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Πρόλογος 

Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο ακολουθεί τις απαιτήσεις του Ελληνικού Προτύπου, ΕΛΟΤ ΕΝ 10080: Χάλυβες οπλισµού 
σκυροδέµατος – Συγκολλήσιµοι χάλυβες – Γενικές απαιτήσεις. 

Στο Πρότυπο αυτό καθορίζονται οι τεχνικοί όροι παράδοσης και τα χαρακτηριστικά επίδοσης των συγκολλήσιµων 
χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος της τεχνικής κατηγορίας B500C. 

Αυτό το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται για τους µη συγκολλήσιµους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. 
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Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες – Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία 
B500C 

1 Αντικείµενο 

Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο καθορίζει τους τεχνικούς όρους παράδοσης – τις µηχανικές, χηµικές και γεωµετρικές 
ιδιότητες και την αξιολόγηση της συµµόρφωσης – για συγκολλήσιµους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος µε νευρώσεις, 
τεχνικής κατηγορίας B500C, που χρησιµοποιούνται για την όπλιση κατασκευών από σκυρόδεµα, σε µορφή:  

• ράβδων, ρόλων (βέργα, σύρµα) και ευθυγραµµισµένων προϊόντων, 

• φύλλων ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων βιοµηχανικής παραγωγής, 

• δικτυωµάτων. 

Οι συνθήκες δοκιµών, οι µέθοδοι δοκιµών και το σύστηµα αξιολόγησης της συµµόρφωσης πρέπει να ακολουθούν το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080. 

2 Τυποποιητικές παραποµπές 

Αυτό το Ελληνικό Πρότυπο περιέχει διατάξεις από άλλες δηµοσιεύσεις, µε χρονολογηµένες ή µη χρονολογηµένες 
παραποµπές. Αυτές οι τυποποιητικές παραποµπές παρατίθενται στις κατάλληλες θέσεις µέσα στο κείµενο και οι 
δηµοσιεύσεις δίνονται παρακάτω. Για τις χρονολογηµένες παραποµπές, µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις 
σε οποιαδήποτε από αυτές τις δηµοσιεύσεις θα έχουν εφαρµογή σε αυτή την προδιαγραφή, µόνο αφού ενσωµατωθούν 
σε αυτή κατόπιν τροποποίησης ή αναθεώρησης. Για µη χρονολογηµένες παραποµπές ισχύει η τελευταία έκδοση της 
αναφερόµενης δηµοσίευσης. 

ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:  Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες - Γενικές απαιτήσεις 

3 Οροι και ορισµοί 

Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, εφαρµόζονται οι ορισµοί που δίνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080. 

4 Σύµβολα 

Για τους σκοπούς αυτού του Προτύπου, εφαρµόζονται τα σύµβολα που δίνονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080. 

5 Χαρακτηρισµός 

Η κατηγορία χάλυβα που καλύπτεται από αυτό το Πρότυπο θα χαρακτηρίζεται ως B500C. 

6 ∆ιαδικασία παραγωγής χάλυβα 

Ο χάλυβας πρέπει να παράγεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080. 
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 Χαρακτηριστικά επίδοσης 

7.1 Συγκολλησιµότητα (χηµική σύσταση και ισοδύναµο άνθρακα) 

Η χηµική σύσταση πρέπει να είναι σύµφωνη µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 – Μέγιστες επιτρεπόµενες τιµές για τη χηµική σύσταση  (% κατά βάρος) 

 Ανθρακας α 
C 

(max) 

Θείο 
S 

(max) 

Φωσφόρος 
P 

(max) 

Αζωτοβ 
Ν 

(max) 

Χαλκός 
Cu 

(max) 

Ισοδύναµο 
άνθρακαα 

Ceq 
(max) 

Ανάλυση χυτηρίου 0,22 0,050 0,050 0,012 0,80 0,50 
Ανάλυση προϊόντος 0,24 0,055 0,055 0,014 0,85 0,52 
α   Επιτρέπεται η υπέρβαση των µέγιστων τιµών για τον άνθρακα κατά 0,03% κατά βάρος, µε την προϋπόθεση ότι  

το ισοδύναµο του άνθρακα µειώνεται κατά 0,02% κατά βάρος. 
β  Υψηλότερες περιεκτικότητες αζώτου είναι επιτρεπτές εάν υπάρχουν  επαρκείς ποσότητες στοιχείων που 

δεσµεύουν το  άζωτο. 

 

7.2 Μηχανικές ιδιότητες 

7.2.1 Συνθήκες εκτέλεσης δοκιµών 

Οι συνθήκες εκτέλεσης δοκιµών, για τον προσδιορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων, πρέπει να είναι αυτές που δίνονται 
στον Πίνακα 3 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080. 

7.2.2 Ιδιότητες εφελκυσµού 

Οι ιδιότητες εφελκυσµού πρέπει να µετριούνται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Παράγρ. 7.2.3. Οι ιδιότητες 
εφελκυσµού πρέπει να είναι σύµφωνες µε τον Πίνακα 2 του παρόντος Προτύπου. Οι καθορισµένες τιµές για τις 
ιδιότητες εφελκυσµού (Re, Rm/Re, Agt και Re,act/Re,nom) θα είναι οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές τιµές µε p=0,95 για το 
Re, p=0,10 για το max Rm/Re και το Re,act/Re,nom και p=0,90 για το min Rm/Re, Agt. 

Πίνακας 2 -  Ιδιότητες εφελκυσµού για την τεχνική κατηγορία B500C 

Ιδιότητα Τιµή 
Οριο διαρροής, Re, 

(Mpa) ≥ 500 

Λόγος Rm/Re 
≥ 1,15 
≤ 1,35 

Συνολική επιµήκυνση στο 
µέγιστο φορτίο Agt,  

(%) 
≥ 7,5 

Re,act/Re,nom ≤ 1,25 
 

7.2.3 Καταλληλότητα σε κάµψη 

Η καταλληλότητα σε κάµψη θα ελέγχεται µε δοκιµή αναδίπλωσης, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO 15630-1, µε µία 
ελάχιστη γωνία αναδίπλωσης 180o. 

Η δοκιµή αναδίπλωσης για ονοµαστικές διαµέτρους από 6 έως και 16 mm θα πραγµατοποιείται µε κυλινδρικό στέλεχος 
διαµέτρου 3d και για ονοµαστικές διαµέτρους µεγαλύτερες από 16 mm θα πραγµατοποιείται µε κυλινδρικό στέλεχος 
διαµέτρου 6d. 
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7.2.4 Αντοχή σε διάτµηση 

7.2.4.1 Ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα 

Η δύναµη διάτµησης των συγκολλήσεων του ηλεκτροσυγκολληµένου πλέγµατος, Fs, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 
0,25 x Re x An, όπου Re είναι η χαρακτηριστική τιµή του ορίου διαρροής (500 MPa) και An το ονοµαστικό εµβαδόν της 
διατοµής είτε του σύρµατος µε την µεγαλύτερη διατοµή σε πλέγµα απλού σύρµατος είτε του ενός από τα διπλά 
σύρµατα σε πλέγµα µε διπλό σύρµα στη µία διεύθυνση. 

7.2.4.2  ∆ικτυώµατα 

7.2.4.2.1  Ηλεκτροσυγκολληµένες συνδέσεις 

Η δύναµη διάτµησης των ηλεκτροσυγκολληµένων συνδέσεων δικτυώµατος, Fw, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από  

Fw ≥ 0,25 x Re,Ch x ACh 

ή 

Fw ≥ 0,6 x Re,Di x ADi  

όποια από τις δύο είναι η µικρότερη, 

όπου οι δείκτες Ch και Di αναφέρονται στα πέλµατα και στις διαγωνίους αντίστοιχα. 

7.2.4.2.2 Μηχανικές συνδέσεις 

Η δύναµη διάτµησης των µηχανικών συνδέσεων δικτυώµατος, Fd, δεν πρέπει να είναι µικρότερη από  

Fd ≥ 0,25 x Re,Di x ADi 

7.2.5 Καταλληλότητα σε κόπωση 

Οι ιδιότητες σε κόπωση θα µετριούνται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Παραγρ. 7.2.5. 

Η µέγιστη τάση σmax θα είναι 300 MPa. 

Το εύρος διακύµανσης τάσεων, 2σA θα είναι 150 MPa για ράβδους, ρόλους και ευθυγραµµισµένα προϊόντα και        
100 MPa για ηλεκτροσυγκολληµένα πλέγµατα. 

Ο καθορισµένος αριθµός κύκλων θα είναι 2 x 106. 

Η συχνότητα µεταβολής του φορτίου θα είναι µικρότερη ή ίση από 200 Hz. 

Το ελάχιστο ελεύθερο µήκος δοκιµίου θα είναι 140mm ή 14d όποιο είναι µεγαλύτερο. 

7.3 ∆ιαστάσεις και µάζα 

7.3.1 ∆ιάµετροι, εµβαδόν διατοµής 

Οι επιτρεπτές τιµές για τις ονοµαστικές διαµέτρους και τις αντίστοιχες ονοµαστικές διατοµές δίνονται στον Πίνακα 3. 

7.3.2 Μάζα 

7.3.2.1 Ονοµαστική µάζα 

Οι τιµές για την ονοµαστική µάζα δίνονται στον Πίνακα 3 και βασίζονται σε τιµή πυκνότητας 7,85kg/dm3. 
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Πίνακας 3 – Ονοµαστική διάµετρος για ράβδους, ρόλους, ηλεκτροσυγκολληµµένα πλέγµατα και δικτυώµατα, 
ονοµαστικό εµβαδόν διατοµής και ονοµαστική µάζα  

Ονοµαστική 
διάµετρος 

mm 

Ράβδοι  
B500C 

Ρόλοι 
B500C 

Ηλεκτροσυγκολληµένα 
πλέγµατα/δικτυώµατα 

B500C 

Ονοµαστικό εµβαδόν 
διατοµής 

mm² 

Ονοµαστική µάζα 
kg/m 

6,0 x x x 28,3 0,222 
8,0 x x x 50,3 0,395 

10,0 x x x 78,5 0,617 
12,0 x x x 113 0,888 
14,0 x x x 154  1.21 
16,0 x x x 201 1,58 
18,0 x   254 2,00 
20,0 x   314 2,47 
22,0 x   380 2,98 
25,0 x   491 3,85 
28,0 x   616 4,83 
32,0 x   804 6,31 
40,0 x   1257 9,86 

 

7.3.2.2 Επιτρεπόµενη απόκλιση από την ονοµαστική µάζα 

Η επιτρεπόµενη απόκλιση από την ονοµαστική µάζα δεν θα είναι µεγαλύτερη από ± 4,5% για διαµέτρους µεγαλύτερες 
από 8,0 mm, και ± 6,0 % για διαµέτρους µικρότερες ή ίσες από 8 mm. 

7.3.3 Μήκος ράβδων 

Το ονοµαστικό µήκος των ράβδων πρέπει να συµφωνείται τη στιγµή της παραγγελίας. 

Μία ράβδος από την οποίαν έχει ληφθεί δείγµα δεν θα απορρίπτεται για το λόγο αυτό. 

7.3.4 Βάρος ρόλου 

Το ονοµαστικό βάρος των ρόλων πρέπει να συµφωνείται τη στιγµή της παραγγελίας. 

7.3.5 ∆ιαστάσεις ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων 

Οι διαστάσεις των ηλεκτροσυγκολληµένων πλεγµάτων πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 
Παράγρ. 7.3.5. 

7.3.6 ∆ιαστάσεις δικτυωµάτων 

Οι διαστάσεις των δικτυωµάτων πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Παράγρ. 7.3.6. 

7.4 Γεωµετρία επιφάνειας 

Τα προϊόντα χάλυβα που καλύπτονται από αυτό το Πρότυπο πρέπει να έχουν επιφάνεια µε νευρώσεις. 

Οι παράµετροι των νευρώσεων πρέπει να είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Παράγρ.7.4.2, όπως δίνονται 
στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4 – Εύρος για τις παραµέτρους των νευρώσεων 

Ύψος νεύρωσης 
h 

Απόσταση νευρώσεων 
c 

Γωνία κλίσης νευρώσεων 
β 

0,03 d–0,15 d 0,4 d–1,2 d 35ο–75ο 
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Αν οι παράµετροι των νευρώσεων δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Πίνακα 4, πρέπει να µετριέται η ανηγµένη επιφάνεια 
προβολής, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ ISO 15630-1. Οι τιµές που προκύπτουν για την ανηγµένη επιφάνεια προβολής 
θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες ή ίσες από τις τιµές που καθορίζονται στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5 – Ελάχιστες τιµές ανηγµένης επιφάνειας προβολής για χάλυβες µε νευρώσεις 

Ονοµαστική διάµετρος

(mm) 

fR, min 

6 0,039 

8 0,045 

10 0,052 

≥ 12 0,056 

 

8 Εκτίµηση της συµµόρφωσης 

Η εκτίµηση της συµµόρφωσης πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080 Κεφ.8.  

Η αποτίµηση των αποτελεσµάτων δοκιµών για τον εργοστασιακό έλεγχο παραγωγής πρέπει να διενεργείται σύµφωνα 
µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

Για τα Re, Rm/Re και Agt, όπου το χαρακτηριστικό καθορίζεται ως κατώτατο όριο, πρέπει είτε:  

α) όλα τα µεµονωµένα αποτελέσµατα δοκιµών να είναι µεγαλύτερα από τη χαρακτηριστική τιµή, 

είτε 

β) η µέση τιµή του χυτηρίου (m) να ικανοποιεί την ακόλουθη σχέση: 

m ≥ cv + a   

όπου a = 10 MPa για το Re, και 0 για τα Rm/Re και Agt 

και όλα τα αποτελέσµατα να είναι µέσα στα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα 6. 

Πίνακας 6 – Ελάχιστες και µέγιστες τιµές των εφελκυστικών ιδιοτήτων 

Χαρακτηριστικό επίδοσης Απόλυτο ελάχιστο Απόλυτο µέγιστο 

Re (MPa) 485 635 

Rm/Re 1,13 1,37 

Agt (%) 7 - 

Re,act/Re,nom - 1,27 

 

Για τα Re,act/Re,nom και Rm/Re, όπου το χαρακτηριστικό καθορίζεται ως ανώτατο όριο, πρέπει είτε: 

α) όλα τα µεµονωµένα αποτελέσµατα δοκιµών να είναι µικρότερα από τη χαρακτηριστική τιµή, 

 είτε 

β) η µέση τιµή του χυτηρίου (m) να ικανοποιεί την ακόλουθη σχέση: 
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m ≤ cv - a   

όπου a = 0,02 για το Re,act/Re,nom, και 0 για το Rm/Re 

και όλα τα αποτελέσµατα είναι µέσα στα όρια που καθορίζονται στον Πίνακα 6. 

9 Αναγνώριση προϊόντος 

Η αναγνώριση του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 10080 Κεφ.10. 

Οι χάλυβες κατηγορίας Β500C φέρουν στην επιφάνειά τους δύο ή περισσότερες σειρές πλάγιων νευρώσεων αντίθετης 
φοράς. Σε κάθε σειρά, οι νευρώσεις έχουν εναλλασσόµενες γωνίες κλίσης ως προς τον διαµήκη άξονα της ράβδου, 
όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. 

 

 

 

 

Σχήµα 1 – Σήµανση χάλυβα κατηγορίας B500C µε δύο σειρές νευρώσεων 

10 Επαλήθευση µηχανικών δοκιµών σε περίπτωση αµφισβήτησης 

Σε περίπτωση αµφισβήτησης, η επαλήθευση πρέπει να διενεργείται σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 Κεφ.11 
µε την παρακάτω ρύθµιση: Όπου πρέπει να εφαρµοστεί η Παραγρ 11.2 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, τα κριτήρια 
αποδοχής θα είναι σύµφωνα µε το Κεφ. 8 του παρόντος Προτύπου. 

 


