ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗΣ
Ένα κτίριο υψηλής ποιοτικής κατασκευής προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στον ιδιοκτήτη και τους
χρήστες του, µειώνει τις ανάγκες επισκευής από ενδεχόµενες σεισµικές καταπονήσεις και αυξάνει το
χρόνο ζωής του έχοντας λιγότερες απαιτήσεις σχετικά µε τη συντήρησή του. Υψηλή ποιότητα κατασκευής
δεν σηµαίνει απαραίτητα περισσότερα έξοδα, τουλάχιστον όχι τόσα, όσα κανείς µπορεί να φανταστεί.

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα περισσότερα κτίρια στην Κύπρο κατασκευάζονται κυρίως από οπλισµένο σκυρόδεµα, δηλαδή τη
συνδυασµένη χρήση σκυροδέµατος και χάλυβα. Η επιλογή της σωστής κατηγορίας σκυροδέµατος, η
ορθή παραλαβή του και η εν γένει διαδικασία σκυροδέτησης αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που
συντελούν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας κατασκευής.
Η υψηλή θερµοκρασία κατά τους καλοκαιρινούς µήνες που παρατηρείται στην Κύπρο, είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του σκυροδέµατος και της κατασκευής γενικότερα. Στο
πλαίσιο της ενηµέρωσης του τεχνικού κόσµου, το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)
εξέδωσε τον Συνοπτικό Οδηγό Σκυροδέτησης σε Υψηλή Θερµοκρασία Περιβάλλοντος.
Οι µελετητές, οι επιβλέποντες µηχανικοί, οι εργολήπτες κατασκευαστικών έργων και οι κατασκευαστές
έτοιµου σκυροδέµατος, µπορούν να χρησιµοποιούν το χρήσιµο αυτό εργαλείο σαν σηµαντικό βοήθηµα
στις διαδικασίες σκυροδέτησης σε υψηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, ο οδηγός
σκυροδέτησης περιγράφει καλές πρακτικές παραγωγής, µεταφοράς, τοποθέτησης και συντήρησης
σκυροδέµατος όταν επικρατεί υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος.
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Συνοπτικός Οδηγός Σκυροδέτησης σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, ΕΤΕΚ (2014)
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CYS ΕΝ 206: 2013+A1:2016
Το CYS EN 206 είναι το Ευρωπαϊκό πρότυπο που ισχύει για το σκυρόδεµα κατασκευής
κτιρίων και έργων πολιτικής µηχανικής. Παράλληλα, αφορά το σκυρόδεµα που χρησιµοποιείται
για τα προκατασκευασµένα προϊόντα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ;
Το έτοιµο σκυρόδεµα αποτελεί δοµικό
παράγωγο από την ανάµειξη αδρανών
υλικών, τσιµέντου, νερού και πρόσθετων
(για βελτίωση των ιδιοτήτων του κατά τη
παραγωγή και χύτευση αλλά και όταν
σκληρυνθεί). Με τη σηµερινή του µορφή
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά στις
αρχές του 20ου αιώνα, ενώ µετά το 1950 η
χρήση του γενικεύτηκε, καθιστώντας το
σήµερα το κυριότερο παγκοσµίως υλικό
κατασκευών µαζί µε το χάλυβα, ως
οπλισµένο σκυρόδεµα.
Οι διαφορετικές ιδιότητες των πρώτων
υλών που αναµιγνύονται στη παραγωγή του
σκυροδέµατος (µάζα, όγκος, φυσικοχηµικά
χαρακτηριστικά) ανάγουν την παραγωγή
σκυροδέµατος σε µια εξαιρετικά πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία.
Παρόλα ταύτα, θεωρείται το οικονοµικότερο και ασφαλέστερο οικοδοµικό υλικό, µε
εξαιρετική σχέση κόστους παρεχόµενων
ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο. Είναι εξαιρετικά εύπλαστο
υλικό, αφού µπορεί όταν είναι νωπό να
λάβει οποιαδήποτε µορφή Χαρακτηρίζεται
από ιδιαίτερες ιδιότητες που προσφέρουν
ανθεκτικότητα και προστασία από διάφορα
επιθετικά περιβάλλοντα έκθεσης.

Το σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, µπορεί να είναι:
• Φυσιολογικού βάρους, µεγάλου ή ελαφρού βάρους
• Παραγωγής στο εργοτάξιο, έτοιµο ή παραγµένο σε εργοστάσιο
προκατασκευασµένων προϊόντων από σκυρόδεµα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
Αν και η χρήση του σκυροδέµατος είναι ευρέως διαδεδοµένη, εντούτοις δεν διέπεται από τον Ευρωπαϊκό κανονισµό CPR-Construction Products Regulation 305/2011,
ο οποίος θεσπίζει εναρµονισµένους κανόνες για την
εµπορία των προϊόντων δοµικών κατασκευών στην ΕΕ.
Κατ’ επέκταση, το σκυρόδεµα δεν φέρει την σήµανση CE
αλλά την σήµανση αυτή την φέρουν πρώτες ύλες που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή σκυροδέµατος οπώς
π.χ. τα αδρανή υλικά και το τσιµέντο βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων CYS EN 12620:2013 και CYS EN
197-1:2011 αντίστοιχα, ενώ παράλληλα για τα αδρανή
υλικά υπάρχει και σχετικό Εθνικό ∆ιάταγµα από την
Αρµόδια Αρχή του κράτους (Κ∆Π 164/2011).
Η Εθνική νοµοθεσία για το έτοιµο σκυρόδεµα, καθορίζεται µέσω της εν ισχύοντος Κ.∆.Π 371/96 του Υπουργείου
Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Στην εν λόγω
νοµοθεσία συµπεριλαµβάνονται τα Εθνικά Κυπριακά
πρότυπα CYS 111:1990 - Προδιαγραφή του Σκυροδέµατος και CYS 13:1987 - Τεχνολογία σκυροδέµατος. Η
νοµοθεσία αυτή αναµένεται να αντικατασταθεί µε νέα
νοµοθεσία η οποία θα αναφέρεται στo αναθεωρηµένο
Εθνικό Συµπληρωµατικό Κυπριακό Πρότυπο για το σκυρόδεµα, CYS 300:2019 εγκεκριµένο από το ∆.Σ του CYS, µε
βάση το άρθρο 5α του περί ∆ιαπίστευσης, Τυποποίησης
και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόµου 156(Ι) του 2002.

Το εν λόγω πρότυπο καθορίζει:
• Τις προδιαγραφές του σκυροδέµατος
• Τα συστατικά του σκυροδέµατος
• Τις ιδιότητες του φρέσκου και σκληρυµένου σκυροδέµατος και την επαλήθευσή τους
• Τους περιορισµούς για την σύνθεση σκυροδέµατος
• Την παράδοση του νωπού σκυροδέµατος
• Τις διαδικασίες ελέγχου της παραγωγής
• Τα κριτήρια συµµόρφωσης και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ CYS 300:2019
Το Εθνικό Συµπληρωµατικό Κυπριακό πρότυπο CYS 300 εφαρµόζεται για το οπλισµένο και
άοπλο σκυρόδεµα το οποίο προορίζεται για οικοδοµικά και τεχνικά έργα. Χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε το πρότυπο CYS EN 206: 2013+Α1:2016 Σκυρόδεµα: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή και συµµόρφωση, του οποίου αποτελεί συµπλήρωµα.
Περιλαµβάνει πρόνοιες οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις Κυπριακές γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες, τα επίπεδα ασφαλείας καθώς και τις καθιερωµένες τοπικές πρακτικές.
Το αντικείµενο εργασίας για την επικαιροποίηση του CYS 300 επιµελήθηκε η Αρµόδια Υποεπιτροπή της Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CYS TE 06 για το Σκυρόδεµα.
Θέµατα που επικαιροποιήθκαν στο εν λόγω πρότυπο αφορούν:
• διάφορους συντελεστές
• το περιεχόµενο χλωρίου στο σκυρόδεµα
• τις θερµοκρασίες παραγωγής και παράδοσης σκυροδέµατος,
• την συµµόρφωση
• τα ανακυκλωµένα αδρανή

