
Η μέριµνα για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
εργασία αποτελεί σταθερή δέσµευση που δεν 
επηρεάζεται από το οικονοµικό περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργούµε. Η επιδιωκόµενη συνεχής 
βελτίωση υλοποιείται με σύγχρονες τεχνικές 
διοίκησης που στοχεύουν στη συστηµατική 
προσπάθεια εξάλειψης των μη ασφαλών 
ενεργειών από το προσωπικό μας, αλλά και στη 
διενέργεια καινοτόµων δράσεων με ιδιαίτερη 
προστιθέμενη αξία.

Ως τέτοια κρίθηκε η συµµετοχή σε συλλογική 
προσπάθεια μεταλαµπάδευσης εµπειριών και 
γνώσεων Ασφάλειας και Υγείας της εργασίας 
σε εργολάβους συντήρησης εγκαταστάσεων 
της ευρύτερης περιοχής Θριασίου Πεδίου. Η 
πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στη Συνάντηση 
Ενδιαφεροµένων Μερών (πρωτοβουλία της 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.) στο Εργοστάσιο Καµαρίου, την 1η 
Μαρτίου 2010. 

Με τη συµµετοχή και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. διαµορφώθηκε για πρώτη φορά μια μικτή 
οµάδα εξειδικευµένων και έµπειρων στελεχών 
και από τις τρεις εταιρείες (ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.) για την υλοποίηση της 
εκπαιδευτικής αυτής πρωτοβουλίας.

Σκοπός ήταν η ενθάρρυνση των ιδιοκτητών 
εργολαβικών συνεργείων να προχωρήσουν σε 
πιο σύγχρονους και αποτελεσµατικούς τρόπους 
διοίκησης και διαχείρισης της Ασφάλειας 
και Υγείας, ώστε να πετύχουν μείωση των 
ατυχημάτων και των παρ’ ολίγον ατυχημάτων. 

Για την επίτευξη του σκοπού, παρουσιάστηκαν 
και συζητήθηκαν τα θέµατα διαχείρισης της 

Πρωτοβουλία εκπαίδευσης εργολάβων στην Υγεία 
και Ασφάλεια

Απονομή Good Practice C ertificate από το 
European Ag ency f or Safety and He alth at  
Work, στην πρόταση της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ για 
πρόληψη ατυχημάτων μέσω αξιοποίησης της 
εκτίμησης κινδύνων στους χώρους εργασίας 
στην πράξη. 

Σελ. 3 

Στατιστική ανάλυση αποδεικνύει ότι τα 
ιστορικά υψηλά της παγκόσµιας παρα-
γωγής χάλυβα ακολουθούνται από βαθιά 
πτώση της και συµπίπτουν χρονικά με 
σηµαντικές οικονοµικές κρίσεις καθώς 
και σπουδαία πολιτικά γεγονότα.

Σελ. 4

Το 2008, ο χάλυβας που παράγεται στην 
Ευρώπη με ηλεκτρικές καµίνους φθάνει 
το 42%. Στην Ελλάδα, η παραγωγή χάλυβα 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά µ ε τη 
µέθοδο της ηλεκτρικής καµίνου. 

Σελ. 6
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Ασφάλειας & Υγείας της εργασίας, ώστε να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητα και επάρκεια 
ανθρώπινων και υλικών πόρων, τονίστηκε ο καθο-
ριστικός ρόλος του επικεφαλής ενός συνεργείου 
στην τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφαλούς 
εργασίας και τέλος παρουσιάστηκαν οι τρόποι 
προφύλαξης έναντι επιλεγµένων σηµαντικών 
κινδύνων που υφίστανται σε χώρους βαριάς 
βιομηχανίας. Τα παραπάνω υποστηρίχθηκαν 
µε φωτογραφικό υλικό και με παρουσίαση επι-
τυχηµένων παραδειγµάτων του παρελθόντος 
από εγκαταστάσεις και έργα που υλοποιήθηκαν 
στις τρεις εταιρείες – διοργανωτές.  

Συνολικά διενεργήθηκαν 3 εκπαιδευτικοί κύκλοι, 
ένας σε κάθε εταιρεία, παρακολούθησαν 110 

άτοµα, ιδιοκτήτες και επικεφαλής εργολαβι-
κών συνεργείων και προϊστάµενοι Τεχνικών 
Υπηρεσιών όµορων Δήµων (σύνολο 990 ώρες 
εκπαίδευσης) µε κατά κοινή οµολογία πολύ 
θετικά αποτελέσµατα.

Τα σχόλια ήταν θετικότατα, ενώ οι εργολάβοι 
πρότειναν και συγκεκριµένα θέματα επί των 
οποίων χρειάζονται επιπλέον εκπαίδευση. Τα 
παραπάνω αποτελούν τη βάση επί της οποίας 
οι εταιρείες ΤΙΤΑΝ, ΕΛ.ΠΕ. και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
προτίθενται να συνεχίσουν τη χρήσιµη αυτή 
πρωτοβουλία. ■

Κ. Κωνσταντίνου 
Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας

Διενέργεια πρώτου κύκλου εκπαίδευσης στο αμφιθέατρο Π. Θ. Αγγελόπουλου
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Η σημαντική αυτή επένδυση τόσο από πλευράς 

δαπάνης που απαιτήθηκε για ένα σύστημα 

ασφαλείας τέτοιου µεγέθους, όσο και ωρών 

εργασίας της ομάδας, έχει ήδη αποδώσει τα 

αναμενόμενα οφέλη στην πρόληψη ατυχημά-

των, για την οποία και υλοποιήθηκε.

Η προσπάθεια αυτή της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 

επιβραβεύτηκε με Good Practice Certificate 

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Υγεία 

και Ασφάλεια της Εργασίας, γεγονός που μας 

τιμά και μας υπενθυμίζει τη δέσμευσή μας ότι 

τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την Υγεία 

και Ασφάλεια των ανθρώπων μας. ■

Κ. Κωνσταντίνου

Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας 

Βιομηχανία και
ανταγωνιστικότητα
Είναι γνωστό σε όλους ότι η οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται κατά κύ-
ριο λόγο από την ανταγωνιστικότητα του 
ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα των επι-
χειρήσεων οι οποίες παράγουν προϊόντα και 
υπηρεσίες που ικανοποιούν πραγματικές 
ανάγκες καταναλωτών του εσωτερικού και 
του εξωτερικού. Η εμπειρία έχει δείξει ότι 
όλα όσα καταστέλλουν τις παραγωγικές και 
αναπτυξιακές συνιστώσες μιας κοινωνίας, 
περιορίζουν την ανάληψη του αναγκαίου 
ρίσκου και εν γένει δυσχεραίνουν τις επεν-
δύσεις σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα, νομοτελειακά υποβιβάζουν 
την ανταγωνιστικότητα και καταδικάζουν 
την οικονομία σε παρακμή. 

Ο ιδιωτικός τομέας σε όλες τις χώρες είναι 
πάνω - κάτω ο ίδιος. Οι ίδιες επιδιώξεις, οι 
ίδιοι κίνδυνοι, ο ίδιος ανταγωνισμός για 
πρώτες ύλες, χρηματοδότηση, τεχνογνω-
σία, εργατικό δυναμικό και αγορές. Ο κρίσι-
μος παράγοντας που κάνει τη διαφορά στην 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι το 
περιβάλλον που διαμορφώνεται από πρά-
ξεις και παραλήψεις του δημόσιου τομέα. 

Η μέχρι σήμερα γιγάντωση του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα στην Ελλάδα δεν συνο-
δεύτηκε από ανάλογη αύξηση της ποσό-
τητας και της ποιότητας των υπηρεσιών 
που προσφέρει. Το μόνο που έφερε ήταν 
αύξηση του κόστους στο κοινωνικό σύνο-
λο και ιδιαίτερα στην επιχειρηματικότητα, 
πράγμα το οποίο λειτούργησε ανασταλτικά 
σε κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια. Η βιο-
μηχανία κατηγορήθηκε ως ρυπογόνα χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η αναντικατάστατη 
συμβολή της σε κάθε μορφή ανάπτυξης. 
Δεν αναγνωρίστηκε η σημασία της παρου-
σίας των προϊόντων της στις ξένες αγορές 
ως ο μόνος υγιής παράγοντας οικονομικής 
ανάπτυξης. Και όμως οι ενδείξεις υπήρχαν. 
Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας έδει-
χνε συνεχή επιδείνωση επί σειρά ετών, τα 
ελληνικά προϊόντα εκτοπίζονταν από εισα-
γόμενα στην εσωτερική αγορά, το ποσοστό 
του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας 
(μεταποίηση) στο συνολικό Α.Ε.Π. συνεχώς 
μειωνόνταν και υπήρχαν ενδείξεις για δη-
μιουργία συνθηκών φούσκας σε τομείς που 
δεν είχαν σχέση με την πραγματική οικονο-
μία της χώρας μας.

Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Είναι καιρός να 
δώσουμε στα πράγματα τη σημασία που 
πραγματικά τους αξίζει και να στρέψουμε 
την προσοχή μας στο πώς να ενισχύσουμε 
την εθνική παραγωγή και όχι στο πώς θα την 
απομυζήσουμε και θα την απαλείψουμε. 
Είναι γνωστό ότι είναι πιο εύκολο να σβήνεις 
από το να γράφεις, αλλά τώρα πια δεν 
έχουμε την πολυτέλεια να σβήνουμε...    

Κ. Ιωάννου 
Διοικητικός Διευθυντής

Η κρίση που πλήττει την ελληνική οικονομία 
δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστο τον 
κατασκευαστικό κλάδο, που αποτελεί άλλωστε 
-καλώς ή κακώς- μια από τις βασικές κινητήριες 
μηχανές της.

Η πτώση στην οικοδομική δραστηριότητα 
είναι ιδιαίτερα μεγάλη τόσο στον ιδιωτικό 
όσο και στον τομέα των δημοσίων έργων, 
προκαλώντας σοβαρότατα προβλήματα, τόσο 
στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και 
τους κατασκευαστές, όσο και στους λοιπούς 
συναφείς κλάδους.

Τα προβλήματα αυτά τείνουν πλέον να γίνουν 
ασφυκτικά και απειλούν την ύπαρξη πολλών 
εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Χαρακτηριστικά, η πτώση στην Ιδιωτική Οικο-
δομική Δραστηριότητα κατά το 12µηνο Αυγού-
στου 2009 - Ιουλίου 2010 ανήλθε σε 10,9% 
στις οικοδομικές άδειες, 20,8% στην επιφάνεια 
και 25,2% στον όγκο κατασκευών σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2008 - 2009.

Στο 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010 
η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας 
σχετικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 
ανήλθε σε 24,7% κατ’ όγκο.

Ακόμη όμως πιο εντυπωσιακή είναι η πτώση 
στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηρι-
ότητας κατά το Α’ 4μηνο του 2010: ο συνολικός 
όγκος 4μήνου ανήλθε στα 12.002 μ3, επίδοση 
χαμηλότερη ακόμη και από το αντίστοιχο 4μηνο 
του 1995 (12.715μ3), χρονιά που θεωρείται η 
χειρότερη για την ελληνική οικοδομική δραστη-
ριότητα από το 1980 και εντεύθεν.

Όσον αφορά στα Δημόσια Έργα, η ανάλυση 
του δείκτη έργων Πολ. Μηχανικού φανερώνει 
πτωτική τάση από το Δ’ 3μηνο του 2008, που 
κορυφώνεται το Α’ 3μηνο του 2010 (τιμή 
δείκτη 83,8), πτώση 22,4% έναντι της τιμής 
της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (107,9). 
Οι τιμές αυτές υπολείπονται κατά πολύ από 
αυτές της «χρυσής» περιόδου 2002 έως τέλος 
2004 κατά την οποία ποτέ δεν έπεσαν κάτω 
από το 150, με κορυφαίο δείκτη πάνω από 300.

Δυστυχώς οι προβλέψεις είναι ότι τα στοιχεία 
του υπολοίπου 2010 αλλά και του 2011 θα είναι 
θεαματικά δυσμενέστερα καθώς το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων είναι αβέβαιο ως προς το 
τελικό ύψος του με σαφή όμως τάση μείωσής του 
από το αρχικώς προγραμματισμένο (€ 10,3 δις).

Η μείωση εξάλλου στα δημοπρατούμενα έργα 
προϋπολογισμού άνω των € 2 εκ., είναι ιδιαίτερα 
σημαντική έναντι των ετών 2005 (-50,2%), 2006 
(-49,4%), 2007 (-13,5%) και 2009 (-12,1%).

Κρίση & οικοδομική δραστηριότηταEπωνύμως...
Ας δούμε όμως γιατί η πτώση στην οικοδομική 
δραστηριότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για 
την ελληνική οικονομία και πόσο επηρεάζει 
τη γενικότερη ευημερία.

Οι κατασκευές συμμετείχαν κατά 7% στη δια-
μόρφωση του Α.Ε.Π. κατά την περίοδο 2000-
2004, στη συνολική απασχόληση πάνω από 8%, 
ενώ η συνολική συμβολή του κλάδου, άμεση 
και έμμεση, υπερβαίνει το 15% του Α.Ε.Π. και 
το 17% της απασχόλησης.

Εδώ ας σημειωθεί ότι η αντίστοιχη συμβολή 
του κατασκευαστικού τομέα στο Ευρωπαϊκό 
Α.Ε.Π. είναι 11%.

Η ανωτέρω συμβολή συρρικνώνεται στο 
3,98% του Α.Ε.Π. κατά το Α’ 3μηνο του 2010 
και αντίστοιχα στο 7,7% για την απασχόληση 
(χαμηλότερο 8ετίας).

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επιβα-
ρύνει την ελληνική κοινωνία και οικονομία με 
κόστος δυσβάσταχτο, από την απώλεια χιλιά-
δων θέσεων εργασίας, την περαιτέρω μείωση 
των επενδύσεων, την αδυναµία απορρόφησης 
πόρων από την Ε.Ε. μέσω του Κ.Π.Σ. κ.λπ.

Η ισχυρή διασύνδεση του κατασκευαστικού 
κλάδου με βασικούς βιομηχανικούς και άλ-
λους κλάδους (τσιμέντα, χαλυβουργίες, ξυλεία, 
ηλεκτρολογικό υλικό κ.λπ.), αναδεικνύει τη 
διάχυση του προβλήματος στην υπόλοιπη 
ελληνική κοινωνία.

Είναι λοιπόν φανερό σε όλους, πως από µόνη 
της η ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου 
μπορεί να αμβλύνει σε σημαντικό βαθμό τα 
προβλήματα που πλήττουν την ελληνική κοι-
νωνία και να αποτελέσει, σε σημαντικό βαθμό, 
τον αποσβεστήρα των κραδασμών αυτών, μιας 
και η οικοδομή είναι πιθανά ο πλέον πρόσφο-
ρος για άμεσες επεμβάσεις τομέας.

Προτάσεις όπως η εφαρμογή των χωροταξικών 
σχεδίων και σχεδίων χρήσης γης, η οριστικοποί-
ηση του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας με 
γνώμονα το περιβάλλον αλλά και την ενεργειακή 
εξασφάλιση, η αποτελεσματική διαχείριση της 
κρατικής περιουσίας σε συνεργασία με τον ιδιω-
τικό τομέα και φυσικά η επιστροφή Φ.Π.Α. και η 
απόδοση των οφειλοµένων από το κράτος προς 
τις κατασκευαστικές εταιρείες είναι λίγα από τα 
μέτρα που έχουν κατά καιρούς προταθεί, για να 
αντιστραφεί κατά το δυνατόν το δυσμενές κλίμα 
που επεκτείνεται πέραν των ορίων του κλάδου. ■

Α. Μυζάλας
Πολιτικός Μηχανικός
Εμπορική Δ/νση, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

Νέα μονάδα έλασης: Έμφαση στην Ασφάλεια
Η εστίαση στην τήρηση των οδηγιών ασφαλούς 
εργασίας και γενικά ασφαλών πρακτικών απο-
τελεί αναμφισβήτητη ανάγκη για τη μείωση 
των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας. 
Η επιτυχία όμως μιας τέτοιας προσπάθειας 
επηρεάζεται σημαντικά από το περιβάλλον 
στο οποίο αυτή συντελείται και συγκεκριμένα 
από το κατά πόσο το περιβάλλον εργασίας 
εκθέτει τον εργαζόμενο στους κινδύνους που 
υπάρχουν σε αυτό. 

Άλλωστε η νομοθεσία, όπως και η κοινή 
λογική, επιτάσσει πρώτα την εξάντληση των 
προσπαθειών εξάλειψης του κινδύνου και στη 
συνέχεια την απομάκρυνση του άνθρωπου 
από τον κίνδυνο πριν τη λήψη άλλων μέτρων.

Στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. η μέριμνα για το 
εργασιακό περιβάλλον, μέσω της επένδυσης 
σε νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις, όπου 
απαιτούνται, αποτελεί καταγεγραµµένη 
δέσμευση στην εταιρική πολιτική Υγείας και 
Ασφάλειας.

Στην πράξη, εκτός από επιπλέον δαπάνες, 
απαιτείται ομαδική εργασία και ενίοτε 
καινοτομία. Η δημιουργία του ασφαλέστερου 
δυνατού περιβάλλοντος εργασίας στη νέα 
μονάδα έλασης έκτασης μήκους 240m 
(καλυπτόμενης έκτασης 6480m2) αποτέλεσε 
μια σημαντική πρόκληση που ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία.    

Αποτέλεσμα του εγχειρήματος ήταν ο σχεδι-
ασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία, σε 
συνεργασία με τον προμηθευτή του εξοπλισμού, 
ενός πλήρως αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 
ελέγχου πρόσβασης στη μονάδα, που καλύπτει 
τις εργασίες παραγωγής και συντήρησης κάθε 
μορφής, αποτρέποντας ταυτόχρονα ακούσια 
πρόσβαση σε αυτήν.

Η πρόσβαση είναι εφικτή κατόπιν συγκεκριμένων 
χειρισμών στις ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενες 
πόρτες ασφαλείας, όπου δηλώνεται τι ζητείται 
να γίνει, π.χ. έλεγχος, συντήρηση κ.λπ. Η 
επιλογή αυτή καθορίζει τον αλγόριθμο που 
θα εκτελεστεί από τη μονάδα πριν επιτραπεί 
η πρόσβαση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην 
επιλογή «συντήρηση» η πρόσβαση δίνεται 
αφού διακοπεί κάθε παροχή ενέργειας και 
γίνει πλήρης ακινητοποίηση. 

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, το επίπεδο 
ασφαλείας αυξήθηκε ώστε να πληρούνται 
ταυτόχρονα δύο ανεξάρτητα κριτήρια πριν γίνει 
μια ενέργεια, όπως για παράδειγμα η αλλαγή 
κατάστασης της γραμμής από λανθασμένη 
ένδειξη στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. 

Επικουρικά εγκαταστάθηκαν ηχητικά και οπτι-
κά συστήματα ένδειξης της κατάστασης της 
γραμμής, καθώς και ένα σύστημα άμεσης 
επικοινωνίας με το κεντρικό χειριστήριο της 
μονάδας.

Γενική άποψη εγκαταστάσεων

Λεπτομέρεια πίνακα χειρισμού και ηχοφωτεινών σημάτων

Πόρτα εισόδου με ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα
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Το 1929, η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα 

έφθασε στην τιμή ρεκόρ των 121 εκατομμυ-

ρίων τόννων και το 1930 εγκαινιάζονται τα 

κτίρια Trump (282,5 m) και Chrysler (318,8 

m). Το 1931, η κατασκευή του Empire State 

Building (381 m) θέτει νέο ρεκόρ ύψους και 

ακολουθεί η δεκαετής Μεγάλη Ύφεση της 

αμερικάνικης οικονομίας. Η παραγωγή χάλυβα 

το 1932 σημειώνει πτώση κατά 60% από το 

ιστορικό υψηλό του 1929 και απαιτούνται 4 

χρόνια για να επανέλθει σε αυτή την τιμή.

Το 1973, ο τίτλος του υψηλότερου ουρα-

νοξύστη ανήκει στο World Trade Center 

(417 m) επίσης στη Νέα Υόρκη. Ένα χρόνο 

αργότερα, υψηλότερα κτίρια είναι οι πύργοι 

Sears (442 m), γνωστοί σήμερα ως πύργοι 

Willis στο Σικάγο. Το 1974, η παγκόσμια 

παραγωγή χάλυβα αγγίζει τους 710 εκατομ-

μύρια τόννους, εμφανίζοντας μια πτώση 9% 

το επόμενο έτος.

Μέσα στον περασμένο αιώνα, οι περισσότερες 

οικονομικές κρίσεις σημειώθηκαν λίγο μετά 

από ραγδαία κατασκευαστική ανάπτυξη. Κάθε 

φορά, η ανακοίνωση ενός νέου ρεκόρ ύψους 

ουρανοξύστη σηματοδοτεί την έναρξη της 

ανάπτυξης και στη συνέχεια παρατηρείται 

πτώση της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα 

(Σχήμα 2). Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ύψος 

των ουρανοξυστών µπορεί να θεωρηθεί ως 

θερμόμετρο της παγκόσμιας παραγωγής 

χάλυβα.

Η μανία με τους ουρανοξύστες αρχίζει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία 

1910. Εξαπλώθηκε σε άλλες περιοχές, ειδικά 

στην Ασία, αργότερα στη δεκαετία του 1980. 

Στο τέλος της δεκαετίας 1920, οι ουρανο-

ξύστες ήταν ιδιαιτέρως δημοφιλείς μεταξύ 

ισχυρών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 

ορισμένοι από τους πιο διάσημους κατασκευ-

άστηκαν στη Νέα Υόρκη. 

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση εκδηλώθηκε το 
1973 και οδήγησε σε μεγάλη ύφεση των ανε-
πτυγµένων οικονοµιών, ειδικά των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αμερικής και της Ιαπωνίας. Μέχρι 
σήμερα, η παραγωγή χάλυβα των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής δεν έχει ξεπεράσει 
την τιµή που είχε. Μετά από 34 χρόνια, το 
2007, η παραγωγή χάλυβα της Ιαπωνίας ξε-
περνάει το ρεκόρ του 1973. Λίγο αργότερα, 
εμφανίζονται τα συμπτώματα της σημερινής 
παγκόσμιας κρίσης.

Οι πύργοι Sears είναι οι υψηλότεροι ουρανο-
ξύστες μέχρι το 1997, που ολοκληρώνεται η 
ανέγερση των πύργων Petronas (452 m) στην 
Κουάλα Λουμπούρ στη Μαλαισία. Πρόκειται 
για το πρώτο παγκόσµιο ρεκόρ ύψους που 
καταρρίπτεται εκτός εδάφους των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους χτυπάει 
η ασιατική οικονομική κρίση.  

Η παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χά-
λυβα το 1997 αγγίζει τους 799 εκατομμύρια 
τόννους και εμφανίζει πτώση 3% το 1998. 
Αν και η πτώση αυτή δεν είναι σημαντική σε 
σχέση με τη συνολική κρίση, η παγκόσμια 
βιομηχανία χάλυβα περνάει μια ιδιαίτερα 
δύσκολη περίοδο, ειδικά το 2001, κατά την 
οποία πολλές μικρότερες μονάδες παραγωγής 
κλείνουν λόγω χρεοκοπίας.

Ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο, η ανέγερση του 
πύργου Tapei 101 συμπίπτει χρονικά με την 
περίοδο της ασιατικής ύφεσης το 1998. Έξι 
χρόνια αργότερα, η ολοκλήρωση του κτιρίου 
θέτει νέο παγκόσμιο ρεκόρ ύψους στα 508 
m και ακολουθούν πέντε χρόνια έντονης οι-
κονομικής ανάπτυξης µέχρι το 2008, µε την 
τιμή του αργού πετρελαίου να φθάνει τα 147 
δολάρια το βαρέλι (τον Ιούλιο του 2008).

Ο κερδοφόρος πετρελαϊκός τομέας άντλησε 
σημαντικά κεφάλαια στη Μέση Ανατολή και 
οδήγησε σε μια φρενήρη κατασκευαστική 
ανάπτυξη μέχρι το 2003. Την περίοδο 
αυτή, προγραμματίζονται φιλόδοξα σχέδια 
συμπεριλαμβανομένου του πύργου Burj 
Khalifah (Dubai Tower). 

Ο κατασκευαστικός τομέας παρουσιάζει 
σηµαντική ανάπτυξη και σε άλλες περιοχές 
και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, γεγονός που 
αποδεικνύεται από το παγκόσμιο ρεκόρ πα-
ραγωγής ακατέργαστου χάλυβα το 2007, που 
αγγίζει τους 1.344 εκατοµµύρια τόννους και 
στο παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) της 
τάξης του 8,3% μεταξύ 2003-2007. Πρόκειται 
για την πενταετία με τη μεγαλύτερη οικονο-

μική ανάπτυξη από το 1900.

Ουρανοξύστες: Θερμόμετρα του χάλυβα

Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση 

από το άρθρο “ MARKET INSIGHT: 

SKYSCRAPERS – THERMOMETERS OF 

STEEL” το οποίο δημοσιεύθηκε στην 

τριμηνιαία αναφορά του World Steel 

Association, με τίτλο: « WORLD STEEL 

MARKET REVIEW», Issue 7, June 2010.

Η αναδημοσίευση γίνεται με την 

άδεια του World Steel Association.
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Τα εγκαίνια του πύργου του Ντουμπάι (Burj 

Khalifah), που είχαν προγραμματιστεί για 

αρχές Σεπτεμβρίου του 2009, αναβάλλονται 

μέχρι τον Ιανουάριο του 2010, λόγω της 

επικείμενης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

που χτύπησε το 2008.

Το 2009, η παγκόσμια παραγωγή χάλυβα 

παρουσιάζει πτώση περίπου 8%, σε σχέση 

με το 2008.

Η ιστορία της Κίνας

Η σχέση παραγωγής χάλυβα και ύψους 

ουρανοξυστών είναι διαφορετική στην Κίνα. 

Μέσα στα τελευταία 40 χρόνια, η οικονομία 

της Κίνας αναπτύσσεται σταθερά, με μικρές 

αυξομειώσεις. Μέχρι στιγμής, η ανέγερση 

των υψηλότερων κατασκευών στην Κίνα δε 

συνοδεύτηκε από σηµαντική µείωση της 

συνολικής παραγωγής χάλυβα. Ακόμα και 

το 1998 , που η ασιατική κρίση ήταν στο 

αποκορύφωμά της, η Κίνα σημείωνε ρυθμό 

ανάπτυξης 6% στην παραγωγή χάλυβα. 

Το 2008, η παραγωγή χάλυβα στην Κίνα 

επιβραδύνθηκε με αύξηση κατά 1,1% και 

δεν σημείωσε πτώση.

Αγγίζοντας νέα ύψη κτιρίων και ρυθμούς 

ανάπτυξης στο χάλυβα

Τα τελευταία 108 χρόνια, από το 1900, 

η παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου 

χάλυβα αυξάνεται σταδιακά κάθε δεκαετία. 

Καθοδηγούμενη από την αυξανόμενη ζήτηση 

των αναδυόμενων οικονοµιών, η εκτίµηση 

είναι ότι η συνολική παγκόσμια παραγωγή 

θα εξακολουθήσει να αυξάνεται.

Η στατιστική ανάλυση των ιστορικών στοι-

χείων δείχνει ότι, τουλάχιστον μετά το 1970, 

υπάρχει σχέση μεταξύ του ρυθμού της παγκό-

σμιας παραγωγής χάλυβα και του μέγιστου 

ύψους των κτιρίων (Σχήμα 3).

Από το 1974 έως το 1998, το ύψος των ουρα- 

νοξυστών αυξήθηκε κατά 8%, ενώ η παγκό- 

σμια παραγωγή αυξήθηκε κατά 13%. Το 

2009, η ολοκλήρωση του Burj Khalifah 

ανέβασε το ρεκόρ στα 828 m, αυξάνοντας 

κατά 83% το μέγιστο ύψος σε σχέση με το 

1998. Από το 1998 έως το 2007, η παγκόσμια 

παραγωγή χάλυβα αυξήθηκε κατά 68% και 

ανήλθε τους 1.344 εκατομμύρια τόννους.

Συνολικά, μεταξύ 1974 και 2007, το μέγι-

στο ύψος των ουρανοξυστών αυξήθηκε κατά 

99%, ενώ η παγκόσμια παραγωγή ακατέργα-

στου χάλυβα αυξήθηκε κατά 89%.

Ο πύργος του Ντουμπάι (Burj Khalifah) δεν θα 

κρατά το παγκόσμιο ρεκόρ ύψους για πάντα. 

Περισσότερο φιλόδοξα σχέδια έχουν ήδη 

αναγγελθεί, εκ των οποίων μόνο ο πύργος 

Nakheel έχει επισημοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Ο νέος ουρανοξύστης προβλέπεται να έχει 

ύψος 1.100 μέτρων, δηλαδή 33% υψηλότερο 

από τον πύργο Burj Khalifah.

Οι εργασίες θεμελίωσης, που ξεκίνησαν στα 

τέλη του 2008, αναβλήθηκαν λόγω της τρέ-

χουσας οικονομικής κρίσης. Παρά το γεγονός 

αυτό, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της κατα-

σκευής θα έχει πραγματοποιηθεί, σύμφωνα 

με τις αρχικές προβλέψεις, το 2020. 

Σε περίπτωση που η κατασκευή του πύργου 

Nakheel ολοκληρωθεί θα αποτελέσει νέο 

ρεκόρ ύψους. Ο χρόνος θα δείξει αν το ύψος 

των κατασκευών θα συνεχίσει να λειτουργεί 

σαν θερμόμετρο της παγκόσμιας παραγωγής 

χάλυβα. Υποθετικά, εφόσον το θερμόμετρο 

εξακολουθεί να λειτουργεί στο µέλλον, η 

συνολική παγκόσμια παραγωγή είναι πιθανόν 

να εμφανίσει αύξηση κατά 30% μέσα στην 

επόμενη δεκαετία. Η ερώτηση επομένως που 

τίθεται είναι η εξής: ποιο είναι το όριο ενός 

ουρανοξύστη; ■

Ιστορικές κρίσεις και παραγωγή χάλυβα

Για περισσότερα από 100 χρόνια, ο χάλυβας 

αποτελεί μια μοναδική δύναμη που στηρίζει 

τη ραγδαία ανάπτυξη της ανθρωπότητας, τόσο 

στην οικονομία, όσο και στην καθημερινότητά 

της. Εκτιμάται ότι το παγκόσμιο Α.Ε.Π. το 2008 

ήταν 23 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το 

1900. Αντίστοιχα, η παγκόσμια παραγωγή 

ακατέργαστου χάλυβα εµφανίζεται 53 φο-

ρές μεγαλύτερη, φθάνοντας τους 1.326,6 

εκατομμύρια τόννους το 2008.

Οι κύκλοι ανάπτυξης – ύφεσης – ανάπτυξης 

επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομική 

δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων του 

κατασκευαστικού και ενεργειακού τομέα. Η 

ζήτηση χάλυβα είναι ευαίσθητη στο διεθνές 

οικονοµικό περιβάλλον, µ ε αποτέλεσµα 

σπουδαία ιστορικά γεγονότα να επηρεάζουν 

σημαντικά την παγκόσμια παραγωγή χάλυβα.

Στατιστική ανάλυση των στοιχείων αποδεικνύει 

ότι τα ιστορικά υψηλά της παγκόσμιας 

παραγωγής χάλυβα ακολουθούνται από 

βαθιά πτώση της και συμπίπτουν χρονικά με 

σημαντικές οικονομικές κρίσεις καθώς και 

σπουδαία πολιτικά γεγονότα.

Στα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης, η παγκόσμια 

παραγωγή χάλυβα εμφάνισε πτώση κατά 60% 

σε σχέση με τη μέγιστη τιμή προ κρίσης το 1929. 

Στη διάρκεια των δυο πετρελαϊκών κρίσεων στις 

αρχές της δεκαετίας ’70, η παραγωγή χάλυβα 

υποχώρησε κατά 9% και 13% αντίστοιχα. Το 

2009 η παραγωγή μειώθηκε κατά 9% σε σχέση 

µε την τιµή ρεκόρ των 1.344 εκατοµµυρίων 

τόννων παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα 

το 2007. Η παγκόσμια βιομηχανία χάλυβα 

επηρεάστηκε επίσης σημαντικά τόσο από τους 

δύο παγκόσμιους πολέμους, όσο και από την 

πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Το ύψος των ουρανοξυστών ως θερμόμετρο 

της βιομηχανίας

Από τη δεκαετία του 1910, οι ουρανοξύστες 

αποτελούν σύμβολα της μοντέρνας αρχιτε-

κτονικής. Το ύψος τους συχνά αντικατοπτρίζει 

την οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία µιας 

χώρας. Κατά καιρούς δε, το πάθος για τους 

ουρανοξύστες προκάλεσε ραγδαία κατασκευ-

αστική ανάπτυξη.

Σχήμα 1: Παγκόσμιες κρίσεις και παραγωγή χάλυβα.

Σχήμα 2: Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα και ρεκόρ ύψους.

Σχήμα 3: Ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής χάλυβα 
και ρεκόρ ύψους.

By Frank Zhong, Senior Analyst, Economics/ World Steel Association
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Η Ηλεκτρική Κάμινος ή αλλιώς Κάμινος 

Ηλεκτρικού Τόξου (Electric Ar c F urnace) 

πρωτοεμφανίστηκε πριν από περίπου 100 

χρόνια. Σύμφωνα με αναφορές, αναπτύχθη-

κε από τον Paul Heroult στη Γαλλία το 1900, 

ενώ η πρώτη βιομηχανική μονάδα θεμελι-

ώθηκε το 1907 στις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αμερικής (Sanderson Brothers Steel Co.).

Η εξέλιξή της είναι ραγδαία, μιας και εμφα-

νίζει το σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι µπορεί 

να τροφοδοτηθεί με σημαντικές ποσότητες 

σιδηροκραμάτων έναντι της τότε καθιερω-

μένης μεθόδου παραγωγής χυτοσιδήρου με 

υψικάμινο και της χρονοβόρας χαλυβοποίησης 

με κλίβανο Martin και εν συνεχεία μεταλλά-

κτη. Για 50 περίπου χρόνια, η παραγωγή με 

ηλεκτρική κάμινο περιορίστηκε στην παρα-

γωγή ειδικών χαλύβων υψηλής ποιότητας 

(εργαλειοχάλυβες) με χωρητικότητες της 

τάξης των 40 τόννων και κατανάλωση ενέρ-

γειας 10 MVA. Έκτοτε, έγινε συνώνυμη της 

μεθόδου χαλυβοποίησης υψηλής ποιότητας.

Παρά το γεγονός ότι η ηλεκτρική κάμινος 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια 

του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου για την 

παραγωγή ειδικών χαλύβων, εξελίχθηκε σε 

βασική μέθοδο παραγωγής το δεύτερο μισό 

του αιώνα (1950-2000) με δυναμικότητα 

που υπερέβη σε ορισμένες περιπτώσεις 

τους 200 τόννους και κατανάλωση ισχύος 

της τάξης του 1 MVA ανά παραγόμενο τόννο. 

Η ραγδαία επέκταση της ηλεκτρικής καμίνου 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 1975 

το 20% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυ-

βα προήλθε από ηλεκτρικές καμίνους, ενώ 

το 2000 έφθασε το 35% και οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στο μειωμένο αρχικό κόστος 

επένδυσης συγκριτικά µε το κόστος επένδυ-

σης παραγωγής χάλυβα μέσω υψικαμίνου. Για 

την ακρίβεια, μόλις το 1969 εγκαταστάθηκε 

η πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής 

επιμηκών προϊόντων με χρήση ηλεκτρικής 

καμίνου από τη Nucor (mini-mill). Τέτοιες μο-

νάδες άρχισαν να κατασκευάζονται για ετήσια 

παραγωγή 100.000 έως 400.000 τόννων επι-

μηκών προϊόντων χάλυβα, που προορίζονταν 

για τις εγχώριες ανάγκες μίας περιοχής και τη 

μείωση της απόστασης παραγωγής από τον 

τελικό χρήστη. Το γεγονός αυτό επέτρεψε στην 

κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ευρώπη να 

ανταγωνιστεί γρήγορα μεγάλους παραγωγούς 

Ήφαιστος: Πείτε μας λίγα λόγια για την 
ιστορία της ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.:  

Μ. Ράμμου: Το 1978 ιδρύεται από τον κ. Ιω-
άννη Ράµµο η «Αφοί Ράµµου Ο.Ε.». Τα πρώτα 
της βήματα στηρίχθηκαν στις γνώσεις και την 
εμπειρία του ιδρυτή μας, ο οποίος εξειδικεύ-
εται στη διαμόρφωση και τοποθέτηση χάλυ-
βα οπλισμού σκυροδέματος από το 1964. 
Η ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. εδραιώνεται στον κλάδο 
της το 1987 δημιουργώντας σε ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις, στον Άλιμο, μια από τις πρώ-
τες στεγασμένες και πλήρως εξοπλισμένες 
μονάδες επεξεργασίας χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος στην Αθήνα.

Ήφαιστος: Ποια είναι τα στοιχεία που 
διαφοροποιούν την εταιρεία σας έναντι 
του ανταγωνισµού;

Μ. Ράμμου: Βασικό κριτήριο διαφοροποίησης 
έναντι του ανταγωνισμού θεωρούμε το γεγο-
νός ότι είμαστε μια από τις πλέον σύγχρονες 
μονάδες με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα 
διαμόρφωσης, πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα 
και τους κανονισμούς. Προχωράμε σε συνε-
χείς βελτιώσεις των διαδικασιών σε τομείς 
όπως η παραγωγή, η μηχανογράφηση και τα 
logistics, πάντα με στόχο τη βέλτιστη λειτουρ-
γία της επιχείρησής μας. Τίποτα από όλα αυτά 
ωστόσο δεν θα ήταν εφικτό εάν έλειπε το 
βασικότερο στοιχείο που είναι το ανθρώπινο 
δυναμικό μας. Η επιτυχημένη μετάβαση της 
εταιρείας στη δεύτερη γενιά και η είσοδος 
του κ. Μίλτου Μακρυμίχαλου, Μηχανολόγου 
Μηχανικού Ε.Μ.Π., σε μια ομάδα νέων ανθρώ-
πων με όρεξη για δουλειά, υψηλούς στόχους 
και καινοτόμες ιδέες, εγγυώνται τη συνέχιση 
μιας πορείας που ξεκίνησε περισσότερα από 
τριάντα χρόνια πριν.  

Ήφαιστος: Πώς βλέπετε την εξέλιξη 
της αγοράς του χάλυβα στην Ελλάδα τα 
επόµενα χρόνια;

Ιωάννης Ράμμος
Ιδρυτής της ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.

χάλυβα της Αμερικής (Bethlehem Steel, U.S. 

Steel). Οι σύγχρονες μονάδες έχουν μεγαλώσει 

σε μέγεθος στις αναπτυγμένες βιομηχανικά 

χώρες (Κίνα, Η.Π.Α., Γερμανία, Ιταλία, κ.λπ.) 

και έχουν τη δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 

άνω των 2.000.000 τόννων χάλυβα.

Στην ηλεκτρική κάμινο λαμβάνει χώρα η τήξη 

σιδηρούχων υλικών (κυρίως παλαιοσιδήρου) 

με ηλεκτρικά τόξα που δημιουργούνται μεταξύ 

τριών καταναλισκόμενων ηλεκτροδίων γραφίτη 

(που διέρχονται μέσα από την οροφή του κλι-

βάνου) και των σιδηρούχων τεμαχίων (Σχ. 1). 

Στους σύγχρονους κλιβάνους ηλεκτρικού 

τόξου, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

ανά τόννο παλαιοσιδήρου σηµειώνει τα 

τελευταία 20 χρόνια μια μείωση περίπου 30% 

και κυμαίνεται μεταξύ 360 και 400 kVA. Η τήξη 

και η ακόλουθη κάθαρση του ρευστού χάλυβα 

επιταχύνονται με μονάδες καυστήρων οξυγόνου, 

φυσικού αερίου και εκτοξευτήρων ανθρακίτη 

που είναι εγκατεστημένες περιμετρικά του 

υδρόψυκτου τοιχώματος του κλιβάνου (Σχ. 2). 

Η χημική ενέργεια που προσδίδεται κυμαίνε-

ται από 30 έως 40% της συνολικής ενέργειας 

που καταναλώνεται. Τα τελευταία 30 χρόνια, η 

ηλεκτρική κάμινος εξελίσσεται συνεχώς σε μια 

μονάδα τήξης υψηλής απόδοσης, που θυμίζει 

ελάχιστα την αρχική μορφή της.

Η καθιέρωση της ηλεκτρικής καμίνου στην παρα-

γωγή χάλυβα επιτυγχάνεται μέσω πλήθους τεχνο-

λογικών εξελίξεων που στοχεύουν στη μείωση του 

κόστους, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην 

ευελιξία λειτουργίας και τροφοδοσίας σε πρώτες 

ύλες και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρά 

το γεγονός ότι στην ηλεκτρική κάμινο συντελείται 

ανακύκλωση μεγάλων ποσοτήτων παλαιοσιδή-

ρου, µεγάλο βάρος δίνεται στην εγκατάσταση και 

ανάπτυξη συστημάτων που στοχεύουν σε περαι-

τέρω μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Το 2005, ο αριθμός των εγκατεστημένων ηλε-

κτρικών καμίνων παγκοσμίως ξεπέρασε τις 

1400 εκ των οποίων το 10% βρίσκεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτό, το 80% παράγε-

ται από 4 χώρες (Ιταλία, Γερµανία, Ισπανία και 

Γαλλία). Στην Ευρώπη, ο χάλυβας που παράγε-

ται με ηλεκτρικές καμίνους φθάνει το 41%. Το 

ποσοστό αυτό παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο 

μέχρι το 2008 (42%). Στην Ελλάδα, η παρα-

γωγή χάλυβα πραγματοποιείται αποκλειστι-

κά με τη μέθοδο της ηλεκτρικής καμίνου. ■ 

Μ. Ράμμου: Είναι γεγονός πως διανύουμε τη 
βαθύτερη κρίση των τελευταίων τριάντα ετών 
και οι επιπτώσεις είναι εμφανείς σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα στο χώρο 
μας η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας,  
η έλλειψη ρευστότητας, οι συνεχείς και έντονες 
μεταβολές των τιμών του χάλυβα αποτελούν 
σοβαρούς κινδύνους για τη βιωσιµότητα κάθε 
εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο. 
Ωστόσο μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον 
μας δίνεται η ευκαιρία να ξεχωρίσουμε μέσω 
της γνώσης στα τεχνικά θέματα και της πρό-
σβασης στην πληροφόρηση των εξελίξεων 
της αγοράς του χάλυβα σε διεθνές επίπεδο.  
Άλλωστε η ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. με τη μακρόχρονη 
και σωστή ανάπτυξή της έχει καταφέρει να 
παραμείνει μια υγιής οικονομικά εταιρεία, 
αντιμετωπίζοντας επιτυχημένα τις αντίξοες 
συνθήκες της ελληνικής αγοράς. Παρατηρούμε 
επίσης πως η κρίση στο χώρο των κατασκευών 
έχει οδηγήσει στη δηµιουργία ενός απαιτητι-
κού, πιο πληροφορημένου και καταρτισμένου 
κοινού. Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να 
αποτελεί παρά μόνο μια ευχάριστη πρόκληση 
για εμάς. Τέλος είναι βέβαιο πως η ανάκαμψη 
είναι ακόμη μακριά, αλλά ευελπιστούμε πως 

η κρίση θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό και 
στη βελτίωση της αγοράς του χάλυβα συνολικά.     

Ήφαιστος: Πόσο σηµαντική είναι η επιλογή 
του προµηθευτή σας, ποια τα κριτήρια 
επιλογής και πώς κρίνετε τη συνεργασία 
σας με τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ A.E.; 

Μ. Ράµµου: Η επιλογή του προµηθευτή μας 
είναι ύψιστης σημασίας. Η ποιότητα των προ-
ϊόντων, η διαθεσιμότητα και η άμεση εξυπη-
ρέτηση είναι αδιαπραγμάτευτα. Ωστόσο αυτά 
που πραγματικά κάνουν μια συνεργασία να 
ξεχωρίζει, να αναπτύσσεται και να έχει διάρ-
κεια στο χρόνο είναι η αμοιβαία εμπιστοσύνη, 
η επικοινωνία και η ευελιξία. Όλα αυτά είναι 
στοιχεία τα οποία η ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. εισπράττει 
καθημερινά από τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και που 
έχουν συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της εταιρείας μας. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή 
που διανύουμε, σαν ανταπόδοση όλων των πα-
ραπάνω, η ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. στηρίζει και συνεχίζει 
να στηρίζεται στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ.     

Η εξέλιξη της Ηλεκτρικής Καμίνου (EAF)

Βαγγέλης, Μαρία και Χρήστος Ράμμος

ΡΑΜΜΟΣ Α.Ε.
Εταιρεία Eµπορίας και Kατεργασίας Σιδήρουτου Ιωάννη Νικολάου, Αναπλ. Δ/ντή Διασφάλισης Ποιότητας

Σχήμα 1: Σύγχρονη ηλεκτρική κάμινος (Electric Arc Furnace). 

Σχήμα 2: Καυστήρες οξυγόνου-φυσικού αερίου και 
εκτοξευτήρες ανθρακίτη α) στη θύρα αποσκωρίωσης και 
β) περιφερειακά στο κέλυφος της ηλεκτρικής καμίνου.
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