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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Από τα µέσα του 2017 έχει τεθεί σε εφαρµογή ο νέος Κανονισµός
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016) ο οποίος διέπει την παραγωγή
σκυροδέµατος και την κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων από σκυρόδεµα
στον Ελλαδικό χώρο. Καθώς η Ελληνική νοµοθεσία διέπεται από τον Κανονισµό
∆οµικών Προϊόντων (305/11), γίνεται µία συγκριτική παρουσίαση του ΚΤΣ 2016
µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισµούς, µε τα οποία ο ΚΤΣ 2016 καλείται να
εναρµονισθεί. Με τον τρόπο πιστεύεται ότι θα γίνουν κατανοητές οι αλλαγές που
επέρχονται στη δόµηση, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας δοµικών έργων.
ABSTRACT : As of mid 2017, the new Concrete Technology Regulation (CTR
2016) is now in effect, the production of concrete and the execution of publicly
and privately owned concrete works in Greece. Since the Greek legislation is in
conformity with EU Regulation 305/11, a comparative presentation is given
between CTR 2016 and the European norms, with which the subject regulation
needs to be harmonized. In this way, the regulatory changes coming in effect in
construction within the European framework of building legislation, is clarified.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με βάση την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας δόµησης µε τα ευρωπαϊκά
πρότυπα και Κανονισµούς, οι εµπλεκόµενες οντότητες κατά την παραγωγή ενός
έργου από σκυρόδεµα - νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, ανάλογα µε τη φύση, τη
σηµαντικότητα και το µέγεθος του έργου, διαχωρίζονται κατά τα δύο ξεχωριστά
τµηµάτων της παραγωγής, δηλαδή την παραγωγή του υλικού - σκυροδέµατος και
την εκτέλεση του έργου αυτό καθαυτό. µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, και τα δύο
αυτά τµήµατα της υλοποίησης του έργου, καλύπτονται από τον Κανονισµό
Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016).
Σύµφωνα µε το διαχωρισµό του αντικειµένου των δύο σχετικών προτύπων µε το
Εθνικό Προσάρτηµά τους (ΕΠ), ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 (Σχήµα 1),
τα οποία και διέπουν τα δύο αυτά ξεχωριστά τµήµατα, η νοητή διαχωριστική
γραµµή είναι στο σηµείο παράδοσης του σκυροδέµατος από τον παραγωγό, στην
έξοδο του οχήµατος αναδευτήρα. µε το διαχωρισµό αυτό:

Σχήµα 1. Το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για τη δόµηση (ΕΝ 206, 2013).

•

•

Για την προδιαγραφή, παραγωγή και τον έλεγχο του σκυροδέµατος, οι
απαιτήσεις έως την έξοδο από τον αναδευτήρα καλύπτονται από το ΕΛΟΤ
ΕΝ 206 (ισχύουσες και όποιες εκπονηθούν στο µέλλον), µε τα αντίστοιχα
εµπλεκόµενα µέρη που καθορίζει.
Για την εκτέλεση του έργου από σκυρόδεµα, οι απαιτήσεις από την έξοδο
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από τον αναδευτήρα έως τη διάστρωση, συµπύκνωση, συντήρηση και
προστασία του σκυροδέµατος, συν όλες οι εργασίες πριν τη σκυροδέτηση
(κατασκευή και ανέγερση των ξυλοτύπων, οπλισµοί, προένταση κλπ)
καλύπτονται από το ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 και τις σχετικές Εθνικές διατάξεις
(ισχύουσες και όποιες εκπονηθούν στο µέλλον), µε τα αντίστοιχα
εµπλεκόµενα µέρη που καθορίζει.
Επί πλέον, οι απαιτήσεις για την προδιαγραφή υλικών και ανθεκτικότητας του
έργου σε βάθος χρόνου o ΚΤΣ 2016 αλληλεπιδρά και µε τους κανονισµούς
µελετών, κυρίως ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1 (2004) και ΕΚΩΣ (2000). Στο παρόν,
περιγράφεται σε δύο µέρη, λόγω του εκτενούς του αντικειµένου, η εν λόγω
αλληλεπίδραση, µέσω µίας συγκριτικής παρουσίασης του ΚΤΣ 2016 σε σχέση µε
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τους Ευρωκώδικες. Το Μέρος Ι, καλύπτει τη γενική
µορφή του ΚΤΣ 2016, και την αλληλεπίδρασή του µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ206,
ενώ το Μέρος ΙΙ αφορά τη σχέση του ΚΤΣ 2016 µε τα λοιπά πρότυπα υλικών (πχ,
αδρανή, κ.ά.), τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13791 και ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 και τους Ευρωκώδικες,
καθώς και συµπερασµατικές αναφορές που αφορούν τα παραπάνω σε σχέση µε
την υφιστάµενη Ελληνική νοµοθεσία που διέπει τη δόµηση.
Μορφή και περιεχόµενο του ΚΤΣ 2016
Η µορφή και το περιεχόµενο του ΚΤΣ 2016 εναρµονίζονται µε αυτή των
Ευρωπαϊκών προτύπων, τηρώντας µεν τη συνήθη πλέον µορφή των Ελληνικών εν
ισχύει κανονισµών που παραδοσιακά έχουν υιοθετηθεί στη δόµηση (π.χ., ΕΚΟΣ
2000, ΕΑΚ 2000, ΚΑΝΕΠΕ 2010, ΚΤΧ 2008) αλλά συγχρόνως, αποφορτίζει το
κυρίως κείµενο από πολλές εξειδικευµένες απαιτήσεις είτε την ανάγκη
ενσωµάτωσης ερµηνευτικών συνοδευτικών κειµένων, µέσω της χρήσης
Παραρτηµάτων. Έτσι, η δοµή πλέον είναι το κυρίως Κείµενο (δεξιά στήλη), τα
Σχόλια (αριστερή στήλη), και τα Παραρτήµατα, τα οποία είναι τυποποιητικά
(normative) και, άρα, υποχρεωτικής εφαρµογής, ή πληροφοριακά (informative),
τόσο στο πρότυπο όσο και στον ΚΤΣ 2016.
Επί πλέον, καθώς πλέον ο ΚΤΣ 2016 καλύπτει δύο ξεχωριστές κατά την
τυποποίηση φάσεις της παραγωγής έργων από σκυρόδεµα, ήτοι την παραγωγή
του υλικού και την εκτέλεση του έργου (πλην τµήµατος της φάσης της µελέτης
που αφορά το δόµηµα και όχι την προδιαγραφή του υλικού), µε τις αντίστοιχες
νοµικές ρήτρες, γίνεται κατάλληλος διαχωρισµός του σώµατος του ΚΤΣ στα
αντίστοιχα Κεφάλαια (συν τα Παραρτήµατά τους):
•
Α) Γενικά.
•
Β) Παραγωγή έως και την παράδοση υλικού.
•
Γ) Έλεγχος και επανέλεγχοι στο έργο (στη φάση ελέγχου της παραγωγής).
•
∆) Απαιτήσεις εκτέλεσης (πλην ότι αφορά τη µελέτη, που καλύπτονται
κατά περίπτωση από τα ΕΝ 1990, ΕΝ 1991 και ΕΝ 1992).
•
Ε) Υποχρεώσεις.

3

Ο ΚΤΣ 2016 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΟΤ ΕΝ206
Ο ΚΤΣ 2016 καλύπτει το σκυρόδεµα κανονικού βάρους πυκνότητας από 2.000
kg/m3 ως και 2.600 kg/m3, το οποίο παράγεται µε ανάµιξη των παρακάτω υλικών:
τσιµέντο, φυσικά (λίθινα) αδρανή υλικά πυκνότητας από 2.000 kg/m3 έως 3.000
kg/m3, νερό, πρόσθετα (χηµικά).
Τα υλικά αυτά θα είναι αποκλειστικά αυτά που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη
σύνθεσης. Για µεν το νερό, ισχύει το ΕΛΟΤ ΕΝ 1008. Τα λοιπά υλικά πρέπει να
είναι σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 (τσιµέντο), ΕΛΟΤ
ΕΝ 12620 (αδρανή) και ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 (χηµικά πρόσθετα), τα οποία έχουν
προέλθει από τη µεταφορά και ενσωµάτωση των ισχυόντων ευρωπαϊκών στο
ελληνικό σύστηµα τυποποίησης. Πλέον, τα πρότυπα αυτά αναµορφώνονται ή
έχουν ήδη εκδοθεί τροποποιήσεις, σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό
305/11 (2011), ώστε να ενσωµατωθεί η σήµανση CE σε αυτά τα προϊόντα (πλην
του σκυροδέµατος αυτού καθαυτού) και να καθορισθούν των δηλώσεων επίδοσης
του παραγωγού, όπως αυτές περιλαµβάνονται στα εκάστοτε Παραρτήµατα ΖΑ.
Έτσι, κατά τον ΚΤΣ 2016, όσον αφορά στο τσιµέντο, τα αδρανή υλικά και τα
πρόσθετα, πρέπει ο παραγωγός να έχει καταρτίσει τη δήλωση επίδοσης και να
έχει τοποθετήσει επί αυτών τη σήµανση CE σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα
πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 305/11 (2011) και 574/14 (2014).
Με τον τρόπο αυτό ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία αυτούσιες οι
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και ο απαιτούµενος ποιοτικός έλεγχος
στην παραγωγή των υλικών παρασκευής σκυροδέµατος και, κατ’ επέκταση, των
προϊόντων από σκυρόδεµα.
ΚΤΣ 2016 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206
Όπως αναφέρεται ευθέως και στην εισαγωγή, ο ΚΤΣ 2016, περιλαµβάνει ένα
µεγάλο µέρος από τα σκυροδέµατα και συστατικά που περιγράφονται στο ΕΛΟΤ
ΕΝ 206, µε βασικό γνώµονα τα σκυροδέµατα που απαντώνται σε µεγαλύτερο
ποσοστό στη συνήθη πράξη, ενώ αναδεικνύει (λόγω και της µεγάλης χρονικής
διάρκειας που έχει περάσει από την προηγούµενη έκδοσή του) τα θέµατα εκείνα
που θεωρούνται ότι είναι ώριµα πλέον για τα Ελληνικά δεδοµένα δόµησης.
Ως εκ τούτου, ο ΚΤΣ 2016 δεν περιλαµβάνει π.χ. τα σκυροδέµατα υψηλής
αντοχής και επιτελεστικότητας, το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα (ΑΣΣ), το
ινοπλισµένο σκυρόδεµα, το δοµικό (φέρον) ελαφροσκυρόδεµα, το σκυρόδεµα
από ανακυκλωµένα αδρανή, το σκυρόδεµα µε αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, το
υδατοπερατό σκυρόδεµα (pervious, no fines concrete) και τη χρήση των
προσµίκτων στο σκυρόδεµα. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι, ειδικά για το
αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα, το συγκεκριµένο προϊόν δεν θεωρήθηκε ως µη
ώριµο να ενσωµατωθεί στον ΚΤΣ 2016. Όµως, λόγω της γενικότερης µείωσης
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του πλήθους των έργων η ζήτησή του σε ευρεία κλίµακα έργων είναι ακόµη
περιορισµένη, ενώ έχουν εκδοθεί η ΕΤΕΠ 1501-01-01-06-00 και σχετική τεχνική
οδηγία του ΣΠΜΕ (ΤΟ5, 2014) για προδιαγραφή και οδηγίες εφαρµογής.
Πέραν αυτού όµως, στο µεγαλύτερο τµήµα του ο ΚΤΣ 2016 εναρµονίζεται
πλήρως µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206, εισάγοντας τις ισχύουσες
έννοιες και απαιτήσεις αυτού, σε εναρµόνιση µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση και
νοµοθεσία. Περιληπτικά, ο ΚΤΣ 2016 περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
• Την εισαγωγή του σχεδιασµού βάσει επιτελεστικότητας. Ο ΚΤΣ 2016
επιτρέπει στο Μηχανικό να καθορίσει τις απαιτήσεις για το σκυρόδεµα σε
συνδυασµό και µε την ανθεκτικότητα του έργου.
•

•

•

Τον καθορισµό κατά το σχεδιασµό των περιβαλλοντικών δράσεων και των
κατηγοριών αυτών (exposure classes), έναντι των οποίων το σκυρόδεµα
πρέπει να είναι ανθεκτικό στη συµβατική διάρκεια ζωής του έργου.
o
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι, λόγω της υπό εκπόνηση
τροποποίησης του ΕΝ 206 για τον καθορισµό κατηγοριών αντίστασης
(resistance classes) έναντι ενανθράκωσης, χλωριόντων και τριβήςαπότριψης, θα απαιτηθεί στο µέλλον κατάλληλη προσαρµογή και του
ΚΤΣ. Το θέµα αυτό πάντως δεν αφορά τον ΚΤΣ 2016.
o
Ανάλογα µε την(τις) κατηγορία(ες) έκθεσης στις οποίες
κατατάσσεται το σκυρόδεµα του όλου ή τµήµατος ενός έργου,
απαιτούνται κατά τη µελέτη σύνθεσης διαφορετικά χαρακτηριστικά ως
προς την ελάχιστη κατηγορία αντοχής, το µέγιστο λόγο Ν/Τ, την
ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο, τη χρήση αερακτικού (σε ψύξη
απόψυξη) και οι ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµού. Οι εν λόγω
απαιτήσεις ενσωµατώνονται συνταγογραφικά στον Πίνακα Β2-7
(οµοίως µε τον πίνακα ΣΤ1 στο ΕΠ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1).
o
Οι ελάχιστες αυτές επικαλύψεις λόγω ανθεκτικότητας (cmin,dur) ανά
κατηγορία έκθεσης, που δίδονται στον ΚΤΣ 2016 και στο ΕΠ του
ΕΛΟΤ ΕΝ 206 (Πίνακες Β2-7 και ΣΤ1, αντίστοιχα), αφορούν την
κατηγορία δοµήµατος S4 από οπλισµένο σκυρόδεµα, κατά ΕΝ 1992-11. Σηµειώνεται ότι οι επικαλύψεις δεν καθορίζονται στο ΕΛΟΤ ΕΝ
206, αλλά στο ΕΝ 1992-1-1 και, στη χώρα µας, στο ΕΠ του.
Την καθιέρωση σκυροδέµατος µε και χωρίς πιστοποίηση ελέγχου
παραγωγής, µε αντίστοιχη σήµανση στο δελτίο αποστολής και
αντίστοιχους ελέγχους συµµόρφωσης / ταυτοποίησης στο εργοστάσιο και
στο έργο αντίστοιχα. Επαφίεται στον παραγωγό να επιλέξει την(τις)
προαναφερόµενη(ες) κατηγορία(ες), ανά τύπο σκυροδέµατος που θα
παράγει. Η εν λόγω κατηγορία δεν αφορά το εργοταξιακό σκυρόδεµα.
Την καθιέρωση στην παραγωγή σκυροδέµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 των
αρµοδίων εµπλεκοµένων φορέων ή φυσικών προσώπων: χρήστης ή
αγοραστής, παραγωγός, προδιαγράφων και ελέγχων την ποιότητα.
o
Σε επόµενο επίπεδο, ο παραγωγός περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
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Τµήµα και προϊστάµενο του τµήµατος ποιότητας, ο οποίος
µεταξύ άλλων και υπογράφει τις µελέτες σύνθεσης και,
Το εσωτερικό εργαστήριο (αυτό)ελέγχου παραγωγής και το
εξωτερικό εργαστήριο ελέγχου ποιότητας, που τις εκπονούν για
αυτόν και υπ’ ευθύνη του.
Ο ελέγχων την ποιότητα (επιβλέπων ή φορέας ελέγχου, για το
σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής) εµπεριέχει και το
εργαστήριο εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (βλ. και το εξωτερικό
εργαστήριο).
Την καθιέρωση στην εκτέλεση (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13670) των αρµοδίων
εµπλεκοµένων φορέων ή φυσικών προσώπων: κύριος του έργου, ανάδοχος
ή κατασκευαστής (χρήστης), επιβλέπων, µελετητής.
o

•

•

•

•

•

o Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 περιλαµβάνονται και ο διευθυντής έργου
(δεν αναφέρεται στον ΚΤΣ 2016, λόγω αντικειµένου) και ο
παραγωγός προκατασκευασµένων τµηµάτων (βλ. Κανονισµός
Προκατασκευής)
o Σε δεύτερο επίπεδο ο επιβλέπων συνεργάζεται µε εργαστήριο
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας (βλ. και το εξωτερικό εργαστήριο)
για ελέγχους συµµόρφωσης, ελέγχους ταυτοποίησης (ανάλογα µε
το αν πρόκειται για σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση ή µε
πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής) είτε επανελέγχους.
Την καθιέρωση της µορφής των προς διακίνηση σκυροδεµάτων (και των
ευθυνών των συµβαλλοµένων που απορρέουν από αυτές):
προδιαγεγραµµένων χαρακτηριστικών και προδιαγεγραµµένης (και
τυποποιηµένης) σύνθεσης.
Την καθιέρωση του τύπου σκυροδέµατος, σε αντιδιαστολή µε,
παλαιότερα, την κατηγορία χαρακτηριστικής αντοχής, ο οποίος
περιλαµβάνει επί πλέον: το µέγιστο κόκκο σκυροδέµατος, την(τις)
κατηγορία(ες) έκθεσης, την κατηγορία περιεκτικότητας σε χλωριόντα, την
κατηγορία κάθισης (ή αντίστοιχης δοκιµής συνεκτικότητας).
Την καθιέρωση της συνεκτικότητας αντί της εργασιµότητας, για τον
καθορισµό και άλλων µορφών περιγραφής και ελέγχου του νωπού
σκυροδέµατος, πέραν της κάθισης (Vebe, συµπυκνωσιµότητα, εξάπλωση).
Την πλήρη εναρµόνιση µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου και
δοκιµών των αδρανών, ΕΛΟΤ ΕΝ 932 και ΕΛΟΤ ΕΝ 933, και νωπού και
σκληρυµένου σκυροδέµατος, ΕΛΟΤ ΕΝ 12350 και ΕΛΟΤ ΕΝ 12390 (όλα
τα µέρη). Γενικά, όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, ισχύει σε κάθε
αναφορά η τρέχουσα σε ισχύ έκδοση του εκάστοτε προτύπου.
o
Εγκαταλείπεται η παλαιότερα ισχύουσα αναφορά σε πρότυπα
άλλων τυποποιητικών οργανισµών (όπως, ASTM, DIN) καθώς έχουν
εκδοθεί αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
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Σε ότι αφορά την εκτέλεση του έργου, ο ΚΤΣ 2016 παραπέµπει σε
ισχύουσες ΕΤΕΠ.
Την καθιέρωση εγγράφων τεκµηρίων της παραγωγής σκυροδέµατος και
της εκτέλεσης του έργου (και των υπευθύνων συµπλήρωσης αυτών), προς
ενσωµάτωση στα συµβατικά τεύχη, όπως:
o

•

Παραγωγή: το ηµερολόγιο - µητρώο του παραγωγού, για έλεγχο
ποιότητας (παραγωγός). Τηρείται και ελέγχεται στο εργοστάσιο.
o
Εκτέλεση του έργου (προς ενσωµάτωση στα συµβατικά τεύχη):
o

Η προδιαγραφή του σκυροδέµατος, (µελετητής).
Η µελέτη σύνθεσης, για σκυρόδεµα προδιαγραφόµενης
σύνθεσης (µελετητής).
Το πρόγραµµα σκυροδέτησης, (χρήστης).
Το πρόγραµµα εκτέλεσης σκυροδέτησης και κατασκευής
του φέροντος οργανισµού (µελετητής και ανάδοχος).
Το έντυπο παραλαβής σκυροδέµατος (επιβλέπων), Σχ. 2.
Το µητρώο έργου / φάκελος ποιότητας έργου (ανάδοχος
κατά την κατασκευή και κύριος του έργου κατά τη λειτουργία).
Παραµένει στον κύριο του έργου, άµεσο είτε µελλοντικό λόγω
µεταπώλησης της ιδιοκτησίας.

Σχήµα 2. Το έντυπο παραλαβής σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016, ΠΒ-4, υποχρεωτικό).

•

Τον καθορισµό ορίων και απαιτήσεων για το σκυρόδεµα και τις συνθήκες
σκυροδέτησης του έργου, σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες
αντίστοιχα (ενσωµατώνονται οι παλαιότερα υφιστάµενες προδιαγραφές
ΕΛΟΤ 515 και 517) και εισάγεται µεθοδολογία για ενδεχόµενη λήψη
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µέτρων έναντι των περιβαλλοντικών συνθηκών στο έργο (Σχήµα 3).
o
Τηρείται το όριο του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 για ελάχιστη θερµοκρασία της
µάζας 5οC κατά την παράδοση. Καθώς το πρότυπο δεν έχει άνω όριο,
τηρείται η πρότερα ισχύουσα απαγόρευση η θερµοκρασία της µάζας
να µην υπερβαίνει τους 32οC είτε να αναβάλλεται η σκυροδέτηση όταν
η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 38°C, πλην
αν ληφθούν κατάλληλα µέτρα, όπως αναφέρονται στο σχετικό
κεφάλαιο.

Σχήµα 3. Επίδραση της θερµοκρασίας του σκυροδέµατος, της θερµοκρασίας του αέρα
περιβάλλοντος, της σχετικής υγρασίας και της ταχύτητας του ανέµου στο ρυθµό
εξάτµισης της υγρασίας του σκυροδέµατος (ΚΤΣ 2016, ΠΒ-4).

Καθορίζονται γεωγραφικά όρια εφαρµογής συνθηκών έκθεσης σε
ψύξη απόψυξη.
Εν τούτοις, παρά τις ανωτέρω αλλαγές και προσθήκες, ο ΚΤΣ 2016 δεν
ενσωµατώνει στην εφαρµογή έννοιες που υπάρχουν στην παραγωγή και έλεγχο
ποιότητας του σκυροδέµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206, όπως:
•
Το σκυρόδεµα µε χαρακτηριστική αντοχή έως 100 MPa (C100/115) και
έως 80 MPa σε φέρον ελαφροσκυρόδεµα (LC80/88).
•
Άλλα είδη σκυροδέµατος που είναι εντός ΕΛΟΤ ΕΝ 206 και εκτός
αντικειµένου του ΚΤΣ 2016 (αυτοσυµπυκνούµενο, ινοπλισµένο,
ελαφροσκυρόδεµα).
o
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•

•

Τον έλεγχο ποιότητας του σκυροδέµατος µέσω της χρήσης:
o Οικογενειών σκυροδεµάτων αντί µεµονωµένων κατηγοριών λόγω
έλλειψης σχετικής πρακτικής εµπειρίας στην Ελλάδα, είτε
o ∆ιαγραµµάτων ελέγχου Shewhart και Cusum (Μέθοδος Γ).
Την αρχή της ισοδύναµης επιτελεστικότητας του σκυροδέµατος, την αρχή
των ισοδύναµων συνδυασµών τσιµεντοειδών υλικών, και τη χρήση του
συντελεστή αντικατάστασης k σκυροδέµατος ισοδύναµης ανθεκτικότητας.

Επίσης, ο ΚΤΣ 2016 εξειδικεύει - χωρίς να αντιτίθεται - έννοιες που για
ιστορικούς αλλά και πρακτικούς λόγους αφορούν τον χώρο εφαρµογής του, όπως
π.χ. στη διάκριση του εργοστασιακού από το εργοταξιακό σκυρόδεµα. Σηµειώνεται
ότι και το ΕΝ 206 επίσης διαχωρίζει παροµοίως (ως προς τη χρήση) το υλικό:
•
Βιοµηχανικά παραγόµενο (ready mixed concrete). Σκυρόδεµα που στη
νωπή του µορφή, παραδίδεται στο έργο από κάποιον που δεν είναι ο
χρήστης. Εδώ πρόκειται για το εργοστασιακό κατά ΚΤΣ 2016 σκυρόδεµα.
Αντικαθιστά τον παλαιότερο όρο έτοιµο σκυρόδεµα.
•

•

Το παραπάνω, επί πλέον συµπεριλαµβάνει κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 (βλ. και
Υ.Α. 3328, 2016):
o
Παραγόµενο από το χρήστη εκτός του εργοταξίου. Πρόκειται για
εργοταξιακό κατά ΚΤΣ 2016 σκυρόδεµα που προµηθεύεται ο χρήστης
εκτός του έργου από υπεργολαβική εργοστασιακή µονάδα παραγωγής.
o
Βιοµηχανικά παραγόµενο όχι από το χρήστη εντός του εργοταξίου.
Πρόκειται για εργοταξιακό κατά ΚΤΣ 2016 σκυρόδεµα παραγόµενο
υπεργολαβικά από υπενοικιαζόµενη εργοστασιακή µονάδα.
Βιοµηχανικά παραγόµενο µέσα στα συµβατικά όρια του εργοταξίου (site
mixed concrete) από τον χρήστη, για δική του χρήση. Πρόκειται για το
εργοταξιακό κατά ΚΤΣ 2016 σκυρόδεµα που παράγει ο χρήστης µε δική
του µονάδα. Σκυρόδεµα παραγόµενο από το χρήστη στο εργοτάξιο σε
µικρή ποσότητα (εργοταξιακό µικρών έργων) είναι εκτός ΚΤΣ 2016.

ΚΤΣ 2016 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206 – ΕΛΟΤ ΕΝ : Κριτήρια συµµόρφωσης,
ταυτοποίησης και επανελέγχου
Στο θέµα του ελέγχου της ποιότητας της παραγωγής και του σκυροδέµατος στο
έργο, για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του παραγωγού µε τις απαιτήσεις,
την ταυτοποίηση του σκυροδέµατος, καθώς και τον επανέλεγχό του στο έργο,
όταν απαιτείται, ο ΚΤΣ 2016 αλληλεπιδρά µε τα ΕΛΟΤ ΕΝ206 και ΕΛΟΤ ΕΝ
13791 και 12504 (Σχήµα 1). σε ότι αφορά τον έλεγχο της παραγωγής
προβλέπονται εσωτερικοί (αυτοέλεγχοι) και εξωτερικοί έλεγχοι, ενώ, σύµφωνα
και µε το ΕΛΟΤ ΕΝ206, εισάγεται στην παραγωγή και το σκυρόδεµα µε
πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και, κατ΄ επέκταση, χωρίς πιστοποίηση ελέγχου
παραγωγής, σε αντιστοιχία µε παλαιότερους ΚΤΣ.
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Κριτήρια εσωτερικού ελέγχου παραγωγής (αυτοέλεγχος)
•
•

Προβλέπεται παρόµοια συχνότητα δειγµατοληψίας (1 δείγµα/200 m3 στον
ΚΤΣ 2016, 1/200 ή 1/400 στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206)
Τα κριτήρια εσωτερικού έλεγχου είναι ακριβώς τα ίδια µε αυτά του ΕΛΟΤ
ΕΝ 206 για σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και ελαφρώς
πιο αυστηρά για σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση (σε αυτή την περίπτωση, η
τυπική απόκλιση πολλαπλασιάζεται µε 1,57 αντί του 1,48).

Κριτήρια συµµόρφωσης εξωτερικού ελέγχου
•

•

•

•

•

Για λόγους τήρησης της υφιστάµενης παρακτικής αλλά και σε συµφωνία
µε το ΕΛΟΤ ΕΝ206 (στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206 υπάρχει ταξινόµηση - αναφορά
σε ready mixed και site-mixed concrete στην ενότητα των ορισµών),
παραµένει στον ΚΤΣ 2016 ο διαχωρισµός εργοστασιακού και
εργοταξιακού σκυροδέµατος και δηλώνεται ρητά τι αντιπροσωπεύει ο
κάθε τύπος και πώς τον διαχειρίζεται ο ΚΤΣ 2016 σε κάθε έκφανση
(προδιαγραφή, έλεγχοι, προσωπικό και εξοπλισµός της µονάδας
παραγωγής κλπ.). Αντίστοιχα, προβλέπονται ξεχωριστά κριτήρια.
Προβλέπεται το εργοταξιακό σκυρόδεµα να είναι και εργοστασιακά
παραγόµενο από εργοστασιακή µονάδα εκτός του εργοταξίου, µε
αντίστοιχη τήρηση των απαιτήσεων για το εργοταξιακό (έλεγχος από τον
επιβλέποντα της παραγωγής κλπ.).
Προβλέπεται πυκνή δειγµατοληψία. (για παράδειγµα, για ηµερήσια
παραγωγή 400 m3, ο ΚΤΣ 2016 προβλέπει να λαµβάνονται 15 δείγµατα
για εργοστασιακό σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και 18
δείγµατα για εργοστασιακό σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση (το ΕΛΟΤ ΕΝ
206 δεν αναφέρει συγκεκριµένη συχνότητα δειγµατοληψίας)
Τα κριτήρια ταυτοποίησης και για τους δυο τύπους εργοστασιακού
σκυροδέµατος έχουν αυστηροποιηθεί σε σχέση µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 206
(Παρ. B).
Επιπλέον, προβλέπονται συχνότητα δειγµατοληψιών και κριτήρια
ταυτοποίησης για το εργοταξιακό σκυρόδεµα. Αυτά έχουν µεταφερθεί
σχεδόν αυτούσια από τον ΚΤΣ 97. Εδώ να τονιστεί ότι για το εργοταξιακό
σκυρόδεµα δεν υπάρχει Εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής αλλά
ακολουθούνται µόνο Κριτήρια συµµόρφωσης εξωτερικού ελέγχου καθώς ο
παραγωγός είναι και ο χρήστης του προϊόντος, όπως προβλέπει και το
ΕΛΟΤ ΕΝ206.

Επανέλεγχοι στο έργο
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Σε γενικές γραµµές ισχύουν όσα ίσχυαν και παλαιότερα, αλλά µε αναµόρφωση
του ΚΤΣ 2016 µε τα τρέχοντα πρότυπα, όπως αναπτύσεται εκτενέστερα και σε
επόµενο Καφάλαιο. Ως εκ τούτου:

•

Τηρείται η παλαιότερη πρακτική να λαµβάνεται µεγάλος αριθµός
(τουλάχιστον 6 έως 15) πυρήνων στο έργο σε περιοχή όπου αµφισβητείται
µία παρτίδα σκυροδέµατος και ανάλογα µε το αν έχουν ή όχι παρθεί
δοκίµια κατά τη σκυροδέτηση.
Επιτρέπεται πλέον να γίνει κοπή και έλεγχος µόνο τριών πυρήνων, αλλά
αφού χαρτογραφηθεί πλήρως µε µη καταστροφικές µεθόδους όλη η
περιοχή της αµφισβητούµενης παρτίδας, απ΄ όπου και θα κοπούν οι
πυρήνες (στις υποπεριοχές µε τη χαµηλότερη ένδειξη). Για την
οριοθέτηση, προβλέπονται η κρουσιµέτρηση, οι υπέρηχοι και η δοκιµή
εξόλκευσης κατά τα αντίστοιχα ΕΛΟΤ ΕΝ.

•

Όπως παλαιότερα, προβλέπονται οι ανάλογες ρήτρες και ευθύνες.

•

ΚΤΣ 2016 και ΕΛΟΤ ΕΝ 206 : Σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου
παραγωγής
Σε εναρµόνιση µε το ΕΛΟΤ ΕΝ206, ο ΚΤΣ 2016 εισάγει στη δόµηση το το
σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής και, κατ΄ επέκταση,
συµπεριλαµβάνει και το σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, που
θεωρείται ως το σκυρόδεµα που παραγόταν πριν εισαχθούν οι συγκεκριµένες
διατάξεις για την πιστοποίηση παραγωγής.
Σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής: Πρόκειται για
σκυρόδεµα παραγόµενο µετά από αξιολόγηση, επιτήρηση και πιστοποίηση
του ελέγχου παραγωγής µέσω αυτοελέγχου του παραγωγού και µε
εξωτερική δειγµατοληψία και ελέγχους από διαπιστευµένους φορείς
ελέγχου και πιστοποίησης. Αφορά µόνο το εργοστασιακό σκυρόδεµα.
•
Σκυρόδεµα χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής: Πρόκειται για
σκυρόδεµα που δεν παράγεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες αξιολόγησης,
ελέγχου και επιτήρησης που καθορίζονται στον ΚΤΣ 2016 για το
σκυρόδεµα µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Αφορά είτε το
εργοστασιακό είτε το εργοταξιακό σκυρόδεµα.
•
Η επιλογή χρήσης σκυροδέµατος µε πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής
είναι δυνατόν να προδιαγράφεται από το µελετητή ή τη σύµβαση του
έργου. Επί πλέον, συνιστάται η χρήση του σε έργα σηµαντικών
απαιτήσεων ή ιδιαίτερης σπουδαιότητας. (Κεφ. Γ1.2).
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή πρακτική και άλλων κρατών που έχουν πιστοποίηση
παραγωγής κατά ΕΝ206, το πιστοποιητικό παραγωγής αφορά πιστοποίηση
ελέγχου παραγωγής µε βάση την κατηγορία αντοχής του παραγόµενου
σκυροδέµατος. ∆εν πιστοποιούνται σκυροδέµατα κατηγορίας αντοχής C16/20 και
µικρότερης και σκυροδέµατα κατηγοριών αντοχής C40/50 και µεγαλύτερης.
•
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•
•

•

Οι διατάξεις που θα εφαρµόζονται για την πιστοποίηση του ελέγχου
παραγωγής δίνονται στο Υποχρεωτικό Παράρτηµα ΠΒ5.
Το εν λόγω Παράρτηµα βασίζεται στις διατάξεις για αξιολόγηση,
επιθεώρηση και πιστοποίηση του ελέγχου παραγωγής, που αναφέρονται
στο αντίστοιχο παράρτηµα Γ του ΕΛΟΤ ΕΝ 206.
Κατά τη φάση της δηµόσιας κρίσης του ΚΤΣ 2016, το παράρτηµα ΠΒ5
δεν είχε πλήρως ολοκληρωθεί: συγκεκριµένα, θέµατα που αφορούν τα
κριτήρια εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου (συχνότητα, συµµόρφωση,
επανέλεγχοι, τήρηση και αφαίρεση του πιστοποιητικού κλπ), οι
διαδικασίες πιστοποίησης και τα χαρακτηριστικά των φορέων
αξιολόγησης, καθορίζονται µε ξεχωριστή Υπουργική Απόφαση.
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