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Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος

1.

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι η περιγραφή και κατάταξη των συγκροτηµάτων
παραγωγής σκυροδέµατος στα οποία υπάρχει αναµικτήρας και γίνεται κεντρική ανάµιξη του
σκυροδέµατος.
Η προδιαγραφή δεν αφορά σε εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέµατος χωρίς κεντρική ανάµιξη
(ξηρά φόρτωση). Σε περίπτωση που επιτρέπεται από την σύµβαση να γίνει χρήση τέτοιας
εγκαταστάσεως, αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την επίβλεψη και να έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι
οµοιοµορφίας του σκυροδέµατος, όπως προβλέπονται από το EN 206-1:2000 και ΕΛΟΤ 346,
Παράρτηµα Β (§ 12.1.1.12 και 12.1.1.11 του ΚΤΣ-97).

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται για την ανάµιξη/παραγωγή σκυροδέµατος και
περιλαµβάνονται στα παρακάτω:
Α. “Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος” (ΚΤΣ-97) καθώς και η προσαρµογή του το 2002
(ΦΕΚ/315/Β/17.4.97 και ΦΕΚ/537/Β/1.5.02)
Β. “Κανονισµός διενεργείας ελέγχων ποιότητας υλικών και έργων” (ΦΕΚ/332/Β/28.3.01)
Γ. EN 206-1:2000: Concrete Part 1 : Specification, performance production and conformity -Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή, συµµόρφωση.
Τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος µπορούν να καταταγούν σε (3) κατηγορίες Α, Β, Γ µε
τα εξής χαρακτηριστικά:

2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α"
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος στα οποία
υπάρχουν τουλάχιστον τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Αναµικτήρας σκυροδέµατος, χωρητικότητας τουλάχιστον 0,5 m3 σε νωπό συµπυκνωµένο
σκυρόδεµα µε µονό οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα.
β. Ζυγιστήρια αδρανών υλικών και τσιµέντου µε ζυγαριές (µηχανικές) και αναλογική ή ψηφιακή
σύνδεση και οι οποίες θα διακριβώνονται µε πρότυπα βάρη ανά έξι µήνες.
γ. ∆οσοµέτρηση νερού και προσθέτων κατ’ όγκον µε λιτροµετρητή ή κατά βάρος µε ζυγιστήριο
νερού και προσθέτων (προαιρετικό).
δ. Χειροκίνητη λειτουργία του συγκροτήµατος µε ηλεκτρικό πίνακα.
ε. Αποθήκευση των υλικών είτε σε διάταξη “τύπου αστέρα” είτε µε σιλό φόρτωσης των υλικών
(ξεχωριστά για κάθε κλάσµα, άµµος – γαρµπίλι – χαλίκι).
στ. Χειριστή συγκροτήµατος πεπειραµένο (200 ώρες εµπειρίας).
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2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β"
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος για τα οποία
ισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας Α µε τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:
α. Αναµικτήρας σκυροδέµατος, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,0 m3 σε νωπό συµπυκνωµένο
σκυρόδεµα µε οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα.
β. Ζύγιση κατά βάρος όλων των υλικών µε τις ανοχές και ακρίβειες ζυγίσεων που προβλέπονται
στα EN 206-1:2000 και ΚΤΣ-97. Τα ζυγιστήρια αυτά διακριβώνονται µε πρότυπα βάρη ανά
εξάµηνο, σύµφωνα µε το ΕΝ 45501 Metrological Aspects of Non-Automatic Weighing
Instruments (Incorporates Corrigendum AC August 1993) -- Μετρολογικές παράµετροι µη
αυτοµάτων ζυγιστικών διατάξεων.
γ. Απλός αυτοµατισµός ο οποίος υποστηρίζει τις βασικές απαιτήσεις λειτουργίας του
µηχανήµατος (ζύγιση υλικών, φόρτωση στον αναµικτήρα, ανάµιξη, εκφόρτωση κ.λπ.).
δ. Αποθήκευση αδρανών µόνο σε σιλό είτε σε οριζόντια διάταξη είτε σε κατακόρυφη ξεχωριστά
για κάθε κλάσµα και µε σύστηµα (βιντεοκάµερα) παρακολούθησης εκφόρτωσης των αδρανών
στα σιλό.
ε. Ύπαρξη ζυγιστηρίου για τουλάχιστον (2) πρόσθετα σκυροδέµατος, κατά βάρος. Ξεχωριστά
διαµερίσµατα προσθέτων σε περίπτωση που αυτά αντιδρούνε µεταξύ τους.
στ. Ύπαρξη µετρητή υγρασίας αδρανών, στο ή στα Σιλό της άµµου.
ζ. Φίλτρα τσιµέντου στα σιλό τσιµέντου περιβαλλοντικής προστασίας.
η. Τυπική απόκλιση : S60 µικρότερη από 3,5 MPa ( για την περίπτωση που η προµήθεια
σκυροδέµατος γίνεται από εργοστάσιο έτοιµου σκυροδέµατος αυτή θα προκύπτει από Μητρώα
ή Αρχείο Αντοχών )
θ. Πτυχιούχος χειριστής συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος.

2.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ"
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος για τα οποία
ισχύουν όλα τα χαρακτηριστικά της Κατηγορίας Β µε τις παρακάτω προσθήκες και τροποποιήσεις:
α. Αναµικτήρες σκυροδέµατος, χωρητικότητας τουλάχιστον 2,0 m3 και παραγωγικής ικανότητος
τουλάχιστον 80 m3/h σε νωπό συµπυκνωµένο σκυρόδεµα, µε απλό ή δίδυµο οριζόντιο άξονα
βίαιης ανάµιξης.
β. Ζύγιση κατά βάρος µε ηλεκτροδυναµόµετρα (δυναµοκυψέλες, load cells) όλων των υλικών
όπως αδρανών υλικών, τσιµέντου, νερού και προσθέτων.
Η ζύγιση των αδρανών θα γίνεται σε εγκαταστάσεις που φέρουν τουλάχιστον (4)
ηλεκτροδυναµόµετρα και διατάξεις µέσα στο σιλό για την οµαλή ροή των αδρανών χωρίς την
απ’ ευθείας εξάσκηση πίεσης στην έξοδο του σιλό αδρανών (ρυθµιζόµενο τρίγωνο εκροής
αδρανών, αναλόγως καιρικών συνθηκών).
γ. Ύπαρξη υπερυψηλής τεχνολογίας αυτοµατισµού για την λειτουργία, ζύγιση, ανάµιξη, φόρτωση/
εκφόρτωση σκυροδέµατος, µε οθόνες παρακολούθησης της αντίστασης του αναµικτήρα στην
ανάµιξη (Kw ή A/m3) τόσον στο στάδιο παραγωγής του σκυροδέµατος όσον και της
ηλεκτρονικής καταγραφής και παρακολούθησης όλων των ζυγίσεων και των ζυγιζοµένων
υλικών και αυτοµάτου καταγραφής των ζυγίσεων σε εκτυπωτή είτε σε ειδικό καταγραφικό χαρτί
είτε σε απ’ ευθείας στο ∆ελτίο Αποστολής του σκυροδέµατος (Έτοιµο Σκυρόδεµα) είτε στο
∆ελτίο Παραγωγής του σκυροδέµατος (Εργοταξιακό Σκυρόδεµα). Αυτόµατη διόρθωση των
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ζυγιζοµένων ποσοτήτων στο σύνολο των αναµιγµάτων που απαιτούνται για την φόρτωση ενός
αυτοκινήτου µεταφοράς.
δ. Αποθήκευση υλικών σε ξεχωριστά σιλό, µέσω ελεγχόµενης παραγωγικής διαδικασίας µε
καταγραφή ενεργειών (βιντεοκάµερα) και σε συνεχή άµεση εποπτεία από τον χειριστή του
Μίξερ. Ύπαρξη γραπτής διαδικασίας παραλαβής των υλικών µε υπογραφή του
παραλαµβάνοντος σε κάθε ∆ελτίο Αποστολής των υλικών (πρώτων υλών).
ε. Ύπαρξη υγρασιοµέτρου µικροκυµάτων για την µέτρηση υγρασίας της άµµου µε αυτόµατη
διαδικασία µεταβολής των ζυγιζοµένων ποσοτήτων νερού που προστίθενται κατ’ ευθείαν στον
αναµικτήρα σκυροδέµατος.
στ. Ύπαρξη φίλτρων για την περιβαλλοντική προστασία όπως τσιµέντου, σκέπαστρο µε υπόστεγο
της υποδοχής των αδρανών ή των εγκαταστάσεων µε τα σιλό φόρτωσης των αδρανών κλπ.
Συστήµατα καταπολέµησης του θορύβου και της σκόνης, τόσο των ζυγιστηρίων του
συγκροτήµατος όσο και του δωµατίου (καµπίνας) του χειριστού µε ηχοµονωτικά panels.
ζ. Μέριµνα και σχεδιασµός για ικανοποίηση των διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας για τους
εργαζοµένους (πλέγµατα, παραπέτα ασφαλείας, σχοινοδιακόπτες ασφαλείας).
η. ∆ιακρίβωση όλων των ζυγιστηρίων υλικών µε πρότυπα βάρη ανά εξάµηνο σύµφωνα µε το ΕΝ
45501.
θ. Ύπαρξη Εργαστηρίου Μονάδος στο οποίο θα εκτελούνται όλοι οι έλεγχοι που προβλέπονται
από το EN 206-1:2000 και τον ΚΤΣ-97. Στην περίπτωση που η προµήθεια σκυροδέµατος
γίνεται από εργοστάσιο έτοιµου σκυροδέµατος απαραίτητη η τήρηση Ηµερολογίων- Μητρώων
θεωρηµένων από τα ∆ηµόσια Εργαστήρια (ΚΕ∆Ε, ΠΕ∆Ε) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (§ 12.1.1.7 του ΚΤΣ97). Επίσης στη µονάδα θα υπάρχουν διαγράµµατα υπολογισµού της τυπικής απόκλισης S60
σύµφωνα µε τις διατάξεις (§ 12.1.1.7) του ΚΤΣ-97 και η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
2,5 MPa (για κατηγορία αντοχής C 20/25).
ι. Βιβλιάριο συντήρησης συγκροτήµατος στο οποίο θα γίνεται τακτική τριµηνιαία συντήρηση
(service) πέραν της εβδοµαδιαίας προληπτικής συντήρησης.
κ. Πτυχιούχος χειριστής συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος.

3.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Για την κάθε κατηγορία : Α, Β, Γ θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχουν οι παρακάτω διαδικασίες
παραγωγής και πιστοποιητικά.

3.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α"
α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης ζυγιστηρίων υλικών µε πρότυπα βάρη (τουλάχιστον δυο φορές
ετησίως). ∆ιακρίβωση λιτροµετρητή νερού.
β. Πίνακας προέλευσης όλων των υλικών (πρώτων υλών) όπως:
-

Αδρανή υλικά : Λατοµείο.

-

Τσιµέντο : Εταιρεία τσιµέντου.

-

Πρόσθετα : Τύπο προσθέτου, Εταιρεία.

-

Νερό : ∆ίκτυο, γεώτρησης κ.λπ.
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γ. Πίνακας αναλογιών ποσοτήτων υλικών ανά κατηγορία σκυροδέµατος σε kg/m3 ή σε µικρότερο
ή µεγαλύτερο κλάσµα του m3 (π.χ. 0,5 m3, 1,25 m3) σε περίπτωση παραγωγής σε χαρµάνια
διαφορετικά του 1 m3.
δ. ∆ιαδικασία καθαρισµού των υλικών σε περίπτωση αποθήκευσης των αδρανών σε “τύπο
αστέρα”, στην “µύτη” του αστέρα όπου συσσωρεύεται παιπάλη, και απόρριψη αυτών των
υλικών, τουλάχιστον ανά τρίµηνο. Καθαρισµός ανά τρίµηνο των δεξαµενών νερού.
ε. Βιβλιάριο συντήρησης του συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος όπου θα αναγράφονται
οι τακτικές συντηρήσεις (τουλάχιστον ανά εξάµηνο).
στ. Τήρηση φακέλου ποιότητος µε τα πιστοποιητικά υλικών και τα αποτελέσµατα δοκιµών από τα
εργαστήρια που προβλέπονται στον ΚΤΣ-97 (§ 15.7 και 15.8). Στην περίπτωση που η
προµήθεια σκυροδέµατος γίνεται από εργοστάσιο έτοιµου σκυροδέµατος θα ζητούνται και τα
µητρώα, διαγράµµατα αντοχών και υπολογισµών που προβλέπονται στον ΚΤΣ- 97 (§ 12.1.1.7
και § 12.1.1.8).
ι. Χειριστής συγκροτήµατος (εµπειρία τουλάχιστον 200 ωρών ως χειριστή συγκροτήµατος
παραγωγής σκυροδέµατος).

3.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β"
Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Κατηγορία Α (§ 3.1) και επιπλέον τα εξής:
α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης όλων των ζυγιστηρίων υλικών (αδρανή, τσιµέντο, νερό, πρόσθετα),
τουλάχιστον ανά εξάµηνο, µε πρότυπα βάρη, σύµφωνα µε το ΕΝ 45501.
β. Πίνακας στον οποίο να αναφέρονται τόσο η προέλευση και οι αναλογίες/ποσότητες των υλικών
σε kg/m3 και ανά παραγόµενο µέγεθος χαρµανιού καθώς και η αναµενόµενη κατηγορία
εργασιµότητος του σκυροδέµατος (S1, S2, S3, S4, S5).
γ. Βιβλιάριο τριµηνιαίας τακτικής συντήρησης του συγκροτήµατος.
δ. ∆ιαδικασίες παραλαβής αδρανών, τσιµέντου, νερού, προσθέτων και υπεύθυνος παραλαβής
στη Μονάδα.
ε. Τήρηση φακέλου ποιότητος αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, µε τα πιστοποιητικά υλικών
και τα αποτελέσµατα ελέγχων του σκυροδέµατος. Εφόσον η προµήθεια σκυροδέµατος γίνεται
από εργοστάσιο έτοιµου σκυροδέµατος τήρηση µητρώων και διαγραµµάτων αντοχών,
υπολογισµών κλπ που προβλέπονται στον ΚΤΣ-97 (§ 12.1.1.7 και § 12.1.1.8) .
στ. Ελάχιστος επί τόπου εργαστηριακός εξοπλισµός ο οποίος θα περιλαµβάνει συσκευές και
όργανα τουλάχιστον για τις δειγµατοληψίες των υλικών (µήτρες λήψεως δοκιµίων
σκυροδέµατος, υποδοχείς, µονότροχο, συσκευές κάθισης, συσκευές δειγµατοληψίας αδρανών
υλικών κλπ) και την ασφαλή µεταφορά τους σε εξωτερικό εργαστήριο είτε ∆ηµόσιο είτε Ιδιωτικό
Αναγνωρισµένο Εργαστήριο εποπτευόµενο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (§ 15.7 και 15.8 του ΚΤΣ-97),
καθώς και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα (πλάνο) ελέγχου.
ζ. Σύστηµα ποιότητος EN ISO 9001-2000 επιθυµητό, όχι απαιτητό, και όχι κατ’ ανάγκην
πιστοποιηµένο από διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης.
η. Μηνιαίες και Ετήσιες εκθέσεις αναφοράς ποιότητος προς την ∆ιεύθυνση της Εταιρείας από τον
Υπεύθυνο Παραγωγής και Ποιότητος της Μονάδος Σκυροδέµατος, ο οποίος στην περίπτωση
Ετοίµου Σκυροδέµατος θα πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός (§ 12.1.1.3 του ΚΤΣ-97),
και οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
θ. Πτυχίο χειριστού συγκροτήµατος παραγωγής σκυροδέµατος.
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3.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ"
Ισχύουν όσα προαναφέρονται για την Κατηγορία Β (§ 3.2) και επιπλέον τα εξής:
α. Πιστοποιητικά διακρίβωσης ζυγιστηρίων όλων των υλικών µε πρότυπα βάρη, τουλάχιστον ανά
εξάµηνο.
β. Ηλεκτρονική εκτύπωση και αναρτηµένος Πίνακας αναλογιών όλων των υλικών σε Kg/m3 στο
∆ωµάτιο (καµπίνα) χειριστή, ανά κατηγορία σκυροδέµατος και κατηγορία εργασιµότητος.
γ. Τήρηση αρχείου ζυγίσεων υλικών από τον εκτυπωτή στο οποίο θα αναγράφεται και η ένδειξη
του µετρητή αντίστασης του αναµικτήρα κατά την διάρκεια της ανάµιξης ανά χαρµάνι
σκυροδέµατος (σε Amp/m3 ή KW ή άλλη ένδειξη). Τα Αρχεία θα φυλάσσονται για χρονικό
διάστηµα (5) ετών.
δ. ∆ιακρίβωση µετρητή υγρασίας µικροκυµάτων ανά εξάµηνο ή σε περίπτωση ακραίων
µεταβολών των κλιµατολογικών συνθηκών (χιόνι, καύσωνας, κλπ) και τήρηση αντίστοιχου
Αρχείου.
ε. Βιβλιάριο τακτικής συντήρησης (service) του συγκροτήµατος, περιλαµβανοµένων όλων των
φίλτρων και συστηµάτων ασφαλείας των εργαζοµένων ανά τρίµηνο.
στ. Τήρηση φακέλου ποιότητος πρώτων υλών µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητος (αδρανή,
τσιµέντο, νερό και πρόσθετα) και σκυροδέµατος. Εφόσον η προµήθεια σκυροδέµατος γίνεται
από εργοστάσιο έτοιµου σκυροδέµατος τήρηση µητρώων και διαγραµµάτων αντοχών,
υπολογισµών κλπ που προβλέπονται στον ΚΤΣ-97 (§ 12.1.1.7 και § 12.1.1.8) . Στον φάκελο θα
υπάρχουν και πλήρεις µελέτες συνθέσεως σκυροδέµατος στις οποίες θα έχει γίνει µέτρηση της
απώλειας κάθισης, (loss of slump) συναρτήσει του χρόνου τουλάχιστον στις χρονικές στιγµές:
στο 0’, στο 0+30’, στο 0 + 60 και στο 0+90’, ή ίσου µε τις µέγιστες απαιτήσεις του έργου. Ειδικές
συνθέσεις σκυροδέµατος µε πρακτικά µηδενική απώλεια κάθισης, λόγω χρήσης ειδικών
προσθέτων σκυροδέµατος.
ζ. Πλήρες Εργαστήριο ελέγχου ποιότητος αδρανών υλικών και σκυροδέµατος µε τον ελάχιστο
απαιτούµενο εξοπλισµό για την εκτέλεση των δειγµατοληψιών υλικών και την εκτέλεση
τουλάχιστον ελέγχων αδρανών, σκυροδέµατος και µελέτης συνθέσεως σκυροδέµατος ως εξής:
i. Αδρανή υλικά
-

∆ειγµατοληψία αδρανών

-

Τετραµερισµός αδρανών

-

Ξήρανση υλικών σε φούρνο

-

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας

-

Κοκκοµετρική διαβάθµιση αδρανών

ii. Σκυροδέµατος
-

∆ειγµατοληψία σκυροδέµατος

-

Λήψη δοκιµίων σκυροδέµατος

-

Συντήρηση δοκιµίων σε πρότυπο Θάλαµο ή ∆εξαµενή νερού

-

Θραύση των δοκιµίων σκυροδέµατος

-

∆οκιµή κάθισης (slump)

-

Φαινόµενο βάρος σκυροδέµατος
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-

Min-Max εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος

iii. Μελέτη συνθέσεως σκυροδέµατος
-

Ζύγιση υλικών παρασκευής σκυροδέµατος

-

Ανάµιξη υλικών σε αναµικτήρα τουλάχιστον 50 λίτρων

-

Μέτρηση περιεκτικότητα σε αέρα του σκυροδέµατος

-

Μέτρηση κάθισης συναρτήσει του χρόνου (απώλεια κάθισης)

-

Μέτρηση φαινοµένου βάρους σκυροδέµατος

-

Ειδικές µελέτες συνθέσεως σκυροδέµατος µε χρήση ειδικού προσθέτου για διασφάλιση
πρακτικά µηδενικής απώλειας κάθισης (εντός 2 ωρών)

Οι υπόλοιπες δοκιµές που προβλέπονται από τα EN 12620:2002 Aggregates for concrete Αδρανή σκυροδεµάτων, EN 206-1:2000, ΚΤΣ-97 κλπ, µπορούν να εκτελεσθούν σε εξωτερικά
Αναγνωρισµένα Ιδιωτικά ή ∆ηµόσια Εργαστήρια, και τηρείται στη Μονάδα αντίστοιχο Αρχείο.
η. Πιστοποιηµένο σύστηµα ελέγχου παραγωγής σύµφωνα µε το EN ISO 9001:2000 (λαµβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του ΚΤΣ και του ΕΝ 206-1, παράρτηµα C), από φορέα πιστοποίησης,
διαπιστευµένο από επίσηµο φορέα διαπίστευσης.
θ. Επιθυµητό και όχι κατ’ ανάγκην απαιτητό, για την περίπτωση που η προµήθεια σκυροδέµατος
γίνεται από εργοστάσιο έτοιµου σκυροδέµατος, η ύπαρξη σήµατος ποιότητας από φορέα
πιστοποίησης, διαπιστευµένο από επίσηµο φορέα διαπίστευσης.
ι. Αρχείο ελέγχων, εκθέσεων, αναφορών Ποιότητας του Υπευθύνου Παραγωγής και Ποιότητος
προς την ∆ιεύθυνση της Εταιρείας, που προκειµένου περί Ετοίµου Σκυροδέµατος πρέπει να
είναι από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό (§ 12.1.1.3 του ΚΤΣ-97).
Οι παραπάνω αναφορές θα είναι στην διάθεση της Επίβλεψης. Στο Αρχείο αυτό θα υπάγονται
και τυχόν έλεγχοι και επιθεωρήσεις που έχουν γίνει από τις αρµόδιες Επιτροπές που
προβλέπει ο “Κανονισµός διενεργείας ελέγχων ποιότητας υλικών και έργων”
(ΦΕΚ/332/Β/28.3.01) και το Π.∆./121 (ΦΕΚ/112/Α/6.6.01) σε εκτέλεση των διατάξεων του
άρθρου 21 του Νοµού 1418/1984. Στις παραπάνω αναφορές θα επιβεβαιώνεται ότι η τιµή της
τυπικής απόκλισης S60 (§ 12.1.1.7 του ΚΤΣ-97) παραµένει µικρότερη από 2,5 MPa, για κάθε
εξηντάδα δοκιµίων. Στην περίπτωση Εργοταξιακού Σκυροδέµατος Μεγάλων Έργων (§ 13.5 του
ΚΤΣ-97), αν η S60 διαφέρει από την τυπική απόκλιση S της µελέτης συνθέσεως σκυροδέµατος,
που ήδη χρησιµοποιείται περισσότερο από ± 0,5 Mpa, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία της §
13.5.7 του ΚΤΣ-97 και θα υπολογίζεται νέα απαιτούµενη αντοχή (fa) µε ελάχιστη επιτρεπτή τιµή
S=3MPa.
κ. Πτυχίο χειριστού συγκροτήµατος σκυροδέµατος και βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικής
εκπαίδευσης σε εργαστηριακές δοκιµές ελέγχου ποιότητος από το Εργαστήριο της Μονάδος.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 “Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος”,
µε τον όρο της προσκόµισης των πιστοποιητικών υλικών και ελέγχων και παραγωγικών
διαδικασιών ανά κατηγορία συγκροτήµατος Α, Β, Γ.
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5.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ισχύουν τα διαλαµβανόµενα στο σχετικό κεφάλαιο της ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 “Παραγωγή και
µεταφορά σκυροδέµατος”, µε τις επιπλέον επισηµάνσεις για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία
περιβάλλοντος που απορρέουν από τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ για την εκάστοτε
Κατηγορία Α, Β, Γ.
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