία

επαλαμβαν6μενη

διαδικασία του ψεκασμού του mι.υροδέματος με νε ρό,
τουλάχιστον κάθε τέσσερι.ς (4) ώρες και για ελάχιστη
;τερίοδο επτά

(7) ημερών.Ο ψεκασμ6ς θα αρχι'ζει αμέσως

μετά τις εργασίες

εκτόξευσης και θα εκτελείται με

.ϊροσοχή για αποφvγή καταστροφής της στρώσης και
απόπλυση .

Η ανωτέρω διαδικασία σuντήρησης θα εφαρμόζεται μ'όνο

•

όταν αιτιολογημένα έχ01Ν αποκλεισθεί όλες οι άλλες

δ6κιμες

μέθοδοι

συνεχούς

διατήρησης

κατάλληλων

σννθηκών ολοκλήρωσης της διαδικασ(ας ενυδάτωσης
ό πως καθορι'ζεται στις παρ.

8.1

και

8.2

και μετά την

έγκριση του επιβλέποντος μηχανικσύ ή Υπηρεσίας.

•

8.8.Συvτήρηση

με

υλικά

:του

ενσω ματώνονται

στο

σιιυρόδεμα κατά τη φάση ανάμιξης και δημιουργούν
εσωτε ρικ ό διάφραγμα, θα γίνε ται μ6νο μετά α.'τό έγκριση
του επιβλέποντος μηχανικού ή Υ:τηρεσίας και αφού έχ(JIJ'V
:τροηyηθεί οι σχετικές δοκιμές και έλεγχο ι.

8.9.Η αρμόδια Υπηρεσία ή ο ε:τιβλέπων μηχανικός μπορεί

•

να ζητήσει· τη

λήψη

δοκιμίων.

για τον

έλεγχο τη ς

αποτελεσματικότητας της μεθόδου σuντήρησης και της εν
γένει

:τροόδου

της

σκλήρυνσης

ή

ανιiπτυξης

της

αντοχής.Τα δοκίμια αυτά :ταραμένουν στο έργο και
σνντηρούνται όπως αυτό (δοκίμια έργου).Οι αντοχές
αmών των δοκιμ(ων δε θα λαμβάνονται υπόψη στους
ελέγχους

•

συμμόρφωσης.Τα

δοκίμια

καταΟ"ι<.ευάζονται όπως αυτά της :ταρ.
8 . 10 . Σε

εργασ(ες

ε π ισκευών.

αmά

θα

5.2.5.

ό που

τοποθετείτα ι

μία

συνήθως λεπτή στρώση Ε.Σ. ;τάνω σε υφιστάμενο παλαιό

σκι:ρ6δε μα, υπάρχε ι μία σημαντική α.'tώλεια νερού του
Ε . Σ. :τρος το παλαι6 , με τρ ιχοε ιδή κ'L'ρίως δράση, παρά τον

αρχικό εμποτισμό αυτού. Στις :τερι.ττωσει; αmές η μέθοδος

•

συντήρησης θα προβλέπει α.ι-ταραίτητα αντικαtάσταση του
νερού που χάνεται από τη στρώση του Ε.Σ. γ ια ελάχιστη

περίοδο επτά

Ειδικές ιτεQuttώσεις σχυQοδεμάτων

9

•

(7) ημερών.

9.1

· ετοψο σχ\ΙQόδεμα

Σε περίπτωση που το έργο τροφοδοτείται με έτοιμο

σκυρόδεμα, ο παραγωγός σκυροδέματος οφεΟ..ει να
παραδίδει

την

ρευστότητα

και

παραγγελόμενη
μέγιστο

:τοσότητα,

κόκκο

ποιότητα,

σύ μφωνα

με

την

παραγγ ελία. Η παραγγελία κατηyορίας σκυροδέματος

•

ισχύει για μέγιστο κόκκο 8mrn κατ' ελάχιστον. Για
παραγγελία τσιμεντοκονιάματος ή yια ειδική σύνθεση ΕΣ,
οι αναλογίες των υλιχών, ο μέγιστος κόκκος, η απαίτηση

ρευστότητας.

ή

χαρακτηριστική

•

οποιαδήποτε

αντοχή)

θα

άλλη

απαίτηση

συ μφωνείται

(π.χ.

μεταξύ

παραγωγού και έργου . Η παραγγελομ ένη κατηγορία
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σχυρο δέματος ή

η ειδική

σύνθεση θ α έχ ο1:ν tε:σ

.:

χαρακτηρι.στική αντοχή, ούτως ώστε όταν στο ανάμι·ι μα
;τροστεθεί ο επιταχvvτής πήξεως, το τελικό :τροιόν μετα
την εφαρμογή να έχει την απαιτούμενη αντοχή.

ΣχυQόδιμα μιUιιμiνης υδατοrcιQατ6τητος

9.2

Το ΕΣ λ6γω σVvθεσης (μεγάλη ποσότητα τσιμέντου,
μικρός

λόγος

ΝερούΠσιμέντου)

είναι

σχε δόν

μη

υδατοπερατό. Εάν απαιτείται στην κατασκε~, μετά την
εφαρμογή, να μην ε ίναι υδατοπερατό πρέπε ι να επιλεγεί
μέθοδος ελέΥf.ου.

9.3

Σ)(\)Qόδιμα σι χημυcίς rcQοσβολiς

Κ.Τ.Σ.-97 πίνακας

9.4

ΣχυQόδιμα σι θαλάσσιο ιτιQιβάλλον

Κ. Τ.Σ. -97 παρ.

9.5

12.6

ΣχυQόδιμα σι χαμηλή θιQμΟΧQασiα

Κ. Τ.Σ.-97 παρ.

9.6

12.4

12.8

Σ)(\)Qόδιμα σι vψηλή θιQμΟΧQασiα

Κ. Τ. Σ.-97 ;;α.ρ . η .9
Ο ι απαιτή σει.ς

3, 4, 5, 6,

rcροκύπτοvν από τον Κ. Τ.Σ .

Διιγματοληψ\ις χαι iλιγχοι eκτοξιυόμn-οu

10

<ΤΧ'UQοδiματος
Όσα αναφέρονται στις επόμενες :ταραγράφους σχετικά με

δειγματοληψίες και ελέΥf.ους ισχύονν για Ε.Σ.

μίας

ορισμένης χαρακτηριστικής αντοχής. Αν στο ίδ ιο έr!'{ο
διαστρώνεται Ε.Σ . δύο ή :τερισσοτέρων χαρακτηριστικών
αντοχών

θα

γίνονται

έλε γχοι

για

f(άθε

:τερ ίπτωση

χαρακτηριστικής αντοχής.

10.1 Απαίτηση

αvτοχής

Το Ε. Σ . θα ελέ'(1.εται με :τυρήνες :του θ α προέρχονται από

πρισματικά

δοκ ίμια ( παρS . 2.4 . )

:τ ου

θα

παίρνονται

ε πιτόπου του έργου κατά την διάρκε ια της διάστρωσης τ01,
Ε.Σ ..
Οι αντοχές σ ε θλίψη αvτών των :η:ρήνων θα πρέπει να

ικανοποιούν τα Κριτήρια συμμορφώσεως του άρθρου

10.2

10.4

ΜΟQφή χαι δι.αστάσιις δοκψίωv.

10.2.1.

Τα συμβατικά δοκίμια με τα οποία θα γίνονται eι.

έλεγχοι συμμορφώσεως καθώς και τα δοκίμια του

θα είναι πυρήνες διαμέτρου lO

:= 0.5 cm

έr!'{σu

και με λόγο

ύψος/διάμετρο= ι που θα προέρχονται από κατάλληλα
διαμορφωμένα ΠQισματικά δοκίμια (:ταρ. 5.2.4) που θα
λαμβάνονται επιτόπου του έργου κατά την διάQκεια της
διάστρωσης του Ε.Σ ..

10.2.2.

Εάν οι ανάγκες του ' Εργου :τροδιαγράφουν και

άλλες ιδι.ότηtες πλην της αντοχής σε θλ.iψη, ο Επιβλέπων
μπορεC να ζητήσει την λήψη κατάλληλων δοκιμίων για
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crtrtέ; :ις δοκιι.ιές.

Δοκίμι.α με εμq:αvτj ελαττώματα a1tό τραιιματισν.0

10.2...3.

δ εν θα συμ..-τεριλαμβάνονtαι στον έλεyχο συμμορφώσεως.

10.2.4. Για να αντιμετωπισθεί η ;τερίπτωση του άQθQΟιΙ
10.2.3 σvνιστάται η λήψη σε χάθι δειγματοληψία ενός
ιnτεράQιθμοu πρwματιχού δοκιμίου. Αν μετά την τελυι.ή

•

διαμόρφωση των δοκιμCων διαπωτωθιί ότι κανένα
συμβατικό δοκίμιο δεν είναι ελαττωματικό το υπεράQ\.θμο
~ισματικού δοκίμιο δεν θα χρησιμοποιείται.

10...3

•

Συχνότητα διιγμα-ιοληψ\ών.

Για χάθε ημέρα σκυροδετήσης ή ανά

10.3.1.

50

ιnJ (όποιο

οδηγεί στοv μεγαλύτερο αριθμό δειγματοληψιών) θα
λαμβάνιται ένα πρι.σματικό δοκίμιο (ιtαQ .

10.3.2.

5.2.4.).

Για τους ελέγχους συμμόρφωσης θα αποκ6πτονται

ζεύγος Π"tJρήνων από κάθε ;τρισματικ6 δοκίμιο για κάθι
ηλικία που απαιτεί έλεγχο αντοχής σε θλίψη . Ο μέσος όρος

•

της αντοχής των δύο πυρήνων κάθε ηλικίας θα αποτιλεί

μία τιμή

Xr.
Μετά

10...3...3.

την

συμπληρωση

έξι

διαδοχικών

δειγματοληψιών οι τιμές Χί αξιολογούνται με βάση το
κριτήριο συμμορφώσεως της ;ταραγράφου

•

Οι

10.3.4.

ανωτέρω

δειγματοληψίες

10.4
θα ;τρέπει να

πνκνώνονται ώστε στο σύνολο των σκυροδετήσεων να
εξασφαλίζεται ακέραιος αριθμός εξάδων.

10.3.S.

Γι.α έργα που διαρκούν λιγ6τερο από έξι ημέρες

και είναι λιγότερο από

•

300

ιnι θα λαμβάνονται σννολικά

τρία :τρισματικά δοκίμια (;ταρ.

. ,

10.3.6.

.. .

5.2.4.) .

Για τους ελέγχους συμμορφώσεως των Έργων της

:ταραγράφου 10.3.5 θα αποκόπτονται δύο :τυρήνες από
κάθε πρισματικό δοκίμιο για έλεγχο σε αντοχή σε θλίψη
(5.2.5.) και η κάθε αντοχή θα α.ττοτελεί μία τιμή Xi. Οι

•

αντοχές των έξι πυρήνων θα αξιολογούνται με βάση το
κριτήριο συμμορφώσε ως της ;ταραγράφου

10.4.

10.4.

Κq''tήQLO σνμμοοφώσιως .

•

Xt

~

rck ·2 Mpa

..

Διύ'tιοος χανόνας αποδοχής

Όπου:

•

~

=

Χτ

= Αντοχή

Μιfσος όρος έξι διαδοχικών Χτ
χάθι συμβατικού δοκιμίου(παρ.10.3.2 &

10.3.6)
fcχ

=

Η ΧαQQΧtηQισn.κή αντοχή των

28 ημερών εκτός

εάv

ο μελετητής έχει ΟQίσει χαρακτηριστ1.κή ανrοχή πQώιμης
ηλιχίας.

•

s=

Η

τυmκ"1

δειγματοληψl.ών
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απ6κλιση

των

έξι

διαδοχικών

10.5.

Επανέλεγχοι σε εκτοξευόμενο σκυQόδιμα

Σε

10.S.l.

:τερίπτωση

α.ι-το τελέσματα

μίας

:του

αμφισβφο~ νtαι

δει·(ματοληψίας

δηλ.

τα
δεν

ικανοποιείται ο δεύτερος κανόνας αποδοχής α.ι-τό ένα μόνο

δοκίμιο και η διαστασεολογία της κατασκευής επιτρέπει
την

λήψη

πυρήνων

όπως

αυτών

της

παραγράφου

10.2.1.ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Με δα.-τάνη του κατασκευαστή από την περιοχή του

· Εργου

:του

προέρχονται τα αμφισβητούμενα δοκίμια

λαμβάνονται τρεις πυρήνες των οποίων ο uέσος όρος
αντικαθιcπά την υπ6 αμφισβήτηση τιμή Χί. Με την νέα τιμή
που

προκύπτει

εφαρμόζεται

συμμορφώσεως της

10.5.2.

εκ

νέου

το

κριτήριο

10.4.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που τα α..-τοτελέσματα δεν

ικανοποιούν τον έναν ή και τους δύο κανόνες αποδοχής
από

την

περιοχή

του

Έρ γου

που

προέρχονται

τα

αμφισβητούμενα δοκίμια, και από τις έξι θέσεις που
αντιστοιχούν

στις

δειγ ματοληψίες

των

:τρισματικών

δοκιμίων λαμβάνονται ανά Θέση τρεις πυρήνες των οποίων
ο ι μέσοι όροι αντικαθιστούν τις υπό αμφισβήτηση τιμές Χί.
Με τις νέες τιμές που προκύπτουν εφαρμόζεται εκ νέου το
κριτήριο συμμορφώσεως της

lO.S.3.

10.4.

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αποδείξουν ότι

το στοιχείο ή , ο φορέας δεν έχει την απαιτούμενη φέροvσα

ικανότητα

θα

διορθωτικές

πρέπει

να

ενέργειες

προταθούν

στην

έκταση

οι

αναγκαίες

που

απαίτεC

η

ασφάλεια του Εργου, από τους εμπλεκομένους φορείς.

10.S.4.

Όταν η διαστασεολογία της κατασκευής δεν

επιτρέπει την λήψη πυρήνων όπως αυτών της παραγράφου

10.2.1.

ο

Μελετητής

με

την

συνεργασία

ειδικευ μένου στην τεχνολογία του

υποδείξει άλλη κατάλλη λη

μηχανιχού

Ε.Σ. θα πρέπει να

μέθοδο επανελέγχου και

αξ ιολόγη σης του υπό αμφισβήτηση τμήματος του Έργου.

ιo.s.s. Οι έλεγχοι γίνονται α.ι-τό τα Εργαστήρια του
ΥΠΕΧΩΔΕ,

τα

Εργαστήρια

των

Α.Ε.Ι.

και

τα

αναγνωρισμένα Εργαστήρια.

10.6 Έλεγχο' στο

ιπι τόπου Ε.Σ ..

Για την ολοχλήρωση της αξιολόγησης της ποιότητας του
ε κτοξευομένου σκυροδέματος, :του επιτυγχάνεται cπο

Στους

λόγους

y ια

:τεριλαμβάνονται:
υποστρώματος,

η

την

ανωτέρω

διαφοροποίηση

έργο και υπόκειται cπις προσομοιούμενες, κατά το cπάδιο

διαφοροποίηση

της φύσης του

της μελέτης, συνθήκες πραγματικής λειτουργίας, απαιτήται

κλίμακας,

η λήψη δοκι.μ(ων απ6 τις θέσε ις στις οποίες τούτο έχει ήδη

επιφάνειες εκτόξευσης όχι σταθερής κλίσης και με

εργασία

διαφορε τικής

κατασκευαστεί. Αυτό απαιτήται γιατί το προϊόν που

ανώμαλο σχήμα, δυσκολίες προσπέλασης της θέσης

λαμβάνεται με σκυροδέτηση φατνωμάτων μπορεί να

εργασίας,

διαφορετική

διαφέρει αξι6λογα,

τικότητα

των

επίδραση

μεθόδων

και

αποτελεσμα

συντήρησης,

επίδραση

απ6

το

επί τόπου

Ε.Σ..

Οι
των

και

περιβαλλοντικών συνθηκών κ.λ.π. Παράλληλα οι έλεγχοι

προηγουμένων

παραγράφων

του επι τόπου Ε.Σ. είναι η μοναδική αποτελεσμαnκή

συμπληρώνονται με ελέγχους του επί τόπου Ε.Σ .. Η

μέθοδος για τη διερεύνηση περιοχών που μπορεC να

συχνότητα των ελiγχων αυτών θα καθορίζεται στη μελέτη

παρουσιάσουν ελαπώματα όπως: ανεπαρκή ενσωμάτωση

του

του οπλισμού, κενά πίσω απ' nς ράβδους, εκτεταμένη

έργου

καL

θα

έλεγχο ι

συμμ6ρφωσης

δειγματοληψίες

αποτελεί

θα

πρέπει

ουσιώδες

να

μέρος

τηι_

διαδιχασ{ας ποιοtl.ΚΟύ ελiγχου. Η ελάχιστη συχνότητα

ρηγμάτωση από συστολή, φωλίες άμμου, παγίδευση

δειγματοληψt.ών θα είναι μια τριάδα δοκιμCων ανά

υλικού αναπήδησης κ.λ.π.

500 m1

Ε.Σ .. Ανε~άρτητα από την προβλεπ6μενη συχνότητα
δειγματοληψt.ών, αυτή μπΟQεί να αυξηθεί όταν οι Ο.εγχοι

της
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παQ.

7.2.8 υποδεικνύουν αυξημένη παρουσ~

ελαττω μάτων και ανάγ·ι.η ε:τιΟΧ ε υαστικών ;ταρεuβάσεων .

Οι δt.αστάσε ις των δοκιμίων για τον έλε γχο της θλι.."Πικής
αντοχής θα είναι αυτές του άρθρου

5.2.5 .

Ο:του το

ονο μαστικό πάχος του Ε . Σ. είναι μικρότερο απ ό

lOOmm, ο ι

:τυρή νες

•

θα

αποκόπτονται

α:τό

:τεριοχές

;τραγ ματικό πάχο ς είναι με γ αλύτερο από

όπου

το

lOOmm.

Οι

πυρήνες θα αποκόπτονται στο τελικό ιtάχος του Ε.Σ. και
θα εξετάζονται και οπτικά για την καταγραφή πιθανών
ελαττωμάτων.

Η προετο ιμασία για

τη

θραύση των

ιτυρήνων θα γίνεται σύμφωνα με την ;ταρ.

5.2.5

ενώ η

αποκοπή τους θα γίνεται σε χρόνο που δεν θα διαφέρει
περισσότερο από μCα ημέρα, αν :τρ.~ε ιJαι για έλεγχο

•

αντοχής

28

ημερών ή σε χρόνο προσδιοριζό μενο α..ι-τό τη

μελέτη, αν πρόκειται για έ λε γχο αντοχής μικρότερων
ηλικιών. Οι τρύπες που α.ι-τομένουν uετά την εξαγωγή των
πυρήνων θα γεμ(ζουν με το χέ ρι, μ ε υλικό ίδιο μ ε αυτό που

εκτοξεύτηκε. Οι τιμές

xi

της θλuττι;ι.ής αντοχής κάθε

δοκιμCου θα πρέπει να ικανοποιούν τις σχέσεις:

'ii ~fck

•

Xj ~ 0,85fc k

Τα της παραγράφου 10.5.3. ισχύο1Ν και για την :ταρούσα
παράγ ραφο.

Κατασκευαστικές Λεπτ ομiQειες

11

•

11.1. Πιδίο
Οι

0Qισμού

κανόνες

τ ου

παρόντο ς

κατασκευές οπ λισμένου
ακό μα και σ ε

περιοχές

κεφαλαίου

ισχύο1Ν

y ια

εκτο ξε υuένου m<υροδέ ματος
με

σεισμό . Γενικά η χρήση

συγκολλητών δομικών πλεγμάτων ως κι.'ρίως οπλισμών δεν
επιτρέπεται στις κρίσιμε; :τε ριοχέ ; δομικών στοιχε ίων με

•

απαιτήσεις αντισεισμικότητας. ό πως αυτές ορι'ζονται στον
Αντισε ισμικό Κανο νισ μ ό

κα ι στον Κανονισμό γ ια την

Μ ε λέτη και Κατασκευή Έργων α.ϊό Σκι:ρόδεμα.

l l .2

Χ~αχtηQι.στιχά των Ο :τ λισμών

Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού γι.α τη

•

~ελέτη

κα ι

Κατασκευή

Έργω ν

α:τό

Σκυρόδεμα,

λαμβάνοντας υπ ' άψη , σ ε ότι αφορά στις ονο μαστικές

διαμέτρους, προτιμώνται οπλισμοί μικρής κατά το δυνατόν
διαμέτρου.

ll..3

•

Ελάχιστη Επ ικάλυψ η Οπλισμού

Ι σχύουν ο ι σχετικές διατάξε ις του Κανονισμ ο ύ γ ια τη

Μελέτη και Κατασκευή Έργων α.ϊό Σκυρόδεμα.

ll.4

Αποtnάσ ιις Μεταξύ των Οπλισμών

Η καθαρή απόσταση παρακείμενων ράβδων οπλισμού δεν
πρέπει να είναι μικρότερη α.-τό

50mm.

Σε περίπτωση

πλεγμάτων το καθαρ6 φάτνωμα δεν n:ρέπει να είναι

•

μ ικρότε ρο από

50mm

:t 50mm .

Εξα(Qεση των καθαρών αuτών α.-τοστάσεων γίνεται στις
ράβδους με υπερκάλυψη στην περ\.Qχή της ένωσης όπου

μπορεί η μια να εφάπτεται της άλλης. Η τοποθέτηστ'Ι των
ράβδων σε δέσμες δεν επιτρέπεται. Η τοποθέτηση των
ράβδων σε περισσότερες από μία σε ιρές πρέπε L να

•

αποφεύγεται. Εάν αυτό δεν είναι δvνατό η ελεύθερη
απόσταση με•αξύ σειρών ράβδων θα είναι = 4(3 dαδρ και

26

τουλάχιστον

30mm
χόκκου αδρανών .

6:του dαδ ρ

= διάσταση

Στην :τερίπτωση αυτή (:τερισσότερες
ο:τλισμού)

a..-c6

μεy ίστο\!

μια στρώσει.ς

η εφαρμογή του εκτοξευμένου σκυροδέματος

θα γίνεταL χωριστά για κάθε στρώση οπλισμού :τριν την
τοποθέτηση της επ6μενης .

Σε κάθε περίπτωση η απόσταση της το:τοθετημένης
ράβδου οπλισμού από την υφιστάμενη ε:τι.φάνει.α θα είναι
=Φ καL τουλάχιστον

15mm,

ό:του Φ= η διά μετρος της

ράβδου καL μεγαλύτερη από 1,5dαδρ· όπου dαδρ είναι η
δLά σταση

μεγίστου κόκκου αδρανών.

Σε

περίπτωση

δέσμης ράβδων οπλισμών η απόσταση αυξάνεται σε

1 ,5dαδρ + lOmm.

11.5

Ε~ΟQ"Cήμα1α Ενσωμα1ωμέvα σ10 Σ1<νQ 6δι μα

11.S.1

Σωλήνες ή άλλα εξαρτήματα :του δεν βλάπτοuν με

χη μική ή φυσική διαδ ικασ(α το σκυ ρόδεμα, μπορούν να

ενσωματώνοvταL σ' αυτό, εκτός α..-τό τι.ς :τερι.-ιτώσει.ς που
αναφέρονται στις επόμενες :τ αρα'( ράφσ1.. ς.

11.5.2 Σωλήνες ή εξαρτήματα αλουμιν(ου δεν θα
βρίσκονταL σε επαφή με (J)(υρόδεμα, εκτός αν είναι
επ αλειμμένα ή καλυμμένα με

κατάλλη λα υλικά που

εμ.,-τοδίζοvν την αντίδραση αλουμινίου
την ηλεκτρολυτική αντίδραση χάλυβα

•
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,

•

fl

•

- σχυροδέματος ή

- αλουμινίου.

