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Η χαρτίδα βεωρβίται 6η κανακΝβΙ τις αχαιτήββις ίση
Πίνακα 133.-} αν η μίση «μη τον δέκα δσκιμϊνν είναι
μεγαλύτερη ή μνρότερη κατά χερίκωση από τη
χαρακτηριστική τιμή το» Πίνακα Σ5.5.Μ και πν
ταυτοχρόνως κάθε μια μεμονωμένη τιμή είναι μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη ελαχίστη τιμή (ή μικρότερη αηό την
αντίστοιχη μέγιστη τιμή) ίο» ΓΗνακα £5.5.1-1. Ειην
αντίθετη χερΟττοση η καρτβα αχοοοάπετια
Πίνακας £5.5.1-1 Απαιτηθείς μηχανικών ιδιοτήτων για
τους ββτγματοληΐΓΤίκούς ελέγχους
Μέγεθος

ΛΑρνν·Π^ρΙν

τιμή

τιμή
1.30Γ,
1,07
1,37

κ,,,ι, (Η)
(

^7,00

6.70

" Ο(»(βτν«ί):

Αχό τρεις δηφορεπκές ραβδονς μη χαρτίδας
λαμβάνονται τρία 6οχ(μ» μήκους Ο,ΤΟπ περίπου τα οκοΐα
υχοβαλλονται σε δοκιμή καμψης-ανάίΓαμψης για Φ> 1 2ιηιη
ή αναδίπλωσης γη φ£ΐ2ηιιη. Εκιτυχής Οενρετηη ο
έλεγχος όταν δεν «ροκληβεί ·ραι'>ση ή όταν δεν
εμφανισθούν ρωγμές βτο δοκίμιο. Αν Μα τα δοκίμιο
«εράοσνν Εχιτυχ(Ί>ς τον έλεγχο, τστε η ηαρτ(δα θεωρείται
ότι ικανοΜχεΙ τις απαιτήσεις τσο Κανονισμού αυτού. Αν
έστω και ένα δοκίμιο δεν (κανοχοιεΐ τις
λαμβάνονται δέκα εχαλέαν δοκίμια αιιό διαφορετικές
ράβδους. Η χαρτϋα θεωρείταΛ ότι ικανοποιεί τις
αχσιτήσεις του Κανονισμού αυτού αν ήλπ τα εκιχλέον
δοκίμια «εράσσυν επιτυχώς τον έλεγχο. Στην αντίθετη
περίιποΗτη η ιαρτίδα ακορρύπεται.
Ελεγχος γκομετρικών χαρακτηριστικών
ριας παρτίδας
Αϊτό τρεις διαφορετικές ράβδους μιας χαρΗδας
λαμβάνονται τρία δοκίμια τα οκοΐα χρέλει να κανοκοιαόν
τις απαιτήσεις της Παραγρ. 3.1, Αν όλα τα δοκίμια
«Βράσουν εχιτυχώς τον έλεγχο τότε η παρτίδα θεωρείται
ότι ικανΜοιεΙ τις απαηήσεις του Κανονισμού αυτού. Αν
έστω και ένα οοκίμω λεν ικανοηηεΐ ης αιουτήοεις.
λαμβάνονται δέκα εχηλέσν δοκίμβ ΟΛΟ διαφορετικές
ράβδους. Η )ΐαρτ(5α θεΜρειιαι ότι ικβνοιτΒίβΙ τις
αχαηήαεις τον Κανονισμού αυτού αν όλα τα ειηχλεον
δοιφη χεράσονν ειπτυχώς τον έλεγχο, Στην αντίθετη
περίπτωση η καρτίδα αχηρρϋπεται.
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Ελεγχος χημικής βύβτααης μιας Μφτΐδας
(αφορά τους σνγκολλήβφους χίλυββς)

Αού δυο διαφορετικές ράβδους μιας ηαριΐδας λαμβάνονται
δύο δοκίμια μήκους τουλάχιστον Ο,ΙΟιϊι τα οποία
«•«βάλλονται σε χημική ανάλυση η οκοΐα πρέπει να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Πίνακα 3.5.1-1. Αν όλα τα
δοκίμια περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο τότε η παρτίδα
θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού
αυτού. Λ ν εβτω και ένα δοκίμιο δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις, η παρτίδα απορρίπτεται.

5.5.$
Ο έλεγχος τικ διάβρωσης γίνεται σύμφωνα με την
Παραγρ. 4.2.
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ΜΕΡΟΣ Γ
6
Οι απχειρήοεις διάθεσης ή/και διαμόρφωσης χαλύβων
οπλισμού σκυροδέματος είναι γνωστές και ως "μάντρες".

Διακίνηση

Οι παρακάτω διατάξεις αναφέρονται στη διακίνηση των
χαλύβων οπλιομού σκυροδέματος, μετά την παραγωγή
τους και πριν Τΐ) διαμόρφνσή τους. Αφορούν δηλαδή τη
διάθεση τους αχό τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς, τους
κάθε είδους προμηθευτές και ης επιχειρήσεις διάθεσης.
Κάθε εχιχείρηση διάθεσης
χαλύβων
σκλισμοό
σκυροδέματος πρέπει να ικανοποιεί βασικές απαιτήσεις
σχετικά με την οργάνηση, τον εξοπλισμό και την τεχνική
στελέχωση.
Υποχρεούται να παρακολουθεί
ΐ*;
ενδεχόμενες τροποποιήσεις «βν κατασκευαστικών
απαιτήσεων τ»ν Κανονισμών και να χροβαρμοζει ανάλογα
το προσωπικό και τον εξοχλισμο δημόρφησης των
χαλύβων, αν ταυτόχρονα λειτουργεί και ως επιχείρηση
διαμόρφωσης (βλ. Παραγρ. 7.2),

6.1
Συνκκάται ο τεχνικός να είναι αχόφοιιος τουλάχιστον
μέσης τεχνικής σχολής.

Στελέχωση
οπλισμού

επιχειρήσεων

διάθεσης

Κάθε εχιχείρηση οιαΐΝΐσης ΐητ^ισμού 9α απαο^οΛΐΐ ενσν
τουλάχιστον τεχνική, σ οποίος θα πρέπϊ» να είναι σε θέση
να αναγνωρίζει τις διαφορετικές κατηγορίες των
διακινούμενων χαλήβΜίν, τηρώντας και το αντίστοιχο
αρχείο ιπστοιιοιητικ(ΐ)ν από τους προ|ΐηθευτίς.
6.2

ΑκοΟή κτ,ιιση

Κατά την αποθήκευση τους σι χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος χρέχει να ετναι ταξινομημένοι ανάλογα με
την κατηγορία, την προέλευση, τη διάμετρο, την
ημερομηνία παραλαβής, το μήκος (γι« ευ(Η'»γραμμες
ράβδους) ή άλλα χαρακτηριστικά διαστάσεων και Βάρους
(για ρόλους). Σε κάθε χερΐπτοκτη, κρέπετ να είναι δυνατή" η
εύκολη επιτόπια επαλήθευση της ταυτότητας των
προϊόντων.
Για την αποφυγή διάβρωσης κατά την «χοβήκενση τον
χαλαρών, συνιστώνται ενδεοττικα τα εξής προστατευτικά,
μέτρα:
* Ακοθήκεικη) τοο χάλυβα σε στετασΜίνοΒς χώρους
* ΤσΜΛέτηοη κατά την «ηββήκηκτη ιτβν» σϊ
κατάλληλα υποστηρίγματα,

Τα χαραπάνω χροστατεντικΑ μέτρα εφαρμ
• Στα εργοστάσια και ι «ς αχοθήκες τον χαραγωγών
• ΣτιςίΜίχειρήσειςδιάβεσης ή διαμόρφωσης «Λισμού
• Στο εργοτάξιο πσυ 9α χρησιμοποιηθούν οι χάλυβες, αν
χροκεπαι να παραμείνουν σε α»το για μεγάλο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο κινδυνεύουν να υποστούν
αλλοιώσεις.

Κατά την αποθήκευση τους οι χάλυβες πρέπει να
προστατεύονται «ΗΟ διάβροση, μηχανική φθορά ή πληγές
και οτιδήποτε 9α μπορούσε να επηρεάσει τη συνάφεια
τους με το σκυρόδεμα κα» γενικότερα να αλλοιώσει τα
χαρακτηριστικά ιούς.
Οι χάλυβες πρέπει να είναι απαλλαγμένοι αχό λάδια,
γράσα, λάσκες, χώματα ή προϊόντα διάβρωσης.
Κάθε φορά πον οι χάλυβες
από τον χώρο
αιιοθήκενσης, ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
μεταβολή της κατάστασης τους. Αν η χρονική περίοδος
της αποθήκευσης είναι μεγάλη και οι γενικότερες
συνθήκες οηβαρυμέντς, ο έλεγχος γίνεται και σε
ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα.
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Ιδιαίτερα όταν ο χάλυβας μεταφέρεται με πλοία, τόσο κατά
τη μεταφορά όσο και κατά την παραμονή ταυ στις
αποβάθρες, ενδέχεται να διαβραχεί με θαλασσινό νερό και
γι' αυτό (τρέχει να είναι κατάλληλα προστατευμένος,

Παραγγελία

Η παραγγελία χαλνβων χρεχει να χεριλαμβανει κατ1
ελάχιστον τις εξής χληροφορίκς;
• Την περητραφή της μορφής (χ.χ. ευθιιγραυ|ΗΜ ράβδοι.
ρόλοι κλχ.)
• Τις ποσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία

6.5
Ιτα στάδια διακίνησης εντάσσεται και η μεταφορά από
την εχιχείρηση διάθεσης στο εργοτάξιο.

Μεταφορά

Πρέπει να λαμβάνεται χρόνοΜ ώστε κατά τη μεταφορά οι
χάλυβες να μην υφίστανται χληγές ή φθορές (μηχανικές
φθορές ή διάβρωση). Ειδικότερα δεν απτρΐκεται;
• Η δημιουργία χληγών και εγκοχών ή άλλον μηχανικών
βλαβών
• Η επαφή με ουσίες χσ» χιθανως χροκσλούν μείωση της
συνάφειας ή προβλήματα διάβρωσης
• Η πρόκληση μόνιμων παραμορφώσεων χο»
αλλοιώνουν ία χαρακτηριστικά των χαλύβων,
έχουν χαραχθεί και χεριγράφσνται στην παραγγελία
(βλ. Παραγρ. 6.4> ή όκως έχουν διαμορφωθεί και
περιγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης για
εφαρμογή σε συγκεκριμένο έργο (βλ. Παραγρ. 6.5)
• Η καταστροφή των χτνακϋων ταυτότητας ή η
αλλοίωση της σήμανσης.
6.4

Τυποποιημένα δελτία παραγγελίας, βοηθούν σε αυτήν την
κατεύθυνση. Η διατήρηση τους, σε σχετικό αρχείο, είναι
χρήσιμη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων.
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ΣννοδατηκΛ έγγραφα

Οι χάλυβες οχλισμου χου έχουν χαραχθεί σνμφηινα με τις
απαιτήσεις αυτού του Κανονισμού, χρέχει ηί όλα τα
στάδια της διακίνησης το*»ς να συνοδεύονται αχό:
α) Το Δελτίο Λχοστολής

Οι πληροφορίες του Τεχνικού Δελτίου Ι Ιαράδοσης
μπορούν να περιέχονται στο Δελτίο Λχοσιολής.

β) Το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης, το οχο(ο χρέχει να
περιέχει τ^ χαοακάτΜ χληροφορίες:
Τον αριθμό τον σχετικοί δελτίου καραγγτλίιις
Τη χώρα και το εργοστάσιο χαρσγωγής
Την κατηγορία το» χάλυβα
Τη σήμανση τον χροΤόντος
Τις κοσότητες ανά διάμετρο και κατηγορία
Τον αριθμό τον ΠκττοιηΜητικού £υμμόρφ**<πις ή
τον Πκττοιτοιητικο* Ελεγχου
• Τις όχοιες εργασίες ο^αιιόρφωσιις ίγιναν αχό την
ειιχ€(ρη«η διαμόρφωσης (βλ. Κεφ. 7).
Τα αν(τγραφθ)ΐενα στο Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης
υπέχουν θέση ΥχεύΟυνης Δήλωσης.
γ) Αντίγραφο των χιστοχοτητικών έλεγχο» «πραγωγής,
Πέραν του Τεχνικού Αελτίοο Παράδοσης, κάθε δέσμη
ράβδων και κάβε ρόλος «ρέ*ει να φέρει χινακίδα,
σταθερά συνθεοεμένη, στην οκοία να κερ^χονται κατ*
ελάχιστο οι εξής «ληροφορ&ς:
Η χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής
Η κατηγορία των χαλύβων
Ο μήνας και το έτος καραγωγής
Ο αριθμός χύτευσης
Η περιγραφή της μορ^ής^τ"όύϊΓ*ρβ(όντος και η
ονομαστική διάμετρος
* Η σήμανση.
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Διαμόρφωση - Κατεργασία

7.1

Γενικές απαιτήσεις

_

Η κοπή, η κάμψη και η εν γένει διαμόρφίοπη των χαλύβων
οπλισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κατασκενασικά
σχέδια και τις απαιτηθείς του Κανονισμού για τη μελέτη
και Κατασκευή Εργων αχό Σκυρό&εμα (ΝΕΚΩΣ 95).
Η διαμόρφωση του οπλισμού σκυροδεριατος, γίνεται είτε
στο εργοτάξιο είτε σε επιχειρήσεις διαμόρφωσης οι οποίες
πληρούν τις απαιτήσεις σχετική με την οργάνωση, τον
εξοπλισμό και την τεχνική στελέχωση τους, όπως
ορίζονται παρακάτω.

7.2
Κάβε επιχείρηση διαμόρφωσης οπλισμού 9α απασχολεί
έναν τουλάχιστον τεχνικό, απόφοιτο τουλάχιστον ΤΕΙ, ο
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ορθή Εφαρμογή των
κατασκευαστικών σχεδίων και της μελέτης. Επίσης, θα
πρίπκι να είναι σε θέση:
•

Να αναγνωρίζει τις διαφορετικές κατηγορίες των
διακινούμενων χαλύβων, τηρώντας και το αντίστοιχο
αρχείο την συνοδευτικών εγγραφών χον χορηγούν ο*

•

Να κατανοεί τα κατασκευαστικά σχέδια και τα σχέδια
των ξυλοτνηων και γενικότερα ης απαιτήσεις τον
μελετητή ή του επιβλέποντος μηχανικού σχετικά με τη
διαμόρφωση των χαλύβων, σε συνδυασμό με το
δελτίο παραγγελίας
• Να γνωρίζει τις βασικές κατασκευαστικές απαιτήσεις
των Κανονισμών, σί σχέση με την κοπή και την
κάμψη των ράβ&αν οπλισμού
• Να επιβλέπει την κοπή, την κάμψη, τη διαμόρφωση
των οπλισμών γενικά, καθώς και τις συγκολλήσεις
που γίνονται στην επιχείρηση διαμόρφωσης.
Οι επιχειρήσεις
διαμόρφωσης υποχρεούνται να
παρακολουθούν τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των
κατασκευαστικών απαιτήσεων των Κανονισμών και να
επιμορφώνουν το προσωπικό και να προσαρμόζουν
ανάλογα τον εξοπλισμό διαμόρφωσης των χαλύβων,
Ενδεικτικά αναφέρονται: αναδιπλωμένα
«σχάρες, κλωβοί, σπειροειδείς συνδετήρες.

πλέγματα,

Στην περίπτωση «ου « επιχειρήσεις διαμόρφωσης
παραλαμβάνουν από χαραταγό (ή άλλον) οποιασδήποτε
μορφής πλήρως ή μερικώς κροδΊαμορφωμένσυς ή
προκατασκευασμένους οπλισμούς, διαιηρώίν την ευθύνη
τήρησης των συνολικών απαιτήσεων της μελέτης και των
Κανονισμών σχετικά με την ποιότητα και την τελική
διαμόρφωση των οπλισμών,
73

Κοπή

Μ κοπή ίων χαλύβων οπλισμού πρέπει να γίνεται με
μηχανικά μέσα (ψαλίδι, δίσκο κλπ) και να λαμβάνεται
πρόνοια ώστε να μην κροκαλούτται
κρσκβλούτται,ιιηχανικές
μηχανικές ή άλλες
βλάβες. Η κοπή με
τ^Ττ ΙΜ^^Τ™·™*»^***^^
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Κάρψι»

II ελαχκπτ) διάμετρος τον τύμπανου Ο καθορίζεται κυρίως
αχό την ανηγμένη παραμόρφωση θραύσης του χάλυβα υχό
καμπικές συνθήκες.

Η κάμψη τ»ν ράβδων οχλισμον, «ρέκει να γίνεται μ« μία
ελαχίστη διάμετρο τνμιώνσν Ο, έτσι ώστε να αχα^τιααι
η ρηγμάτωση της ράβδου και να εςοσφαλίζιπατ 1
ακεραιότητα του σκυροδέματος αχό τις αναπτυσσόμενες
τοιτίκα, στην «ίριοχη της καμηόληοης, κιχηρές ηέσεις
άντυγας.

Ο Πίνακας 17.1 ίου ΝΕΚίΙΣ-95 χροβλεκεΐ (σ παρακάτω
όρια:

Η ελάχιστη διάμετρος καμχόλακπ|ς δίνεται στον Πίνακα
Ι7.1τοοΝΕΚΩΣ-95.

•
•

Γη Φ<20ιηιη
Γη Φ220ηιπι

Ο=4Φ
Ο-7Φ

Σημειάνειαι Αη διεθνώς δεν νχαρχει <η*μφωνΙα σχετικά με
τις ελάχιστες δημέτρσυς τ«ν τνμίτάνοιν για τ·) δοκιμή
κάμψης-ανάκαμψης. Ετσι:
•

Κατά το ΕΛΟΤ 97 1, για 5500» :

Φ<Ι8π>ηι
Ι8π>πΚΦ<25ιηηι
Φ>25ηΐ(ϊΐ

ΟίΦ
1>ΙΟΦ
Ο=Ι2Φ

Κατά το Ο1Ν 488, για Β3Ι 500>:

Φ<Ι2ικπι

Φ~Ι4 ΐϊΐιη και 16τππι
20π)τη<Φ<28ιηηι
*

0-8Φ

Κατά το ρτΕΝ 1 0080-3/99, για Β500Β:
Φ<Ι6π)Γπ
Ι6η)Π)<Φ<25ιιΐ(π

Λχαγορεόετσι η ειηινευθυγραμμιση καμφθεΕσας ράβίου.
Η κάμψη των χαλύβων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με
μηχανικά μέσα και με τη βοήθεια τυμκανων έτσι ώστε το
καμήλα τμήμα της ράβδου να έχει σταθερή ακτίνα
καμπυλότητας. II κάμψη χρεχει να γίνεται με σταθερή
ταχύτητα χωρίς κραδασμούς. Η κάμψη με φλόγα
αναγορεύεται.
Οι εγχειρήσεις διημόρφωσης υιτοχρεούνιαι να διαθέτουν
τον κατάλληλο εςοκλκιμό για την κάμψη («ν χαΛνββιν
σύμφωνα με τις αχσιτήσεις τ»ν Κανονισμών.
Απαραίτητης χρέχει να νηάρχσνν όλες οι απαιτούμενες
διάμετροι των χείρον και τνμχσνων.
7.5

Σ«νκ6λλΐ|ΐπ|

Οι συνδέσεις ραβδαν οχλημοή με συγκόλληση
επιτρεικτοι να γίνονται στις αηχεψήσεις δημόρφνοης,
στο εργοστάσιο ΜΗ στο εργοτάξιο. Οι εητρειιομενες
μέθοδοι συγκόλλησης και οι τροχοί σύνδεσης
περιγράφονται στην Παραγρ. 8.3.2.
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7.6

Έλεγχος κ«ιηραλ·ρ^οιτλιο|»ύ ντο έργο

Κατά την καράδοση τ«ν χάλυβα* ΦΓΟ έργο, ο
μηχανικός ελέγχει με βάση τ,ο ΔελΗο Παραγγελίας και το
Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης της εχιχώρησης («άφεσης ή
διαμόρφωσης αν οι χαραλαμβανόμενοι χάλυβες καλνχτονν
τις βασικές απαιτηθείς «κόιητας και διαμόρφωσης *ο»
έχουν τεθεί. Σε κερίχτιοση ασυμφωνίας αναγορεύεται η
ενσωμάτωση τους στο έργο, εκτός αν γΐνσνν πρόσθετοι
κατάλληλοι έλεγχοι, (βλ. και Παραγρ. 5.5).

7.7

Διαμόρφ«Μη οκλιαρσύ ντο εργοτάξιο

Στην ιτερίπτωση διαμόρφωσης τον οχλισμσό στο έργο
ισχύουν οι ί&κς σκοπήσεις σχατς και για τη διαμόρφωση
α·λισμσ6 σε επιχειρήσεις διαμόρφωσης οιιλισμού.
Υπεύθυνος γα την εχάρκεια και την καταλληλότητα ισυ
εξοχλισμσύ 1ηαμήρφ«βσης είναι ο αρμόδιος εργολάβος ή
γολαβος.

ΊΛ
Χε ορισμένες κατασκιτνες μιτορεί να εχιτρ£*εται μικρότερη
ακρίβεια ενώ σε άλλες μκορεί να αχαιτείται μ^αλύτερη
ακρίβεια. Λυτό χρέηει να δηλώνεται οτα σχέίια, ατειδή
έχει σημαντική εκβραση στο κόστος. ΥιιερΡολίκή μικρές
ανοχλς «οξάνονν κατά κολύ το κόστος τοκοθέιησης το»
οιιλισμον κεραν τον ότι ενδέχεται να είναι αδιάφορες γη
τη σιιμκερίφορά των δομικών στοιχϋίιΐίν ή και να μη
μχοροΑν να τηρΐ|θοΰν. Οι τιμές χο» δίνονται εδώ είναι αχό
το ΟΡ.Β 164 και αντιστοιχούν σε "καλής χηοιητας"
εργασία σχετικά με την τοχοΦετηοη και διάταξη τσο
οκλισμού.

Ανβχές διαμορφΐοσης και τοποθέτησης
ράβδων οπλισμού σκυροδέματος

Οι ράβδοι οκλισμού σκυροδέματος όιιως διαμορφώνονται
στο έργο, χρέχει να ικανοποιούν τις καρακάτω ακαιτήσεις
ανοχών, οι ακοίτ,ς αντιστοιχούν σε πιθανή απόκλιση Δι
μας οιάσιασης ί σε σχέση προς την ονομαστική της τιμή:
•

Ανοχές μήκοικ; κοττής ίνός ευθύγραμμοι) τμήματος
μήκους Ι,:

Ανοχές μήκους κεκαμμένου τμήματος μήκους Ι,:
5ιπ

Ί

[>|,5ηι
Ανοχές αιτόοτασης μεταξύ διαδοχικών παράλληλων
ράβδων, για απόσταση υ μεταξύ των ράβδων:
ί<0,05ιο
ΛΙ..-± 5ιτιηι
0,05ιτι<Ι><0,20ιη
0,20πΚΐ,<0,40τπ
Ανοχές εχικάλυψης του οχλισμού: Ισχύουν οι τιμές
της Παραγρ. 5.2.9 το» Κανονισμού για τη μελέτη και
Κατασκευή Εργων αϊτό Σκυροδεμα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ1ΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ)
8

ΤοχοΟέτηση ονλιαμών

8.1

Διάταξη - £τητκρΑη|σς -
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θα λαμβάνεται πρόνοια γα:
• Σομμόρφοση προς το χρονικό προγραμματισμό το*ι
έργου και προς τις απαιτούμενες ανοχές
• Ικανοποίηση των απαπήσεαν σχετικά με ης
αποστάσεις και τις ενώσεις των ράβδων, καθώς και με
τις εχικαλήψεις τον οπλισμού και με το
μήκος
παραθέσεαις κβν ράβδων
• Λμεταθετότητα των ράβδην και σταθερότητα τον
κλωβού
• Λυνατότητα εντνπήσεαις, διαστρήσεως και δονήσεως
του σκυροδέματος.

Η διαμόρφωση και συναρμολόγηση του οπλισμού μπορεί
να γίνεται:
• Σε εχνχειρήσεις διαμόρφωσης σπλιομού
• Σε ειδικό χώρο το» έργον
• Στην άμεση γειτονιά του δομικού στοιχείου, επί του
ξνλοτύπου.

Οταν Μ συνδετικές τον τοιχιομάτωνΑπιοστΒλωμάτων (ή
δοκών) δεν είναι καλά στερεβμένσι στις διαμήκεις
ράβδους, είναι δννατόν κατά τη σκυροδέτηση να
παρασυρθούν στη βάση του ατοιχείον χαιρΐς μάλιστα αυτό
να γίνει αντιληπτό ή οι διαμήκεις ράβδοι να μετακινηθούν
και νο μην παραμείνουν στη θέση τσος.

Η συναρμολόγηση τον οπλισμού πρέχει να παρουσιάζει
οαρκή αντοχή, ακαμψία κηι σταθερότητα ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι ράβδοι δε θα μετατεθούν από την
χροκαΟαρισμένη θέση τους κατά τη μεταφορά,
τολυΟειηϋη και σκυ

Γα την εξασφάλιση της σταθερότητας, όταν ο οπλισμός
δεν συναρμολογείται ελίιόπυιι, είναι δυνατόν να
χρη9ΐμοχον|βούν δευτΕρεϋονσΕς (βοηθητικές) ράβδοι
οπλισμού οι οποίες γενικά θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν
στην ανάληψη της έντασης. Η τοποβέτηοη, όμως, αυτών
των πρόσθετων ράβδων οπλισμού πρίπει επίσης να
ικανοποΐίί τις βασικές απαιτήσεις των Κανονισμών, κατά
την κρίοτ] του Μηχανικού.
II σύνδκιη/ονγκράτηΓτη τιον ρόρίκιιν μηαξύ τους μπορεί
να γίνει με ίναν ππό ιούς παρακάτω τρΛκους:
• Με σύρμα διάμετροι» Ι έως 2ιηηι (<™νηθέστερα) απλό
ήδυτλό
• Με ειδικά εξαρτήματα (σπανιότερα)
• Με συγκόλληση (στην περίπτωση αυτή οι
συγκολλήσεις πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
ιης Παραγρ. 8,3,2.2),
Η ακρίβεια της τοποθέτησης αφορά τις αποστάσεις και τις
ενώσεις των ράβδων μεταξύ τους καθώς και τις
αλοστασεις από τον ξυλοτυπο ή την ελεύθερη επιφάνεια.

Ο οπλισμός «ρε™ να εξασφαλίζεται «ναντι μετατοπίσεων
και η ακρίβεια της τοποθέτησης πρέπει να ελέγχεται πριν
από τη σκνροδετηοη.

Για τις απαιτήσεις σχετικά με τους αποσταιήρες βλ
Παραγρ. 8.2.4.

Η ελαχιοτη επικάλυψη τον οπλισμού πρέπει να
εξασφαλίζεται με κατάλληλα «τηρΐγματα, νκοΟέματα και
αποστατήρες.

Μ απαίτηση αυτή κανονικά θα πρέπει να έχει ικανοποιηθεί
ήβη από το στάδιο της μελέτης κπι σύνταξης τον
λεχτομερειών όχλισης.

Σε περιοχές \ιε έντονη κνκνβκπ) τον οπλισμού πρέπει να
εξασφαλίζεται
η δυνατότητα
διέλευσης
δονητή,
τουλάχιστον κατά εύλογες αποστάσεις, όσες επιτρέπονται
από τη ρευστότητα του σκυροδέματος ή άλλους
παράγοντες.

Το λάδωμα τον ξνλοτόκου θα χροηγείται της τοποθέτησης
τον οκλνμού.

Σε κάθε περίπτωση οι οπλισμοί πρέπει να προστατεύονται
από οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνάφεια του
οπλισμού με το σκυρόδεμα. Οι χάλυβες πρέπει να είναι
απαλλαγμένοι από λάδια, γράσ^α;-Αάσ^ς, χώματα ή
προϊόντα διάβρωσης.
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8.2

Επικαλύψεις - ΑΜΜίκηήρες - ϊΐροοτανία
αναμονών -

Προβλέπεται ελαχίστη επικάλυψη το» οχλισμού για
λόγους ανθεκτικότητας, συνάφειας και πυρασφάλειας.
8.2.1 Η ίλάχιπτη ππκαλνψη πο» απαιτείται γικ λόγους
ανθειπικάιητας δίνεται από τον ΝΕΚΩ&95 (Παραγρ.5.1.
και
Πίνακας
5. 1 ), συναρτήσει
των
συνθηκών
χερφαλλοντος. του είδους του δομικού στοιχείου, της
ποιότητας τον σκυροδέματος και της χρήσης τοι» έργου.
8.1.2 Η ελαχίστη επικάλυψη χου απαιτείται για λογούς
συνάφειας δίνεται επίσης από τον ΝΕΚΩΣ-95
(Παραγρ. 17.5 και 5.1)
8.2.3 Η ελάχιστη επικάλυψη ιόν απαιτείται γι
πυρασφάλειας,
δίνεται
αχό
τον
Κανονισμό
Πυροπροστασίας Τ«»ν Κτιρίων, ανάλογα με τον
απαιτούμενο δείκτη χυραντ(ητα«τκ·

8.2.4
Μ απαιτούμενη απόσταση των αποστατήρων εξαρτάται
από τη διάμετρο των στηριζόμενων οπλισμών, τη
δυσκαμψία του στηριζόμενου χλέγμστος οπλισμό», το
βάρος χου απαιτείται να αναληφθεί κατά την κατασκευή
και σκυραδέτηση καθώς και από την αντοχή και
δυσκαμψία τον ίδιον των ακοστατήραιν.

Πρέπει να προβλέπεται ένας ικανός αριθμύς αποστατήρην
και στηριγμάτων/«ιτοβΐματ«βν για τη συγκράτηση το»
οχλισμού στη Αεση του. Οι ακοστατήρες σε μεγάλες
οριζόντιες επιφάνειες πρέπει να έχουν ικανοποιητική
αντοχή ώστε να φέρουν χωρίς σημαντική παραμόρφωση
το βάρος το« οπλισμού καθώς και την πρόσθετη
καταπόνηση χον εισάγεται κατά τη σκυροδέτηση αχό το
βάρος τον δΐΐ|ΐχό}ΐεν<ον τεχνιτών και του νωπού
σκυροδέματος. Οι αποστατήρες σε μεγάλες οριζόντιες
επιφάνειες χρέχει να είναι ικανοί να φέρουν τουλάχιστον
το βάρος ενός ατόμου.

Μεταλλικοί αποστατήρες κάθε είδους, «ε επαφή με την
επιφάνεια του σκυροδέματος, δβ συνιστώνται επειδή
κινδυνεύουν οι ίδιοι από διάβρωση, ενδέχεται δε να
προκαλέσουν γαλβανικά στοιχεία με τον κύριο σχλισμό.

Τα τμήματα των αποστατήρφν χον έρχονται σε εχαφή με
την επιφάνεια του σκυροδέματος χρέχει να έχουν
ανθεκτικότητα, σταθερότητα όγκου και να μη συμβάλλουν
στη διάβρωση τον οπλισμού.
Οι αποστατήρες αχό κονίαμα πρέπει να έχουν
χαρακτηριστικά και εμφάνιση ανάλογα με εκείνα τον
περιβάλλοντος σκυροδέματος.
Οι αχοστατήρκς δεν χρεχει να αλλοιώνουν την τελική
εηφάνεα του οκι>|)οΚέματος.
Οι αποστατήρες μεταξύ στρώσεων οπλισμού, για την
εξασφάλιση της επιθυμητής απόστασης μεταξύ των
παράλληλων στρώσκων, μπορεί να είναι και μεταλλικοί.
Στην χερΕχτωση αυτή χρέχει να είναι από την ίδια
κατηγορία χάλυβα.

8.2.5 Πρ

Για την προστασία των αναμονών από διάβρωση, και αφού
προηγηθεί καθαρισμός (π,χ. με συρματόρΌυρτσα), μπορεί
να γίνει επικάλυψη των ράβδων (π.χ. με ασφαλτόμιγμα) ή
και εγκιβωτισμός των ράβδων σε σκυρόδεμα, το οποίο
μελλοντικά θα καθαιρεθεί.

Οι αναμονές ράβδην οπλισμού κάθε είδους χρέχει να
παραμένουν ευθύγραμμες και να προστατεύοντα* αχό
διάβρωση,

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ {ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ)
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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όχι μόνο για ία βνδβχόμβνα
1
γυμνά μήκη ράβδων αλλά, κυρίως, και για τις θέσεις απ
όπου αναδύονται οι αναμονές.
Εάν «αιτηθεί, της σκυροδέτησης θα προηγείται
καθαρισμός την ράβδων αϊτό σκουριές ή επιχρίσεις κάθε
είδοος με συρματόβουρτσα ή άλλα μέσα.
8.2.6
Σημειάνειαι ότι ο επιδερμικός οπλισμός δεν έχει την
σκοπούμενη επικάλυψη κα< αρά είναι πιο ευάλωτος έναντι
διάβρωσης ή και πυρκαγιάς με αποτέλεσμα μειωμένη
διάρκεια ζωής ("Ουσιαζόμενος οπλισμός"). ΓΗ το λόγο
αοιδ, και ήταν δον είναι δυνατή η αντικατάσταση το»
ενδεχομένως διαβρωθέντος επιδερμικού
οπλισμού,
συνιστάται να εξετάζονται και λύσεις χου δε απαιτούν
χρήση επιδερμικού οπλισμού ή λύσεις με χρήση
επιδερμικού οπλισμού ανθεκτικού σε διάβρωση, «πα την
προϋπόθεση ότι <« κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει
ασυμβατότητα με τον κΐίρίως οπλισμό.

Επιδερμικής οπλισμός

Οταν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ειδικού λεπτού
εκιδερμικού οπλισμού θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
ΝΕΚΩΣ-95 Παραγρ. 5.1 κα» 15.6.

Ενώσεις
&3.1 Ενώσεις |ΐη παράθεση
Στις κεροπώσεις προσθηκών, ενδέχεται τα υπάρχοντα
μήκη τον αναμονών να μην είναι επαρκή και έτσι η έναση
με παράθεση να μην είναι εφικτή. Σιην περίχτβιση αυτή
πρέπει να εφαρμόζονται άλλον τύποι» ενώσεις «η»ς κ.χ.
σκγχώλληαη ιοβ νέου οπλισμού στον χαλαιό κατά
παράθεση, σύνδεση με μηχανικά μέσα (μσύφες κλπ).

Η διάταξη των ενώσεων και το απαιτούμενο μήκος
παράθεσης ορίζονται στην Πηραγρ. 17.7.2 του ΝΕΚίΙΣ95.

8.3.2 Ενώσεις με <η>γκ6λλφη|
Οι ενώσεις με συγκόλληση καλό είναι να αποφεύγονται
στις κρίσιμες περιοχές.

Η διάταξη των ενώσεων με συγκόλληση ορίζεται στην
Παραγρ. 17.7.4 το« ΝΟΚΩΕ-95.
8.3.2.1 Δυνατότητα σύνδεοης με συγκόλληση
Γιπ ιις κατηγορίες των ονγκολλήσιριβιν ]ρΛήρ»ν 34003
και 55003 η συγκολλησιμότητα θεωρείται αυταπόδεικτη,
όταν η χημική σύσταση ικανοποιεί το κριτήριο της
σντκολληβιμότητας, Αίτιος δόθηκε στην Παραγρ. 3.5.1
αυτό» του Κανονισμού.
Για τις κατηγορίες των συγκολλήσιμων υπό προϋποθέσεις
χαλύβων 5220, 8400 και 8500
είναι επιτρεπτή η
συγκόλληση μόνο κατά παράθεση, με την προϋπόθεση ότι
η σνγκολλησιμόκμα έχει νροηνονμένίΛς ελεγχθεί με
δοκιμές εφελκυσμού και κάμψης, όπως περιγράφεται «την
Παραγρ. 3.5.2 αυτού του Κανονισμού.

Το υποστήριγμα συγκόλλησης ((^οκίης πιβίβτίι!)
χρησιμοποιείται για να παρεμποδίσει το κάψιμο της ρίζας
(το στενότερο δηλ. σημείο της λοξοτομής στο οποίο
γίνεται η έναρξη της συγκόλλησης) της συγκόλλησης και
την εκροή τήγματος.

Οταν χρησιμαηκείπ» υποστήριγμα της συγκόλλησης πο»
τήκεται, ΓΟΙΕ πρέπει και αυτό να ικανοποιεί τις ίδιες
προδιαγραφές χημικής σύστασης με το μέταλλο βάσης.
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Βλ. και Σχόλ» Παραγρ. 8.3.1.

Όταν πρόκειται να συγκολληθούν «αλαιές αναμονές με νέο
οπλισμό, τότε τόσο ο νέος όσο και ο χαλαιός οπλισμός
πρέπει να ελεγχθούν ως «ρος τη ο^γκολλησιμοτητά τους
σύμφωνα με τα χροηγόύμβνα. Ειδικότερα αν ο παλαιός
«πλισμός είναι ακό άγνωστη ποιότητα ή κατηγορία κον
6εν ανήκουν αποδεδειγμένα στις συγκολλήσιμες πρέπει να
ελεγχθεί είτε με βάση τη χημική το» σύσταση
(Παραγρ. 3.5.1). είτε με βάση ιη μηχανική αντοχή σε
εφελκυσμό και κάμψη (Παραγρ. 3.5.2). Αν δεν
ικανοποιείται κανένα από τα δύο προηγούμενα κριτήρια ή
αν είναι αδύνατη η δειγματοληψία για έλεγχο δεν
επιτρέπεται να γίνει συγκόλληση και η σύνδεση πρέπει να
γίνει με άλλα δόκιμα μέσα.

8.3.2.2 Μέθοδοι συγκόλλησης και τύποι (τ^νσεοης
Για τους συγκολλήσιμσυς υπό προϋποθέσεις χάλυβες, κάθε
άλλη μέθα&ος συγκόλλησης και τύπος σύνδεσης θα
οδηγούσε σε σύνδεση με σημαντικά μει«>)ΐένΐ| αντοχή.

Οι συγκολλήσιμοι υπό τφσΟποθέσεις χάλυβες οπλισμού
(Παραγρ. 3.5.2) ττρέιτει να συγκολλούνται μόνον κατά
λαραθεση
και
αποκλειστικά
με
χρήση
ηλεκτροσυγκόλλησης, δηλ. είτε με χειρωνακτική
συγκόλληση τόξου με εχενδεδυμένα ηλεκτρόδια, είτε με
ημιαυτόματη συγκόλληση τόξου |ΐε κροοτατευτική
ατμόσφαιρα μιγμάτιον διοξειδίου του άνθρακα και αργού
ΟΟ,-Α (ΜΛΟ). II συγκόλληση κατά «αράθεση εκτελείται
σύμφωνα με την Παραγρ. 8.3.2.3 και ΤΟ Σχ. 8.3.2.3-1,
Οι (τυγκολλήσιμοι χαλνβες (Παραγρ. 3.5.1.) μπορούν
κατά περίπτωση να συγκολληθούν με (βλ. Πίνακα 8.3.2.2-

1):

Μ αυτογενής συγκόλληση γίνεται >Λ)(>ίι>>ς με δύο τεχνικές:
» Με σημχίεσΐ] και ηέρ» (ρη»ιιτβ-ςΗ<! ντςΙΟΐη^), και
• Με οηνθηρισμσύς (Πκΐι

• Χειρωνακτική συγκόλληση τόξον με εκτνδεδυμένα
ηλεκτρόδια
• Ημιαυτόματη συγκόλληση τόξου σε ιτροστατευτική
ατμόσφαιρα ΓΟί-Λ (ΜΛΟ)
• Σημειακή συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση
• Αυτογενή συγκόλληση.

Ακαγορενεται η χρήση οξυγονοκόλληοης.
Στον Πίνακα 9.32.2 που ακολουθεί δίνεται η συμ()ατότητα
τον τυχών σύνδεσης με τις μεθόδους συγκόλλησης για
τοιις συγκολλήσ[)ΐονς χάλυβες οκλισμου σκιιροΜματος.
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Πίνακας &&2.2-1 Πβίί· «»«ρ|»γής τ«ν ρεθόδαν «υγκόλληνης γκ νυγκαλλήσιμονς χάλυβες «χλιαρού σκυροδέματος

1
Μέθοδος
ΦνγκΑλιιηις

)
2
3
4
5

6
7
8

«

Ι ΙλΕκτροσυγκόλληση
τόξου με (ηιενδκδυμενα
ηλεκτρόδια (Κ)

2
Τύπος
«ννοκαης

Μεταπική
Με λωρίδες
Κατά
καρβθτσί)
ή
Ι Ιμ «αυτόματη «£
Σιαυρωτή
ατμόσφαιρα (XV Α
συγκόλληση
(Μβΐ-πΐ Λ<Λίνοθ83Με άλλα
ΜΑΟ)
στοτχεία
Με συμπίεση και αέριο Μετοχική
Με σΛτνθηρισμσύς
Μετωπική
Σημειακή με
Κατά
ηλεκτρική αντίσταση
παράθεση
(Γϊ5Ϊ5ΐ3η« ννο)(Ιΐτΐ£)
Σταυρωτη

4
5 Ί
6
3
Περιοχή ονομαστικών διαμέτρων «ε
•ΜΗ

Φέροονβ;
συνδέββις
Λπλίς
Πλέγμα
|>608«
«ή(Ιε
ι&σνς
20-32
6-32
8(6)- 12
6-32
8(6)- 1 2

Μη φέρουβες
«νν&ένεις
Λιώίς
Πλέγμα
ΜΪΟί
ΐχίμΐοι
Γίδιτυς
»
β(6)-12
6-32

6-16

8<6Η2

6-ί2

6-32

-

6-32

14-32
6-32
-

-

6-12

4-12

6-16

4-12

6-32

Ί-12

Φερουκς σίΛΚοεις
- χ - ΜΟΜΠκή

Στουρωτή

8(6)- 1 2
Μη
·*

+

Παρατηρήσεις:
Ι. Λ*ό τις τεχνικές αυτές η σημειακή συγκόλληση με ηλεκτρική αντίσταση δε ηυνιστάτιη για το εργοτάξιο, «αρά μόνο για
το εργοστάσιο (ή άλλους κατάλληλους χοίρους), διότι αηατεΐ συνήθως πταΟερά εξοπλισμό. Ολες οι άλλες τεχνικές
μκοραύν να χρησιμσχσιηΟοΰν και στο εργοτάξιο.
2, Οι εντός παρενθέσεως τιμές αφορούν την ημιαυτόματη τεχνική ηλεκτροσυγκόλλησης με μίγμα ΟΟ,-Λ.
3, Λν στην (δια γραμμή τσυ πίνακα αναφέρονται απλές ρά|*βοι και πλΐγματα. τόιε (««ορούν να συγκολληθούν και μεταξύ
τους.
4, Στην περΐχτιικιη της τεχνικής με πνμκΐεση και αέριο μπορούν να συγκολληθούν μετωπικά ράβδοι με διαφορά διαμέτρου
έως 3 πιιη.
3. Στην περίπτωση της τεχνικής με σπίνβηρίσμσύς μπορούν να συγκολληθούν μόνο ράβδοι με την Ιδια διάμετρο. Στην
περίπτωση σταυρωτής συγκόλλησης, είτε με ηλεκτροσυγκόλληση, είτε με αντίσταση, ο λόγος της μικρότερης χρος τη
μεγαλύτερη διάμετρο δεν κρέκει να είναι μικρότερος από 0,57 στην χερίπτοκτη φερσυσών συνδέσεων και από 0,28 στην
περίπτωση μη φερσοσών ουνδ&ιηην.
6. Για τις μεθόδους συγκόλλησης 6, 7, 8 και 9 λεπτομέρειες δίνονται στο Παράρτημα Π4.
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8.3.23 Ηλεκτροσυγκόλληση τόξου
Χρησιμοποιούνται δύο τεχνικές:
• Η χειρωνακτική ηλεκτροσίίγκόλληοη τόξο» )ΐε
ε*ενδεδ»μένα ηλεκτρόδια, και
• II ημιαυτόματη σνγκΰλληοη τόξου με κουλούρα
σύρματος (σιινκχές ηλεκτρόδιο) ΜΗ προστατευτικό
μίγμβ αερίου €Ο}-Α (ΜΑΟ).
Για τοος σνγκολλήσιμους χήλυ[)ες εφαρμόζονται οι εξής
τόκοι σύνδεσης:
• Κατά παράθεση

•

Λκρο με Ακρο (μεπβκικΑ)

• Ετανρωτά
• Μελάδες

•

Με αλλά δομικά στοιχεία.

Παρακάτω 8ίνοντπι λειττομέρειες για κάθε τνπο <τΐ>νδε»Π(ς,
Στην κατά παράθεση σύνδεση <Ν ράβδοι τίθενται σε επαφή
όσο εππρ&κανν οι νευρώσεις. Η ραφή γίνεται χσιρΕς
διακοπή και μπορεί να γίνει σε ένα πέρασμα. Στην
ΐίΕρίτΐωπη κατακόρυφων ράβδων η ηλεκτροσυγκόλληση
και τον δίκ* ραφών γίνεται οπή κΛιω κρης ία χάνο».

«ατά πσράθκση. Γίνεται αυστηρά από τη
μία πλευρά μβ 6ύο ραφές (Πίγκόλληοης μήκους Μ <όκα» Λ
είναι η ονομαστική διάμετρος την ράβδων) , όκως
Φαίνεται στο Σχ. Κ.3,2,3-1. Οι ραφές τ»|ς
ξεκινούν αχό έξω (σημβία -Ν τον Σχήματος] και
κροχηραύν ιιρος ΓΠ μίσα (σημεία -2- του Σχήματος) κατά
τέτοιο τρόπο ώστε νο ακομένει σνάμεσα οτις αιιολήξεις
(σημεία -3- τον Σχήριατος) ένα διάκενο 20

<3)

'.ϊϊ
\

1

(2)

(Μ
Τομή Α-Α

ΙΓ

20ιτπτι

--*-!

-II-

κατ&καράθεση

• Σν*(ε<π| άκρο μα Ακρο (μετηκική). Εφαρμόζεται
στσυς σννκολΛήσίμονς χάλυΟες με Μμετρο 20πιηι και
άνω, και Εκτελείται μετά αϊτό διαμόρφωση τιαν άκρων,
όλαις φαίνεται στο Σχ. ί.3.2.3-2 <α). Τα κορδόνια (ραφές
συγκόλλησης) εφαρμόζονται με τη σειρά χσυ σημειώνεται
στο (διό Σχ. 8.3.2.3-2 (Ρ).
Στο σημείο συγκόλλησης η Μμετρος της ράβδου μκορεί
να αιτηθεί κατά τη ανγκολληση μίχρι 1,2(1 όκιτ» <1 η
ονομαστική διάμετρος των ράβδων.
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Σχήμα 83.23-2 £νγκ<λληιη| Ακρο με άκρο (ρετακική)
Το πρότυπη ΕΛΟΤ 971 κροβλέιτει μονό τη λοξοτομή του
Σχ. 8.3.2.3*2. Ωστόσο και οι Αλλοι τύποι λοξπτομών του
Σχ. 8.3.2.3-3 είναι χρήσιμοι, αναλόγως;
• Της διαμέτρου της ράβδου
• Της πρόσβασης για μετωπική ουγκόλληση στον
οηλισμΑ από τη μία ή και από τις δυο «λευρΛς
• Της κατεύθυνσης ίων ράβδων (οριζόντιας ή
κατακόρυφης).

Οι διάφοροι εκιτρτιιτίΗ ΓΟΙΚΜ χοοετοΐ|ΗΗΤ<ας τ<·ιν ά«:ρ«>ν
(λοξοτομές) για τη μετωχική σύνδεση δίνονται στο
Σχ.8.3.2.3 -3.

ΓΙρΑα|1η<η|κηιπΗ<ίης

ΙΙρόοΡηιτη Οίήτη μί<ι
ηλβιρά

2π*η

2-ΐπιπι

* οε κητηκόρηψη θίχιη
Σχήμα 8,3.23-3 ΛιΑφορο* Τ<ΜΤΟΙ ιτροβτο<|ΜΐΗας τα*

οηπ>ρ«ιτ4. Εκτελείται χ«*ρ*ς
προετοιμασία των ράβδων (βλ. Σχ.8.3.2.3-4).

καμμ(α

Τομή Λ-Α
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ρι ).«»<Ι«ς. Οι λβρββ; οΐνίβοης 4ν« «β*
σνγκολλήοιμη ράβδο χόλ*0α οκλημοό σκυροδέματος ή
αχό άλλο συγκολλήσψβ χάλυβα. Οι ράβδοι τΐθβνπη σε
επαφή μεταξύ τους (βλ. Σχ.8.3.2.3-5). Η ραφή τ*νεται
χωρίς διακοπή και μχορεί να γίνει αε ένα κέρασμα
(πάο-σο). Οι συγκολληθείς γίνονται μόνο από τη μία
πλευρό.
II συνολική διατομή πον ϋύσ λωρΗΐων πρέπει να είναι
τουλαχκπον ίση προς τη διατομή «*ν ράβδων χσν
συνδέονται, εφόσον οι ράβδοι και οι λωρίδες είναι από ΤΟ
Ιδιο υλικό (με την (δια μηχανική αντοχή). Διαφορετικά η
συνολική διατομή των λωρίδων θα πρέπει να
προσαρμοσθεί σε σχέση προς αυτή των ράβδων, με βάση
ίο λόγο ι«ν ονομαστικών ορίων διαρροής των δι'κι υλικών
ώστε να έχουν την (δια φέρουσα ικανότητα,

Α-Α

Ή
ι '

~"Α

1

ι

1

$
'$[
-1ί

Ι1οημπιι^ιΓνηϊ<ΠίίΛΜ«ι^βΒΐΐΓΛΧΐ|Β%(ΐίΓ^ΐ'(^(ί«»(5Γ*(Λ«»ς
Ανόι [
Ιίς Βιήμκιρος Λ* λπμρ*«Μι η μίφΑηρη ακΑ ης (Ί*(»ηΐϊ <», «ιι ιΐ)

8.3.2^-5 ϊ:ύν8ε«ΐ| |« λωρίδες
• ΣννΒίαεις ράρβίαν χάλυβα οκλισμού
|κ άλλα βορΐΝ& (ΐιοιχείβ από χάλυβα. Οι συνδέσεις αυτές
γίνονται με δύο τρόπους:
α) Με κληφική επικάλυψη της ράβδου εχΐ του
ελαβρατος, από τη ρ(α ή και αχό τις βΰο όψεις,
Τνκικες μορφές συγκόλλησης δίνονται στα Σχ.
8.3.2.3-6 κ«ι 8.3.2.3-7 με κορδόνι είτβ από τη μία
μόνο πλευρά της ράβδου, είτε και από τις δύο. Το
χάχρς του κορδονιού συγκόλλησης πρ&κι να είναι
Ισομκ 0,3<1, (βλ. Σχ. 8.3.2.3-8).

1!νν8έβης ρε πλευρική επικάλυψη α«ό
τη μια ή και από τις δύο όψεις του
ελάσματος με κορδόνι συγκόλλησης
μόνον ακί τη μια πλευρά των

ΦΕΚ3Θ1
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Μ
Μ
Ι

(

Ι«<Μχ(0.4<14πιπι]

8Λ2.3-7 Σ«νβ<αεις μ< κλενρική εχικ&λυψη ακό
τη μια ή και ακό τις δύο όψεις του
ΕΑΑαΐΜηνζ |ΐε κορο^η 9ν^^κνλΑΐ|σΐ|ς
κη» αχ6 τις δύο >τλα>ρές την ροβδίον

α α 0,3(1

ί.3.2,3-β Πάχος κορβονωό «ηητκόλλησης για ης
κηνΜΦεις τβν Εχ. Λ.3.23-6 κ«ι Κ3.23-7
Οι ληπομίρειβ; αναφέρονται οτο χάχος τον
σε σχέση με ίο «αχός της ράβδου, το μήκος τ«ν
<η>γκολλήσεαιν και την απόσταση τους. VI τελευταία
πρέπει να είναι αρκετή, ώστε κατά την εκτέλεση της
συγκόλλησης να εξασφαλίζεται κρόαβαοη <πη ρίζα
της.
Με «νγκόλληση κατά την ακμή τον ελάσματος
Τυίκκές μορφές δίνονται οτπ Σχ.8.5.2.3-9, -10 και -1 1.
Οι δΜΟΐάσΕίς αναφέρονται σε σχέση με το κάχος ίων
στοιχείοιν χου «ννΰέονται.
5ύο ή κερισοότερες ρά(ϊθ« να
συγκολληθούν ε»ί τσ» (5ισυ δομικού στοιχείου. Τότε η
ακόστασή τονς (εν χρεχει να είναι μικρότερη ακύ 2α,
ώστε κατά την εκτέλεση της συγκόλλησης να είναι
κρόοβαση στη ρίζα της·
Στην ικρίηταιση τ<αν σννίέσεβν τοον Σχ. β. 3.2. 3 -9 και
-10, οι οπές ιτρεχει να έχουν τόση διάμετρο ώστε να
εχιτρέχσυν την είσοδο της ράβδο», χωρίς φκ*ς ν
αφήνουν μεγάλο διάκενο μεταξύ ελ&σματος και
ροροον*

Γιχ5Μ>,
α&Α Ί

£χ^μα 8.3.2.3-9 Ρα)»

.' '\

ίιβρχύμενη ΟΛΟ έλάΐφσ

