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ΠΔΡΗΛΖΦΖ: χκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/106 ηεο ΔΟΚ πνπ αθνξά ηα
δνκηθά πξντφληα , θαηάιιεια πξνο ρξήζε ζεσξνχληαη ηα δνκηθά πξντφληα
πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζην
νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ θαη απαηηνχλ ζήκαλζε CE εθφζνλ ππάξρεη
ζρεηηθή ελαξκνληζκέλε Σερληθή Πξνδηαγξαθή.
Με ηελ ΚΤΑ (ΦΔΚ 386/20-3-2007) ηα αδξαλή πιηθά πνπ
δηαηίζεληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο κεηά ηελ 1 Απξηιίνπ
2008 ζηε ρψξα καο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. θαη
αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο λα αθνινπζνχληαη ηα αληίζηνηρα Δλαξκνληζκέλα
Δπξσπατθά Πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ
ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζηα αδξαλή γηα ζθπξφδεκα , αζθαιηηθά
, θνληάκαηα θαη ζε έξγα Οδνπνηίαο θάλνληαο ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ
πθηζηακέλσλ απαηηήζεσλ ησλ Τπαξρφλησλ Διιεληθψλ Καλνληζκψλ θαη
ησλ λέσλ αληηζηνίρσλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ .
Δπίζεο αλαθέξεηαη ε εκπεηξία απφ ηελ Πηζηνπνίεζε 9 Λαηνκείσλ ηνπ
Οκίινπ Σηηάλ
ΔΗΑΓΧΓΖ
Αδξαλή πιηθά νλνκάδνληαη ηα ιίζηλα πιηθά πνπ δελ επηθέξνπλ
ρεκηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζχλζεηεο ηερλεηέο χιεο ησλ νπνίσλ απνηεινχλ
ζπζηαηηθά. Σα αδξαλή πιηθά πξνέξρνληαη ζπλήζσο απφ ηελ εμφξπμε
θαηάιιεισλ πεηξσκάησλ ή ηελ αλάιεςε ηνπο απφ θπζηθέο ελαπνζέζεηο
ηνπο. Πξφζθαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλεηά αδξαλή πνπ πξνέξρνληαη απφ
επεμεξγαζία βηνκεραληθψλ πξντφλησλ(ζπλζεηηθά). ηα λέα πξφηππα ΔΛΟΣ
ΔΝ πεξηιακβάλνληαη πιελ ησλ θπζηθψλ αδξαλψλ επηπιένλ ηα ηερλεηά
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αδξαλή θαζψο θαη ηα αλαθπθινχκελα .. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
ρξήζεο αλάκηθηνπ πιηθνχ 0/8 θαζψο θαη filler κε αληίζηνηρεο πνηνηηθέο
απαηηήζεηο. Δθηφο απφ ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο ηα
αδξαλή ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επηρξίζκαηα, ζηελ νδνπνηία, ζηνπο
ζηδεξνδξφκνπο θαη ζε πνιιέο βηνκεραλίεο ζαλ πξψηε χιε (ηζηκέλην,
αζβέζηεο) ή ζαλ πξνζζεηηθά (ραξηνπνηία- ειαζηηθά). ηνλ Διιαδηθφ ρψξν
ηα απνζέκαηα ησλ πεηξσκάησλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ παξαγσγή
αδξαλψλ πιηθψλ είλαη απεξηφξηζηα θαη ν αξηζκφο ησλ ιεηηνπξγνχλησλ
ιαηνκείσλ ππεξβαίλεη ηα 230.
ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ.
Οη ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ειέγρνληαη σο πξνο ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά:
1) Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζχλζεζε θαη ηελ
αληιεζηκφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
(ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ αδξαλψλ, ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ, ην ζρήκα ηνπ
θφθθνπ).
Αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο νη θφθθνη δηαθξίλνληαη ζε ζθαηξηθνχο,
γσληψδεηο, πιαθνεηδείο επηκήθεηο, ή θπβηθνχο. Σα γσληψδε αδξαλή
ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηζηκεληνπνιηνχ ή αζθαιηηθνχ ζε ζρέζε
κε ηα ζθαηξηθά, γηα ηελ ίδηα εξγαζηκφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ηελ
ζπλεθηηθφηεηα ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο αιιά παξνπζηάδνπλ θαιιίηεξε
ζπλνρή κεηαμχ ηνπο θαη θαιιίηεξε πξφζθπζε κε ην θνλίακα ή ηελ
άζθαιην. Σν πξφηππν ΔΛΟΣ 408 γηα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο ,απαηηεί ην
πνζνζηφ ησλ θφθθσλ κε ιφγν κεγαιχηεξεο πξνο κηθξφηεξε δηάζηαζε 3:1
λα κελ ππεξβαίλεη ην 50%. γηα ρξήζε ηνπο ζην ζθπξφδεκα.
ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ12620 δελ έρνπκε ζπγθεθξηκέλν φξην Σα αδξαλή
θαηαηάζζνληαη αλάινγα κε ην εμαγφκελν απνηέιεζκα απφ ηηο δνθηκέο
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δείθηε πιαθνεηδνχο (FI) θαη δείθηε ζρήκαηνο (SI) θαη
κε ηε βνήζεηα πίλαθα θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ έρεη φξηα απφ 0 - 50% θαη 0 55% αληίζηνηρα γηα ηηο δχν παξαπάλσ δνθηκέο,.
Δπίζεο γηα ηα θπζηθά ρνλδξφθθνθα αδξαλή ππάξρεη απαίηεζε γηα ηελ
ρξήζε ζηελ Οδνπνηία ε επηθάλεηεο λα έρνπλ ζξαπζηεί .
2) Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή θαη ηελ
αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο ή ησλ αδξαλψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απηνχζηα γηα έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ
α) Αληνρή κεηξηθνχ πεηξψκαηνο.
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Σν κεηξηθφ πέηξσκα βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ KΣ ηνπ 85 πξέπεη λα έρεη
ζιηπηηθή αληνρή ηνπιάρηζηνλ 65 Mpa (ΔΛΟΣ 408),.αιιά λένο ΚΣ ηνπ
97 πξνβιέπεη δπλαηφηεηα ρξήζεο θαη ρακειφηεξεο αληνρήο εθφζνλ απφ ηελ
κειέηε ζχλζεζεο απνδεηρζεί φηη επηηπγράλεηαη ε απαηηνπκέλε αληνρή θαη
αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ην έξγν πνπ πξννξίδνληαη. ηα
ΔΛΟΣ ΔΝ
δελ ππάξρεη απαίηεζε γηα έιεγρν αληνρήο κεηξηθνχ
πεηξψκαηνο. πιελ ησλ νγθνιίζσλ. (ΔΛΟΣ ΔΝ 13383)
β) Αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles)
O ΚΣ 97 πξνβιέπεη γηα ηα θπζηθά αδξαλή, ζηα νπνία ν πξνζδηνξηζκφο
ηεο αληνρήο κεηξηθνχ πεηξψκαηνο είλαη αδχλαηνο, ηελ δνθηκή απηή πνπ
πξνζδηνξίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπο ζην ζθπξφδεκα εθφζνλ ην
απνηέιεζκα ειέγρνπ κε ηελ κέζνδν Los Angeles δελ ππεξβαίλεη ην 40%.
Καη ζηα έξγα Οδνπνηίαο αληίζηνηρα νη ΠΣΠ ην 50%
.ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ12620 ππάξρνπλ θαηεγνξίεο αληνρήο
ζε
ζξπκκαηηζκφ (πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν Los Angeles ) θαη είλαη απφ 15
– 50 %
Παξφιν πνπ θαη ζηηο δχν πξφηππα(ASΣΜ θαη ΔΝ) ε δνθηκή αλαθέξεηαη
σο Los Angeles, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη άκεζα
ζπγθξίζηκα. Γηαθνξέο ππάξρνπλ ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ θιαζκάησλ
,ζην δείγκα πνπ εηζάγεηαη ζηνλ θάδν ηεο κεραλήο, ζηε γεσκεηξία ηνπ
θάδνπ , ζην ζπλνιηθφ βάξνο θαη ζην πιήζνο ησλ ζθαηξψλ πνπ εηζάγνληαη
ζηε κεραλή έηζη ψζηε πξαθηηθά λα κηιάκε γηα κηα ζρεδφλ δηαθνξεηηθή
δνθηκή. Δπηπιένλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νη δχν πξνδηαγξαθέο
ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ θφζθηλν. (1,6mm θαηά ΔΝ θαη 1,7mm θαηά
ASTM).
γ) Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία).
Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ φγθνπ θαη ε κε απψιεηα πιηθνχ ιφγσ χγξαλζεο,
μήξαλζεο, ςχμεο - απφςπμεο είλαη πξνυπνζέζεηο γηα ηα αδξαλή πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο. Ζ αλζεθηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη είηε
κε ηελ επίδξαζε δηαιπκάησλ ζεηηθψλ αιάησλ (Καηά ηνπο Διιεληθνχο θαη
Ακεξηθάληθνπο θαλνληζκνχο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ην Na2SO4 ελψ ζηα
λέα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ κφλν ην MgSO4) είηε κε ελαιιαγή ζε θχθινπο
ςχμεο - απφςπμεο.
ηνπο Διιεληθνχο Καλνληζκνχο ε άκκνο πξέπεη λα παξνπζηάδεη απψιεηα
κηθξφηεξε απφ 10% θαη ηα ζθχξα ή ηα πιηθά ππνβάζεσλ ζηελ Οδνπνηία
κηθξφηεξε ηνπ 12%.
ηα ΔΛΟΣ ΔΝ ε % απψιεηα κάδαο ηνπ ρνλδξφθνθθνπ αδξαλνχο ζηνπο
θχθινπο ςχμεο - απφςπμεο θαηεγνξηνπνηείηαη λα είλαη απφ 0 - 4% ελψ ε
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αληίζηνηρε απψιεηα κάδαο ζηελ δνθηκή πγείαο κε MgSO4 δειψλεηαη θαη
πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ 0 - 35%.(γηα ζθπξφδεκα 18%)
δ) Δηδηθφ βάξνο δηαθξίλνληαη ζε απφιπην, θαηλφκελν θαη κηθηφ κε ζηφρν
ηελ κέηξεζε ησλ θελψλ. Οη ηηκέο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο γηα ηα αδξαλή ηνπ
ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη κεηαμχ 2,40 θαη 3,0.
ηα ΔΛΟΣ ΔΝ δελ ππνινγίδνληαη εηδηθά βάξε αιιά ππθλφηεηα αδξαλψλ,
ελψ δελ δίλνληαη φξηα ππθλφηεηαο γηα ηα αδξαλή .
ε) Πνξψδεο.
εκαληηθή ηδηφηεηα πνπ είλαη ζε αληίζηξνθε αλαινγία κε ηελ αληνρή θαη
ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπο. Ζ ηηκή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέηξεζε ηεο
πδαηναπνξξνθεηηθφηεηάο ηνπο θαη δειψλεηαη απφ ηνλ παξαγσγφ Ζ δνθηκή
πξνζδηνξηζκνχ ηεο πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα
ΔΛΟΣ ΔΝ παξνπζηάδεη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ ASTM .
ζη) Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, δειαδή ηελ επί ηεο % ζχλζεζε ηνπ
αδξαλνχο ζε θφθθνπο δηαθφξσλ κεγεζψλ.
Σα αδξαλή γηα ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ΚΣ ,αλάινγα κε ην κέγεζνο
ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο α) Άκκνο (0-4 mm ) θαη β)
Ρπδάθη (4- 8mm) γ) Γαξκπίιη (8-16 mm) θαη δ) Υαιίθη (16-31,5mm). Καη
γηα ηα πιηθά Οδνπνηίαο ππάξρνπλ νη πξνδηαγξαθέο γηα ην 3 Α.(πιηθφ
ππνβάζεσλ ) ή γηα ηα αζθαιηνκίγκαηα ( 5 δηαθνξεηηθέο θνθθνκεηξηθέο
θακπχιεο ζε ακεξηθάληθα θφζθηλα). Πξνζνρή ζηελ άκκν γηα αζθαιηηθά ε
δηαβάζκηζε είλαη 0/2 mm.
Σα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ θαζηεξψλνπλ εθηφο ησλ βαζηθψλ θφζθηλσλ ηεο
ζεηξάο ISO ηελ νπνία πηνζεηεί θαη ελδηάκεζα θνζθηλά, ζεηξέο 2, ελψ
θαηαξγεί ηα Ακεξηθάληθα θφζθηλα θαη νξίδεη ηελ παηπάιε σο ην δηεξρφκελν
πνζνζηφ απφ ην θφζθηλν 0,063 αληί 0,075mm. ηα λέα πξφηππα ε
νλνκαζία ησλ αδξαλψλ εμαξηάηαη απφ ηελ πεξηνρή ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ηα
θφζθηλα, θαηαηάζζνληαο ηα ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο (ιεπηφθνθθα,
ρνλδξφθνθθν), κε ηελ παξαηήξεζε φηη ηo 99% ησλ θνθθνκεηξηψλ ζα είλαη
κέζα ζηα φξηα γηα ην D, d, d/2, φπνπ D είλαη ην κεγαιχηεξν θαη d ην
κηθξφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελν θφζθηλν γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ κεγέζνπο ελφο
αδξαλνχο κε ηνλ ιφγν D/d φρη κηθξφηεξν ηνπ 1,4, ελψ θαζνξίδεη θαη φξηα
αλνρψλ ζαλ πνζνζηά ζηα ελδηάκεζα θνζθηλά ή ηελ παηπάιε. Ζ άκκνο
θαζνξίδεηαη ζαλ δηεξρφκελε 100% απφ ην θφζθηλν αλνίγκαηνο νπήο 2 D θαη
85-99% απφ ην D=4mm, ελψ ζηελ θνθθνκεηξία ηνπ πξνζηίζεηαη έλα
επηπιένλ θφζθηλν ησλ 0,125 mm. Καιά δηαβαζκηζκέλα αδξαλή κε
δηαζηάζεηο θφθθσλ πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα παξνπζηάδνπλ ιίγα θελά,
απαηηνχλ κηθξφηεξε πνζφηεηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη παξνπζηάδνπλ
θαιιίηεξε ζπλεθηηθφηεηα θαη εξγαζηκφηεηα. Πξνζνρή ζηελ χπαξμε
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παηπάιεο (κέγεζνο θφθθνπ <απφ 0,075mm) ζηελ άκκν, πνπ δελ πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 16% ζηα ζξαπζηά αδξαλή ελψ ζηα θπζηθά ην 5%. χκθσλα
κε ηνλ ΚΣ 97
Γηα ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ12620 δελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλν φξην φπσο ζηνλ Κ.Σ..'97, αιιά αλάινγα κε ηo πνζνζηφ πνπ
ε παηπάιε ζπκκεηέρεη ζηα αδξαλή εληάζζεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία
βάζεη ηνπ πίλαθα 11 ηνπ πξνηχπνπ κε άλσ φξηα φπσο θαίλνληαη ζε απηφλ .
Καζνξηζηηθή ζεκαζία έρνπλ ηα φξηα πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηνλ θαηαλαισηή
αλαιφγσο ησλ απαηηήζεψλ ηνπ έξγνπ.
ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο ηεο κνλάδαο θαη ζχκθσλα κε ηα λέα
πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ, ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ ην 90% ησλ θνθθνκεηξηθψλ
δηαβαζκίζεσλ ησλ δεηγκάησλ πνπ ηα έρνπκε πάξεη απφ δηαθνξεηηθέο
παξηίδεο ζε δηάζηεκα έσο 6 κελψλ κέγηζην, λα είλαη εληφο ησλ
επηηξεπφκελσλ απνθιίζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δεισζείζεο απφ ηνλ παξαγσγφ
ηππηθέο θνθθνκεηξηθέο δηαβαζκίζεηο.
Δπίζεο ε δνθηκή ηνπ ηζνδπλάκνπ ηεο άκκνπ πνπ αλάινγα κε ην
πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 65 θαη ζε
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 75 (ΚΣ) Ζ δνθηκή απηή
πξνζδηνξίδεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο άκκνπ ε νπνία επεξεάδεη ηελ αληνρή
ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπλάθεηα ηνπ κε ηνλ ζηδεξνπιηζκφ. Αληίζηνηρα
γηα ηα αδξαλή Οδνπνηίαο ην ηζνδχλακν πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 40
ή 50. Παξφιν πνπ δελ έρεη αθφκα θαζνξηζηεί ζπγθεθξηκέλν θάησ φξην ή
θαηεγνξηνπνίεζε απφ ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ γηα ηελ δνθηκή ηνπ
ηζνδπλάκνπ άκκνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη άκεζα
ζπγθξίζηκα κε ην ηζνδχλακν άκκνπ θαηά ASTM ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζηα
ρξεζηκνπνηνχκελα θφζθηλα.
Δπηπιένλ ζηα θαηλνχξγηα πξφηππα ε θαζαξφηεηα ηεο άκκνπ ειέγρεηαη κε
ηελ δνθηκή ηνπ Μπιε ηνπ κεζπιελίνπ, πνπ δελ ππήξρε ζην πξνεγνχκελν
πξφηππν θαη πνπ πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ ηεο αξγίινπ ζηελ άκκν.
Σα φξηα γηα ηα πιηθά νδνπνηίαο
πνπ πξνδηαγξάθνπλ νη
αληίζηνηρεο Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα
Γνθηκέο

Πίλαθαο 1
ΠΣΠ Ο150

Los Angeles

<50

ΠΑΗΠΑΛΖ 0,075
ΗΟΓΤΝΑΜΟ ΑΜΜΟΤ

5 ΔΧ15
>40

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21-23 Μαΐου, 2008

ΠΣΠ Ο155
<50
5ΔΧ 15
>50

5

ΤΓΔΗΑ

<12

<12

<25

<25

ΓΔΗΚΣΖ ΠΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

<4

<3

(ΦΤΗΚΑ ) ΘΡΑΤΣΟΣΖΣΑ

>50%

ΟΡΗΟ ΤΓΑΡΟΣΖΣΑ

>50%

ηα ΔΛΟΣ ΔΝ 13242 πνπ αθνξά ηα αδξαλή Οδνπνηίαο δελ ππάξρεη
απαίηεζε γηα φξην πδαξφηεηαο θαη δείθηε πιαζηηθφηεηαο θαη απαηηείηαη
κφλν ην κπιε ηνπ κεζπιελίνπ ρσξίο λα θαζνξίδνληαη φξηα.
3) Φπζηθά - Υεκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θαζαξφηεηα). Γελ πξέπεη λα
επεξεάδνπλ δπζκελψο α) ηελ πήμε β) ηελ ζθιήξπλζε γ) ηελ αληνρή δ) ηελ
ζηαζεξφηεηα ηνπ φγθνπ θαη ε) ηελ πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ απφ ηελ
δηάβξσζε. Οη παξαθάησ ελψζεηο ζεσξνχληαη επηβιαβείο (ΚΣ):
α) Δλψζεηο Θείνπ (αλπδξίηεο γχςνο) πξνθαινχλ δηφγθσζε. Ζ
πεξηεθηηθφηεηα ζε S03 πξέπεη λα είλαη < 1%
β) Δλψζεηο ηδήξνπ πξνθαιεί δηφγθσζε θαη θειίδεο.
γ) Νηηξηθά άιαηα θαη αινγφλα πξνθαινχλ δηάβξσζε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε
Cl πξέπεη λα είλαη < 0,2%.
δ) Δλψζεηο ηνπ κνιχβδνπ ή ηνπ ςεπδαξγχξνπ. Πξνθαινχλ επηηάρπλζε ή
επηβξάδπλζε κε κείσζε ηεο αληνρήο.
ε) Υισξηνχρνη ή θσζθνξηθέο ελψζεηο. Δπηδξνχλ ζηνλ
ρξφλν πήμεο
ζη) Ππξηηηθνί άξγηινη (αζβεζηίνπ, λαηξίνπ, θαιίνπ).
δ) Απνζαζξψζηκα ζπζηαηηθά (αξγηιηθνί ζρηζηφιηζνη). Πξνθαινχλ κείσζε
αληνρήο.
ε) Οξγαληθά. Πξνθαινχλ κείσζε αληνρήο θαη θαζπζηέξεζε ζηελ πήμε
ζ) Γαηάλζξαθεο ή ιηγλίηεο. Πξνθαινχλ κείσζε αληνρήο. Ζ πεξηεθηηθφηεηα
ηνπο πξέπεη λα είλαη < 1%
η) Κεξαηφιηζνη (ε.β. <2,35 ) λα κελ ππεξβαίλνπλ ην 5%.
ηα θπζηθά αδξαλή απφ ζάιαζζα ε πεξηεθηηθφηεηα ζε άλπδξν
ρισξηνχρν αζβέζηην πξέπεη λα είλαη <1% ηνπ βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ.
Δπίζεο ε δπλαηφηεηα βιαπηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ θαηά ηελ
αιθαινππξηηηθή αληίδξαζε (κε ρεκηθή κέζνδν ή κε πξίζκαηα) πξέπεη λα
εμεηάδεηαη πξηλ ηε ρξήζε ηνπο ζην ζθπξφδεκα. Δπίζεο ν ΚΣ ζπληζηά λα
απνθεχγνληαη πεηξψκαηα κε ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ: Οπάιην, αλδεζίηε,
ξπφιηζν θαη δνινκίηεο γηαηί πξνθαινχλ δηφγθσζε θαη δεφιηζνπο ιφγσ
αληίδξαζεο κε ηα αιθάιηα ηνπ ηζηκέληνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
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παξαπάλσ απαηηνχληαη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη (ρεκηθή αλάιπζε,
νξπθηνινγηθή θαη πεηξνγξαθηθή εμέηαζε). Δπίζεο απαηηείηαη ην πνζνζηφ
ησλ εχζξππησλ θαη καιαθψλ θφθθσλ λα κελ ππεξβαίλεη ην 3% θαη νη
ζβψινη αξγίινπ ζε πνζνζηφ 0,25%.
Σα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν ζα
ελζσκαησζνχλ θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο, θαζνξίδνπλ γηα ηα αδξαλή, κηα
ζεηξά δνθηκψλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο λα
δεισζνχλ απφ ηνλ παξαγσγφ. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη:
Πεξηεθηηθφηεηα ζε ρισξντφληα (<_1% θαηά βάξνο), Θεηηθά δηαιπηά
ζε φμηλν πεξηβάιινλ (απφ 0 - 0,8% θαηά βάξνο), χλνιν ζεηηθψλ (<_1%
θαηά βάξνο), Ύπαξμε ζηνηρείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ πήμεο θαη
μήξαλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (χπαξμε νξγαληθψλ πιηθψλ απνζάζξσζεο),
Πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθά, Δθπνκπή ξαδηελέξγεηαο, Γηαθπγή βαξέσλ
κεηάιισλ, Γηαθπγή πνιπαξσκαηηθψλ αλζξάθσλ, Γηαθπγή άιισλ
επηβιαβψλ νπζηψλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δνθηκψλ πξέπεη λα
δειψλνληαη απφ ηνλ παξαγσγφ ζην πηζηνπνηεηηθφ. Δπίζεο πξέπεη λα
δειψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ θειπθψλ ζηα θπζηθά αδξαλή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ζάιαζζα .
ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΑ
Ζ δεηγκαηνιεςία ησλ αδξαλψλ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο θαη γηα
δηάθνξνπο ειέγρνπο απαηηεί αλάινγεο πνζφηεηεο δείγκαηνο γηα θάζε ηχπν
δνθηκήο θαη ζε αλάινγε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ζπρλφηεηα. Σν δείγκα κπνξεί
λα ιακβάλεηαη είηε ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ πιηθνχ (απφ κεηαθνξηθή
ηαηλία ζηακαηεκέλε) είηε απφ ζσξνχο απφ ην κέζν ηνπ χςνπο ηνπο θαη απφ
ηνπιάρηζηνλ 10 ζεκεία γχξσζελ. Σν ΔΛΟΣ ΔΝ932-1 θαζνξίδεη κηα
ζηαζεξή αλαινγία κε ηελ νπνία πξέπεη λα ιακβάλεηαη ην δείγκα απφ ηνλ
ζσξφ.
Πίλαθεο εύξνπο απνηειεζκάησλ ησλ 9 Λαηνκείσλ
ζηα θύξηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ πξνηύπσλ
ΕΛΟΣ ΕΝ
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Πίλαθαο 2
ΕΛΟΣ EN 12620 - ΕΝ 13043 - ΕΝ 13139
Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα - αζθαιηηθά θαη θνληάκαηα
Αδξαλέο
Ππθλόηεηα επί
μεξνύ
Τδαηναπνξξνθεηηθ
όηεηα
Δείθηεο
πιαθνεηδνύο
Δείθηεο
επηκήθπλζεο
Καζαξόηεηα
Πνζνζηφ
ιεπηφθνθθνπ
θιάζκαηνο (παηπάιε)
Ηζνδχλακν άκκνπ
(θιάζκα 0/4)
Μπιε ηνπ
κεζπιελίνπ
ύλζεζε/ζύζηαζε
Πεξηεθηηθφηεηα ζε
ρισξντφληα
Θεηηθά δηαιπηά ζε
φμηλν πεξηβάιινλ
χλνιν ζεηηθψλ
πζηαηηθά πνπ
κεηαβάιινπλ ηνλ
ξπζκφ ζθιήξπλζεο
ησλ πδξαπιηθά
ζπλδεδεκέλσλ
Πεξηεθηηθφηεηα ζε
αλζξαθηθά
Πξόζθπζε
αζθαιηηθνύ
ζπλδεηηθνύ
Πνζνζηό
ζπλζιηβνκέλσλ θαη
ζξαπζκέλσλ

Άκκνο ζξαπζηή

Γαξκπίιη
ζξαπζηό

Υαιίθη
ζξαπζηό

2,66 - 2,72

2,67 - 2,73

2,66 - 2,72

(Mg/m3)

0,3 - 1

0,1 - 0,9

0,1 - 0,8

%

-

7 - 18

5 - 22

-

7 - 26

3 - 34

9,1 - 14,7

0,2 – 1,5

0,6 - 1,3

(%)

69 - 80

-

-

(SE)

0,35 - 0,95

-

-

(MB)

0,003 - 0,01

(%Cl)

0,014 - 0,027

(AS)

0,01 - 0,055

(%S)

Απνπζία νξγαληθψλ πιηθψλ απνζάζξσζεο

40,91 - 43,87
-

90 - 95% (6
ψξεο), 65 - 75%
(24 ψξεο)

(% CO2)
% πνζνζηφ
αζθαιηηθήο
επηθάιπςεο

NPD
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επηθαλεηώλ
Αληίζηαζε ζε
ζξπκκαηηζκό (Los
Angeles)
Αληίζηαζε ζε
ζηίιβσζε /
απόηξηςε / θζνξά
Αληίζηαζε ζε
ζηίιβσζε
Αληίζηαζε ζε
απφηξηςε
Αληίζηαζε ζε θζνξά
Αληίζηαζε ζε
απφηξηςε
(ειαζηηθά
απηνθηλήησλ κε
θαξθηά)
Αληνρή ζε ζεξκηθό
πιήγκα
ηαζεξόηεηα όγθνπ
πζηνιή μήξαλζεο
Εθπνκπή
ξαδηελέξγεηαο
Δηαθπγή βαξέσλ
κεηάιισλ
Δηαθπγή
πνιπαξσκαηηθώλ
αλζξάθσλ
Δηαθπγή άιισλ
επηβιαβώλ νπζηώλ
Αληνρή ζε θύθινπο
ςύμεο - απόςπμεο
Γνθηκή πγείαο κε
ζεηηθφ καγλήζην
Τδαηναπνξξνθεηηθφ
ηεηα
Αλζεθηηθόηεηα ζε
αιαθαινππξηηηθή
αληίδξαζε
Πεηξνγξαθηθή
αλάιπζε

-

20 - 36

-

(LA)

NPD
NPD
NPD
NPD

NPD

8 - 14

(VLA)

0,007 - 0,057

(%WS)

Απηά ηα αδξαλή δελ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζηνηρεία ζχκθσλα κε
ηνπο ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα θαλνληζκνχο, ηελ εκεξνκελία πνπ
εθδφζεθαλ ηα παξφληα Πηζηνπνηεηηθά

2-5

0-3
WA241

1-3

(MS)
(WA)

NPD
CaCO3 > 98%
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Πίλαθαο 3
ΕΛΟΣ EN 13242
Αδξαλή γηα νδνπνηία θαη έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ
Αδξαλέο
Ππθλόηεηα επί
μεξνύ
Τδαηναπνξξνθεηηθ
όηεηα
Δείθηεο
πιαθνεηδνύο
Δείθηεο
επηκήθπλζεο
Καζαξόηεηα
Πνζνζηφ
ιεπηφθνθθνπ
θιάζκαηνο
(παηπάιε)
Ηζνδχλακν άκκνπ
(θιάζκα 0/4)
Μπιε ηνπ
κεζπιελίνπ
ύλζεζε/ζύζηαζε
Θεηηθά δηαιπηά ζε
φμηλν πεξηβάιινλ
χλνιν ζεηηθψλ

Αλάκηθην
ακκνράιηθν 3Α

Τιηθό Θξαπζηό
0-5mm

θύξα

2,64 - 2,72

2,68 - 2,72

2,69 - 2,72

(Mg/m3)

0,2 - 1,1

0,3 - 1,1

0,3 - 1,1

(%)

6 - 25

19 - 21

3 - 10

6 - 33

30 - 32

-

6,6 - 11,9

8,8 - 17,2

0,1 - 0,3

(%)

52 - 66

45 - 63

-

(SE)

0,5 - 2,5

0,7 - 2,5

-

(MB)

0,017 - 0,059

0,017 - 0,044

0,014 - 0,037

0,018 - 0,044

πζηαηηθά πνπ
κεηαβάιινπλ ηνλ
ξπζκφ πήμεο θαη
ζθιήξπλζεο ησλ
αδξαλψλ πιηθψλ
ζηαζεξνπνηεκέλσλ
κε πδξαπιηθέο θνλίεο
Τδαηνδηαιπηέο ελψζεηο

Πνζνζηό
ζπλζιηβνκέλσλ θαη
ζξαπζκέλσλ
επηθαλεηώλ
Αληίζηαζε ζε

0,024 0,047
0,012 0,033

(AS)
(%S)

Απνπζία νξγαληθψλ πιηθψλ απνζάζξσζεο

0,26 - 0,34

0,22 - 0,42

0,24 - 0,55
90-100%

20 - 32

-
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26 - 35

(LA)

10

ζξπκκαηηζκό (Los
Angeles)
Αληίζηαζε ζε ηξηβή
(micro-Deval)
Δηαθπγή άιισλ
επηβιαβώλ νπζηώλ
Αληνρή ζε θύθινπο
ςύμεο - απόςπμεο
Γνθηκή πγείαο κε
ζεητθφ καγλήζην
Τδαηναπνξξνθεηηθφ
ηεηα

10 - 30

-

15 - 23

Απηά ηα αδξαλή δελ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα ζηνηρεία ζχκθσλα κε
ηνπο ηζρχνληεο ζηελ Διιάδα θαλνληζκνχο, ηελ εκεξνκελία πνπ
εθδφζεθαλ ηα παξφληα Πηζηνπνηεηηθά

2-7

2-8

2 - 10

(MS)

WA241 - WA242

WA241 - WA242

WA241 WA242

(WA)

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ.
Βαζηθή ππνρξέσζε ησλ ιαηνκείσλ είλαη λα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Νφκνο 2115/93) θαη ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ΚΜΛΕ (Κψδηθαο Μεηαιιεπηηθψλ Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ)
θαη επίζεο λα παξάγνπλ πξντφληα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ
408 θαη ΚΣ 97 γηα ην ζθπξφδεκα ΠΣΠ Α 260-Α265 γηα ηα αζθαιηηθά
θαη ΠΣΠ 0150 ΚΑΗ 0155 θαη γηα ηα αδξαλή ηεο Οδνπνηίαο ).
Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ αδξαλψλ επηηπγράλεηαη κε ηε ζσζηή
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ KAI πνπ ην ρεηξίδεηαη
έκπεηξν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ
παξαγνκέλσλ αδξαλψλ θαη ηελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λαηνκείνπ
απφ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ. Πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ αιιαγή κεηψπνπ
εμφξπμεο, φηαλ παξνπζηάδνληαη αιιαγέο πεηξσκάησλ, φπνπ ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο απαηηείηαη ε εθ λένπ εξγαζηεξηαθή ηνπο εμέηαζε γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα ηνπο θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εμέηαζεο
ζηνλ πειάηε πνπ ηα πξνκεζεχεηαη.
χκθσλα κε ηνλ ΚΣ ,θάζε θνξηίν, εθηφο ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο,
,πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ελππφγξαθν Γειηίν θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο
ησλ αδξαλψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Λαηνκείνπ.
Απνθιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηηο δεισζείζεο ζηηο θνθθνκεηξίεο ηνπ
Λαηνκείνπ (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αδξαλνχο), θαζηζηνχλ κε απνδεθηά ηα
θνξηία απφ ηνλ παξαγσγφ ζθπξνδέκαηνο.
Χο πξνο ηελ απνζήθεπζε ηνπο ην Λαηνκείν ππνρξενχηαη λα
εμαζθαιίδεη φηη δελ ζα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηνπο, δελ ζα αλακηγλχνληαη
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κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα είδε θαη ζα εμαζθαιίδεηαη ε κε ξχπαλζε θαηά ηελ
θφξησζε ηνπο.
Σν λέν Δπξσπατθφ πξφηππν ΔΝ 206 γηα ην ζθπξφδεκα π.ρ
ζπλνδεχεηαη κε απαηηήζεηο γηα ηα αδξαλή ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ
ΔΝ 12620.(Παξάξηεκα ΕΑ )
Σα λέα πξφηππα επηβάιινπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζηελ παξαγσγή
θαη ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ πξνσζψληαο ηελ
αλάγθε ιήςεο ζεκάησλ πνηφηεηαο θαη γηα ηα Λαηνκεία (πηζηνπνίεζε).
Ο Παξαγσγφο νθείιεη λα δηαθηλεί ηα αδξαλή αλάινγα κε ηε ρξήζε
ηνπο θαη ην πξφηππν πνπ απηά ζπκκνξθψλνληαη κε Γήισζε πκκφξθσζεο
ηνπ.
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε νδεγία 89/106/ΔΟΚ πνπ αθνξά ηα
Γνκηθά Πξντφληα είλαη κηα Οδεγία Νέαο Πξνζέγγηζεο, ζηα πιαίζηα ηεο
νπνίαο απαηηείηαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη λα θαιχπηνπλ νπζηψδεηο
απαηηήζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο Τγείαο, ηεο Αζθάιεηαο θαη ηεο Πξνζηαζίαο
ηνπ θαηαλαισηή. Σελ παξαπάλσ Οδεγία έρεη ελζσκαηψζεη ε Διιάδα ζην
Δζληθφ Γίθαην κε ην ΠΓ 334/94 βάζεη ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ΚΤΑ
(Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ ΤΠΑΝ/ΤΠΔΥΧΓΔ) γηα ηελ Δθαξκνγή
ηεο ζήκαλζεο CE ζηα δνκηθά πξντφληα (= Πξντόληα
πνπ
θαηαζθεπάδνληαη γηα λα ελζσκαησζνύλ θαηά ηξόπν κόληκν θαη
δηαξθή ζηα Σερληθά έξγα) .
Δπίζεο νξίδεηαη ζηελ ΚΤΑ , πνην είλαη ην ζχζηεκα βεβαίσζεο ηεο
πηζηφηεηαο γηα ηα αδξαλή ( χζηεκα 2+ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο πιελ
αδξαλψλ γηα θνληάκαηα θαη νγθνιίζνπο πνπ νξίδεηαη ην 4)
. Ζ εθαξκνγή ησλ Δπξσπατθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ηα θξάηε κέιε, ηα νπνία ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια
κέηξα γηα ηελ δηάζεζε ζηελ Αγνξά κφλν ησλ θαηαιιήισλ γηα ηε ρξήζε πνπ
απηά πξννξίδνληαη θαη πνπ θέξνπλ ππνρξεσηηθά ηε ζήκαλζε CE. Δπίζεο
ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπκβάζεσλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο
(Γεκφζηεο Τπεξεζίεο) ππνρξενχληαη λα αλαθέξνληαη ζηα Δπξσπατθά
Πξφηππα εθφζνλ απηά ππάξρνπλ θαη έρνπλ ελαξκνληζζεί ζχκθσλα κε ηεο
Οδεγίεο 92/50 θαη 93/37.
Σα ιαηνκηθά πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζήκεξα ζηελ Διιάδα
(ρσξίο θακηά πηζηνπνίεζε απφ ηνλ παξαγσγφ) ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο κφλν
απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο θαη αθνινπζνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 408, ΚΣ 97, γηα ην ζθπξφδεκα θαη ΠΣΠ Ο150 –
Ο155-Α260-Α265 θ.α. γηα ηελ νδνπνηία (πνπ βαζίδνληαη ζε Ακεξηθάληθεο
πξνδηαγξαθέο ΑΑSHTO - ASTM).
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Με ηα ππάξρνληα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία έρνπλ πηζηνπνηεζεί πεξίπνπ 30
Λαηνκεία ζηελ Διιάδα , ζχκθσλα κε ηα λέα Δπξσπατθά πξφηππα. ,απφ
ηνπο Κνηλνπνηεκέλνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Φνξείο
ΔΛΟΣ θαη
LGA.(TUV HELLAS)
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ -ΠΡΟΣΑΔΗ
Δθφζνλ απφ 1/4/2008 ηα αδξαλή πνπ θπθινθνξνχλ ζηε ρψξα καο πξέπεη
λα αθνινπζνχλ ηα Δπξσπατθά Πξφηππα πνπ ζηνλ Τπνρξεσηηθφ Σνκέα
επηβάιινπλ ηε ζήκαλζε CE, ν ηζρχσλ ΚΣ 97 δελ έρεη εθαξκνγή αθνχ δελ
έρεη αλαζεσξεζεί σο πξνο ηα άξζξα ηνπ πνπ αθνξνχλ ηα Αδξαλή πιηθά γηα
ην ζθπξφδεκα ,ελψ ηα ίδηα ζα ηζρχνπλ θαη γηα ηα πιηθά νδνπνηίαο ,ηα
αζθαιηηθά θαη ηα αδξαλή θνληακάησλ γηα ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο
ηνπο. Σα ιαηνκεία ζα πξέπεη ινηπφλ γηα ηα ίδηα πξντφληα λα δηελεξγνχλ
δηαθνξεηηθνχο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο αθνχ νη πειάηεο ηνπο ζα απαηηνχλ
ηα αδξαλή πνπ πξνκεζεχνληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο
δηαθνξεηηθψλ πξφηππσλ.
Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη κε ην ππάξρνλ πιαίζην πσο ζα γίλεηαη ν
έιεγρνο ηεο Αγνξάο; Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη πνιιά
ιαηνκεία ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεζηψο αβεβαηφηεηαο γηα ην κέιινλ ηνπο (ππφ
αίξεζε ή ρσξίο άδεηεο ιεηηνπξγίαο) θαη νη επηρεηξεκαηίεο ηνπο δελ έρνπλ
δηάζεζε γηα πξνζαξκνγή ζηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα λέα
πξφηππα. Δπηζεκαίλνπκε φηη κέρξη ζήκεξα κφλν 30 ιαηνκεία έρνπλ
πηζηνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ησλ αδξαλψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηα λέα
πξφηππα.
Τπάξρεη άκεζε αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ Δζληθψλ Καλνληζκψλ γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία ηφζν ζηνπο Δπξσθψδηθεο φζν
θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θαηαζθεπέο.
Τα Λαηομεία ηοσ Ομίλοσ ΤΙΤΑΝ (9) ζηην Ελλάδα έτοσν πιζηοποιηθεί
από ηον ΕΛΟΤ ηόζο για ηο Σύζηημα Ποιόηηηας καηά ISO 9001 όζο και
για ηον έλεγτο παραγωγής δηλαδή διαθέηοσν αδρανή με ζήμανζη CE για
Σκσρόδεμα ,Αζθαληικά Κονιάμαηα και έργα Οδοποιίας .
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ.
1)Δζληθνί Καλνληζκνί
ΔΛΟΣ 408,
Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ -97) ,
ΠΣΠ Α260-Α265- Ο 150-Ο155,
Κψδηθαο Μεηαιιεπηηθψλ Λαηνκηθψλ Δξγαζηψλ (ΚΜΛΔ),
ΚΤΑ ( ΦΔΚ 386 20-3-2007 )
2)Δπξσπατθνί Καλνληζκνί
Οδεγία 89/106 /ΔΟΚ,
ΔΛΟΣ ΔΝ 12620 -13189-13043-13242
Πξφηππνη κέζνδνη δνθηκψλ ( ζεηξέο ΔΛΟΣ ΔΝ 932- 933- 1017-ΔΛΟΣ ΔΝ1367 -1744),
ΔΝ 206
3) Ακεξηθαληθνί Καλνληζκνί
ASTM – AASHTO
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