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Ειζαγωγή

 Ακάιμγα με ηεκ ημπηθή εμπεηνία θαη ηεκ δηαζεζημόηεηα πνμσόκηςκ θαη
οιηθώκ, δηάθμνεξ θμκίεξ πνεζημμπμημύκηαη ζηεκ Εονώπε γηα δνόμμοξ,
γηα οπμζηνώμαηα δνόμςκ, γηα ζηνώμαηα επηθάιορεξ, γηα
ζηαζενμπμίεζε εδαθώκ θαη γηα βειηίςζε εδαθώκ. Αοηέξ
πενηιαμβάκμοκ θμκίεξ όπςξ ηζημέκηα ζομμμνθμύμεκα με ημ πνόηοπμ
ΕΝ 197-1, δμμηθέξ άζβεζημοξ ζομμμνθμύμεκεξ με ημ ΕΝ 459-1
θαζώξ θαη οδναοιηθέξ θμκίεξ γηα πνήζε ζε μδμπμηία πμο μνίδμκηαη ζε
αοηό ημ πνόηοπμ.

 Οη οδναοιηθέξ θμκίεξ γηα πνήζε ζε μδμπμηία είκαη ηειηθά πνμσόκηα,
παναγόμεκα ζε έκα ενγμζηάζημ θαη πνμμεζεοόμεκα έημημα γηα πνήζε.
Τμ πνόηοπμ ΕΝ 13282 είκαη εθανμόζημμ ζε αοημύ ημο ηύπμο ηηξ
θμκίεξ γηα πνήζε ημοξ ζε δνόμμοξ θαη οπμζηνώμαηα δνόμςκ, ζε
ζηαζενμπμίεζε θαη βειηίςζε εδαθώκ
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Κύπια ζςζηαηικά

 Τα ζοζηαηηθά ηςκ οδναοιηθώκ θμκηώκ γηα πνήζε ζε μδμπμηία πνέπεη
κα επηιέγμκηαη από ηα παναθάης:

 Σοζηαηηθά πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηε ζύκζεζε ηζημέκημο ζύμθςκα με
ημ ΕΝ 197-1

- Κιίκθεν (Κ), ζθςνία ορηθαμίκςκ (S), πμδδμιάκεξ (P,Q), ηπηάμεκεξ
ηέθνεξ (V,W), αζβεζηόιηζμξ (L). Σε μνηζμέκεξ θαηεγμνίεξ θμκηώκ
(ηάλεηξ 5, 12.5, 22.5) επηηνέπεηαη ε απώιεηα πύνςζεξ ηεξ ηπηάμεκεξ
ηέθναξ κα είκαη έςξ θαη 10%

 Άζβεζημη πμο ζομμμνθώκμκηαη με ημ πνόηοπμ ΕΝ 459-1
 ‘Άζβεζηε – unslaked – αζβεζημύπα ηπηάμεκε ηέθνα πμο πενηέπεη

ημοιάπηζημκ 15% δναζηηθό CaO, μόκμ γηα θμκίεξ παμειήξ ηάλεξ 5 θαη
12.5.

 Τζημέκηα ζύμθςκα με ημ ΕΝ 197-1 ή ηζημέκηα ημηπμπμηίαξ ζύμθςκα
με ημ ΕΝ 413-1, μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ ζηεκ παναγςγή μόκμ
εάκ ηα ζοζηαηηθά ημοξ ζομμμνθώκμκηαη με ηηξ πνμεγμύμεκεξ
απαηηήζεηξ
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Ταξινόμηζη

 Ωξ θνηηήνημ ηαληκόμεζεξ ζεςνείηαη ε ειάπηζηε ζιηπηηθή
ακημπή 28 εμενώκ, πνμζδημνηδόμεκε θαηά ημ ΕΝ 196-1

 Τμ πνόηοπμ θαιύπηεη 4 θαηεγμνίεξ ακημπήξ, 5, 12.5, 22.5
θαη 32.5

 Γηα ηηξ θαηεγμνίεξ 22.5 θαη 32.5 μνίδεηαη θαη ε
οπμθαηεγμνία Ε, ε μπμία επηβάιιεη ειάπηζημ θιίκθεν 20%
θαη πνόζζεηε απαίηεζε ζηεκ ακημπή ηςκ 7 εμενώκ
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Μησανικέρ απαιηήζειρ – Φαπακηηπιζηικέρ ηιμέρ 

Κατηγορία 

αντοχής

Θλιπτική αντοχή (Mpa)

7 ημέρες 28 ημέρες

5 --- ≥ 5 ≤ 15

12.5 --- ≥ 12.5 ≤ 32.5

22.5 --- ≥ 22.5 ≤ 42.5

22.5 Ε ≥ 10 ≥ 22.5 ≤ 42.5

32.5 --- ≥ 32.5 ≤ 52.5

32.5 Ε ≥ 16 ≥ 32.5 ≤ 52.5

Φςζικέρ και σημικέρ απαιηήζειρ –

Φαπακηηπιζηικέρ ηιμέρ 

Λεπηόηεηα εθθναζμέκε ςξ οπόιεημμα ζηα 90 μ: ≤ 15%
Ανπηθόξ πνόκμξ πήλεξ : ≥ 120 min
Σηαζενόηεηα όγθμο: ≤ 10 mm
Πενηεπόμεκα ζεηηθά : < 4% αιιά ζε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ ≤ 7%
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Δήλωζη ηηρ ζύνθεζηρ

-Τα ζοζηαηηθά θαη ε μέζε ζύκζεζε ημο πνμσόκημξ πνέπεη κα
θαηαγνάθμκηαη θαη όηακ δεηείηαη από ημ πνήζηε, πνέπεη κα δειώκμκηαη
από ημκ παναγςγό, όζμκ αθμνά ηα θύνηα ζοζηαηηθά θαη ημ ζεηηθό
αζβέζηημ ζε πενίπηςζε πμο ηα ζεηηθά λεπενκμύκ ημ 4%. Δεκ απαηηείηαη
κα δειώκεηαη ημ ζεηηθό αζβέζηημ, μόκμ εάκ ημ μεγαιύηενμ πμζμζηό ηςκ
ζεηηθώκ πνμένπεηαη από ηα θύνηα ζοζηαηηθά.
- Η ζύκζεζε ηεξ οδναοιηθήξ θμκίαξ γηα πνήζε ζε μδμπμηία, πνέπεη κα
ηθακμπμηεί γηα θάζε οιηθό λεπςνηζηά ηηξ ηημέξ ηηξ δειμύμεκεξ από ημκ
παναγςγό, εκηόξ μνηζμέκςκ ακμπώκ: Γηα ζοζηαηηθά δειμύμεκεξ
πενηεθηηθόηεηαξ > 20% ε ακμπή είκαη ±10%, εκώ γηα ζοζηαηηθά
πενηεθηηθόηεηαξ 6-20% ε ακηίζημηπε ηημή είκαη ±5%
-Γηα πανάδεηγμα γηα θμκία γηα ηεκ μπμία δειώκεηαη : Κιίκθεν (Κ) 40%,
Ιπηάμεκε ηέθνα (W) 30%, αζβεζηόιηζμξ (L) 30%, ε πναγμαηηθή ζύκζεζε
πνέπεη κα βνίζθεηαη μεηαλύ ηςκ ελήξ μνίςκ:
- 30% ≤ K ≤ 50%, 20% ≤ W ≤ 40%, 20% ≤ L ≤ 40%
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Τςπικόρ ζσεδιαζμόρ

-Οη οδναοιηθέξ θμκίεξ γηα πνήζε ζηεκ μδμπμηία πνέπεη κα
ηαοημπμημύκηαη ζηα ζοκμδεοηηθά έγγναθα ή θαη ζηα ζαθηά εάκ απαηηείηαη,
με έκδεηλε ηεξ θαηεγμνίαξ ακημπήξ. Τμ γνάμμα «Ε» πνέπεη κα
πνμζηίζεηαη όηακ ημ ειάπηζημ θιίκθεν είκαη ≥ 20%.
- Όηακ θαηόπηκ απαίηεζεξ ημο πειάηε πνέπεη κα δειώκεηαη ε ζύκζεζε,
αοηή πνέπεη κα πενηιαμβάκεηαη ζημ ζπεδηαζμό.
- Όηακ πενηιαμβάκμκηαη ηζημέκηα θαη άζβεζημη, ημ ημήμα ημο ζπεδηαζμμύ
ημοξ πμο ακαθένεηαη ζημκ ηύπμ, πνεζημμπμηείηαη ςξ ζύμβμιμ.
-Πανάδεηγμα ζπεδηαζμμύ:
-Μία οδναοιηθή θμκία γηα πνήζε ζηεκ μδμπμηία θαηεγμνίαξ ακημπήξ 22,5,
πμο πενηιαμβάκεη θιίκθεν 45%, ηπηάμεκε ηέθνα 35% θαη άζβεζημ 20%
πνέπεη κα δειώκεηαη:
HRB 22,5 E K 45, W 35, CL 20
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Κπιηήπια ζςμμόπθωζηρ

-Όζμκ αθμνά ημ θάης όνημ ακημπήξ 7 θαη 28 εμενώκ ε παναθηενηζηηθή ηημή
βαζίδεηαη ζε πηζακόηεηα Pk =5%, εκώ γηα ηα άκς όνηα ακημπήξ, ηηξ θοζηθέξ θαη
πεμηθέξ ηδηόηεηεξ ε πηζακόηεηα Pk =10%. Πανάιιεια οπάνπεη πηζακόηεηα
απμδμπήξ εκόξ μνηαθμύ πιεζοζμμύ, μόκμ 5% Δει. γηα έκα μεγάιμ πιεζοζμό μ
μπμίμξ εμθακίδεη 5% απμηειέζμαηα θάης ημο θάης μνίμο, οπάνπεη μηα 5%
πηζακόηεηα κα γίκεη απμδεθηόξ.

-Εάκ Χ ε μέζε ηημή ημο πιεζοζμμύ, θαη s ε ηοπηθή ημο απόθιηζε, L θαη U ηα θάης
θαη άκς όνηα ακηίζημηπα θαη kA ζηαζενά ηόηε απαηηείηαη ηαοηόπνμκα:
X - kA*s > L , X +KΑ*s < U

- Πανάιιεια ημ πνόηοπμ ζέηεη όνηα γηα μμκαδηθέξ ηημέξ απμηειεζμάηςκ. Τμ
πνόηοπμ δεκ αζπμιείηαη με έιεγπμ απμδμπήξ θαηά ηεκ παναιαβή. Πνμηείκεη
όμςξ μ έιεγπμξ απμδμπήξ κα ζηενίδεηαη ημοιάπηζημκ ζημκ έιεγπμ μμκαδηθώκ
απμηειεζμάηςκ.
- Τμ πνόηοπμ ζέηεη ειάπηζηε ζοπκόηεηα ειέγπςκ ηςκ ηδημηήηςκ 1
θμνά/εβδμμάδα θαη επηβάιιεη επίζεξ μηα θμνά ημκ μήκα έιεγπμ ηεξ ζύκζεζεξ
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Σςμπεπάζμαηα

-Τμ πνόηοπμ ΕΝ 13282 πνμζδημνίδεη με ζογθεθνημέκμ ηνόπμ ηηξ
απαηηήζεηξ όζμκ αθμνά ηεκ ζύκζεζε θαη ηα μεηνμύμεκα παναθηενηζηηθά
θαη ζέηεη ηα θνηηήνηα με ηα μπμία πνέπεη κα ζομμμνθώκεηαη μηα
οδναοιηθή θμκία γηα πνήζε ζηεκ μδμπμηία.
- Η θηιμζμθία ημο είκαη παναπιήζηα με ηα άιια πνόηοπα δμμηθώκ οιηθώκ
θαη ζύμθςκα με αοηή, αοημύ ημο ηύπμο μη οδναοιηθέξ θμκίεξ είκαη
«ηειηθά πνμσόκηα, πμο πανάγμκηαη ζε έκα ενγμζηάζημ θαη παναδίδμκηαη
έημημα γηα πνήζε


