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Πρόλογος 

Το παρόν Σχέδιο Εθνικού Προσαρτήµατος αποτελεί το Εθνικό 
Προσάρτηµα στην Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 
206:2013  

Το κείµενο του παρόντος Εθνικού Προσαρτήµατος, εκπονήθηκε από την 
Οµάδα Εργασίας ΕΛΟΤ/ΤΕ 20/ΟΕ 1 που έχει συσταθεί µε Απόφαση 
∆ν.Σ. ΕΛΟΤ 39/17-2-2014 και απαρτίζεται από τα µέλη:  
1. Κωνσταντίνο Γεωργίου, Πολιτικό Μηχανικό 
2. Ιωάννα Πλέσσα, Μεταλλειολόγο Μηχανικό 
3. Χρήστος Βογιατζή, Πολιτικό Μηχανικό 
4. Ιωάννα Παπαγιάννη, Καθηγήτρια ΑΠΘ 
5. Ιωάννη Μαρίνο, Χηµικό Μηχανικό 
6. ∆έσποινα Χρυσοβελλίδου, Μεταλλειολόγο Μηχανικό 
7. Κοσµά Σιδέρη, Αν.Καθηγητή ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 
8. Βασίλειο Καλοειδά, Χηµικό Μηχανικό 
9. ∆ηµήτριο Τσαµατσούλη, Χηµικό Μηχανικό 
10. Αικατερίνη Παπανικολάου, Επ.Καθηγήτρια Παν.Πατρών 
 
και λειτουργεί υπό την ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «Σκυρόδεµα» και απαρτίζεται από τα 
µέλη:  
1) Γεωργία Μπέη, εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε 
αναπληρώτρια την την κα Ουρανία Τσουµάνη, 

2) Ιωάννα Πλέσσα, εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, µε 
αναπληρώτρια την κα Περιστέρα Παπανίκου, 

3) Μάρθα Κατσάκου, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και 
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), µε αναπληρωτή τον κ. Βασίλη Καλοϊδά, 

4) Χρήστο Ζέρη, εκπρόσωπο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), µε αναπληρωτή τον κ. Κ. 
Τρέζο, 

5) Πάρη Χαρλαύτη, εκπρόσωπο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδας, µε αναπληρωτή τον κ. Γεράσιµο Κωτσοβό, 

6) Ευστράτιος Κολυφέτης, εκπρόσωπο της Ένωσης 
Τσιµεντοβιοµηχανιών Ελλάδας, µε αναπληρωτή τον κ. ∆ηµήτρη 
Σιαµπάνο, 

7) ∆έσποινα Χρυσοβελίδου, εκπρόσωπο του Συνδέσµου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, µε αναπληρωτή τον κ. ∆ηµήτρη 
Τσαµατσούλη, 

8) ∆ηµήτρη Μπαϊρακτάρη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών 
Γραφείων Μελετών, µε αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη 
Κοτσανόπουλο, 

9) Εµµανουήλ Μαυρατζώτη, εκπρόσωπο του Συνδέσµου Χηµικών 
Βιοµηχανιών Ελλάδος, 

10) Θεόδωρος Πάνου, εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης, µε αναπληρώτρια την κα Ευγενία Γαρδέλη. 

 
Με την εισήγηση της Επιτροπής όπως διατυπώθηκε στην από 20/1/2016 
συνεδρίασή της, τέθηκε σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 
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Εισαγωγή 

Το παρόν Εθνικό Προσάρτηµα συνοδεύει το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206:2013  “Σκυρόδεµα - 
Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συµµόρφωση”  

Το παρόν Εθνικό Προσάρτηµα, θα ενσωµατωθεί στο ΕΛΟΤ EN 206:2013 το οποίο τελεί υπό µετάφραση, 
µετά το πέρας της ∆ηµόσιας Κρίσης.  

Το παρόν Εθνικό Προσάρτηµα εκδόθηκε σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες τυποποίησης καθώς και: 

α)  τις παραγράφους του προσαρτήµατος Μ του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 

β) τις εισηγήσεις της οµάδας εργασίας ΕΛΟΤ/ΤΕ 20/ΟΕ 1 καθώς και την απόφαση της Επιτροπής 
ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 όπως µνηµονεύονται στο Πρόλογο. 
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Εθνικό Προσάρτηµα στο                                                                       
ΕΛΟΤ EN 206:2013                                                              
Σκυρόδεµα - Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και 
συµµόρφωση 

1 Αντικείµενο  

Το παρόν Εθνικό Προσάρτηµα καθορίζει τις Παραµέτρους που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα, σε εκείνες 
τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 για τις οποίες επιτρέπεται η επιλογή σύµφωνα µε το πληροφοριακό 
Παράρτηµα M του Προτύπου. 

Το Παράρτηµα M «Οδηγία για διατάξεις που ισχύουν στον τόπο χρήσης» προβλέπει επιλογή ανάλογα µε 
τον τόπο χρήσης στα εξής κεφάλαια: 

 

Κεφάλαιο Τίτλος Παράγραφος 
1 Πεδίο εφαρµογής παράγραφοι (5) και (6) 
4.1  Κατηγορίες έκθεσης σχετικές µε τις 

περιβαλλοντικές δράσεις 
παράγραφοι (1) και (2) 

5.1.1 Γενικά παράγραφος (2) 
5.1.2 Τσιµέντο παράγραφος (2) 
5.1.3 Αδρανή  παράγραφοι (1) και (2)  
5.1.5 Πρόσθετα παράγραφος (2) 
5.2.1 Γενικά παράγραφοι (2) και (5) 
5.2.3.5 Αντίσταση σε αλκαλοπυριτική αντίδραση παράγραφος (1) 
5.2.5.1 Γενικά παράγραφοι (2), (4) και (5) 
5.2.5.2.3 τιµή k για πυριτική παιπάλη κατηγορίας 1 

σε συµµόρφωση µε το EN 13263-1 
παράγραφος (4) 

5.2.5.2.4 τιµή k για λειοτριβηµένη σκωρία υψικαµίνων 
σε συµµόρφωση µε το EN 15167-1 

παράγραφος (1) 

5.2.5.3 Αρχή της ισοδύναµης επιτελεστικότητας παράγραφος (3) 
5.2.8 Περιεκτικότητα σε χλωριόντα Πίνακας 15, “Μέγιστη περιεκτικότητα 

σκυροδέµατος σε χλωριόντα”, 
υποσηµειώσεις a και c 

5.3.2 Οριακές τιµές για τη σύνθεση 
σκυροδέµατος 

παράγραφοι (1) και (3) 

5.3.3 Μέθοδοι σχετικές µε την επιτελεστικότητα παράγραφοι (1) 
5.4.2 Περιεκτικότητα σε τσιµέντο και λόγος 

νερό/τσιµέντο 
 

παράγραφος (2) 
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6.1 

 
Γενικά 

 
παράγραφος (2) 

6.4 Προδιαγραφή τυποποιηµένου 
σκυροδέµατος προδιαγεγραµµένης 
σύνθεσης 

παράγραφος (2) 

7.2 Πληροφορίες από τον παραγωγό του 
σκυροδέµατος προς τον χρήστη 

παράγραφος (4) 

7.3  ∆ελτίο παράδοσης (αποστολής) για έτοιµο 
σκυρόδεµα 

παράγραφος (3) 

8.2.1.2 Πρόγραµµα δειγµατοληψίας και δοκιµών Πίνακας 17 - «Ελάχιστος ρυθµός 
δειγµατοληψίας για την αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης», υποσηµείωση d 

8.2.1.3.2 Κριτήρια για µέσα αποτελέσµατα παράγραφος (11) 
8.2.3.3 
 

Κριτήρια συµµόρφωσης για ιδιότητες εκτός 
της αντοχής 

Πίνακας 21, “Κριτήρια συµµόρφωσης 
συνεκτικότητας,  περιεκτικότητας σε 
αέρα  και  οµοιογένειας της κατανοµής 
ινών  νωπού σκυροδέµατος στο σηµείο 
παράδοσης”, υποσηµείωση c 

8.2.3.3 
 

Κριτήρια συµµόρφωσης για ιδιότητες εκτός 
της αντοχής 

Πίνακας 23, “Ανοχές για επιδιωκόµενες 
τιµές συνεκτικότητας και ιξώδους”, 
υποσηµείωση a 

9.4 ∆οκιµασίες παράγραφος (2) 
9.7 ∆οσοµέτρηση συστατικών παράγραφος (2) 
9.9 ∆ιαδικασίες ελέγχου παραγωγής  Πίνακας 28, “Έλεγχος εξοπλισµού”, 

σειρά 3,  στήλη 4 
10.2 Αξιολόγηση, επιτήρηση και πιστοποίηση 

του ελέγχου παραγωγής 
παράγραφος (1) 

Παράρτηµα A.4 Συνθήκες δοκιµών παράγραφος (5) 
Παράρτηµα 
D.2.1 

Τσιµέντο παράγραφοι (1) και (3) 

Παράρτηµα 
D.3.3 

Λόγος νερού/τσιµέντου παράγραφος (1) 

Παράρτηµα 
D.3.4 

Νωπό σκυρόδεµα παράγραφος (2) 

Παράρτηµα F   Σύσταση για οριακές τιµές της σύνθεσης 
σκυροδέµατος  

παράγραφος (3)  

Παράρτηµα F  Σύσταση για οριακές τιµές της σύνθεσης 
σκυροδέµατος 

Πίνακας F.1, «Συνιστώµενες οριακές 
τιµές για τη σύνθεση και τις ιδιότητες 
σκυροδέµατος», υποσηµείωση b 
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Όταν στο Εθνικό Προσάρτηµα δεν γίνεται αναφορά σε ένα από τα παραπάνω κεφάλαια σηµαίνει ότι 
ισχύουν τα προβλεπόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 και ότι δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη ρύθµιση. 

Για την ερµηνεία των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013 λαµβάνονται υπόψη υποχρεωτικά και 
όλα τα αναγραφόµενα στο Παράρτηµα L του ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013. 

Σηµείωση: Στο κείµενο έχουν συµπεριληφθεί ιδιαίτερες απαιτήσεις για την κάλυψη σηµαντικών 
παραµέτρων που αφορούν τις συνθήκες της χρήσης του σκυροδέµατος στην Ελλάδα.  

Όλο το κείµενο του Εθνικού Προσαρτήµατος θα ενσωµατωθεί σε ενιαία έκδοση µε το υπό µετάφραση 
κείµενο του ΕΛΟΤ ΕΝ 206:13. 

 

2 Επιλογές σύµφωνα µε τον τόπο χρήσης 

 

2.1 Στην Παράγραφο 4.3.1 «Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής», κάτω από τον Πίνακα 12 
«Κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεµα κανονικού βάρους και για βαρύ 
σκυρόδεµα» προστίθεται ο Πίνακας 12Α: 

 
ΕΠ Πίνακας 12Α – Πρόσθετες κατηγορίες θλιπτικής αντοχής για σκυρόδεµα 

κανονικού βάρους και για βαρύ σκυρόδεµα 
 

Κατηγορία θλιπτικής 
αντοχής 

Ελάχιστη χαρακτηριστική 
αντοχή κυλίνδρου 

fck,cyl 

N/mm2 

Ελάχιστη χαρακτηριστική 
αντοχή κύβου 

fck,cube 

N/mm2 
C26/32 26 32 

C28/35 28 35 

C32/40 32 40 

 
 

2.2 Στην παράγραφο 5.2.5.3 Αρχή της ισοδύναµης επιτελεστικότητας 

(3) Σηµείωση 1. 

Επιτρέπεται η χρήση τσιµέντων CEM I και CEM II πλήν του CEM II/B-LL και CEM II/B-L. 
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2.3 Στην Παράγραφο 5.2.8 «Περιεκτικότητα σε χλωριόντα», ο Πίνακας 15 «Μέγιστη 
περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεµα» τροποποιείται ως ακολούθως: 

ΕΠ Πίνακας 15 – Μέγιστη περιεκτικότητα χλωριόντων στο σκυρόδεµα 

Χρήση του σκυροδέµατος 
Κατηγορία 

περιεκτικότητας 
σε χλωριόνταα 

Μέγιστη 
περιεκτικότητα 
Cl- σε ποσοστό 
της µάζας του 
τσιµέντου β 

Σκυρόδεµα που δεν περιέχει χάλυβα 
οπλισµού ή άλλα ενσωµατωµένα 
µεταλλικά τεµάχια µε εξαίρεση 
ανοξείδωτα συστήµατα ανύψωσης  

Cl 1,0  1,0 % 

Cl 1,5  1,5 % δ 

Σκυρόδεµα που περιέχει χάλυβα 
οπλισµού ή άλλα ενσωµατωµένα 
µεταλλικά τεµάχια  

Cl 0,20  0,20 %  

Cl 0,40γ  0,40 %  
Σκυρόδεµα που περιέχει χάλυβα 
προέντασης Cl 0,10  0,10 %  

Cl 0,20  0,20 %  
α Για συγκεκριµένη χρήση του σκυροδέµατος, η Κατηγορία που θα εφαρµοσθεί εξαρτάται από 
τις διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή που θα χρησιµοποιηθεί το σκυρόδεµα.  
 
β Όπου χρησιµοποιούνται πρόσµικτα τύπου ΙΙ και τα οποία λαµβάνονται υπόψη στην 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο, η περιεκτικότητα σε χλωριόντα εκφράζεται σαν το ποσοστό των 
χλωριόντων σε ποσοστό της µάζας του τσιµέντου και της συνολικής µάζας των προσµίκτων τα 
οποία λαµβάνονται υπόψη. 

γ ∆ιαφορετικές κατηγορίες περιεκτικότητας σε χλωριόντα είναι δυνατόν να επιτρέπονται για 
σκυρόδεµα που περιέχει τσιµέντο τύπου CEM III σύµφωνα µε προβλέψεις που ισχύουν στην  
τόπο χρήσης του. 

δ Το όριο 1.0% του Προτύπου αυξήθηκε στο 1,5% εφόσον αυτό καθίσταται αναπόφευκτο από 
την έλλειψη κατάλληλου νερού και επιτρέπεται από τη φύση του έργου.

 

2.4 Στο τέλος της Παραγράφου 5.3.2 (3) «Οριακές τιµές για την σύνθεση σκυροδέµατος», 
προστίθεται παρακάτω: 

ΕΠ Απαιτήσεις επικάλυψης για στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 

Οι απαιτήσεις της ελάχιστης επικάλυψης για ανθεκτικότητα καθορίζονται στον Πίνακα Ε.Π. F-1. Η 
συνολική επικάλυψη δοµικών στοιχείων και οι λοιπές απαιτήσεις όσον αφορά την επικάλυψη 
καθορίζονται στον Ευρωκώδικα 2 (ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1) και στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό 
Έργων από Σκυρόδεµα. 

Για λόγους επαρκούς ανθεκτικότητας σε περιβαλλοντικές δράσεις, στοιχεία εντός του κτιρίου σε 
επαφή µε διαχωριστικούς ή σεισµικούς αρµούς θα θεωρούνται γενικά σε επαφή µε το περιβάλλον.  
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2.5 Στην Παράγραφο 7.3 «∆ελτίο αποστολής για το έτοιµο σκυρόδεµα»:  

2.5.1 Στις ρήτρες της παραγράφου (1) προστίθεται: 

 Η ρήτρα «- Όνοµα ή Σήµα του Φορέα Πιστοποίησης, εφόσον υπάρχει» τροποποιείται ως εξής: 

Ε.Π.  Η παραπάνω ρήτρα τροποποιείται ως εξής:  

- Για σκυρόδεµα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται το όνοµα ή το σήµα του 
Φορέα Πιστοποίησης. 

- Για σκυρόδεµα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη ‘Χωρίς 
Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής’. 

2.5.2 Στις ρήτρες της παραγράφου (2): 

α) Προστίθεται Ε.Π. ρήτρα: 

- πυκνότητα του σκυροδέµατος, σε kg/m3. 

β)  «- Τύπος και Κατηγορία αντοχής του τσιµέντου, εφόσον προδιαγράφεται»,  

     «- Τύπος χηµικού προσθέτου και προσµίκτου, εφόσον προδιαγράφεται,»,  

διαγράφεται η φράση «εφόσον προδιαγράφεται»  

Οι παραπάνω δύο ρήτρες τροποποιούνται ως εξής: 

– Τύπος και Κατηγορία αντοχής του/των τσιµέντου/-ων.  

– Τύπος χηµικού προσθέτου και προσµίκτου. 

γ) προστίθεται η ρήτρα: 

Ε.Π. : 

- προσθήκη ποσότητας χηµικού προσθέτου, επί τόπου στο έργο, σύµφωνα µε την Παράγραφο 7.5. 

2.6 Στο τέλος της Παραγράφου 8.2.1.1 «Γενικά» προστίθεται ρήτρα: 

Ε.Π. :  

Εάν πρόκειται για σκυρόδεµα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής, διενεργείται οπωσδήποτε 
ο έλεγχος ταυτοποίησης σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β. 

 

2.7 Στην Παράγραφο 8.2.1.2 «Πρόγραµµα δειγµατοληψίας και ελέγχου», στον Πίνακα 17 
«Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψιών για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης» στην 
υποσηµείωση δ ορίζεται: 

Ηµέρα παραγωγής θεωρείται κάθε ηµερολογιακή ηµέρα εφόσον υπάρχει παραγωγή µεγαλύτερη των 8 
m3. 

2.8 Στην Παράγραφο 8.2.1.3 «Κριτήρια συµµόρφωσης για την αντοχή σε θλίψη»,  

 Προστίθεται µετά την σχέση (3): 
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Ο µέσος όρος υπολογίζεται από “n” µη επικαλυπτόµενα διαδοχικά αποτελέσµατα και αν σ < 3 N/mm2 τότε 
τίθεται σ = 3 (κριτήριο 3). 

2.9 Στην Παράγραφο 9.1 «Γενικά»: 

προστίθεται: 

∆ιευκρίνιση  Ε.Π. :   

9.1 Όλο το παραγόµενο σκυρόδεµα (είτε πρόκειται για σκυρόδεµα Με είτε  Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου 

Παραγωγής) πρέπει να υπόκειται … 



© ΕΛΟΤ                                                                                            ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013/ΝΑ 

9 

 

2.10 Στην Παράγραφο 9.7 «Ζύγιση των επί µέρους υλικών», ο Πίνακας 27 «Ανοχές στη 
διαδικασία ζύγισης των επί µέρους υλικών» αντικαθίσταται από τον Πίνακα Ε.Π.27 
«Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί µέρους υλικών», παρακάτω: 

Ε.Π. Πίνακας 27 – Ανοχές στη διαδικασία ζύγισης των επί µέρους υλικών 

Επί µέρους υλικό 
Ανοχή  

= 100 x (Απαιτούµενη-Μετρούµενη)    
Απαιτούµενη 

 
Τσιµέντο  
 
Νερό 
 
Πρόσµικτα που 
χρησιµοποιούνται σε 
ποσοστό > 5% της µάζας 
του τσιµέντου 

± 2 % της απαιτούµενης ποσότητας 

Για το σύνολο των 
αδρανών 
 
 
Για κάθε επί µέρους 
κλάσµα 

           ± 3 % της απαιτούµενης ποσότητας 
 
 
         
          ± 3 % ή ± 30 kg/m3 όποιο είναι µεγαλύ-  
         τερο 
 

Χηµικά πρόσθετα και 
πρόσµικτα που 
χρησιµοποιούνται σε 
ποσοστό ≤ 5% της µάζας 
του τσιµέντου 
 

 
 

±5% της απαιτούµενης ποσότητας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η ανοχή είναι η ποσοστιαία διαφορά µεταξύ της απαιτούµενης τιµής και της 
µετρούµενης τιµής.  

 

2.11 Στην παράγραφο 9.9 Πίνακας 28 και όσον αφορά τον εξοπλισµό ζύγισης  

στην στήλη 5 σειρά 3 προστίθεται: 

Ο εξοπλισµός ζύγισης να διακριβώνεται τουλάχιστον µία φορά το έτος από διαπιστευµένο φορέα. 

2.12 Στο τέλος της Παραγράφου 11 «Χαρακτηρισµός σκυροδέµατος προδιαγραφόµενων 
χαρακτηριστικών», προστίθεται η ρήτρα : 

Ε.Π. Προστίθεται: 

- Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής:  

Για σκυρόδεµα Με Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη «Με Πιστοποίηση Ελέγχου 
Παραγωγής». 
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Για σκυρόδεµα Χωρίς Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής τοποθετείται η ένδειξη «Χωρίς Πιστοποίηση 

Ελέγχου Παραγωγής».  

 

2.13 Παράρτηµα D (κανονιστικό): Πρόσθετες απαιτήσεις για προδιαγραφές και 
συµµόρφωση σκυροδέµατος για ειδικά γεωτεχνικά έργα. 

2.13.1 Στην παράγραφο D.2.1 τσιµέντο υποπαράγραφος (3) προστίθεται: 

Επιτρέπεται η χρήση τσιµέντων τύπου CEM II, CEM II/A-M CEM II/B-M,  CEM IV / Α και CEM IV/Β που 

έχουν ως  κύρια συστατικά Φυσική ποζολάνη (P), Ασβεστούχο Τέφρα (W) και Ασβεστόλιθο (L ή LL). 

2.14 Το Πληροφοριακό Παράρτηµα F «Συνιστώµενες οριακές τιµές σύνθεσης του 
σκυροδέµατος» αντικαθίσταται από το Κανονιστικό Παράρτηµα Ε.Π. F, µε το ακόλουθο 
λεκτικό και τον τροποποιηµένο Πίνακα Ε.Π. F.1 παρακάτω: 

Ε.Π. Παράρτηµα  

(Κανονιστικό) 

Απαιτούµενες οριακές τιµές σύνθεσης του σκυροδέµατος 

Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει απαιτήσεις για την επιλογή των οριακών τιµών της σύνθεσης και των 
ιδιοτήτων του σκυροδέµατος και την ελάχιστη επικάλυψη λόγω ανθεκτικότητας, σε σχέση µε τις Κατηγορίες 
Έκθεσης σύµφωνα µε την Παράγραφο 5.3.2.  

Οι τιµές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 βασίζονται στην παραδοχή µίας επιδιωκόµενης διάρκειας ζωής σχεδιασµού 
της κατασκευής εύρους 50 ετών.  

 

Οι τιµές στον Πίνακα Ε.Π. F.1 αφορούν όλους τους τύπους των τσιµέντων σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 197-1, 
εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται σε αυτόν και χρήση αδρανών µε µέγιστη ανώτατη ονοµαστική 
διάσταση αδρανούς από 20 mm έως  και 32 mm. Σε περίπτωση συνθέσεων µε χρήση αδρανών µέγιστου 
κόκκου ως ακολούθως:  

• Μεγαλύτερου από 32 mm έως και 63 mm, ελαττώνεται η ποσότητα τσιµέντου κατά 20 kg / m3,  
• Μεγαλύτερου από 8 mm  και µικρότερου από 20 mm , αυξάνεται η ποσότητα τσιµέντου κατά 20 kg / 
m3,  
• Μικρότερου ή ίσου των 8 mm, αυξάνεται η ποσότητα τσιµέντου  
κατά 40 kg / m3,  

χωρίς τροποποίηση του λόγου νερό προς τσιµέντο. 

Οι ελάχιστες κατηγορίες αντοχής υπολογίσθηκαν από τη σχέση µεταξύ λόγου νερό προς τσιµέντο και της 
κατηγορίας αντοχής του σκυροδέµατος, παρασκευαζόµενου µε τσιµέντο κατηγορίας αντοχής 32.5.  

Οι οριακές τιµές για τον µέγιστο λόγο νερό προς τσιµέντο και της ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιµέντο 
αφορούν όλες τις περιπτώσεις, ενώ οι απαιτήσεις για κατηγορία αντοχής του σκυροδέµατος είναι όπως 
πρόσθετα προδιαγράφονται. 
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Πίνακας Ε.Π. F.1 – Οριακές τιµές σύνθεσης, ιδιοτήτων σκυροδέµατος  και επικάλυψης  για ανθεκτικότητα (ισχύει για όλους τους 
τύπους τσιµέντων πλην όπου άλλως δείχνεται)  

 

Πίνακας Ε.Π. F1 - Οριακές τιµές σύνθεσης, ιδιοτήτων σκυροδέµατος και επικάλυψης για ανθεκτικότητα (ισχύει για όλους τους τύπους τσιµέντων πλην όπου άλλως δείχνεται) 

Κατηγορίες έκθεσης 

Χωρίς 
κίνδυνο 

διάβρωσης    
ή προσβολής

∆ιάβρωση λόγω 
ενανθράκωσης 

∆ιάβρωση λόγω χλωριόντων 

Προσβολή από ψύξη/απόψυξη Χηµική προσβολή 
Θαλασσινό νερό 

Χλωριόντα που δεν 
προέρχονται από 
θαλασσινό νερό 

Τσιµέντα II, III, IV        

(Εκτός CEM II / B-LL  + CEM II / B-L) 

Τσιµέντα I         
(+ CEM II / B-LL 

CEM II / B-L) 

 

Κατηγορία 
έκθεσης X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

1 max N/T --- 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 0,55 0,55 0,50 0,55 0,50 0,50 0,55 0,50 0,45 

2 min κατηγορία 
αντοχής 

C  

12/15 

C 
20/25 

C 
25/30 

C 
25/30 

C 
30/37

C  

25/30 

C 
26/32

C 
25/30

C 

 26/32 

C  

30/37 

C 
30/37

C 
30/37 

C 
35/45

C 
30/37

C 
32/40

C 
35/45

C 
28/35

C 
25/30

C 
32/40

C 
25/30

C 
35/45

C 
30/37

C 
28/35 

C 
30/37 

C 
35/45 

3 

min περιεκτι-
κότητα σε 
τσιµέντογ 
kg/m3  

--- 280 300 300 320 330 330 330 330 350 330 330 350 330 330 350 320 300 320 300 320 320 320 340 360 

4 

min      
επικάλυψη για 
ανθεκτικότηταδ 
mm 

  25 25 35 35 45 40 45 40 50 40 40 50 35 40 50             35 35 35 

5 
min περιεκτι-
κότητα σε αέρα 
(%) 

--- --- --- --- --- ---     --- --- --- --- --- --- --- --- --- 4,0 --- 4,0 --- 4,0α --- --- --- 

6 Άλλες              
απαιτήσεις 

Σηµ.:  Άοπλο 
σκυρόδεµα         

Σηµ.: 
Παρα-
θαλάσσιο 
1,5 

    

Σηµ.: 
Μόνιµα 
µέσα στη 
θάλασσα 

Σηµ.:  
∆ιαβ-
ρεχόµενες 
ζώνες  

            Αδρανή σύµφωνα µε EN12620 µε 
ικανοποιητική αντοχή σε παγετό   

Τσιµέντο 
ανθεκτικό σε 

θειικάβ 



ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206:2013/ΝΑ            © ΕΛΟΤ 

12 

α 
Όταν δεν εγκλωβίζεται σκόπιµα αέρας στο σκυρόδεµα, η επιτελεστικότητα του σκυροδέµατος ελέγχεται µε κατάλληλη µέθοδο σε σύγκριση µε σκυρόδεµα του οποίου η αντοχή σε 
ψύξη/απόψυξη για την αντίστοιχη κατηγορίας έκθεσης είναι αποδεδειγµένη. 

 
β Όταν η ύπαρξη θειικών οδηγεί σε κατηγορίες έκθεσης ΧΑ2 και ΧΑ3 είναι απαραίτητη η χρήση τσιµέντου ανθεκτικού στα θειικά σύµφωνα µε το ΕΝ 197-1.  

Για τις κατηγορίες ΧΑ1, ΧΑ2 και ΧΑ3 δεν επιτρέπεται η χρήση τσιµέντων τύπου CEM II/B-L και CEM II/B-LL. 
 
γ 

Όπου εφαρµόζεται η αρχή του συντελεστή k ο µέγιστος λόγος Ν/Τ καθώς και η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο τροποποιούνται σύµφωνα µε την 5.2.5.2 
 
δ Οι τιµές επικάλυψης αφορούν οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε το Εθνικό Προσάρτηµα του ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


