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«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: οι ανοιχτοί ορίζοντες της μεταλλουργίας...
Του Γιώργου Βαρουφάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου του Δ.Σ. της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.»
Είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνούμε μέσω του πρώτου
τεύχους του περιοδικού «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» με τους πελάτες μας,
αλλά και με όσους ενδιαφέρονται γενικά για τα παραγόμενα
χαλυβουργικά προϊόντα μας και τις ιδιότητές τους.
Η επιλογή για την ονομασία του περιοδικού μας δεν είναι
τυχαία. Ο μεγάλος μας, με διεθνή προβολή ζωγράφος, Αλέκος
Φασιανός, επισκέφθηκε κάποια μέρα τις εγκαταστάσεις της
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ στην Ελευσίνα ύστερα από πρόσκληση της
Διοίκησης. Ενθουσιάστηκε από την επίσκεψη και ως ευαίσθητος
καλλιτέχνης μας πρότεινε να φιλοτεχνήσει ένα έργο μεγάλων
διαστάσεων, που θα κοσμούσε τα κτήριά μας. Κι αυτό δεν ήταν
άλλο από τον ΗΦΑΙΣΤΟ, τον θεό της φωτιάς, της μεταλλουργίας,
της τεχνολογίας, αλλά και της τέχνης. Πιο χαρακτηριστικό
και πιο επιτυχημένο έργο, που να εκφράζει όλους εμάς τους
μεταλλουργούς, τους μηχανικούς συναδέλφους και εργαζόμενους
του εργοστασίου μας, δεν θα μπορούσε να βρεθεί. Πολλά
οφείλουμε στον μεγάλο μας καλλιτέχνη Αλέκο Φασιανό και τον
ευχαριστούμε για την επιλογή του και το εξαιρετικό του έργο.
Στο νέο μας περιοδικό, συνάδελφοί μας κάθε ειδικότητας θα
διατυπώνουν τις προόδους της εταιρίας στον τεχνικό, οικονομικό
και εμπορικό μας τομέα και θα σας ενημερώνουν σε θέματα,
που τόσο θα ενδιαφέρουν όλους εσάς τους αναγνώστες μας.
Ταυτόχρονα, όμως, θα μπορε ίτε και εσείς να διατυπώνετε, όποτε
το νομίζετε σκόπιμο τις απόψεις, τις σκέψεις, τις προτάσεις,
ενδεχομένως και την κριτική σας για το περιεχόμενο του περιοδικού
μας, ώστε η όλη εμφάνισή του να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας και
τελικά να βελτιώνεται. Πιστεύουμε, ότι η επικοινωνία μέσω του
περιοδικού μας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» θα συμβάλει πολύ στην ενημέρωση
σας και σε μια πιο αποδοτική επικοινωνία ανάμεσά μας.

Σελίδα3
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Σελίδα 6

του Σ. Δρίτσου

Η ευεργετική επιρροή της
ολκιμότητας των χαλύβων
οπλισμού σκυροδέματος, στην
πλαστιμότητα και την αντισεισμική
συμπεριφορά των κατασκευών.
Η σπουδαιότητα των απαιτήσεων
για χάλυβες υψηλής ολκιμότητας...

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

του Π. Μαυροειδή

Από 24 Οκτωβρίου υποχρεωτικά
χρησιμοποιούνται μόνο χάλυβες
τεχνικής κατηγορίας Β500C, σύμφωνα
με τις προδιαγραφές των Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2 και
ΕΛΟΤ 1421-3. Οι 10 βασικές αλλαγές
στις απαιτήσεις...

ΠΕΡΙ ΧΑΛΥΒΑ…

του Β. Σκαράκη

Η Χαλυβουργική, η εταιρία που όρισε
τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα,
έχει μπει και πάλι δυναμικά στο
προσκήνιο. Στις νέες υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις της, η εταιρεία παράγει
και διαθέτει στην ελληνική και διεθνή
αγορά, χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
κατηγορίας B500C...

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΑ

Είμεθα βέβαιοι, ότι η πρωτοβουλία μας αυτή έρχεται στην
κατάλληλη στιγμή να συμπληρώσει ένα κενό στον κόσμο της
χαλυβουργίας της χώρας μας.

Eπωνύμως...
Αγαπητοί Φίλοι,
Σας καλωσορίζω στο πρώτο τεύχος του
περιοδικού της Χαλυβουργικής.
Η έκδοση του περιοδικού μας, του ΗΦΑΙΣΤΟΥ,
αποτελεί μια προσπάθεια που σκοπό έχει
την επικοινωνία της εταιρίας μας με τους
συνεργάτες της, τον τεχνικό κόσμο, αλλά
και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για τα
θέματα χαλύβων στην χώρα μας.
Η ύλη του περιοδικού μας καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα θεματολογίας. Σε κάθε
τεύχος ο αναγνώστης θα πληροφορείται
για τα νέα της Χαλυβουργικής και τα
νέα των συνεργατών μας, θα μπορεί να
ενημερωθεί από τα τεχνικά άρθρα, αλλά
και τις τελευταίες εξελίξεις στο χάλυβα
οπλισμού σκυροδέματος και όχι μόνον.
Στην Χαλυβουργική είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι για όλα όσα πετύχαμε
την τελευταία τριετία, αλλά και
ενθουσιασμένοι για όσα σχεδιάζουμε
για το μέλλον. Η έκδοση του πρώτου
τεύχους του ΗΦΑΙΣΤΟΥ συμπίπτει χρονικά
με ένα νέο ορόσημο για την εταιρία
μας. Εντός του Νοεμβρίου θα τεθεί σε
λειτουργία το δεύτερο ελασματουργείο
μακρών προϊόντων της εταιρία μας,
διπλασιάζοντας την παραγωγική ικανότητά
μας, και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
υλοποίηση της αποστολής αλλά και
των δεσμεύσεων της Χαλυβουργικής
προς τους συνεργάτες της και τον τεχνικό
κόσμο. Η αποστολή της εταιρίας μας
είναι «να γίνουμε ο κύριος προμηθευτής
προϊόντων χάλυβα που προσφέρει
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
με ανταγωνιστικό κόστος, εργαζόμενοι
όλοι μαζί απλά και αποτελεσματικά σε
ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον με
την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής».
Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής
μας επιτρέπει να δεσμευόμαστε για:
• Την κορυφαία ποιότητα των 		
προϊόντων μας
• Την συνεχή βελτίωση των υπαρχόντων
και ανάπτυξη νέων προϊόντων που θα
προσφέρουν προστιθέμενη αξία 		
στους συνεργάτες μας
• Την τεχνική υποστήριξη προς τους 		
συνεργάτες μας
		
Κλείνοντας αυτή την επικοινωνία, θα
ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους
συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη
που έχουν δείξει στην Χαλυβουργική,
και φυσικά ελπίζουμε το πρώτο
τεύχος του ΗΦΑΙΣΤΟΥ να τύχει της
επιδοκιμασίας των αναγνωστών μας.
Φιλικά,
Παναγιώτης Παντζίκας
Εμπορικός Διευθυντής

Τεχνικές Ημερίδες της Χαλυβουργικής

Η Χαλυβουργική σε νέα δυναμική πορεία
Tου Βασιλείου Σκαράκη, Διευθυντή Παραγωγής

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει ξεκινήσει κύκλο
τεχνικών ημερίδων για την ενημέρωση
των μηχανικών. Το ξεκίνημα αυτής
της δραστηριότητας έγινε στην Κρήτη,
με δύο επιτυχημένες εκδηλώσεις στο
Ηράκλειο και στα Χανιά στις 20 και
21 Ιουλίου 2006 αντίστοιχα. Τεχνικές
εισηγήσεις παρουσίασαν οι κ.κ.
Δρίτσος Σ., Αναπληρωτής καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πατρών, Σκαράκης
Β., Διευθυντής Παραγωγής στην
Χαλυβουργική και Τρέζος Κ., Επίκουρος
Καθηγητής ΕΜΠ. Στις εισηγήσεις
αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες αντιλήψεις
για τον αντισεισμικό σχεδιασμό,
τις επεμβάσεις σε υφιστάμενες
κατασκευές, ενώ παρουσιάστηκαν
και οι νέες απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ 1421 για τους χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος. Ο Π. Παντζίκας ανέπτυξε
τους εμπορικούς στόχους της εταιρείας,
ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία και
στις δύο ημερίδες του Γ. Βαρουφάκη,
καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και Προέδρου της Χαλυβουργικής, με
τις αναφορές του στην αρχαία τέχνη
της μεταλλουργίας, αλλά και την

Η Χαλυβουργική είναι η εταιρία που
όρισε τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα.
Ήταν και είναι πάντα πρωτοπόρος στην
ανάπτυξη χαλυβουργικών προϊόντων.

σύγχρονη ιστορία της ανάπτυξης της
χαλυβουργίας στην Ελλάδα.
Η συμμετοχή των μηχανικών στη συζήτηση
ήταν σημαντική, ενώ ενδιαφέρουσες
ήταν και οι απόψεις τους σχετικά με την
επιθυμητή θεματολογία των επόμενων
τεχνικών ημερίδων της εταιρείας, που
θα ληφθούν υπόψη.
Η επόμενη ημερίδα της Χαλυβουργικής
θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις
13/11, στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στις
6μμ, ενώ στις 29/11 θα ακολουθήσει
αντίστοιχη τεχνική εκδήλωση στην
Ζάκυνθο.

Υποχρεωτική η εφαρμογή του Προτύπου
ΕΛΟΤ 1421
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
υπ’ αριθ. Οικ.9529/645/10.5.06
και τις τροποποιήσεις αυτής με την
οικ. 13092/843/23.6.06 απόφαση,
από 24-10-2006, ο έλεγχος τεχνικών
χαρακτηριστικών των χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, γίνεται υποχρεωτικά με
βάση τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και
ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3.
Σύμφωνα με αυτήν οι χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος πρέπει να έχουν τα
χαρακτηριστικά μιας εκ των τεχνικών
κατηγοριών Β500Α και Β500C, όπως
αυτά ορίζονται στα παραπάνω Πρότυπα,
τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά.
Η διάθεση χαλύβων οπλισμού που δεν
ανήκει στις πιο πάνω κατηγορίες,
απαγορεύεται. Σημειώνεται πως για
την όπλιση στοιχείων οπλισμένου
σκυροδέματος, ως βασικός οπλισμός
χρησιμοποιείται αποκλειστικά πλέον
χάλυβας τεχνικής κατηγορίας B500C,
ενώ χάλυβας τεχνικής κατηγορίας B500A,
χρησιμοποιείται μόνο για δομικά πλέγματα.


Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης
επενδύσεων (2001-2003), ύψους 150
εκατομμυρίων Euro, υλοποιήθηκε η
κατασκευή και λειτουργία του νέου
χαλυβουργείου, ενός νέου ελασματουργείου
και δύο μονάδων παραγωγής πλέγματος.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται για την
διακίνηση των χαλύβων οπλισμού,
ανεξαρτήτως προέλευσης, σε διαφορετικές
κατά περίπτωση, προβλέψεις για τον
έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών.
Οι χάλυβες οπλισμού που παράγονται
στην Ελλάδα, πρέπει να συνοδεύονται από
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Προϊόντος
του ΕΛΟΤ, σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα.
Το πιστοποιητικό αυτό απονέμεται από τον
ΕΛΟΤ και μόνο αυτό πιστοποιεί επίσημα
την τεχνική κατηγορία του υλικού. Δεν
πρέπει να γίνεται σύγχυση με τις αναφορές
στις πινακίδες (ταμπελάκια) που συνοδεύουν
τα δέματα ή τα πιστοποιητικά ελέγχου
παραγωγής (mill test certificates), που
διαμορφώνονται από τον παραγωγό.
Η ίδια απαίτηση ισχύει και για χάλυβες
που παράγονται σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για εισαγόμενους
χάλυβες από τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται
ειδικό Πιστοποιητικό Ελέγχου, το οποίο
δίνεται από τον ΕΛΟΤ, μετά από δειγματοληψία
και ελέγχους ανά παρτίδα εισαγωγής.

Φωτο 1: Ηλεκτρικός φούρνος τήξης (EAF)
100 τόνων.

Στο υπερσύγχρονο χαλυβουργείο μας
(Φωτο 1), παράγεται ρευστός χάλυβας
από την τήξη παλαιοσιδήρου (scrap), από
τον οποίο στη συνέχεια, μέσω της μηχανής
συνεχούς χύτευσης, παράγονται μπιγιέτες.
Οι κύριες διεργασίες του χαλυβουργείου,
βασίζονται σε αυτοματοποιημένο
σύστημα παραγωγής και ελέγχου των
κρισίμων παραμέτρων όπως:

κεφαλής και της ουράς της μπιγέτας,
έτσι ώστε να διατηρείται σταθερή η
θερμοκρασία σε όλη τη διάρκεια της
έλασης. Η προώθηση των μπιγετών,
δεν γίνεται με σπρωχτικό έμβολο αλλά
με κίνηση του δαπέδου του κλιβάνου
(walking hearth), με αποτέλεσμα την
καλύτερη επιφάνεια και ελαχιστοποίηση
προβλημάτων στην έλαση.
Εφαρμόζοντας τη νέα τεχνολογία
αδιάκοπης έλασης, μέσω της εν σειρά
συγκόλλησης των μπιγετών, για την
παραγωγή προϊόντων χάλυβα, η
Χαλυβουργική έχει τη δυνατότητα να
προσφέρει χάλυβα οπλισμού σε ρόλους,
σε συσκευασίες προσαρμοσμένες στις
απαιτήσεις του πελάτη.
Η ελεγχόμενη ταχύτητα έλασης και η
σταθερότητα πίεσης και παροχής νερών
ψύξης, δίνουν την δυνατότητα για
απόλυτα ελεγχόμενη Ψύξη- Βαφή, με
αποτέλεσμα ομοιομορφία αντοχών σε
όλο το χυτήριο και αυξημένη ολκιμότητα.
Η χάραξη των νευρώσεων γίνεται με
σύστημα CBS (CHAMFERED), με
αποτέλεσμα την βελτιωμένη συμπεριφορά
του χάλυβα σε κόπωση, ικανοποιώντας
απόλυτα την απαίτηση των προδιαγραφών
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, για
ύπαρξη καμπύλης συναρμογής μεταξύ
των πλευρών των πλαγίων νευρώσεων
και του κορμού της ράβδου.

• Έλεγχος Πρώτων Υλών (Scrap)
• Σταθερότητα χημικής σύστασης,
ιδιαίτερα ως προς την περιεκτικότητα
σε άνθρακα και μαγγάνιο
• Μείωση της περιεκτικότητας σε
διάφορες ακαθαρσίες, όπως Θείου,
Φωσφόρου, Χαλκού και Αζώτου.
• Ελαχιστοποίηση των ατελειών στα
ημιτελικά προϊόντα (μπιγέτες).

Φωτο 2: Ελασματουργείο

Το ελασματουργείο (Φωτο 2), είναι από τα
πιο σύγχρονα στον κόσμο. Στον κλίβανο
αναθέρμανσης μπιγετών, η θερμοκρασία
μπορεί να ρυθμίζεται ξεχωριστά σε 4
ζώνες, με αποτέλεσμα την ελεγχόμενη
θέρμανση σε όλη τη μάζα και το μήκος
των μπιγετών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα
ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας της

Οι μονάδες παραγωγής πλέγματος (Φωτο
3), δίνουν την δυνατότητα παραγωγής,
μανδύα υποστυλωμάτων, καθώς και
δομικών πλεγμάτων χρησιμοποιώντας
για κύριο οπλισμό ευθύγραμμο χάλυβα ή
χάλυβα οπλισμού από κουλούρες.
Οι κατασκευαστικές απαιτήσεις έχουν
αλλάξει σήμερα. Η πραγματικότητα της


Φωτο 3: Γραμμή παραγωγής πλέγματος

έντονης σεισμικής δραστηριότητας,
οδήγησε την επιστημονική κοινότητα
στην συνεχή αναπροσαρμογή των
προδιαγραφών σε ότι αφορά τον σχεδιασμό
κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με
αυξημένη αντισεισμική συμπεριφορά.
Για τον λόγο αυτό, στο πρόσφατο
διάστημα, άλλαξαν οι βασικοί ελληνικοί
κατασκευαστικοί κανονισμοί (ΕΚΩΣ, ΝΕΑΚ),
αλλά και τα σχετικά Πρότυπα του ΕΛΟΤ για
τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.
Η Χαλυβουργική διαθέτει στην ελληνική
και διεθνή αγορά, χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος (Φωτο 4) κατηγορίας
B500C, διαφόρων μορφών, σύμφωνα με
τις σύγχρονες αντισεισμικές απαιτήσεις
του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, που
ανταποκρίνονται στις αυξημένες
απαιτήσεις των σύγχρονων κατασκευών.
Τα Μηχανικά Χαρακτηριστικά που
εκφράζουν την ολκιμότητα των χαλύβων
οπλισμού σκυροδέματος που παράγει
η Χαλυβουργική υπερκαλύπτουν τις
απαιτήσεις και των πλέον αυστηρών
προτύπων.

Φωτο 4: Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

Του Παναγιώτη Μαυροειδή, Διευθυντή R&D και Τεχνικής Υποστήριξης
Το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 για τους
χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος,
αντικαθιστά τα ισχύοντα Πρότυπα ΕΛΟΤ
971 και ΕΛΟΤ 959.
1. Απαιτήσεις ολκιμότητας

3. Έλεγχος υπεραντοχών

Η ολκιμότητα των χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, αναφέρεται στην
ικανότητα του υλικού (συνεπώς και της
κατασκευής), να αναλαμβάνει πλαστικές
παραμορφώσεις όταν υπερφορτίζεται.
Αν ένα στοιχείο σκελετού οπλισμένου
σκυροδέματος, δεν έχει τέτοια ικανότητα
λειτουργίας, έχει κίνδυνο ψαθυρής
αστοχίας.
O Ευρωκώδικας 2 ορίζει τρεις κατηγορίες
ολκιμότητας για τους χάλυβες οπλισμού
(A, B και C), καθορίζοντας αντίστοιχες
χαρακτηριστικές τιμές για τις παραμέτρους
ft/fy (ή Rm/Re) και εu (ή Αgt), που
πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα
(Πίνακας 1).

Για την κατηγορία B500C, θεσπίζονται,
εκτός από τα ελάχιστα και ανώτατα όρια,
τόσο για το όριο διαρροής (625MPa),
όσο και για το λόγο Rm/Re (μέγιστο
1,35). Η πρόβλεψη αυτή γίνεται για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων ικανοτικού
ελέγχου και την προστασία έναντι
υπεραντοχών (Πίνακας 2).
4. Υπολογισμός των αντοχών

Πίνακας 1: Κατηγορίες ολκιμότητας
χαλύβων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2
Κατηγορία

Χαρακτηριστικές τιμές
ft/fy

εu

A

≥1.05

≥2.5%

B

≥1.08

≥5.0%

C

≥1.15
≤1.35

≥7.5%

Στο Σχήμα 1, παρουσιάζονται με ποσοτικό
τρόπο οι διαφορές στην όλκιμη
συμπεριφορά, χαλύβων των παραπάνω
κατηγοριών. Η ολκιμότητα συσχετίζεται
με την δυσθραυστότητα, που αποδίδεται
με την περιοχή που βρίσκεται κάτω από
το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων
και εκφράζει την δυνατότητα πλαστικής
παραμόρφωσης του χάλυβα, ταυτόχρονα
με την ανάληψη σημαντικών φορτίσεων.
Από τα σχετικά διαγράμματα, φαίνεται
πως στους χάλυβες κατηγορίας Α,
η ολκιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
Οι χάλυβες κατηγορίας Β, έχουν
μεγαλύτερη ολκιμότητα, ωστόσο, το
επίπεδο αυτό δεν θεωρείται επαρκές
για χώρες με έντονη σεισμική
δραστηριότητα, όπως η Ελλάδα.

νέα παράμετρος για την εκτίμηση της
ολκιμότητας των χαλύβων οπλισμού, αντί
της ανηγμένης επιμήκυνσης μετά την
θραύση Α5. Αυτή ονομάζεται συνολική
επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο εu.
Ο αντίστοιχος όρος που χρησιμοποιείται
στα πρότυπα για τους χάλυβες είναι
Αgt. Αντιστοιχεί στην επιμήκυνση του
επιμετρούμενου μήκους του δοκιμίου
του υλικού, στο μέγιστο φορτίο, δηλαδή
πριν τη δημιουργία του λαιμού και
εκφράζεται ως ποσοστό μεταβολής του
αρχικού μήκους.

Σχήμα 1: Επίπεδο ολκιμότητας χαλύβων
διαφορετικής τεχνικής κατηγορίας

Το όριο διαρροής και η εφελκυστική
αντοχή θα υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας το εμβαδόν της
ονομαστικής διατομής του προϊόντος
και όχι της πραγματικής, που
χρησιμοποιούταν μέχρι τώρα. Η αλλαγή
αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα,
φέρνοντας πιο κοντά τις ιδιότητες του
υλικού στις απαιτήσεις του σχεδιασμού.
Στην συνέχεια, στον Πίνακα 2 και στο
Σχήμα 2, παρουσιάζονται συγκριτικά οι
απαιτήσεις για την κατηγορία B500C του
νέου Προτύπου και την κατηγορία S500s
του Προτύπου ΕΛΟΤ.

Πίνακας 2: Σύγκριση απαιτήσεων Προτύπων ΕΛΟΤ 971 και ΕΛΟΤ 1421 για μηχανικές
ιδιότητες και ολκιμότητα
Μέγεθος

Πρότυπo ΕΛΟΤ
971
S500s

Όριο διαρροής, fy (Re) (MPa)

500

≥500

Εφελκυστική αντοχή, ft (Rm) (MPa)

500

Δεν ορίζεται. Τίθεται έμμεση
απαίτηση μέσω των περιορισμών
για τις τιμές του λόγου ft/ fy
(Rm/Re)

Ανηγμένη παραμόρφωση μετά την
θραύση, Α5 (%)
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2. Εκτίμηση δυνατότητας πλαστικών
παραμορφώσεων
Σύμφωνα με νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421,
που συμβαδίζει με τις προβλέψεις
του Ευρωκώδικα 2 και γενικότερα
τις σύγχρονες κατασκευαστικές
αντιλήψεις, χρησιμοποιείται πλέον μια


Δεν ορίζεται

Ανηγμένη παραμόρφωση στο
μέγιστο φορτίο, εu (Αgt) (%)

Δεν ορίζεται

≥7,5

Λόγος εφελκυστικής αντοχής προς
Όριο διαρροής, ft/ fy (Rm/Re)

1,05

≥1,15
≤ 1,35

Λόγος πραγματικής τιμής Ορίου
διαρροής προς ονομαστική τιμή
Ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom
(Re,act/Re,nom)

Δεν ορίζεται

εξασφαλίζεται με την τήρηση ειδικών
απαιτήσεων για την γεωμετρία
επιφάνειας.
Το σχέδιο Προτύπου ΕΛΟΤ 1421, ορίζει
συγκεκριμένες απαιτήσεις, για τη
διάταξη των νευρώσεων, το ύψος τους,
την απόσταση μεταξύ τους και τις γωνίες
κλίσης τους (Σχήμα 3).

≤ 1,25

Αυτή περιλαμβάνει κυκλική
φόρτιση ημιτονοειδούς μορφής, με
χαρακτηριστικά, που φαίνονται στο
Σχήμα 4. Η συχνότητα μεταβολής
του φορτίου μπορεί να επιλεγεί σε
οποιαδήποτε τιμή μικρότερη ή ίση από
200 Hz. Το δοκίμιο πρέπει να αντέξει σε
ένα σύνολο δύο εκατομμυρίων τέτοιων
επαναλαμβανόμενων κύκλων δοκιμής.

9. Προδιαγραφές για τα πλέγματα
Περιλαμβάνονται διατάξεις,
προβλέψεις και έλεγχοι πιστοποίησης
και για τα δομικά πλέγματα και
ηλεκτροσυγκολλημένα δικτυώματα.
10. Σήμανση τεχνικής κατηγορίας
Στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 971 ήταν
υποχρεωτική η ύπαρξη ενός συστήματος
αναγνώρισης (σήμανση) της χώρας και
του εργοστασίου, χωρίς ωστόσο να
προσδιορίζεται κάποια συγκεκριμένη
μορφή της σήμανσης. Τώρα, αυτή
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421, ορίζεται
συγκεκριμένα, ενώ ταυτόχρονα
προστίθεται και σύστημα αναγνώρισης
της τεχνικής κατηγορίας (Σχήμα 5).

Σχήμα5: Διάταξη νευρώσεων χάλυβα
κατηγορίας Β500C

Το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421, θεσπίζει
υποχρεωτικά την χρήση χαλύβων
οπλισμού κατηγορίας ολκιμότητας C,
ως αποκλειστική λύση για την όπλιση
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Οι χάλυβες κατηγορίας ολκιμότητας Β,
που αντιστοιχούν περίπου στην ποιότητα
που χρησιμοποιούσαμε έως σήμερα
(S500s), καταργούνται. Χάλυβες
ψυχρής διαμόρφωσης κατηγορίας Α,
χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για
την κατασκευή δομικών πλεγμάτων και
όχι ως βασικός οπλισμός.

Πρότυπο ΕΛΟΤ
1421
B500C

προέρχεται από ευθυγράμμιση ρόλων).
Θεσπίζεται έλεγχος ευθυγραμμισμένων
προϊόντων, σε μονάδες επεξεργασίας
ρόλων. Απαιτούνται: α) οπτικός έλεγχος
για βλάβες στις νευρώσεις β) μέτρηση
γεωμετρίας ραβδώσεων γ) δοκιμές
εφελκυσμού. Η απαίτηση αυτή επηρεάζει
όλες τις επιχειρήσεις διαμόρφωσης
χαλύβων οπλισμού σε ρόλους, καθώς
πρέπει στο εξής να διασφαλίζουν με
συγκεκριμένες διαδικασίες και ελέγχους
ότι οι λειτουργικές ιδιότητες των ράβδων
οπλισμού εξακολουθούν να ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του Προτύπου και μετά την
ευθυγράμμιση.

Σχήμα4: Δοκιμή κόπωσης για εκτίμηση
συμπεριφοράς χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματς B500C

7. Ανοχές μάζας
Σχήμα2: Απλοποιημένη συγκριτική
παρουσίαση των βασικών απαιτήσεων
των Προτύπων ΕΛΟΤ 971 και ΕΛΟΤ 1421

5. Αντοχή συνάφειας
Η αντοχή συνάφειας είναι συνάρτηση
της αλληλεπίδρασης μεταξύ οπλισμού
και σκυροδέματος και είναι σημαντικός
παράγοντας επηρεασμού της ικανότητας
ανάληψης παραμορφώσεων από
τα δομικά στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος. Σημαντική προϋπόθεση
για αυτό είναι η ύπαρξη κατάλληλης
τραχύτητας του οπλισμού, που

Σχήμα3: Απαιτήσεις για ύψος, απόσταση και
γωνίες κλίσης νευρώσεων

6. Έλεγχος συμπεριφοράς χαλύβων
οπλισμού σε κόπωση
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421,
οι χάλυβες κατηγορίας B500C, θα
πρέπει να ελέγχονται σε σχέση με
τη συμπεριφορά τους σε κόπωση, με
πραγματοποίηση δοκιμής κόπωσης
(fatigue test).

Οι απαιτήσεις για επιτρεπτές αποκλίσεις
για τις ανοχές μάζας, γίνονται
αυστηρότερες. Η επιτρεπτή απόκλιση
από την ονομαστική μάζα ανά μέτρο δεν
θα πρέπει να ξεπερνάει το ±4,5% για
ονομαστικές διαμέτρους πάνω από 8mm
και το ±6% για ονομαστικές διαμέτρους
ίσες ή κάτω από 8mm.
8. Έλεγχος ποιότητας στην διεργασία
της διαμόρφωσης
Ορίζεται ως διακριτή η έννοια του
ευθυγραμμισμένου προϊόντος (που


Επίσης, απαιτείται επιπλέον σήμανση
αναγνώρισης των χαλύβων που
προέρχονται από την μορφή των ρόλων.
1. ΕΛΟΤ 959: Χάλυβες
οπλισμού σκυροδέματος
2. ΕΛΟΤ 971: Συγκολλήσιμοι
Χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος
3. Κανονισμός Τεχνολογίας
Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.), ΦΕΚ
381/Β/24.3.2000
4. Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421-2 και
ΕΛΟΤ 1421-3 για χάλυβες
οπλισμού σκυροδέματος
5. INTERNATIONAL STANDARD
ISO 15630-1, 15630-2

Βιβλιογραφία

Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421: Οι 10 βασικές
αλλαγές στις απαιτήσεις για τους
χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

Γιατί χρειάζεται η Ολκιμότητα στον Χάλυβα Οπλισμού;
Του Στέφανου Η. Δρίτσου, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

Το σκυρόδεμα από την αρχαιότητα είχε
αναγνωριστεί ως ένα ιδιαίτερα χρήσιμο
δομικό υλικό. Είναι ένας τεχνητός λίθος που
μπορεί να πάρει κάθε επιθυμητή φόρμα
όμως, όπως όλοι οι λίθοι, ενώ έχει αξιόλογη
θλιπτική αντοχή, η εφελκυστική του αντοχή
είναι απελπιστικά μικρή. Η χρήση του χάλυβα
μέσα στην μάζα του σκυροδέματος ήρθε
να καλύψει αυτή ακριβώς την αδυναμία
του σκυροδέματος. Ήρθε να «οπλίσει» το
σκυρόδεμα με ικανότητα να αναλαμβάνει
εφελκυστικές δυνάμεις. Δημιουργήθηκε
έτσι ένα σύνθετο υλικό, το οπλισμένο
σκυρόδεμα. Το «πάντρεμα» ενός τεχνητού
λίθου, που μπορούσε να αναλάβει τις
θλιπτικές δυνάμεις, με τον χάλυβα αρμόδιο
να αναλαμβάνει τις εφελκυστικές δυνάμεις
ξεπέρασε κάθε αρχική προσδοκία.
Ο χάλυβας αποδείχτηκε πολύ περισσότερο
«χαρισματικός» απ’ ότι αρχικά υποτέθηκε.
Δεν είναι η υψηλή εφελκυστική αντοχή
το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Είναι
ο συνδυασμός της με την εξαιρετική
ολκιμότητά του (σχ. 1).

Σχήμα 1: Διαγράμματα τάσεων –
παραμορφώσεων υλικών

Ας θεωρήσουμε ότι μια αμφιέριστη δοκός
(σχ. 2α), μπορεί να είναι οπλισμένη στο
κάτω πέλμα της, είτε με ράβδους από
χάλυβα, είτε με ράβδους από υλικό
ιδίας αντοχής με τον χάλυβα, αλλά χωρίς
ολκιμότητα (σχ. 2β). Έστω ότι επιβάλλεται
μια σταδιακή αύξηση των φορτίων q επί της
δοκού. Όσο αυξάνει το φορτίο της δοκού
αυξάνει η ροπή στην μεσαία διατομή (Μαν).
Ως εκ τούτου αυξάνουν οι εσωτερικές
δυνάμεις που αναπτύσσονται στο
σκυρόδεμα (Fc) στην θλιβόμενη ζώνη και
στο χάλυβα (Fs) στην εφελκυόμενη ζώνη,
έτσι ώστε πάντοτε για λόγους ισορροπίας
(βλ. σχ. 2γ) να ισχύει:

Mαν=FS . z=FC . z
όπου z ο μοχλοβραχίονας των εσωτερικών
δυνάμεων.

Σχήμα 3: Διαγράμματα φορτίου-βέλους
κάμψης αμφιέριστης δοκού:
(α) αστοχία λόγω σκυροδέματος
(β) αστοχία λόγω οπλισμού που είναι χάλυβας
(γ) αστοχία λόγω οπλισμού που είναι ψαθυρός

Σχήμα 2: Παράδειγμα αμφιέρειστης δοκού

Αν η διατομή είναι υπερ-οπλισμένη, υπάρχει
δηλαδή αρκετός οπλισμός ικανός να αναλάβει
την δύναμη Fs, η αστοχία θα οφείλεται σε
υπέρβαση της αντοχής του σκυροδέματος
στην θλιβόμενη ζώνη, στο πάνω μέρος της
δοκού. Επειδή η παραμόρφωση αστοχίας
του σκυροδέματος είναι μικρή (βλ. σχ. 1) η
αστοχία της δοκού, στην περίπτωση αυτή,
είναι ψαθυρή, συμβαίνει δηλαδή απότομα,
χωρίς να έχουν προηγηθεί ευδιάκριτες
ρωγμές ή αξιόλογα βέλη (σχ. 3 καμπύλη α).
Αν όμως η δοκός δεν έχει πολύ οπλισμό,
η αστοχία θα οφείλεται σε υπέρβαση της
αντοχής του οπλισμού. Στην περίπτωση που
ως οπλισμός χρησιμοποιείται χάλυβας, η
αστοχία συμβαίνει αφού προηγουμένως
εμφανιστούν μεγάλα βέλη στην δοκό
(σχ. 3 καμπύλη β) και πλατιές ρωγμές στο
εφελκυσμένο πέλμα, που οφείλονται στις
μεγάλες παραμορφώσεις που αναπτύσσονται
στον χάλυβα μετά την διαρροή του (σχ. 1).
Επιπροσθέτως, όπως φαίνεται στο σχ. 3,
η δοκός έχει το περιθώριο να αναλάβει
ένα, έστω μικρό, πρόσθετο φορτίο μετά
την εμφάνιση των πρώτων ρωγμών, λόγω
της κράτυνσης του υλικού. Επομένως,
η εικόνα βλάβης «προειδοποιεί» ότι η
εντατική κατάσταση της δοκού είναι κοντά
στην αστοχία, και υπ’ αυτήν την έννοια,
αυτός ο τύπος αστοχίας είναι ο επιθυμητός.
Στην περίπτωση όμως, που ως οπλισμός
χρησιμοποιείται υλικό που δεν έχει ολκιμότητα
(σχ. 1), η αστοχία είναι ψαθυρή και μάλιστα
μπορεί να είναι περισσότερο ψαθυρή απ’ ότι
αν οφείλεται στην αστοχία του σκυροδέματος
στην θλιβόμενη ζώνη (σχ. 3 καμπύλη γ).


Είναι ως εκ τούτου προφανής ο λόγος, για
τον οποίο όλοι οι σύγχρονοι Κανονισμοί,
προδιαγράφουν απαιτήσεις για την
ολκιμότητα του οπλισμού και επιβάλουν
διατάξεις περιορίζοντας την ποσότητα
του, έτσι ώστε στην περίπτωση μιας
ανεπιθύμητης αστοχίας να είναι αυτός το
κρίσιμο υλικό. Η υπέρβαση της αντοχής του
υλικού με την “καλύτερη” συμπεριφορά,
πρέπει να είναι η αρχή της αστοχίας.
Όμως, η ευεργετική επιρροή της ολκιμότητας
του οπλισμού, στην συμπεριφορά ενός
οπλισμένου στοιχείου, δεν εξαντλείται
στον προδιαγεγραμμένο επιθυμητό τρόπο
αστοχίας μιας διατομής. Η ανακατανομή της
έντασης στα στοιχεία αλλά και σ’ ολόκληρο
τον φορέα καθώς και η διατήρηση της
αντοχής των στοιχείων μετά από υψηλής
έντασης ανακυκλιζόμενες καταπονήσεις,
που σήμερα αποτελούν κρίσιμες απαιτήσεις
στον σχεδιασμό των κατασκευών μας,
ικανοποιούνται μόνο μέσω της υψηλής
ολκιμότητας του χάλυβα. Αυτά όμως μένουν
να τα πούμε σε μια επόμενη φορά.

ΣΙΓΜΑΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - Εταιρεία Εμπορίας και Κατεργασίας
Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος
Η ΣΙΓΜΑΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
δραστηριοποιείται στον χώρο της
διαμόρφωσης και εμπορίας Χάλυβα
Οπλισμού Σκυροδέματος από το 1988
όταν οι κύριοι Α. Σμιτ και Γ. Στρατόπουλος
εξαγόρασαν προηγούμενη εταιρεία
ομοειδούς δραστηριότητας.
Η εταιρεία έκτοτε παρουσιάζει αλματώδη
ανάπτυξη και έχει καταξιωθεί εδώ και
χρόνια στην συνείδηση του τεχνικού
κόσμου ως ένας από τους μεγαλύτερους
και συνεπέστερους προμηθευτές
διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος στην Ελλάδα.
Ακολουθεί συνέντευξη του κ. Σμιτ.
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Ποιο είναι το πελατολόγιό
σας και τι σας διαφοροποιεί από τον
ανταγωνισμό;

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Πώς βλέπετε την εξέλιξη
της αγοράς σιδήρου στην Ελλάδα τα
επόμενα χρόνια;

A. ΣΜΙΤ: Το πελατολόγιό μας αποτελείται
κυρίως από κατασκευαστές ιδιωτικών
έργων αλλά και από τεχνικές εταιρείες
δημοσίων έργων, τους οποίους
προμηθεύουμε με συνέπεια τόσο
εντός Αττικής (κυρίως) όσο και σε
έργα τους σε όλη σχεδόν την Ελλάδα.
Πλεονεκτήματά μας αποτελούν η πλήρης
γκάμα προϊόντων σιδήρου οπλισμού
και συναφών υλικών, η δυνατότητα
ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των
πελατών μας και η ικανοποίηση των
αναγκών κατεργασίας βάσει των
διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων των
κανονισμών, η επίκαιρη θέση μας στην
Αττική με άμεση πρόσβαση στην Εθνική
και Αττική Οδό, ο ιδιόκτητος στόλος
φορτηγών αυτοκινήτων που συνεπάγεται
ταχεία παράδοση.

A. ΣΜΙΤ: Πιστεύουμε ότι η τελευταία
έξαρση της ιδιωτικής οικοδομής δεν
είναι προσωρινού χαρακτήρα (λόγω της
επιβολής ΦΠΑ) αλλά θα έχει συνέχεια.
Αναμένουμε δε, τον επόμενο χρόνο, τον
όγκο ιδιωτικών έργων να κυμανθεί στα
φετινά επίπεδα λόγω ισχυρής ανάπτυξης
της χώρας ενώ τα δημόσια έργα τα οποία
εξαγγέλθηκαν και δρομολογούνται,
θα αποτελέσουν επιπλέον ισχυρό
παράγοντα ενίσχυσης της αγοράς.
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Σε ποιο βαθμό σας
επηρεάζουν οι εξελίξεις στο πρότυπο
του ΕΛΟΤ (B500c);
A. ΣΜΙΤ: Με το νέο πρότυπο εξασφαλίζεται
ακόμη καλύτερη αντισεισμική θωράκιση
της κατασκευής στην χώρα μας.

Ο Σ. Η. Δρίτσος είναι
Αν. Καθηγητής στο Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών
εξειδικευμένος σε θέματα
Σχεδιασμού και Ανασχεδιασμού
Κατασκευών από Οπλισμένο
Σκυρόδεμα.

Πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα και χωρίς
πρόβλημα το νέο πρότυπο θα εφαρμοσθεί
από όλους τους εμπλεκόμενους, με
ερωτηματικό αν και πότε θα προσαρμοσθούν
σε αυτό οι προμηθευτές εισαγόμενου
χάλυβα οπλισμού.
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Με ποια κριτήρια
επιλέγετε τους προμηθευτές σας και τι
προσδοκάτε από την συνεργασία σας με
την Χαλυβουργική;
A. ΣΜΙΤ: Η επιλογή της συνεργασίας μας
με την Χαλυβουργική - εκτός του ότι
έχει βαθιές ρίζες (πέραν της δεκαετίας),
έχοντας εκατέρωθεν δοκιμαστεί
- έγινε με γνώμονα όλα τα κριτήρια
που απαιτούμε από τον προμηθευτή
μας και τα οποία είναι η εξασφάλιση
επώνυμου προϊόντος, η ποιότητα, η
διαθεσιμότητα, η ταχεία εξυπηρέτηση.
Με τις νέες σημαντικές επενδύσεις της η
Χαλυβουργική πληροί όλα τα παραπάνω.

Άλφρεντ Σμιτ,
Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΙΓΜΑΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.





