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1. Εισαγωγή
Τα Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αδρανών πρόκειται σύντοµα να γίνουν Εθνικά και να
αντικαταστήσουν τις ισχύουσες Ελληνικές Προδιαγραφές και Πρότυπα. Εκείνα τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα που χαρακτηρίζονται ως «Εναρµονισµένα Πρότυπα» θα έχουν υποχρεωτική
εφαρµογή. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αναφέρονται στα αδρανή υλικά είναι 2 ειδών:
α) Πρότυπα -Προδιαγραφές προϊόντων, όπως το ΕΝ 12620 : Αδρανή Σκυροδέµατος
β) Μέθοδοι Ελέγχου, όπως το ΕΝ 933-1: Προσδιορισµός Γεωµετρικών Ιδιοτήτων Κοκκοµετρική ανάλυση & Προσδιορισµός Παιπάλης
Το ΕΝ 12620 είναι ένα «εναρµονισµένο πρότυπο», το οποίο σηµαίνει ότι περιέχει το
Παράρτηµα ΖΑ, στο οποίο αναγράφονται όλα τα κρίσιµα χαρακτηριστικά που πρέπει να
ελέγχονται ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του χρήστη.
Αυτό το πρότυπο προέκυψε από την εντολή (mandate) M125, που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Προτυποποίησης (CEN) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Ελεύθερου Εµπορίου. Η Ε.Ε.Π. µε την σειρά της ανέθεσε στην Τεχνική Επιτροπή
CEN/TC 154 «Αδρανή» την σύνταξη του προτύπου καθώς και του παραρτήµατος ΖΑ.
Κάθε πρότυπο περιέχει πλήθος πινάκων και παραρτηµάτων µε επεξηγήσεις
χαρακτηριστικών ή µεθόδων, το παράρτηµα ΖΑ, όµως, παίζει ιδιαίτερο ρόλο, γιατί σε αυτό
δίνονται όλες οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση και σήµανση CE. Σύµφωνα µε απόφαση της
E.E., τα αδρανή σκυροδέµατος που θα κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες κράτη µέλη θα
πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιηµένα και να φέρουν σήµανση CΕ.
Το ΕΝ 12620 βρίσκεται σε καθεστώς Εθνικού Προτύπου µέχρι τον Μάρτιο 2003, όπου
παράλληλα ισχύουν και τα Εθνικά Πρότυπα. Η καταληκτική ηµεροµηνία απόσυρσης των
ασύµβατων Εθνικών Προτύπων είναι 01/06/2004, όπου και είναι υποχρεωτική η εφαρµογή
σήµανσης CE. Αυτό σηµαίνει ότι, µετά την 01/06/2004, όλοι οι παραγωγοί θα πρέπει να
δηλώνουν την συµµόρφωση των προϊόντων τους µε το εναρµονισµένο πρότυπο.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το Πρότυπο περιλαµβάνει:
Πεδίο Εφαρµογής
Πρότυπα Μεθόδων Ελέγχου
Όρους & διευκρινίσεις
Γεωµετρικές απαιτήσεις
Φυσικές απαιτήσεις
Χηµικές απαιτήσεις
Αξιολόγηση της Συµµόρφωσης
Ονοµατολογία και περιγραφή των αδρανών
Σήµανση

Αυτό το πρότυπο προδιαγράφει τις ιδιότητες των αδρανών καθώς και των αδρανών φίλλερ ή
µιγµάτων αυτών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή σκυροδέµατος. Ως
αδρανή υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
Φυσικά αδρανή, ορυκτής προέλευσης, τα οποία µπορεί να έχουν υποστεί και
µηχανική κατεργασία (ασβεστολιθικά, φυσικών αποθέσεων, όπως ποταµίσια, κ.ά.)
Τεχνητά αδρανή, κυρίως ορυκτής αρχικής προέλευσης, τα οποία έχουν
προκύψει από βιοµηχανική κατεργασία (σκωρία, ιπτάµενη τέφρα)
Ανακυκλωµένα, υλικά από κατεδαφίσεις σκυροδέµατος, τοιχοποιίας
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2. Ιδιότητες & Μέθοδοι Ελέγχου
Οι µέθοδοι δοκιµών µπορούν να χωριστούν σε 6 κατηγορίες ανάλογα µε το ελεγχόµενο
χαρακτηριστικό / ιδιότητα: α) Γενικά Χαρακτηριστικά, β) Γεωµετρικά Χαρακτηριστικά, γ)
Φυσικά και Μηχανικά Χαρακτηριστικά, δ) Ιδιότητες των αδρανών σε θερµικές και καιρικές
µεταβολές, ε) Χηµικά Χαρακτηριστικά
Μια άλλη διάκριση των ιδιοτήτων είναι σε 3 βασικές κατηγορίες, όπου απαιτούνται
αντίστοιχες µέθοδοι ελέγχου / δοκιµών:
α. Γενικές ιδιότητες αδρανών
o Κοκκοµετρία
o Σχήµα
o Παιπάλη
Περιεκτικότητα
Ποιότητα
o Πυκνότητα και υδαταπορρόφηση
o Αλκαλοπυριτική δραστηριότητα
o Πετρογραφική δοµή
o Επικίνδυνες ουσίες
Εκποµπή ραδιενέργειας
Αποδέσµευση βαρέων µετάλλων
β. Ιδιότητες αδρανών για χρήσεις επιφανείας ή άλλη τελική χρήση
o Αντίσταση σε θρυµµατισµό & κρούση
o
‘’
‘’ φθορά
o
‘’
‘’ στίλβωση
o
‘’
‘’ απότριψη
o Ανθεκτικότητα σε ψύξη-απόψυξη
o Περιεκτικότητα χλωριόντων
γ. Ιδιότητες αδρανών που προέρχονται από ιδιαίτερες πηγές
o Περιεκτικότητα κελυφών
o Σταθερότητα όγκου
o Περιεκτικότητα χλωριόντων, όπως θαλάσσιες αποθέσεις
o Ενώσεις που περιέχουν θείο, όπως σκωρίες
o Οργανικές και ελαφροβαρείς προσµίξεις

3. Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις µε την εφαρµογή του ΕΝ 12620Τα αδρανή,
βέβαια, παραµένουν τα ίδια, ωστόσο αλλάζουν:
i.
Η ορολογία
ii.
Οι περιγραφές των προϊόντων
iii.
Τα πρότυπα µεγέθη κοσκίνων
iv.
Η παρουσίαση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης
v.
Οι µέθοδοι ελέγχου (23)
vi.
Ο Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου (Factory Production Control)
vii.
Σήµανση CE
Είναι φανερό ότι τα νέα πρότυπα, η πιστοποίηση και η σήµανση CE θα δηµιουργήσουν
σηµαντικές αλλαγές για τους παραγωγούς αλλά και για όσους ασχολούνται µε τα αδρανή υλικά.
Ενδεικτικές ιδιαιτερότητες ή διαφοροποιήσεις του ΕΝ 12620 παρουσιάζονται ακολούθως:
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1.

Συµπεριλαµβάνει τα αδρανή µε ξηρή πυκνότητα µεγαλύτερη από 2,00 Mg/m . Ο
Κ.Τ.Σ. όµως προβλέπει ότι τα αδρανή τα οποία χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
σκυροδέµατος θα πρέπει να έχουν φαινόµενο ειδικό βάρος µεταξύ 2,4-3
2. Η ονοµασία των αδρανών βάση του µεγέθους των κόκκων ορίζεται ως d/D, όπου
d=µικρότερο µέγεθος κοσκίνου σε mm και D=µεγαλύτερο µέγεθος κοσκίνου σε mm. Οι
διαστάσεις αυτές πρέπει να επιλεχθούν από συγκεκριµένες οµάδες κόσκινων. Π.χ. Άµµος
=> 0/4, Γαρµπίλι => 8/12,5
3. Εισάγεται η έννοια της ονοµατολογίας (designation)
4. Εισάγεται η έννοια της κατηγορίας, όπου είναι το επίπεδο µιας ιδιότητας εκφρασµένης σε
εύρος τιµών ή οριακή τιµή
5. Ένα αδρανές µπορεί να ενταχθεί σε δύο διαφορετικές κοκκοµετρικές ζώνες /κατηγορίες,
όπως GC85/20 και GC80/20, αντίστοιχα µικρού ή µεγάλου εύρους, όπου: G→
Κατηγορία κοκκοµετρίας (Grading), c→ Χονδρόκοκκο (coarse), 80→ Ελάχιστο %
διερχόµενο “D” (oversize), 20→ Μέγιστο % διερχόµενο “d” (undersize)
6. Ο παραγωγός ή προµηθευτής αδρανών θα πρέπει να δηλώνει το διερχόµενο ποσοστό στο
«ενδιάµεσο κόσκινο» (mid-size sieve) για τα κλάσµατα µε µέγεθος D≥11,2 mm και D/d>
2 ή για κλάσµατα µε µέγεθος D≤11,2 mm και D/d> 4.
7. Η παιπάλη (fines) είναι το κλάσµα που διέρχεται από το κόσκινο 0,063 mm.
8. Φίλλερ (filler) είναι το αδρανές που διέρχεται κυρίως από το κόσκινο 0,063 mm και
προστιθέµενο µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του µίγµατος
9. Στην άµµο σκυροδέµατος δεν ορίζεται επιτρεπόµενο άνω όριο για το ποσοστό των
κόκκων που διέρχεται από το κόσκινο 0,25mm
10. Ορίζονται νέα όρια των επιτρεπόµενων ανοχών της τυπικής κοκκοµετρίας, που δηλώνει
ο παραγωγός, όπως για την άµµο:
Μέγεθος
κοσκίνου,
mm
8
6,3 ή 5,6
4
2
1
0,250
0,063

11.

12.
13.
14.
15.
16.

∆ιερχόµενο, %
Όρια
100
95-100
85-99

Ανοχές

±5
±20
±20
±3

Είναι φανερό ότι οι ανωτέρω επιτρεπόµενες ανοχές διαφέρουν από εκείνες που
αναγράφονται στα υφιστάµενα Ελληνικά Πρότυπα και Κανονισµούς
Το ΕΝ 12620 δεν προσδιορίζει µοναδική τιµή του χαρακτηριστικού των αδρανών για
κάθε χρήση. Αντίθετα δίνονται κατηγορίες µέγιστων τιµών (categories for max values)
και συνεπώς το ίδιο αδρανές υλικό, για κάθε χαρακτηριστικό θα µπορεί να βρεθεί σε
διαφορετική κατηγορία ανάλογα µε την χρήση που προορίζεται.
Στο πρότυπο ΕΝ 12620 υπάρχει ειδικό παράρτηµα για τον Έλεγχο Παραγωγής
Εργοστασίου (Factory Production Control)
Καθορισµός ελάχιστης συχνότητας ελέγχων
Είναι υποχρεωτικό να δίνονται οι τιµές των απαιτούµενων χαρακτηριστικών ανάλογα µε
το Σύστηµα Αξιολόγησης της Συµµόρφωσης (2+) ή (4)
Το σύστηµα συµµόρφωσης 2+ αφορά τα αδρανή στα οποία υπάρχουν απαιτήσεις από
κανονισµούς και πιστοποιείται και από κοινοποιηµένο φορέα πιστοποίησης
Για την ποιοτική αξιολόγηση της παιπάλης µπορεί να εφαρµοσθεί µια από τις
παρακάτω συνθήκες:
o Ολικό ποσοστό παιπάλης < 3% ή άλλη τιµή που ικανοποιεί απαιτήσεις
στον τόπο χρήσης
o Τιµή Ισοδυνάµου Άµµου > Καθορισµένο Κατώτερο Όριο
o Τιµή Μπλε του Μεθυλενίου < Συγκεκριµένο Καθορισµένο όριο
o Πολυετής πείρα για την καταλληλότητα αυτής της άµµου
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4. Μέθοδοι Ελέγχου
Οι µέθοδοι δοκιµών που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το ΕΝ 12620 είναι οι ακόλουθες:
EN 932-1

:

EN 932-2

:

ΕΝ 932-3
ΕΝ 933-1

:
:

ΕΝ 933-3

:

ΕΝ 933-4

:

ΕΝ 933-7

:

EN 933-8

:

ΕΝ 933-9

:

ΕΝ 933-10

:

ΕΝ 1097-1
EN 1097-2

:

EN 1097-2

:

EN 1097-3

:

ΕΝ 1097-5

:

EN 1097-6

:

EN 1097-8

:

ΕΝ
1097-8
(Annex A)
ΕΝ 1097-9

:
:

ΕΝ 1367-1

:

ΕΝ 1367-2

:

ΕΝ 1367-4

:

ΕΝ 1744-1
Council Directive
76/769/EEC

:

:

∆οκιµές προσδιορισµού γενικών χαρακτηριστικώνΜέθοδοι δειγµατοληψίας αδρανών υλικών
∆οκιµές προσδιορισµού γενικών χαρακτηριστικώνΜέθοδοι µείωσης εργαστηριακών δειγµάτων
Απλοποιηµένη Πετρoγραφική Περιγραφή
∆οκιµές προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών αδρανών- Προσδιορισµός
της κοκκοµετρίας- Κοκκοµετρική ανάλυση µε κοσκίνιση
∆οκιµές προσδιορισµού γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Προσδιορισµός
του δείκτη πλακοειδούς
∆οκιµές προσδιορισµού γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Προσδιορισµός
του σχήµατος των αδρανών- ∆είκτης σχήµατος
∆οκιµές Προσδιορισµού των γεωµετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε κελύφη
∆οκιµές προσδιορισµού γεωµετρικών χαρακτηριστικών - Προσδιορισµός Παιπάλης –
∆οκιµή Ισοδυνάµου άµµου
∆οκιµές προσδιορισµού γεωµετρικών χαρακτηριστικών - Προσδιορισµός Παιπάλης –
∆οκιµή Μπλε του µεθυλενίου
∆οκιµές προσδιορισµού γεωµετρικών χαρακτηριστικών - Προσδιορισµός Παιπάλης –
Κοκκοµετρική ανάλυση των φίλλερ (air jet sieving)
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών. -∆οκιµή
micro-Deval
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών –
Μέθοδοι προσδιορισµού αντοχής σε θρυµµατισµό- ∆οκιµή Los Angeles
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών Μέθοδοι προσδιορισµού αντοχής σε θρυµµατισµό- ∆οκιµή Schlagversuch
∆οκιµές προσδιορισµού των µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών- Προσδιορισµός
του χαλαρού φαινόµενου βάρους και των κενών µεταξύ των κόκκων
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών αδρανών Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας µε ξήρανση σε ξηραντήριο ανακυκλούµενου αέρα
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών αδρανών Προσδιορισµός ειδικού βάρους και υδαταπορροφητικότητας
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών - ∆οκιµή
προσδιορισµού της τιµής στίλβωσης
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών ∆οκιµή προσδιορισµού τιµής απότριψης των αδρανών
∆οκιµές προσδιορισµού µηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών των αδρανών Προσδιορισµός της αντίστασης σε φθορά λόγω απότριψης η οποία προκαλείται από
λάστιχα µε καρφιά (Σκανδιναβική µέθοδος)
∆οκιµές Προσδιορισµού των Ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές
- Αντοχή σε ψύξη –απόψυξη
∆οκιµές Προσδιορισµού των Ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές
µεταβολές- ∆οκιµή θειικού µαγνησίου
∆οκιµές Προσδιορισµού των Ιδιοτήτων των αδρανών σε θερµικές και καιρικές µεταβολές
- Προσδιορισµός Συστολής Ξήρανσης
Προσδιορισµός χηµικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Χηµική ανάλυση
∆ιαφυγή επικινδύνων ουσιών, οι οποίες εκφράζονται σε µm3

5. Ενδεικτικές διαφοροποιήσεις
Από τον ανωτέρω πίνακα, είναι προφανές ότι το ΕΝ 12620 εισάγει νέες δοκιµές, όπως την
Αντοχή σε απότριψη κατά την Σκανδιναβική µέθοδο (Nordic abrasion value - AN) ή δοκιµές
που δεν εφαρµόζονται συχνά στην Ελλάδα, όπως το Μπλε του Μεθυλενίου, που αξιολογεί
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εναλλακτικά την ποιότητα της παιπάλης της άµµου. Ορισµένες σηµαντικές διαφοροποιήσεις
των Ευρωπαϊκών µεθόδων ελέγχου από τις µεθόδους δοκιµών που χρησιµοποιούνται µέχρι
σήµερα στην Ελλάδα φαίνονται ακολούθως:
► Κατάργηση της σειράς των αµερικάνικων κόσκινων στην κοκκοµετρική ανάλυση
► Χρήση εναλλακτικών δοκιµών για έλεγχο του ίδιου χαρακτηριστικού, όπως:
Ανθεκτικότητα στην αποσάθρωση µε χρήση Θειικού Μαγνησίου
Αντίσταση σε Ψύξη-Απόψυξη
► Για τον ποσοτικό προσδιορισµό της παιπάλης αντικαθίσταται το αµερικάνικο κόσκινο Νο
200 µε το κόσκινο 0,063 mm
► Οι δοκιµές Ισοδυνάµου Άµµου και Μπλε του Μεθυλενίου εφαρµόζονται εναλλακτικά στο
κλάσµα 0/2mm της άµµου
► Τα εργαστηριακά κόσκινα έχουν συρµάτινο πλέγµα από τα 125mm έως τα 20µm, ενώ
έχουν διάτρητη τετραγωνική µεταλλική πλάκα από τα 125mm έως τα 4mm.

6. Πρώτες παρατηρήσεις σε εργαστηριακές δοκιµές
•
•
•
•
•
•
•

Η πιθανότερη ονοµασία της άµµου, βάση της κοκκοµετρίας: 0/4
Κατηγορία παιπάλης άµµου: f16 , όπου σηµαίνει ότι 10%< παιπάλη ≤16%
Η τιµή Ισοδυνάµου Άµµου κατά ΕΝ είναι µικρότερη από την τιµή κατά ASTM. Το
ποσοστό µείωσης του εξαρτάται από την παιπάλη, το διερχόµενο στα 2mm καθώς και από
την ποσότητα των αργιλικών προσµίξεων.
Με την µέθοδο Ισοδυνάµου Άµµου κατά ΕΝ αποκαλύπτεται ευκολότερα η ύπαρξη
αργιλικών
Καθοριστικό ρόλο πρέπει να έχει η τιµή του Μπλε του Μεθυλενίου
Στο πρότυπο ΕΝ 933-8 αναφέρεται υγρασία άµµου ≤2%, και παρατηρείται µεγαλύτερη
τιµή σε ξηρές άµµους
Ενδέχεται να χρειαστούν επεµβάσεις στην παραγωγική διαδικασία κάποιων λατοµείων,
προκειµένου η ονοµασία, που θα δοθεί στα αδρανή, να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του
προτύπου.

7. Συµπεράσµατα
►
►
►
►
►
►
►

Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα θα επιφέρουν µία σειρά από µεταβολές τόσο στις απαιτούµενες
ιδιότητες των αδρανών όσο και στον τρόπο που αυτές ελέγχονται
Η σήµανση CE είναι υποχρεωτική για την διακίνηση των αδρανών υλικών και πρέπει να
εµφανίζεται στα δελτία αποστολής ή ως συνοδευτική ετικέτα της συσκευασίας.
Ο Παραγωγός µε το CE δηλώνει ότι τα αδρανή καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις στα
κύρια χαρακτηριστικά
Τα αδρανή σκυροδέµατος πρέπει να πιστοποιηθούν κατά το σύστηµα συµµόρφωσης 2+
Η ελάχιστη συχνότητα δοκιµών καθορίζεται από το πρότυπο
Το CE αποτελεί καταλληλότητα και όχι απαραίτητα ποιότητα προϊόντος
Ένα προϊόν µπορεί να βρίσκεται στο πεδίο εφαρµογής παραπάνω της µιας Οδηγίας Νέας
Προσέγγισης, όπως άµµος σκυροδέµατος & άµµος ασφαλτικών

Ευρωπαϊκό πρότυπο σκυροδέµατος : Προδιαγραφές, Επιτελεστικότητα, Παραγωγή και Συµµόρφωση (ΕΝ 206-1), ΤΕΕ, Αθήνα, 25
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