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Τίτλοσ οδηγίασ: Συνοπτικζσ οδθγίεσ λιψθσ δοκιμίων.
Αφορά: Ιδιϊτεσ οι οποίοι επιλζγουν να κάνουν μόνοι τουσ λιψθ των δοκιμϊν.
Τομζασ Υλικών: Νωπό ςκυρόδεμα.
Προδιαγραφζσ: Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ, εςωτερικό ςφςτθμα ποιότθτασ εργαςτθρίου.
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Παρακζτουμε προσ διευκόλυνςθ των πελατϊν μασ ςυνοπτικζσ οδθγίεσ για τθν λιψθ των δοκιμίων
ςκυροδζματοσ επί των ζργων τουσ ςτθν περίπτωςθ που επιλζγουν να λαμβάνουν μόνοι τουσ τα δοκίμια.

Το προςωπικό που κα διενεργιςει τθν δειγματολθψία των δοκιμίων πρζπει να είναι κατάλλθλα
εκπαιδευμζνο. Το εργαςτιριο μασ μπορεί κατά τθν παράδοςθ των άδειων μθτρϊν και του λοιποφ
εξοπλιςμοφ δειγματολθψίασ ςτον πελάτθ, να τον εκπαιδεφςει όςο αφορά τθν λιψθ των δοκιμϊν.
Οι μιτρεσ δειγματολθψίασ ςκυροδζματοσ πρζπει να είναι χυτοςίδθρεσ, ελεγμζνθσ ποιότθτασ,
διακριβωμζνεσ ζτςι ϊςτε τα παραγόμενα από αυτζσ δοκίμια να είναι εντόσ των γεωμετρικϊν
προδιαγραφϊν και να πλθροφν τισ απαιτιςεισ επιπεδότθτασ και κακετότθτασ.
Τα δοκίμια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ του ςκυροδζματοσ κα πρζπει να
είναι των ίδιων διαςτάςεων για όλο το ζργο, κυβικά ακμισ 15 cm ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ.
Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμίων τα οποία κα ελεγχκοφν ςε θλικία 28 θμερϊν για τον ζλεγχο αποδοχισ
τθσ υπό εξζταςθ παρτίδασ ςκυροδζματοσ κακορίηεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Τεχνολογίασ
Σκυροδζματοσ για τα ιδιωτικά ζργα ανάλογα με τον εκάςτοτε όγκο ςκυροδζτθςθσ. Ιςχφουν τα
ακόλουκα:
o

Για ςκυροδετιςεισ όγκου από 20 m3 μζχρι 150 m3, προβλζπεται ελάχιςτοσ αρικμόσ 6
δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν.

o

Για ςκυροδετιςεισ όγκου μεγαλφτερου των 150 m3, προβλζπεται ελάχιςτοσ αρικμόσ 12
δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν.

o

Για ςκυροδετιςεισ όγκου μικρότερου των 20 m3, προβλζπεται λιψθ 3 δοκιμίων θλικίασ 28
θμερϊν από κάκε βαρζλα.

Επιλζγουμε ζνα ιδανικό χϊρο για τθν εναπόκεςθ των δοκιμίων ο οποίοσ να μθν εμποδίηει τθν
εκτζλεςθ των εργαςιϊν, να παρζχει αςφάλεια όςο αφορά τον άνκρωπο που κα εργάηεται ςτθν λιψθ
των δοκιμίων και αν είναι εφικτό να είναι μακριά από δονιςεισ, και να ζχει μια ςτοιχειϊδθ
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προςταςία από τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο και ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Αν τα τελευταία δεν είναι εφικτά
υπάρχουν διαδικαςίεσ οι οποίεσ μποροφν να διαςφαλίςουν αποδεκτζσ ςυνκικεσ κατά τθν διάρκεια
παραμονισ των δοκιμίων επί του ζργου.
Το μπετό για τθν λιψθ των δοκιμίων λαμβάνεται αποκλειςτικά από τθν ζξοδο τθσ βαρζλασ με
κακοδιγθςθ τθσ ςζςουλασ τθσ βαρζλασ ςε οικοδομικό καρότςι, αφοφ αδειάςει φορτίο όγκου 1 m3
μζςα ςτον κουβά τθσ πρζςασ.
Τα δοκίμια λαμβάνονται μετά τθν προςκικθ του ρευςτοποιθτι και μετά από επαρκι ανάμιξθ αυτοφ
μζςα ςτθν βαρζλα, ζτςι ϊςτε να γίνει πλιρθσ ανάμιξθ με το ςκυρόδεμα.
Δεν επιτρζπεται θ λιψθ περιςςότερο του ενόσ δοκιμίου από κάκε βαρζλα εκτόσ αν ο προβλεπόμενοσ
ελάχιςτοσ αρικμόσ δοκιμίων θλικίασ 28 θμερϊν και ο αρικμόσ των φορτίων (βαρελϊν) που κα
ζρκουν επιβάλουν το αντίκετο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ γίνεται κατανομι των διπλϊν δοκιμίων ςε
όςο το δυνατόν πιο ευρφ αρικμό βαρελϊν λαμβάνοντασ μζριμνα για να γίνει θ λιψθ κάκε δοκιμίου
από διαφορετικό τμιμα του φορτίου (αρχι, μζςθ και τζλοσ). Ελάχιςτοσ όγκοσ ςκυροδζματοσ μεταξφ
δφο διαδοχικϊν δοκιμίων από τθν ίδια βαρζλα 1 m3.
Κάκε μιτρα γεμίηει ςε δφο ςτρϊςεισ. Η ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ μζςα ςτισ μιτρεσ γίνεται με
τθν ράβδο ςυμπφκνωςθσ τθν οποία ο πελάτθσ παραλαμβάνει από το εργαςτιριο μασ. Ζκαςτθ
ςτρϊςθ ςυμπυκνϊνεται με 25 ραβδιςμοφσ ομοιόμορφα κατανεμθμζνουσ ςε όλθ τθν επιφάνεια του
δοκιμίου.
Μετά τθν ςυμπφκνωςθ τθσ δεφτερθσ ςτρϊςθσ, κτυπάμε με ςκεπάρνι ι βαριοποφλα ςτισ γωνίεσ τθσ
μιτρασ, ζτςι ϊςτε να φφγει οποιαδιποτε παγιδευμζνθ φυςαλίδα αζρα.
Στο τζλοσ με τθν χριςθ ςπάτουλασ επιπεδϊνουμε τθν ανϊτερθ επιφάνεια με οδθγοφσ τα χείλθ τθσ
μιτρασ.
Ακολοφκωσ βρζχουμε τθν λινάτςα, (τθν οποία ο πελάτθσ τθν παραλαμβάνει από το εργαςτιριο μαηί
με τον λοιπό εξοπλιςμό), τθν ςτραγγίηουμε και τθν απλϊνουμε προςεκτικά πάνω ςτο ςφνολο των
δοκιμίων.
Τζλοσ πάνω από τθν λινάτςα τοποκετοφμε ομοιόμορφα απλωμζνο το φφλλο πλαςτικοφ που ζχουμε
παραλάβει από το εργαςτιριο ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί θ απϊλεια υγραςίασ.
Τθν επόμενθ θμζρα, φορτϊνουμε τα δοκίμια και τα προςκομίηουμε ςτο εργαςτιριο για ςιμανςθ,
ςυντιρθςθ κτλ. Η μεταφορά ςτο εργαςτιριο πρζπει να γίνει εντόσ 20 -32 ωρϊν, χωρίσ δονιςεισ και
κτυπιματα ςτα δοκίμια.
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