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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΙΔ14/36010
1. Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων
κρίση Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Οπλισμού Σκυροδέματος (ΚΤΧ), ο οποίος θα εφαρμόζεΣκυροδέματος (ΚΤΧ),
ται υποχρεωτικά τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά
έργα.
ΟΥΦΥΠΟΎΡΓΟΣ
2. Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού ΣκυΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ροδέματος τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες μετά τη δημοσίευΈχοντας υπόψη:
ση ™υ οτπν Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
1.Τοάρθρο21 «Προδιαγραφές και Κανονισμοί Έργων»
3. Από την ημερομηνία ισχύοςτου ΚΤΧ καταργούνται τα
του Ν. 1418/84 ««Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών άρθρα 16,21,38.39,40,70.71,72,73 κοι74το «Κανονιθεμάτων.
σμού δια την μελέτην και εκτέλεσιν οικοδομικών έργων
2. Την απόφαση Δ14/286θ6/οικ./17.12.1998 ορθή επα- εξ (οπλισμένου σκυροδέματος» Β.Δ, 1Θ.2.1954 (ΦΕΚ
νάληψη της 10.2.2000 με την οποία συγκροτήθηκε Επι- 160/Α/54).
τροπή για τη«Σύνταξη Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων
4. Η παρούσα απόφαση και ο Κανονισμός Τεχνολογίας
Οπλισμού σκυροδέματος».
Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος να δημοσιευθούν
3. Την απόφαση ΔΙ 7α/03/99/Φ.2,2.1/29.10.96 του Πρω- στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
θυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Ανάθεση αρμοδιοΑθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2000
τήτων Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ Χρίστο ΒερεΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΧΡΙΣΤΟΣΒΕΡΕΛΗΣ
λή και Θεόδωρο Κολιοπάνο».
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ΜΕΕΟΣΑ

Γενικά
1.1

Εισαγαιγτί

Ο Κανονισμός αυτής περιλαμβάνει το κυρίως Κείμενο
(δεξιά στήλη), τα Σχόλη (αριστερή στήλη}, καθώς και τα
Παραρτήματα στο τέλος.
Αντικείμενο των Σχολίων και των Παραρτημάτων είναι:
• Η βασική ερμηνεη ή και αιτιολόγηση των κανόνων
γενικού χαρακτήρα και των διατάξεων ή η καράβεση
στοιχεία* που συμβάλλουν στην κατανόηση τους
• Η παράθεση χρακτικών εφαρμογιλν ή και
αχλσκοιημέναν κανόνων χοο δεν έχσυν (σος γενική
εφαρμογή αλλά ισχύουν για τις συνήθεις περιπτώσεις
της πράξης
• Η συσχέτιση τον εκάστοτε άρθρου με άλλα άρθρα του
Κανονισμού αυτού και άλλων
Κανονισμών,
Προτνχον, Αποφάσεων, Εγκυκλίων κλχ, όχον
αχαιτείται.
Τα χονβροειδή σφάλματα αχοτελοον σημαντική αιτία
αστοχικν β ης κατασκευές. Ακριβώς 8ε ΥΜ την
εξασφάλιση έναντι τέτοιων σφαλμάτων πραακοτφεται ότι
ο Κανόνισμα; θα εφαρμόζεται αχό εκχαι&υμένα, έμχειρα
και ικανά χρ

Ο Κανονισμός αυτός δβν εξασφαλίζει από χονδροειδή
σφάλματα. Η χρήση του Κανονισμού αυτού χροβχαθέτει
εφαρμογή του αχό χροσαχα χσο διαθέτουν τις
αχαραΐτητες τεχνικές γνώσεις και προσόντα.

υ
Ο Κανονισμός αυτός παραπέμπει στα εξής Γ Ιρστυιτα και
Κανονισμούς:
• ΕΛΟΤ 959/94: Χάλυβες οκλισμοό σκυροδέματος
• ΕΛΟΤ 971/94: Συγκολλησιμοι χάλυβες οχλισμου
σκυροδέματος
• ΕΛΟΤ «56/88: ΣυμβολκηιοΙ γη χρήση οτις μελέτες
τεχνικών έργον
• ΕΛΟΤ 1045/88: Μεταλλικά υλικά, δοκιμή
εφελκυσμού
• ΕΝΥ 1991 ΒυρΜκώδικας Ι: Βάσεις σχεδιασμού και
βράσεις επί των κατασκευών
• ΕΝΥ 1992-1 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός των
κατασκευών αχό σκυρόδεμα
• ΕΝΥ 199$ Ενραχώ&κας ί: ΑιατάξΕίς αντισεισμικού
βχβ$ιασ|ΐσύ των κατασκευών
• Κανονισμός για την Μελέτη και Κατασκευή Εργων
αχό Σκφόδεμα (ΝΕΚΩΕ-95)
• Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροοέματος (ΚΤΣ-97)
• Κανονισμός Πυροχροστασίας των Κτιρίων -88
• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ-99)
• ΕΚ 80-69: Αο'ετβ ρουΓ βπτίΒίυΓβί ρβ^ίνα 6υ Μΐοη,
Ρτβία-ίρίίοη αε ηυβϋΐί
• Ευ 80-»5:
ΕΝ 10002/90: ΜβΙβΙΝο τηδΙετΙβΙβ-ΤβηϋΠβ («Ηηβ

Πεδία εφαρμογής

Ο Κανονισμός αυτός χροβιαγράφει τις ελάχιστες
και ειδικές αχαπήοεις χον χρέχει να ικανοικκρον σι
χάλυβες οχλισμου σκυροδέματος. Ο Κύριος του Εργου,
ιδίως αν πρόκειται για ειδικό έργο, μκορεί να
προδιαγράψει αυστηρότερες ή και χροσΟετες ειδικές
αχαιτήσεις.
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Β 500- ΤοοΗηίοιΙ
ρτΕΝ
- νβΙάβΝε κΗιΐόταηβ
Ρ,υΚΟΝΟΚΜ Κ-1/79: δίβεΐ (οτ Αβ Γε«\Γο««ηεηΙ οΓ
«χκτβΐβ ν/ίΐί) «η άηρτοναί οοπίΙίη£ «*ίοη;
οίιηβΐίίοπϊ, πιβΜ, Ιοίετβηοβ. Οεπβτα! ΓβηιιίΓβιηεηΐβ
Ρ,υΚΟΝΟΚΜ 82-2/79: 81«1 ίατ ίΐι* κίηίοτΰβτηβηΐ οΓ
(αηα&ε \νϊ(π ·η ΐΓηρτονβϋ (ηηιΐϊηκ αΛίοα;
άΐ ΙΤΙΕΠ 3Ϊση&, ηΐ353, (οΐβταηοα. δυρρίβπιεηΐβιγ
ϋρβεΐίΐοιιΐίοηίΐ Γοτ τίΜκά ίΐββίί
Ι5Ο/ΟΟ 15630-1/98: 5Ι«Ι (οτ Ηκ Γ*ίη(οτοαηβη1 βπιΐ
οΓοοηοτβΙβ-Τβή ιηβΐΐκχΐ*- Ρβιΐ 1:
Ι5Ο 6935-2/91: 5<«Ι
ΡβΠ 2 - ΗϊΜκύ 1»Γί
Ι5Ο 3898/97: Βάπεις υπολογισμού κατοσκευώνΣομβολκιμοί - Γενικά ΣΑμβόλσ
Ι5Ο ΙΟΟΟ/9Κ: Μοναοες^Ι
01Ν 488/84: ΚειπίθΓείη£ ««Ι
ΓΗΝ 50905 - ΡΜ13/78: Οι«ιηί«Ι Οοιτοβίοη Τ«*5
08 4449/1988 Οβτ|χ?η
Γη άλλους Πήιους ολλισμσύ, οι διατάξεις αυτού ιαν
Κανονισμού θα προσορμόζσνται και θα συμπληρώνονται
με καταλλήλους ειημέρσνς Κανονισμούς.

Δεν σκοιελούν αντικείμενο αυτού του Κανονισμού
ενδεικτικά οι ακόλουθοι ιύκοι οχλισμού:
• Ράβδοι ή τένοντες «ροίντασης για «ροεντίταμένο
• Δομικοί χάλυβες χον χρη«ΐ|ΐοιπκσύνται στα σνμμκτα
στοιχεία,

Οι οδηγίες τον Κανονισμού μΛοροόν να χρησιμεύσουν και
ως ράση για το αχε3ιησμό και την κατασκευή έργων υπύ
£ΐδικ^ς συνθήκες («.χ. χολύ «ψηλές ή καλή χαμηλές
θερμοκρασίες, έντονα διαβρωτικό χερφάλλον) ή με
ειδικούς χάλυβες (*,χ, ανοξείδωτοι, με ειδική επιφανειακή
ιφοστασΐα) με την ιτροβκόθεση άτι ενδεχομένως θα
τροκοκοιηθούν ή θα συμπληρωθούν κατάλληλα ώστε να
ληφθούν υλάψη ηρόσθετες ειδικές θεωρήσεις και
απαιτήσεις,

1.3
Με το σχεθησμό των έργων ακο οκλιομένο σκνρόδε)ΐα
σχετίζονται οι απαιτηθείς για την ϋοιστητα, την αντοχή και
τα άλλα χαρακτηριστικά τον χαλύβων, καθ(ί»ς και για την
ανθεκτικότητα και την χυραοφάλεια την καταακενών.

Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η ικανοποίηση των
απαιτήσεων για τους χάλνβες οχλισμού σκνροδέίΐατος χα»
αφορούν το σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργον
αχό σκυρόδεμα.

Μβ την κατασηυή των έργων αχό οκλιημίνο οκυρόδεμα
σχετίζονται οι αχαηήακις για την χαραγωγή τ»ν χαλϋβαιν,
τις μηχανικές και άλλες Αοτητές τονς, τη διακίνηση, τη
διαμόρφωση και την τοκοθέτηση, καθώς και με τον έλεγχο
και την παραλαβή των οκλκιμών.

1.4
Πλέκε τα ΠΡΟΪΒΙΜ: 1)Ι8Ο 3898 και 2) ΕΛΟΤ 656.

Τα σύμβολα του παρόντος Κανονισμού ακολουθούν το
Πρότυπο
18Ο
3898.
Ειδικότερα,
τα
κλέσν
χρησιμοκοιούμΕνα σύμβολα ορίζονται χ» καη».
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Στσν Κανονισμό ανιόν, η αρίθμηση των Πινύκβν και
ΣχημΛτβν ακολοοβεΐ την αρΜίμηση των αντιστσ(χ·ν
χορογράφο*. Ειδικά γ» τοος Πίνακες και τα Σχήματα Μβν
Σχολϊων, χροηγεϊιαι της αρίθμησης το γράμμα Τ*.
Πίνακας 1.4-1
Λ
Α,
α
«κ

Ονομαστική διατομή
Πραγματική διατομή
Γωνία κλίσης χλβυράς πλάγιας νεύρωσης
Ανηγμένη επφάνεια προβολής ν&φήοεων
Γιονίες κλίσεον χλάγυον νενρώσεον ως
κροςτο ««μήκη *ξ«να

Ρ

χ*

(Ι (ή Φ)

Ε
Ιι
ΓΜ
Γ,

1.5
Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται στον Κανονισμό αυτό
είναι:
• ΙιΝ, ΙίΝ/ηη και ΚΝ/η 3 , για δννήμεις και φορτία
• ΜΡ» (·= ΜΝ/ιη1' Ν/ηιιη1), για ιάσεις κχιι αντοχές
• κ^/ηι3, γ*α ιπικνοτητες
• κΝ/πι', γη ειδικά ή φαινόμενα βάρη.

Πλάτος πλάγιας νεύρωσης
Απόσταση μεταξύ ιτλάγκαν νευρώσεων
Ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα
Χαρακτηριστική τιμή τον μεγέθους Χ
Ονομαστική &άμετρος
Σι>νολική ανηγ)ΐΐνη ι
(ΊΓΐίΐήκυνση στο μΑγκιτο φορτίο
Λνηγμένη παραμόρφωση - επιμήκυνση
μβτά τ η θραύση
Μέτρο .ελαστικότητας
Ύψος χλάγινν νευρώσεων στην κορυφή
Ορ«>κή τάση σννα^ε*θς
Εφελκνσττκή αντοχή χάληβα
Όριο διαρροής χάλυβα
Πραγματικό όριο διαρροής χάλυβα
Ονομαστικό όριο διαρροής χήλυβα
.Συμβατικό Αρκ> δΜίρροής (Ε_.=0,2%)
θερμοκρασία

Μονάδες

Οι μονάδες χσυ χρησμιοηΝουνται βασίζονται στο Διεθνές
Σύστημα Μονάδων 51, και συιι^ννσύν με το Π.Δ.315/83
και τα Πρότυπα ΕΛΟΤ 656 και Ι5Ο 1000.

Για το Διεθνές Σύστημα Μονάδων 81, (1λΐ»ε το σχετικό
Εγχειρίδιο ίου ΕΛΟΤ: "51: Το Διεθνές Σύστημα
Μονάδων"/1999.

1.6

Ορισμοί

Είδηρος (κββαρΛς): Ος καβαρος σίδηρος
συνήθως κράμα με «ρβιτηκότητα σε άνθρακα και λονιά

κραματικά στοφκία μικρότερη ααό 0,05%.
σιδήρου - άνθρακα (ΐ*-€) έως 2% και
ιτροσθηκη άλλαιν στοιχείων.
Χάλυβας οηλκφηύΐ Χάλυβας με κυκλική ή πρακτικά
κυκλική διατομή, πο» είναι κατάλληλος για τον οκλισμό
του σκυροδέματος.
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ΧΑλ*β*; «χλιαρού {κ νηρύιπιςι Χάλυβας οπλισμού με
56ο τονλαχκησν σειρές χλαγίΜ* ·ν*γλ*ρ<βν νευρώσεων
ομοιόμορφα ιαιταν^ρημΑναν κατ* μ^κος.
Λείας χϋλυβας οκλΜ|»6:
πρακτικώς λεία επιφάνεια.

Χάλυβας

οπλισμού

με

οκλιομσύ μ« έγγλνφβς αηλακώβειςι Χάλυβας
οπλισμού με καθορισμένες αολακώαεις, ομοιόμορφα
κατανεμημένες κτπΑ μήκος.
Ολκή: Μείοχ») της &ατομής ενός ούρματος κατά την
οκοία το βν λάγΜ υλικό ελκόμενο διέρχεππ μέσα αχό
κατάλληλη μήτρα.
Έλαση: Μείωση της διατομής (διαμόρφωση) ενός
μεταλλικού ανττκεηιενορ με τη χρήση κεριστρεφόμεναιν
κυλίνδρων.
ΠαρτΙΑα: Ποοοτητα χάλοβα οκλισμού σιπιροΒέματος της
Ιδιας θιατομής, προερχομένη αχό την (δια χύτευση, σε
ρόλους ή ευθύγραμμες ράβδους, «ο» έχει χαραχθεί αχό
την (βία μονάδα χαραγαγής και δύναται να ελεγχβεΐ κάβε
στιγμή.

Ονορυιατικές

διάμετροι.·

Γ.ΐνοι

οι

διάμετροι χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος χου δέχεται ο
Κανονισμός αιιτός και που δίνονται στσν Πίνακα 3.1,1-1.
Ο σχεδιασμός των κατασκευών βασίζεται στην
ονομαστική διάμετρο και οτην ονομαστική διατομή.

Ονομαστική Λβτορή: Είναι το εμβαδόν
κυκλικής διατομής με διάμετρο την ονομαστική,

Οι έλεγχοι συμμόρφωσης βασίζονται στην πραγματική
διατομή.

Πραγματική «ικτομ^: Είναι ίο εμβαδόν της επιφανείας
νχοθετικής κυκλικής διατομής (σου μήκους και βάρους μί
το δεδομένο δοκίμιο.

Μ πραγματική διατομή υπολογίζεται από ένα
ράβδου μήκους 1 και μάζας πι αχό τη σχίση:

τμήμα

χλήροας

Λ,=127,4 χ πι/1

οησυ:
Λ, η πραγματική δ<ατομή
π η μΑζη οε ς
Ι το μήκος σε τηιτι,
Η πραγματική διάμετρος ««λογίζεται έμμεσα αχό την
πραγματική διατομή, ίτην κερίπτοση χαλύβων με
νευρώσεις, η άμεση μέτρηση μ* παχύμετρο δεν είναι
ακριβής.
Ονομαστική ρΚ#κ, Είναι η μάζα ανά μέτρο μήκους, η
σκοκι υπολογίζεται από την ονομαστική διατομή εχ( την
πυκνότητα τον χάλυβα (η οκοία λαμβάνεται (ση με
1
7850 Ιί^Ίπ· ),
αη^άνεια προβολής «ατ ντυρώσεαν ράβδου
οκλιαμαυ: Είναι ο λόγος των εχ^ανειάν τον προβολών
όλων παν νεορόκ»ί»ν οε εχΐκεδο κάθετο στο διαμήκη
άξονα της ράβδου χρος το μήκος της ράβδου και την
ονομαστική χερίμετρα, χσ» κοθορίΟεται αχό την
ονομαστική διάμίϊρο (βλ. !χ. 3.1-2-4),
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Για ιν μεγέθη βντιφηκιης ης
)ΐΐ} ΐΜΐη
λαμβύηται «ννήθης το ποοοσηιμόριο ρ-95% (ή 90%),
ενώ γη τα μεγέθη δράσης οννήθος το ποσοστημοριο
ρπ5% (ή 10%). Μβ την ηθσνύαρα "α" ορίζεται το κότη
άκρο ηο μονόπλευρον διαστήματος εμπιστοσύνης. Η τιμή
της πιθανότητας "α" λαμβάνεται συνήθως 90%.

Η τιμή ην μνγΜους
«αν» αιιο την ο«οία, αναμένεται ΜΙ βρνΜ «χιόρ<6 ρ
όλων των τιμλν σβ ένβν »κοΟ»ί<κ6 έλεγχο με α*αρ«
(οκ4αα. Στο ίλαίσιο τον Κανονισμού αυτού, ως
χαρακτηριστική τιμή ορίζβτοι η τιμή «αν» α*6 την οβοία
υχαρχει πιθανότητα "α" να βρεθεί χοοοστο ρ την τιμών.

II ελάχιστη τιμή βρίσκει εφαρμογή στα "Κριτήρια
συμμόρφωσης
των
δειγματοληπτικών
ελέγχων"
(Παραγρ. 5.5) για τα μεγέθη που περιγράφονται με
χαρακτηριστική τιμή.

Ελλχκτπι ·η|«ή: Είναι η τιμή κάτω αχό την οποία δεν
πρέκβι να βρεθεί καμία τιμή δοκιμής.'

£«|ΐ|ατΐΝό ίριο διαρροής: Είναι η τάση που αντιστοιχεί
σε χαραμένονσα ιιαραμόοφωση, μετά την αποφόρτιση, (ση
Η
ολκιμότητα είναι ιδιότητα του νλίκοΰ, ενώ η
πλαστιμότητα είναι ιδιότητα ενός φορέα αχό οπλισμένο
σκυρόδεμα. Η ολκιμότητα του χάλυβα είναι μια αχό τις
προϋποθέσεις γη να αναπτύξει πλποημήτητα ένα στοιχείο
από οπλισμένα σκυρόδεμα.

Στο πλαίσιο αυτού ταυ Κανονισμού, ο όρος
χρησιμοποιείται γη να εκφράσει τη σχέση της χεριοχής
ι«ν χλαστικών παρα^ιορφώσεων «ς προς την κερισχή των
ελαστικών παραμορφώσεων μ «ς ράβδου οπλισμού ποο
δοκιμάζεται σε εφελκυσμό. Σννήθνς μετριέται με το λόγο
της ανηγμένης χαραμορφηκτης <πο μέγιστο φορτίο προς
τΐ)ν παραμορφωοη διαρροής.

Στην αγγλική γλώσσα Ι) ολκιμότητα και η χλαβτιμότητα
αποδίδονται με την {δη λέξη: Ακίΐΐΐτν. ίίολλές φορές, γη
τους χάλυβες οπλισμού, αντί του όρου ολκιμότητα
χρησιμοποιείται καταχρηστικώς και ο όρος πλαστιμοτητα.

Είναι η ικανότητα ενός φορέα ή μιας
διατομής ή μιας περιοχής αχό οπλισμένο σκυρόδεμα να
αποκρίνεται με μεγάλες μετελαατικές παραμόρφωσε*^
χωρίς σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητας.

Η θερμοκρασία μετάπτωσης (Τηηκίΐίοη (βηιρβτβΐυΓε)
προσδιορίζεται ανάλογα μβ τους διαφορηρς Κανονισμούς,
«ς:
• Το σημείο καμπής στην καμιτύΧη ίργου βοαυσης θερμοκρασίας
• Κ θερμοκρασία στην οκοη η μορφή της εκίφάνειας
θραύσης Εμφανίζεται, σε συγκεκριμένο ποσοστό της,
ως φαθιφή (συνήθως 50%)
• Η θερμοκρασία στην οκο(α το έργο θραύσης έχει
συγκεκριμένη τιμή (π.χ. 20 Ι).

θερμοκραβΐα
Ορίζεται ης η θερμοκρασία
στην οποίο παρβτηρβΐπη σημαντική (ΐΕταΟολή στα
χηρηκτηρκτιικά θραύσης ενός υλικού, με κυριότερη
μεταβολή τη μετατροπή τον τρόκοα θραόσης ακ* Ολκιμο
σεψαθυρό,

: Κάθε αυθόρμητη, κατ' επέκταση εκβιασμένη,
1
ηλεκτροχτμιικης, κατ επέκταση χημικής, κατ' επέκταση
μηχανικής φύσεας αλλοΐαση της ειηφαντισς μεΓαλλνν ή
κραμάτνν, η οποία οίηγεί σε απώλεια υλικού,
Αλλοίωση Οηρική): Τρηιοιιοίηση της χημικής ανάτασης
τμήματος τσο υλικού.
Ομοιόμορφη Μφρηοι: Η διάβρωση κατά την οποία
πάνω στην επιφάνεια του μετάλλου ή κράματος
δημιουργείται ένα ομοιόμορφο - περ(πον *σό*αχο στρώμα προϊόντος διάβρωσης ή μη χερίπον ομοιόμορφη
διάληση της επιφάνειας,
Διάβρωση )κ Ρελαηη·ο6ς: Η διάβρωση κατά την οποία
πάνα στην επιφάνεια του μετάλλου ή κράματος
σχηματίζεται εκλεκτικά τοπικά προϊόν διάβρωσης ή
διαλύεται εκλεκτικά τοπικά το μέταλλο ή το κράμα
ρΗ: Ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης
των υδρσγσνΛάντων (Η*).

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΜΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΠΡΟ)
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Ταξινόμηση) χιλί^ων

Οι χάλυβες οχλισμον σκυροδέματος οηκρίνονται ο»ς εξής:

Χάλυβες πα» έχουν νκοστβΐ κατεργασία ενδέχεται να
ίαρουσιάζσυν σε σχέση με τους χάλυβες ΘΕ-Χ:
• Διαφορετική συμκβρτφορά οβ ακραίες θερμοκρασίες
(βλ. Παραγρ. 3.6)
• Διαφορετικά διαγράμματα τάσεων παραμορφώσεων
<*.χ.« χάλυβες ΤΚ-Σ)
• Διαφορετικά άρια διαρροής σε θλίψη και σε
εφελκυσμό (χ.χ. οι χάλυβες ΤΚ-Ο)
» Διαφορετική ολκιμότητα (κ.χ. οι χάλυβες Η·Κ-Ο).

2.1,1 Σύμφωναμετημέβοδοχαραγωγής,σε:
• θερμής έλασης, χωρίς καμία χεραπέρω
εχεξεργαοΐα οηΜασδήχσίε' μορφής (χάλυβες
ΘΕ-Χ)
• θερμής έλασης, νσο ακολονθείΐαι αχό μία άμεση
εν σειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας
(χάλνβες ΘΕ-Θ)
• Ψυχρής κατεργασίας, με στρέψη το» αρχκοΰ
κροΗνιος χα» «ροέρχεται αχό θερμή έλαση
(χάλυβες ΤΚ-Σ) ή με ολκή ή έλαση τοο αρχικού
προϊόντος ΙΓΟ« ϊτροέρχεται οχό θερμή έλαση
(χάλυβες Ί'Κ-Ο) ή με συνδυασμό των παρακάνω.

Μ ψυχρή κατεργασία χροκαλεΐ ενδοτράχννση με συνέχεη
την αύξηση τΐ|ς αντοχής. Οι χάλυβες ψυχρής κατεργασίας
ενδέχεται να έχουν σημαντική μείωση Γης αντοχής τους
μετά αχό (Κρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες (κ_χ.
κυρκαγιά ή συγκόλληση). Βλ. και Σχόλκι Παραγρ. 3.6.
Κατά κανόνα, δεν είναι δυνατή η διάκριση μεταξά
κατηγοριών ψυχρής και θερμής κατεργασίας μανό με
μακροσκοπική χαρατήρηση.

Οι χάλνβες οχλισμού έργων αχό σκυρόδεμα χαράγσνται
σε ευθύγραμμες ράβδους ή και σε ρόλοος (κουλούρες),
ανάλογα με τη διατοιιή και την κατηγορία τους ή και τη
χρήση τους.
Οι χάλνβες μ« έγγλνφες αυλακώσεις (ϊηΛαΛεΑ) δεν
ακοτελούν αντικείμενο τον Κανονισμού αυτόν και δεν
εχιτρέχεται η χρήση τονς οχό τον ΝΕΚΩ1^95.

Είναι οι χάλυβες κατά ΕΛΟΤ «59 και ΕΛΟΤ 971, χαρ' όλο
χον η έννοη της ολκιμότητας δεν αναφέρεται ρητώς στα
Προτνχα αυτά.
Οι χάλνβες αυτό* καλ^χτονν τις αυξημένες ακαιτήσεις για
αντιοηο}ΐική σνμκερίφορά τβν κατασκενάν, Λπβς
χροβλέλονται αχό τον ΝΕΚίΙΙ-95 καθώς και αχό τον
Ενρ«κώδικα 8. Αν και τέτοια κατηγορκι χαλύβων
κροβλεχεται και στο νχο έκδοση ρτΕΝ 100X^99, οι
χάλνβες αυτοί δεν μκοροΰν τνχικώς να εισαχθούν σήμερα
στο κεηιενο αντιΑ τοο Κανονισ|ΐθν εχειοή αχνγορβ^ετοι
οικΜίδήχοτε αλλαγή ΕΘηκον Προτίιτβ*ν στο χρονβοό
διάστημα μέχρι την αρκτική αχοδαχή ταν ρίΕΝ 100*0/99
ης ΕοροΜΟΐκού Πρατνχον-ΕΝ (καθεστώς ΜβιχΜίΙΙ). Στα
Σχόλια της Παραγρ. 3^ στον Πίνακα 13^-1 αναφέρονται
ειδικές ιηαπήσεις~ ανάλογα με την κατηγορία
χλασημότητας
σύμφωνα
με
τους
σογχρονοος
Κανονισμούς. Οι αχαιτήσεις ακτές μχορονν να είναι
εχιχροοΟέτΝς απαιτητές νχ& τους χρήστες
για
κατασκευές με αυξημένες αχαιτήσεις κλαστιμάτητας.

1Λ3. Σύμφωνα με τη μορφή της επιφάνειας, σε:
• Λείες ράβδους κυκλικής διατομής
• Ράβδους )ΐε ανάγλυφες νευράχτεις, υψηλής
συνάφειας
• Ράβδους |ΐκ έγγλυφες αυλακώσεις.

Σνμφωνα με την ολκιμότητα (βλ, και Παραγρ.3.2), σε:
• Χάλυβες κανονικής ολκιμότητας

Χάλυβες αυξημένης ολκιμότητας.
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Βλ. και Παραγρ. 2.2 και 3.5
£ε οχβηκά Πράτνχα άλλην χαίρων για τους χάλυβες
οπλισμού σκυροδέματος χρησιμοποιούνται οι όροι
"συγκολλήσιμοι" και "μη στητκολλήσιμοΓ (ννβΐώοΐβ - ηοη
«ΐΜοΜί). Εκειδή όμως οι μη βυγκολλήσιμοι χάλοβες υχό
ορισμένες συνθήκες δίνονται νο συγκολληθούν (βλ.
Παραγρ. 3.5.2), στον Κανονισμό αυτό, ανιί του όρου "μη
συγκολλήσιμο!" υιοθετείται ο όρος "συγκολλήσιμαι νχο
χροΟκοθεοΕίς".

2.1.4 Σύμφωνα με τη σντκολλησ*μση|πι, «ε:
• ΧάλνΡΒςαιητκολλήσψους(ι)
• Χάλυβες «νγκολλήσψονς υπό χρσΟχσΘέαεις.

2.1,5 Σύμ^να με ττρ αντοχή το«^ σε διάβρωση, σε:
• Κοινούς χάλυββς, που είναι κράματα σιδήρου ·
άνθρακα (Γβ-0) και μικρές «εριεκτικοιητες σε
άλλα κραματικα στοιχείβ
• Ανοξείδωτους χάλυβες, χσι> είναι κράματα
σιδήρου με Ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο
12%. Οι χάλοβες «οιοί είναι ανθεκτικοί «ε
διάβρωση. Η αντοχή τους σε («αβρ«τικ6
•εριβάλλον είναι μεγαλύτερη αν περιέχουν και
Αλλα κραματικα στοιχεία (Νϊ, Μα, Γι κλλ).

Οι ανοςε&*ιοι χάλυβες θεν αχοΓελοόν αντικείμενο
εξέτασης αηον το» Κανον
Ωστόσο, στην
περίπτωση ίργων σί έντονα διαβρωτική κπριβάλλον, είναι
χρήσιμο να εξετάζεται η χρήση τσυς,

Τα τεχνολογικά, μηχανικά και λοαα χαρακτηρισπκ& τον
χαλύβων καθορίζονται αχό κροτυχα, εγκριτικές αποφάσεις
ή ιηστατοιητικά συμμόρφωσης και αναφέρονται βτο
Κεφ. 3 αυτόν του Κανονισμού.

2,2
11 διάκριση αιιτή είναι σύμφωνη μπ τα Πρότυπα
ΕΛΟΤ 959, ΕΛΟΤ°7Ι, ΕΙΙ ίΟ-69 και Π»Ι βΟ-85.

Κατηγορίες χαλύβων

Οι χρησιμοποιούμενοι χάλυβες διακρίνονται βτις εξής
κατιιγορίες:
• Στονς σογκολλήσιμονς 84003 και 55003
• Γτσυς σνγκολλήσΐ|ΐους ο»6 ·ροφκαθεσεις 5220.5400
και 5500,
ύχση οι αριθμοί αντιστοιχούν στη χαρακτηριστική τιμή τον
ορίου διαρροής (σε ΜΡ»), ενώ το χεζό γράμμα "*" (στο
τέλος) δηλώνει συγκολλήσιμονς χάλορες (βλ. και
Παραγρ. 2.1.4).

2.3

Μορφές χ«λ6ρ·ν

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν εκ (σης:
• Προκατασκευασμένα ηλεκτροσυγκολλητά δικτ\ιά>>
ματα (ΙκΙΙϊοβ βίΓάΈ™) (ρτΕΝ 10080-(ί/99)
• Προκιπασκευασμένοι κλωβοί συνδετήρων (αναδιχλαμενα πλέγματα, οκεφοειΚΗς συνδετήρες, κλπ>.
Στις κερυττώσκις κσυ χρησιμοποιείται συγκόλληση για
οκοιαδή>σιε ανάγκη χροδιαμ6ρφ«σης ή ιφοκαταοκευής
συνδετήρην. οι χάλυβες θα είναι σνγκολλήσιμΜ.

Ο χάλυβες οχλισμαύ σκυροδέματος παραδίδονται υπό τη
μορφή:
• Ευθύγραμμων ράβδων
• Ρόλων

Για τα ηλεκτροσυγκολλητά πλέγματα χρησιμοποιείται
συγκολλήσιμος χάλυβος.

•

2.4
Η σήμανση των λείων χαλύβων με τη χρήση χρώματος
είναι υκοχρεωτική όταν στον ίδιο χώρο (αποθήκες
χαραγητσύ,
εχιχειρήσεις
διάθεσης,
εχτχεφήσεις
δΜμόρφίΦσης και εργοτάξιο) Μακινούνται χερισφότερες
της μιας κατηγορίες λείων χαλύβων.

Ηλίκτροσυγκολληιών κλεγμάτΜίν.

Σήμανσΐ) γι·
κατηγορίας

την

αναννΑρισιι

Οι χάλυβες με λεία εχιφανεια σηματνονται με τη χρήση
κάποιου χρώματος χοή σνμφανετται ανάμεσα στον
χρομηβευτή και τον αγοραστή, ώστ$ να διακρίνεται
σαφώς ΐ) κατηγορία του κροΜντος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Γτα Προτναα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 97) δεν αναφέρεται
οννκ«χριμενος τροκος σήμανσης. Στον Ευρααηβα) χώρο,
ης κληηαΐες δεκαετίος, έχη αακρατήσει η σήμανση καυ
ορίζεται ΟΛΟ τα Πρότυπα Ευ 90-Φ9. Ευ 80-85 και Ι5Ο
6935-2, χ«ρ(ς να αποκλείονται και Αλλη τροχοί σήμανσης
(βλ. Παράρτημα
ΠΙ για τους κατά καιρούς
χρησιμοποιηθέντες τροχούς σήμανσης).
Παρακάτω δίνεται η μορφή των νευρώσεων ανά
κατηγορία σύμφ»να με τα Πρότυπα ΡΙΙ ΚΟ-69, ΡΛΙ 80-85
και
Ι5Ο 6935-2.
Οι ράβδοι χαλύββαν κατηγαρίπς 54005 φέρουν στην
απφάνειΑ ιούς δύο σειρΐς «αραλληλιον ιτλάγιων
νεορώα&ην αντίθετης φοράς και δηφόρττικής αχόστασης
<τιην κάθε σειρά, <νιτ<ι»ς φαίνεται και στο Σχ. Σ2.4-1,

Σχήρ· Σ2.4-Ι Μορφή νεΒρώσκαν χίλ*>)>α κατηγορίας
8400»
Οι ράβδοι χαλύβων κατηγορίας 5500ί φέρουν στην
εχιφ&νειά τοος δύο σειρές κλώγκβν νε«ρώηε<ι>ν αντίθετης
φοράς, εκ τβτν οποίων οι νευρώσεις της μιας σειράς είναι
χαραλληλες μεταξύ τους, ενώ της άλλης σειράς είναι με
εναλλασσόμενες γβνίες κλίσης ης «ρος τον άξονα της
ράβδο», Ααας φαίνεται και στο Σχ. Σ2.4-2,

Σχήρα £2.4-2 Μορφή νευρώσεων χάλυβα κατηγορίας

Οι ράβδοι χαλύβηιν κατηγοριών 8400 και £500 φέρουν
στην εκιφάνεια τους δύο σειρές καράλληλων πλάγκον
νευρώσεων, αντίθετης φοράς και Ισων αποστάσεων, όπως
φαίνεται στο Γχ. Σ2.4-3.
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Η σήμανση της κατηγορίας «ην χάλυβα* μχ νευρώσεις
γίνεται με το διαφορετικό ΐρόκο διάταξης των νευρώσβων
στην ειπφάνεια της ράβδου.
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£2,4-3 Μορφή νηφΑβεΜν χαλύβαν κατηγορίας
8490 και 8500
Η διάκριση της κατηγορίας 3400 αχ6 την κατηγορ(α 3500
γίνεται με το διαφορετικό τράτο συμβολισμού της
έναρξης της σήμανσης (πεδίο Α) (βλέπε Σχ. Σ2.4-4 και
£2.4-5, καθώς και την Παραγρ. 2.5). Για την κατηγορία
5400 ο τρ&βος συμβολισμό» της έναρξης της σήμανσης
είναι μ(α κανονική κλήγια νεύρωση ανάμεσα σε δύο
ενισχυμένες, ενώ για την κατηγορία 8500 δύο κανονικές
«λάγιες νευρώσεις ανάμεσα σε δύο ενισχυμένες-

χήρα «ηραγίκτής. «είΐο Γ: μαν&8α

: χΑριτ ιπιραγ^γής, ιτΕίίο (,': μονάδα ι

>
Για τις χώρες τον Πίνακα £2.5-1, η αναγνώριση της χώρας
και της μονάδας «αραγβγής βνος χάλυβα οκλισμσν
σκνρο&έματσς γίνεται μίο» ενός αρβμητικσί συστήματος
κανονκών πλάγιων νευρώσεων ανάμεσα σε ενισχυμένες
νευρώσεις χσ» «βρουσώζονται έχανα
μενες (ανά Ι,Οπι έως 1,5π» χερΙχοΒ) στη μία σειρά την
πλάγιων νευρώοεοιν της ρά(1Λου.
Το σύμβολο κοκ δηλώνει την έναρξη της σήμανσης του
χροΜηος (χ*8ο Α, βλ. Σχ. Σ2.5-Ι) καθώς και την
κατεύθυνση της ανάγνωσης είναι για μεν τις κατηγορίες
5400, 3400» και 8500) μία κανονική πλαγία νεύρωση
ανάμεσα σβ 96ο ενισχυμένες, ενΑ για την κατηγορία $500
&νο κανονικές «λογίες νευρώσεις ανάμεσα σε δύο
ενισχυμένες,

2.5

Σήρανσΐ) για την αναγνώριση της χώρας

Πρέπει να κροβλέκεται ένα σύστημα για την αναγνώριση
της χώρας και της μονάδας Λψαγωγής των χαλύβων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εναλλακτικά, για τΐ|ν κατηγορία 5500· έχει ΕΜκρατησβι ΐ|
έναρξη (κ«£(ο Α) να «ηδηλ&νηαι με βόα διαδοχικές
ενισχυμένες (Λογίες ν*νρ*σεις (Ρ*. Σχ. Σ2.5-4) Αιιως
καθορίζεται αχό κ ΟΙΝ 4ΚΪ/Μ κοι το ΕΝΥΙΟΟίΟ/95.
Μετά την έναρξη ακολουθεί η σήμανση ττ!ΐ χώρας
παραγβγής (κε&σ Β βλ. Σχ. Σ2..5-Ι) και της μονάδας
χαραγΜγής τον χάλυβα (χεδίο € ρ*. Σχ. 2.5-1) «ου γίνεται
μέσο βόο αριθμόν κου συμβολίζονται από κανονικές
πλάγιες νευρώσεις ανάμεσα σε ενισχυμένες.
Ο πρώτος αριθμός, από Ι έως 8, δηλώνει τη χώρα
ααραγαγής (βλ. Πίνακα Σ3.5-Ι). Ο δεύτερος αριθμός
δηλάνΐΐ τη μονάδα «οραγΜγής. Εάν ο αρΛμός «ου
δηλάνΐΐ τη μονάδα καραγ«ιτής είναι δ«τήγης (τα
το» 10 σννίβτάται να ιηοφβντφνπη) ΤΟΤΕ
συμβολίζεται με δύο ομάδες πλάγιων νευρώσεων ανάμεσα
σε ενισχυμένες, εκ τητν οποίων η πρώτη ομάδα δίνει το
αρώτο ψηφίο και η δεύτίρη το δεύτερο ψηφίο του κωδικού
τον «(ητοσταοίοβ, οκιης φαίνεται και στα Σχ, Σ2.5-Ι £ης
12.5-4.
Ο αριθμός των νευρώσεων που συμβολίζει τη χώρα
παραγωγής είναι αυτός ιτου ορίζεται αηό το Πρότυπο
Ευ 80-85 (Ρλ. Πίνακα Σ2.5-1).
Γη χώρες με τσν Ιδιο αριθμό (κεδίο Β) οι μονάδες
«αραγοττής *ρ&κι να εχοι*ν διαφορετικό αριθμό («εθίο €).
Στο Παράρτημα (Μ
τον χαρόντος Κανονισμού
αναφέρονται σημάνσεις τιον ελληνικών βιομηχανιών
καθώς εκίσης και 6λες οι μέχρι σήμερα γνωστές
σημάνσεις βιομηχανιών τον εξατερικΛύ την οχοίηιν
«ροΐόντα εχοην εισαχθεί σιην Ελλάδα.
Πίνακας Σ2.5-1 Συμβολιβμός χώρας ικιραγαγής κατά

κνιη-99

ΧΛφη
Τ'ερμηνία
Βέλγιο, Ολλανδία,
Λουξεμβούργο
Γαλλία
Ιταλία
Μ.Β., Ιρλανδία

έναρξης και της επορινης
ενισχυμένης νεύρωσης
Ι

2
3
4
5

Δανία, Φινλανδία,
Νορβηγία, Ι««ι«α
Πορτοταλία, Ισκανία

0

Ελλάδα, (Τουρκία)

«Γ"

7

(Ι) Ση> υηύ έκδοση ΕυρΜκαΤκό Πρόηιχο ρτΕΝΙΟΟίΟ/99 η
αριθμό; Ι θα αναφέρεται ααοκλαηηχά στην Ελλάδα. Οι
Ιααύς ιίρος μ»Ί «κ €ΕΝ «β αναφΐρονηκ με τον αρΛμό
9. ΧάλβΡβς «ι* τρηχς χήρες, εκΜγΛμβνο» βιην Ελλάδα, θα
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Α

Β

Σχήρα 11.5-1 Χλλοβας 840· (Χήρο κηριιτητής Γαλλία ·
παραγωγής ιι«" πριβ, 9)

-ΜίΕΒΜΙΙΜΜΒί
^

^

Ιχήμα Σ2.5-2 Χάλυβας 8500 (ΧΛρο ππιχιγιογής Ιταλία Μον«ίί>ο ιιαραγιβτής ηκ' αριθ. 38)

Σχήμα £2.5-3 Χάλιφας 5400)1 (Χώρο
ι ικιρπγιογής «η, πριΐΐ. Κ)

: /

ν\\\\\\\\^\Ν\\\\\\\\
(·) Σπ)ΐΡ·λι«|ΐΑς κββίβν Α: μία κπνπηκή χΑΛγι

.
!\\\\\\\\\\\\\\\
(Ρ) ΕνβΧΧβκτικής ηυρβολινμΑ; χΜαν Λ:
ενισχυμένες «λάγιο;
Σχήρα £2.5-4
ΜοΜίδα χαραΤΜγής ι«' αρΛ. 16)
II σήμανση είναι δυνατίν να γίνεται και μί διοφορκτικό,
από ίο παραπάνω, σύστημα. £ε κάΟτ. χερίλτωση, το
σύστημα αναγνώρισης κρέκίΐ να γνωστοποιείται στις
αρμό&ες αρχές ιη; Χώρας.

2.6
Ο αρίΟμός χύτευσης κρέίε» να αναφέρεται σε Μα τα
συνοδευτικά έγγραφα.

Οι ιταραδιδύμενες και διακινούμενες ιταρτίδες χαλύβων
(ηλισμσύ σκνρο5έματος ιτρέπει να είναι αναγνωρίσιμες
και ανιχνεύσιμες ο»ς κρος τα δεδομένα χαραγωγής και
προέλευσης ίσος, Ο χαραταγής κρειτει να καθιερώνει και
ν» τηρεί τρόπο ικ«νοποίησης ακτής ττις ατταίτησης για τα
κροΐόντα «ΌΟ διαθέτει και να τον αναφέρει στα αντίστοιχα
σ»νοδευτι>Ε« έγγραφα (βλ. και Παραγρ. 6.5).
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ΜΕΡΟΣ Β
Χαρακτηριστικά χαλύβων

Τιμές σε βαπική αυμφ<θ<ν{α με το Πρότυπη ΕΛΟΤ 959 και
ΕΛΟΤ97Ι.

3.1

Γεωμετρικά χαρακτηριστικά

3.1.1

Ονομαστικά

Οι ονομαστικές διάμετροι,« ονομαστικές διατομές καθώς
και η ονομαστική μάζα δίνονται στον Πίνακα 3.1.1-1.
Πίνακας3.1.1-1 Ονομαστική διάμετρος, ονομαστική
και ονομαστική μάζα
Ονομαστική
διάμετρος
4 19ΗΛ)

4
5
6
β

10
12
14
16
18
20

η
25
28
32

3.1.2
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τ<»ν νεκρώσεων των
χαλύβων οχλισμού σκυροδέματος είναι αυτά αού ορίζονται
αϊτό τα Πρβηκια ΕΙΙ 82-79, Ι8Ο 6935-2/91 και ΕΝΥ
10080/95.

Ονο|ΐΐΗΗΓΐΚι|
Ονο καβτική Κιάτο *ή
Ανοχές ('*)
Α
"««
^ιπιη1) Με νευρώσεις Λείοι
ΟνΊπ)
12,6
0,099
±10
±12
Ι«.6
0,154
±10
±12
28.3
0.222
±10
±12
0.395
50..1
±8
±9
78,5
0,617
±8
ΐ«
113
±8
±9
0,888
154
1,21
±6
±6
201
1,58
±6
±ό
2,00
254
1-6
±6
2.47
314
±6
±6
380
±5
2,98
±5
491
3,85
±5
±5
616
±5
4,83
±5
804
6,31
±5
±5

Γεωμετρία νευρώσεων

Οι χάλυβες οΛκηιοό σκυροδέματος με νευρώσεις έχον·,
τουλάχιστον δύο σεφές χαραλληλην πλάγιων νευρώσεων
ομοιόμορφο καιπνεμημΐνβν στην «-ριφΐρεια τον
προϊόντος και ΦΕ (σες αχοστάσεις καθ" όλο το μήκος κάθε
σειράς. Μχορσύν να ιη&ρχουν και οίομήκε*; νεορωβεις,
χωρίς όμως να είναι υιτοχρεωτικό.
Οι αλάγιες νευρΐόπεις θα έχουν σχήμα μηνίσκον και θα
κταταλήγουν ομαλά στον κορμό του πραΜντης.
Η χροβολή των πλάγιων νευρώσεων, σε επίκεδο κάθετο
στο διαμήκη άξονα της ράβδου, πρέπει να καταλαμβάνει
τουλάχιστον ίο 75% της κερίφέρβιας της ράβδου που θα
υπολογίζεται αχό ΐην ονομαστική διάμετρο της (βλ.
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£0,75

Ιχήμβ 3.1.2-1 Βγ^ρ

ο,* Η

Η γβνία κλίσης "α" της πλευρά; των χλαγιων νευρώσεων
θα είναι μεγαλύτερη α*ό 45*. Πρέχει να χροβλέκεται
«αμχόλη συναρμογής μεταξύ της πλευράς των πλάγιων
νευρώσεων και τον κορμού της ραβδοο (βλ. £χ. 3.1.2-2).
Ο< γωνίες κλίσης "[!" τιον κλάγΐίον νευρώσείον θα είναι ακ6
35"έως 75" (Ρλ,Σχ. 3.1.2-3).

Α-Α

Γ^νία κλίβης "β", «ψος Η και κλΑνας Ι>

Γ/Λί',Τ/,Γ/./^

3,1.2-3
ί (Γη την τομή Α-Α βλ.

χ, 3. 1.2-2)
Το νι^ος Ιι τον «λογίων νηιρώσεαν οτην κορυφή θα
αχό 0,054 ΐας Ο,ΙΝ «οι 1} μεταξύ τονς Μόοτααη ο θα
είναι αχό 0.54 έως 1,04 (|Λ. Σχ. 3.1.2-2 και ί.1.2-3).
Το χλατος ο κον κλάγκβν νβυρώοοβν θα είναι «ερίχον Ο,ΙΛ
(Ρλ.Σχ. 3.1.2.2).
Εφ* όσον υχαρχονν («ιμήκις νεορώβεις, το όψος «ονς δεν

