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Νέα γραμμή παραγωγής συμπαγούς κουλούρας
στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

Σελ.3

Σελ. 4&5

Oι διατάξεις όλων των σύγχρονων
κανονισμών απαιτούν την επικάλυψη
των ράβδων οπλισμού με σκυρόδεμα
ικανού πάχους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των οπλισμών από
διάβρωση και πυρκαγιά.
Σελ. 6

του Α. Λαμπρόπουλου

Με τη νέα αυτή τεχνολογία είναι δυνατή η
παραγωγή κουλούρας χαλύβων οπλισμού
θερμής έλασης αλλά και βαφής και
αυτό-επαναφοράς (TEMPCORE), ακόμη
και μεγάλης διαμέτρου, πράγμα που
ήταν εξαιρετικά δύσκολο με την παλιά
τεχνική, λόγω της παρουσιαζόμενης
ακαμψίας του υλικού. Σε συνδυασμό με
την τεχνολογία της συνεχούς έλασης που
έχει εγκατασταθεί στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ,
είναι δυνατή η παραγωγή κουλούρας
μεγάλου βάρους, που σημαίνει αύξηση
παραγωγικότητας στις μονάδες διαμόρφωσης. Οι παραγόμενες κουλούρες θα έχουν
διάμετρο από 8 έως 20mm. ■

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αν και οι έννοιες της ολκιμότητας και της
δυσθραυστότητας των χαλύβων οπλισμού
από ποιοτική άποψη κατανοούνται εύκολα,
η ποσοτική εκτίμησή τους δεν είναι πάντα
εύκολη, διότι οι παράμετροι που τις
αντιπροσωπεύουν δεν συνδυάζονται με
μονοσήμαντο τρόπο.

του Π. Μαυροειδή

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ διαμορφώνει Τεχνολογικό Μουσείο Χάλυβα, μέσα στις εγκαταστάσεις
της. Ο εξοπλισμός προηγούμενων δεκαετιών
παρουσιάζει ενδιαφέρον από τεχνολογικής
αλλά και ιστορικής άποψης.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΑ

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ανταποκρινόμενη στις
απαιτήσεις των πελατών της και έχοντας
δεσμευτεί για την εφαρμογή τεχνικών
βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας, με την
εγκατάσταση της SPOOLER PROCESS LINE,
αντιμετωπίζει με αποτελεσματικό τρόπο
αυτά τα προβλήματα.

Στη νέα γραμμή παραγωγής συμπαγούς
κουλούρας, η τύλιξη των σπειρών πάνω
στο περιστρεφόμενο τύμπανο θα γίνεται
ταυτόχρονα με την περίσφιγξή τους
με υψηλή ταχύτητα. Αυτό οδηγεί στην
παραγωγή πυκνής στιβαρής κουλούρας
(compact coil) μικρού όγκου, που σημαίνει
μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση και
μείωση των απαιτούμενων αποθηκευτικών
χώρων. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα
αποτελεί η έλλειψη διαμήκους στρέψης,
που δίνει τη δυνατότητα ακριβούς
διαμόρφωσης των χαλύβων οπλισμού
στα επιθυμητά σχήματα που ορίζονται
από την εκάστοτε μελέτη, κάτι που
έχει εξαιρετική σημασία ειδικά για την
περίπτωση πολύτμητων συνδετήρων.

ΠΕΡΙ ΧΑΛΥΒΑ…

Μία νέα επένδυση καινοτόμου τεχνολογίας
υλοποιείται από τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ με την
κατασκευή γραμμής SPOOLER PROCESS με
σκοπό την παραγωγή χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος στη μορφή συμπαγούς
κουλούρας. Με τον παραδοσιακό τρόπο
παραγωγής κουλούρας δεν υπάρχει
δυνατότητα περίσφιγξης των σπειρών του
προϊόντος και απόλυτης τακτοποίησης
αυτών (loose coil). Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα μια σειρά προβλημάτων: Το
υλικό περικλείει διαμήκεις στρεπτικές
τάσεις, με αποτέλεσμα κατά την εκτύλιξη
να προκαλούνται εμπλοκές, ακανόνιστα
σχήματα συνδετήρων και τελικά χαμηλή
παραγωγικότητα. Για να αποφευχθούν αυτά
τα προβλήματα, οι μονάδες διαμόρφωσης
προσαρμόζουν πριν από τη διάταξη
ευθυγράμμισης, ειδικό μηχανολογικό
εξοπλισμό υψηλού πρόσθετου κόστους
αλλά και με σημαντικές απαιτήσεις
χώρου. Επίσης, η κουλούρα έχει χαμηλή
πυκνότητα, που σημαίνει ότι για δεδομένο
βάρος, προκύπτει σημαντικός όγκος.

Eπωνύμως...
Το 2008, σε ότι αφορά την παραγωγή,
διάθεση και κατανάλωση προϊόντων
χάλυβα, δείχνει να χαρακτηρίζεται από
ένα πλήθος αβεβαιοτήτων και δυσκολιών.
Η παγκόσμια παραγωγή και ζήτηση αυξάνει
συνολικά και πλησιάζει σε επίπεδα που δεν
μπορούσε να φανταστεί κανείς λίγα χρόνια
πριν. Ας μην ξεχνάμε ότι η περσινή χρονιά
σφραγίστηκε από νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην
παραγωγή ρευστού χάλυβα, ξεπερνώντας
το 1.200.000.000 τόνους, με ιδιαίτερο
στοιχείο τη γιγάντωση της κατανάλωσης
σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως Κίνα, Ινδία,
Βραζιλία και άλλες.
Ταυτόχρονα, η στενότητα διαθέσιμων παλαιοσιδηρικών (scrap) και άλλων πρώτων υλών
και η αύξηση των τιμών τους συνδυασμένη με
την αύξηση του ενεργειακού κόστους, έχει
οδηγήσει σε ένα πραγματικό ράλι τιμών στα
ημιτελικά και τελικά προϊόντα, ακόμη και σε
στιγμές που δεν υπάρχει ένταση της ζήτησης.

Εκατοντάδες μηχανικοί στις τεχνικές ημερίδες της

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι
πρωτοβουλίες της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ για τεχνική
ενημέρωση και συζήτηση με τους μηχανικούς
και τον τεχνικό κόσμο. Το προηγούμενο εξάμηνο
πραγματοποιήθηκαν τεχνικές ημερίδες σε άλλες
έξι πόλεις, με συμμετοχή εκατοντάδων μηχανικών.
Εισηγήσεις για θέματα Προτύπων και Κανονισμών,
όπως και για την ποιότητα των χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, παρουσίασαν καθηγητές
Πολυτεχνικών Σχολών, όπως οι κ.κ. Σ. Δρίτσος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Κ. Τρέζος,
Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Δομοστατικής
στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Γ.
Παπαδημητρίου, Καθηγητής Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ,

παραγωγικά από το 1960 έως και το 1983.
Ο εξοπλισμός αυτός έχει τοποθετηθεί και
εκτίθεται, όπως ήταν στην αρχική του μορφή,
στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ απ’ όπου και οι φωτογραφίες. Στον ίδιο χώρο εκτίθενται, αφού
αποκαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν, τμήματα μιας συρματομηχανής BREITENBACH,
που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1932
στο εργοστάσιο της οδού Πειραιώς. Επίσης,
εκτίθενται και δύο φορτηγά εσωτερικών μεταφορών μάρκας CHEVROLET, εκ των οποίων
το ένα κυκλοφόρησε το 1953, ενώ η αγορά
του άλλου χρονολογείται πριν από το 1940.
Μάλιστα, το δεύτερο φορτηγό CHEVROLET,
η επονομαζόμενη χαϊδευτικά «Ριρίκα», είχε
επιστρατευτεί και σταλεί στο μέτωπο της
Αλβανίας κατά τον πόλεμο του ‘40.

Σ. Σούτης, Επιστημονικός Συνεργάτης στον τομέα
Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας υλικών, Σχολή
Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών
Μηχανικών ΕΜΠ και Γ. Μπατής, Καθηγητής
Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και τα στελέχη
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Β. Σκαράκης, Διευθυντής
Παραγωγής, Π. Μαυροειδής, Διευθυντής R&D
και Τεχνικής Υποστήριξης και Ι. Νικολάου,
Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας. Σε όλες
τις ημερίδες το κλείσιμο έκανε ο Π. Παντζίκας,
Εμπορικός Διευθυντής της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, ο
οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μεγάλου
επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Χαιρετισμούς
απηύθυναν οι εκπρόσωποι τοπικών φορέων των
μηχανικών. ■

Έλαστρα παραγωγής ΧΟΣ της BANNING

Στην εσωτερική αγορά, μετά την σχετικά
καλή πορεία των τελευταίων χρόνων σε ό,τι
αφορά τη μικρή οικοδομική δραστηριότητα,
υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης και κάμψης, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται
σημαντικές καθυστερήσεις στη δημοπράτηση, την έναρξη ή/και την πρόοδο πολλών
σημαντικών μεγάλων έργων υποδομής.
Οι εξελίξεις αυτές διαδραματίζονται μέσα
σε ένα γενικότερο διεθνές οικονομικό περιβάλλον πλήρες ανησυχιών για φαινόμενα
ύφεσης και μικρών ή μεγαλύτερων κρίσεων.
Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης
και των αλληλοεξαρτώμενων οικονομιών
δύσκολα θα θεωρούσε κανείς, ότι μπορεί
να είναι ήσυχος.

Τεχνολογικό Μουσείο Χάλυβα

Καρδίτσα 4/12/07

Κόρινθος 17/12/07

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι η εταιρεία που όρισε τη
βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα. Ήδη από
τη δεκαετία του 1950 η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είχε
αρχίσει να επενδύει σε πρωτοποριακό για
την εποχή εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις του
εργοστασίου της στην Ελευσίνα. Η πολιτική
αυτή συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες,
με κορυφαίο γεγονός την εγκατάσταση και
λειτουργία των δυο υψικαμίνων, η πρώτη εκ
των οποίων λειτούργησε το 1963.

Η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει με έναν
κλίβανο τήξης παλαιοσιδήρου, πέντε (5) τόνων κατασκευής του οίκου TAGLIAFERRI, ο
οποίος λειτούργησε την περίοδο 1938-1953,
και μιας σειράς ελάστρων ξεχονδρίσματος
για την παραγωγή χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος της BANNING, η οποία λειτούργησε

Μέσα σε αυτό το κλίμα ωστόσο, η
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ παραμένει σταθερή στις
βασικές επιλογές της σε ό,τι αφορά στην
υλοποίηση μίας ακόμη φάσης του μεγάλου
επενδυτικού της προγράμματος, με την έναρξη
της κατασκευής της γραμμής SPOOLER, για
την παραγωγή χάλυβα οπλισμού στη μορφή
συμπαγούς κουλούρας (compact coil).
Το βήμα αυτό δεν αποτελεί μια αποσπασματική κίνηση. Αντίθετα, συνδυάζεται με τη
σχεδιαζόμενη νέα αύξηση του παραγόμενου συνολικού όγκου χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, με αύξηση της γκάμας των
παραγόμενων προϊόντων, αλλά και με την
προετοιμασία για παραγωγή μορφοσιδήρου
σε διάφορες μορφές μέσα στο 2008.

Τρίκαλα 3/12/07

Κεφαλονιά 22/5/07

Κλίβανος τήξης παλαιοσιδήρου TAGLIAFERRI

Σήμερα οι υψικάμινοι μπορεί να μην χρησιμοποιούνται παραγωγικά, αλλά δεσπόζουν
επιβλητικές στο τοπίο του εργοστασίου
της Ελευσίνας, αποτελώντας ένα σιωπηλό
μάρτυρα της βιομηχανικής ανάπτυξης της
Ελλάδας. Στις μέρες μας το συγκρότημα των
υψικαμίνων της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ τυγχάνει
συστηματικής φροντίδας και συντήρησης
από τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, μιας και πρόκειται για
κομμάτι της σύγχρονης βιομηχανικής ιστορίας
του τόπου μας.

Η δέσμευση της διοίκησης, όχι απλά
για στήριξη αυτών των επενδυτικών και
παραγωγικών επιλογών, αλλά και για
εφαρμογή της βέλτιστης διαθέσιμης
τεχνολογίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και
μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων,
δημιουργεί ένα πλαίσιο σιγουριάς και
αισιοδοξίας για τους ανθρώπους της
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ και τους συνεργάτες της.
Βασίλης Σκαράκης
Διευθυντής Παραγωγής

ρον από τεχνολογικής αλλά και ιστορικής άποψης. Στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ
μπορεί κανείς να βρει κάθε λογής εξοπλισμό
παραγωγής χάλυβα, κύριο ή βοηθητικό. Από
κλιβάνους χαλυβουργείων, μεταλλάκτες LD,
έως έλαστρα έλασης και παραγωγής επιμήκων
ή πλατέων προϊόντων χάλυβα, όπως και φορτηγά μεταφοράς προϊόντων. Είναι απόφαση
της εταιρείας τα σημαντικότερα κομμάτια
των θησαυρών αυτών να ανακαινιστούν και
να εκτεθούν για να θυμίζουν τόσο την ιστορία της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, όσο και την ιστορία
παραγωγής χάλυβα στην Ελλάδα.

Γιάννενα 20/6/07

Τρίπολη19/11/07



Όμως, δεν είναι ο μόνος εξοπλισμός προηγούμενων δεκαετιών που παρουσιάζει ενδιαφέ-

Φορτηγά εσωτερικών μεταφορών CHEVROLET



 Συρματομηχανή BREITENBACH

Οι ενέργειες αυτές είναι μόνον η αρχή και
αποσκοπούν στην δημιουργία, μελλοντικά,
ενός τεχνολογικού μουσείου χάλυβα, όπου
ο επισκέπτης θα περιεργάζεται και θα θαυμάζει τον βασικό και βοηθητικό εξοπλισμό
παραγωγής χάλυβα παλαιότερων εποχών και
τεχνολογιών. ■

Εκτίμηση ολκιμότητας και δυσθραυστότητας χαλύβων
οπλισμού σκυροδέματος

Στη συνέχεια, για να υπολογιστεί η συνολική
ομοιόμορφη παραμόρφωση, προστίθεται
και η ελαστική παραμόρφωση:

του Παναγιώτη Μαυροειδή, Διευθυντή R&D και Τεχνικής Υποστήριξης

Αgt = Αg + Eελ= Αg+ Rm/εφω = Αg+ Rm/Ε

Γενικά, η ολκιμότητα ενός υλικού, αποδίδεται
με το μήκος των παραμορφώσεων στο
διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων.
Η δ υ σ θ ρ α υ σ τ ό τ η τ α ( t o u g h n e ss ) ,
αντιπροσωπεύει τη συνολική ενέργεια που
απαιτείται για την αστοχία του υλικού, άρα
αναφέρεται ταυτόχρονα στη δυνατότητα
ανάληψης υψηλών φορτίων και μεγάλων
παραμορφώσεων. Το μέτρο της αποδίδεται
από το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ
της καμπύλης του διαγράμματος και του
άξονα των παραμορφώσεων.

και δυσθραυστότητα, εκφράζεται μέσω
δύο βασικών παραμέτρων:
• Ανηγμένη επιμήκυνση Α(%). Αποτελεί
μέτρο της ικανότητας του υλικού, να
επιμηκύνεται πριν τη θραύση του.

Σχήμα 2: Υπολογισμός ανηγμένης επιμήκυνσης (Α5) μετά
τη θραύση

Αν στη μόνιμη παραμόρφωση (Α) προστεθεί
και η ελαστική παραμόρφωση, ορίζεται η
συνολική επιμήκυνση μετά τη θραύση Αt.

Στις κατασκευές από οπλισμένο
σκυρόδεμα μας ενδιαφέρει οι χάλυβες
να έχουν υψηλή ολκιμότητα, ώστε
συνολικά η κατασκευή να παρουσιάζει
πλάστιμη συμπεριφορά, δηλαδή
ικανότητα ανακατανομής των ιδιαίτερα
ισχυρών τάσεων (π.χ. στην περίπτωση ενός
σεισμού) μεταξύ των δομικών στοιχείων.

Η απαίτηση για χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος, με σημαντική ολκιμότητα

Πολλές φορές όμως δεν μας ενδιαφέρει
η τοπική παραμόρφωση του υλικού μας
γύρω από το λαιμό της θραύσης, αλλά η
ομοιόμορφη παραμόρφωση μακριά από
το σημείο θραύσης. Για το σκοπό αυτό
ορίζονται τα παρακάτω μεγέθη:
• Επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο Ag,
που αντιστοιχεί στην επιμήκυνση του
επιμετρούμενου μήκους του δοκιμίου του
υλικού στο μέγιστο φορτίο, δηλαδή πριν
τη δημιουργία του λαιμού και εκφράζεται
ως ποσοστό του αρχικού μήκους.
• Αν στην επιμήκυνση στο μέγιστο φορτίο
προστεθεί και η ελαστική παραμόρφωση,


Αgt(%) = Αg(%)+Rm/2000

Παραμορφώσεις μικρότερες του 1%
υπολογίζονται μόνο με επιμηκυνσιόμετρο.
Οι απαιτήσεις των Προτύπων και των
κατασκευαστικών κανονισμών σχετικά
με την ολκιμότητα/δυσθραυστότητα
των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος,
ποικίλλουν ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες
(π.χ. σεισμική δραστηριότητα) και το είδος
της κατασκευής.

Η επιμήκυνση (Α) μετά τη θραύση
αναφέρεται σε τοπική μόνιμη επιμήκυνση
γύρω από το λαιμό θραύσης ενός τμήματος
μήκους l δοκιμίου από ράβδο οπλισμού
(Σχήμα 2), το οποίο συνήθως είναι l=5d
ή l=10d, όπου d είναι η διάμετρος της
ράβδου. Σημειώνουμε τότε αντίστοιχα Α5
και Α10.

και επειδή Ε = 200GPa, έχουμε τελικά:

όπου Rm, η εφελκυστική αντοχή του
υλικού.

• Λόγος (Rm/ Re) της εφελκυστικής
αντοχής (tensile strength- Rm) προς το
όριο διαρροής (yield strength- Re). Αποτελεί
μέτρο της ικανότητας του υλικού να αυξάνει
την αντοχή του, μετά την προσέγγιση του
σημείου διαρροής (ενδοτράχυνση) (strain
hardening ratio).

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται απλουστευτικά
ο συσχετισμός μεταξύ της αντοχής, της
ολκιμότητας και της δυσθραυστότητας
των υλικών.

Σχήμα 1: Συσχετισμός αντοχής, ολκιμότητας,
δυσθραυστότητας.

τότε ορίζεται η συνολική επιμήκυνση στο
μέγιστο φορτίο Agt.

είναι μέσω του υπολογισμού της περιοχής
που βρίσκεται μεταξύ της καμπύλης
τάσεων-παραμορφώσεων, της παράλληλης
προς τον οριζόντιο άξονα από το σημείο του
ορίου διαρροής και της παράλληλης προς
τον άξονα των τάσεων από το σημείο της
παραμόρφωσης στο μέγιστο φορτίο (Σχήμα
7). Η παράμετρος αυτή ονομάζεται Δείκτης
Ολκιμότητας (Ductility Factor-F.D.)

Σχήμα 3: Διάκριση μεγεθών επιμήκυνσης

Η διάκριση των μεγεθών αυτών, φαίνεται
παραστατικά στο Σχήμα 3.
H συνολική ομοιόμορφη παραμόρφωση
Agt θεωρείται πιο αντιπροσωπευτική
παράμετρος, γι’ αυτό και εισάγεται πλέον
σε όλα τα νέα Πρότυπα. Αποτελεί μέτρο
της μέγιστης παραμόρφωσης που μπορεί
να υποστεί το υλικό, πριν ακριβώς αυτό
φτάσει στη μέγιστη τάση καταπόνησης
(Μετά αρχίζει να δημιουργείται “λαιμός’’).
Ο υπολογισμός του γίνεται, είτε με τη χρήση
επιμηκυνσιομέτρου (extensiometer), είτε
χειρωνακτικά.
Αρχικά υπολογίζεται με άμεση παρατήρηση
η παραμένουσα πλαστική παραμόρφωση
Ag, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Το Ag
υπολογίζεται ως το ποσοστό επιμήκυνσης
ενός τμήματος 10 cm του δοκιμίου, το οποίο
λαμβάνεται τουλάχιστον 5 cm ή 2d (όποιο
είναι μεγαλύτερο) μακριά από το λαιμό της
θραύσης (όπου d η διάμετρος της ράβδου).
Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα έτσι
ώστε το επιμετρούμενο τμήμα να είναι
μακριά από την αρπάγη της μηχανής. Αν η
απόσταση του από αυτήν είναι μικρότερη
από 20mm, ή d (όποιο είναι μεγαλύτερο),
η μέτρηση θεωρείται άκυρη.

Σχήμα 7: Δείκτης ολκιμότητας
Σχήμα 5: Δείκτης πλαστικής ενέργειας

Η σύγχρονη τάση είναι να δίνεται όλο
και μεγαλύτερη έμφαση στην υψηλή
ολκιμότητα, ιδιαίτερα στις χώρες με
υψηλή σεισμική δραστηριότητα, όπως

Αυτή η μέθοδος εκτίμησης προσφέρει μία
λύση κατάταξης των χαλύβων με βάση
την ολκιμότητα/δυσθραυστότητα, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 6.

είναι και η Ελλάδα (Πίνακας 1).

H ταξινόμηση των χαλύβων οπλισμού σε
σχέση με την ολκιμότητά τους, με αυτή την
προσέγγιση, αποδίδεται στο Σχήμα 8.

Η ολκιμότητα των χαλύβων οπλισμού
επηρεάζεται από τη χημική σύσταση
του υλικού, τις συνθήκες της έλασης,
τις τυχόν θερμικές και μηχανικές
κατεργασίες.
Αν και οι έννοιες της ολκιμότητας και της
δυσθραυστότητας από ποιοτική άποψη
κατανοούνται εύκολα, η ποσοτική εκτίμηση
τους δεν είναι πάντα εύκολη, διότι οι δύο
παράμετροι που τις αντιπροσωπεύουν δεν
συνδυάζονται με μονοσήμαντο τρόπο.

Σχήμα 8: Δείκτης ολκιμότητας. Καμπύλες ολκιμότητας
Σχήμα 6: Ταξινόμηση χαλύβων οπλισμού με Re=500Mpa, με
βάση τον Δείκτη Πλαστικής Ενέργειας

Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφοροι
τρόποι απόδοσης των απαιτήσεων για
υψηλή ολκιμότητα και δυσθραυστότητα,
με μία και μόνη παράμετρο.

Ένας άλλος τρόπος ποσοτικοποίησης με
συνδυαστικό τρόπο των απαιτήσεων για
αυξημένη ολκιμότητα και δυσθραυστότητα,

ENV 1998: 1994
(Ευρωκώδικας 8)

ΕΚΩΣ - 2000

Πρότυπο
ΕΛΟΤ 1421-3

Κατασκευές
κατηγορίας
πλαστιμότητας
Μ (μέση)

Κατασκευές
Κατηγορίας
πλαστιμότητας
Υ (υψηλής)

Rm/ Re

≥ 1.15
≤ 1.35

≥1.20
≤1.35

≥1.10
≤1.35

≥1.15
≤1.35

Agt (%)

≥ 6.0

≥ 9.0

≥ 7.0

≥ 7.5

Re,act / Re,nom

≤1.25

≤1.20

≤1.30

≤1.25

Μέγεθος

Χάλυβας
κατηγορία C

Και στις δύο περιπτώσεις οι απαιτήσεις για
ολκιμότητα/δυσθραυστότητα μπορούν να
εκτιμούνται με μονοσήμαντο τρόπο. ■
1. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου
Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000)
2. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 για
χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος
3.INTERNATIONAL STANDARD ISO 15630-1,
15630-2
4. Influencia del tipo de acero en la capacidad
de redistribuciόn en losas de hormigόn armado.
INTEMAC, Spain.
5. Επιστήμη και Τεχνολογία των μεταλλικών
υλικών Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ, Δ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Εκδόσεις
Παπασωτηρίου,1996.
6. Επιστήμη και Τεχνολογία των υλικών, WILIAM
D. CALLISTER, JR, εκδόσεις Τζιόλα.

Σχήμα 4: Χειρωνακτικός τρόπος υπολογισμού του Ag

Πίνακας 1: Σύγχρονες απαιτήσεις για την ολκιμότητα χαλύβων για λόγους αυξημένης πλαστιμότητας



Βιβλιογραφία

Η ολκιμότητα (ductility) των χαλύβων
οπλισμού σκυροδέματος αναφέρεται στην
ικανότητα του υλικού και συνεπώς και της
κατασκευής, να αναλαμβάνει πλαστικές
παραμορφώσεις όταν υπερφορίζεται.
Αν ένα στοιχείο σκελετού οπλισμένου
σκυροδέματος, δεν έχει τέτοια ικανότητα
λειτουργίας, έχει κίνδυνο ψαθυρής
αστοχίας.

Μία παράμετρος που έχει προταθεί είναι
ο Δείκτης Πλαστικής Ενέργειας (Plastic
Energy Factor-P.E.F), που υπολογίζεται από
την περιοχή που βρίσκεται μεταξύ του
διαγράμματος τάσεων-παραμορφώσεων,
του άξονα των μετατοπίσεων, με τον
περιορισμό αυτής, μεταξύ των σημείων
διαρροής και της επιμήκυνσης στο μέγιστο
φορτίο (Σχήμα 5).

Ελάχιστες επικαλύψεις ράβδων οπλισμού για προστασία από
διάβρωση και πυρκαγιά
του Α. Λαμπρόπουλου, Πολιτικού μηχανικού

Ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου
Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) συναρτά τις
ελάχιστες απαιτούμενες επικαλύψεις
των ράβδων με τη διαβρωτικότητα του
περιβάλλοντος. Διακρίνονται 4 κατηγορίες
συνθηκών περιβάλλοντος: (α) Το ελάχιστα
διαβρωτικό περιβάλλον (κατηγορία 1), που
περιλαμβάνει εσωτερικούς χώρους κτιρίων
καθώς και χώρους, όπου η σχετική υγρασία
φθάνει σε υψηλή τιμή για ένα μικρό χρονικό
διάστημα κατά τη διάρκεια του έτους (π.χ.
σχετική υγρασία 80% για χρονικό διάστημα
λιγότερο από 3 μήνες το χρόνο), (β) Το μέτρια
διαβρωτικό περιβάλλον (κατηγορία 2), που
αφορά εξωτερικούς χώρους κτιρίων σε
ατμόσφαιρα χωρίς υψηλή περιεκτικότητα σε
διαβρωτικές ουσίες καθώς και εσωτερικούς
χώρους με σχετική υγρασία υψηλότερη από
τη μέγιστη αποδεκτή για την κατηγορία 1 ή με
αιωρούμενες διαβρωτικές ουσίες (π.χ. κουζίνες
εστιατορίων ή καθαριστήρια) Ελληνικός
Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, (γ)
Το παραθαλάσσιο περιβάλλον (κατηγορία
3), που αφορά τις παραθαλάσσιες περιοχές
σε απόσταση μέχρι 1 km από την ακτή.
(δ) Το πολύ διαβρωτικό περιβάλλον που
αφορά τις βιομηχανικές περιοχές καθώς
και τους χώρους, όπου το σκυρόδεμα
εκτίθεται σε προσβολή χημικών ουσιών.
Στον πίνακα 1 δίνονται οι ελάχιστες δυνατές
επικαλύψεις οπλισμού (cmin), δηλαδή οι
ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ οποιουδήποτε
οπλισμού και της πλησιέστερης επιφάνειας
σκυροδέματος, σύμφωνα με τον Ελληνικό
Κανονισμό (ΕΚΩΣ 2000). Πέραν από τα
οριζόμενα στον Πίνακα 1, ο Ελληνικός
Κανονισμός προβλέπει ότι για σκυροδέτηση
σε επαφή με το έδαφος, η ελάχιστη επικάλυψη
πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm, εφόσον
προϋπάρχει επίστρωση του εδάφους με
σκυρόδεμα καθαριότητας, διαφορετικά
θα πρέπει να μην υπολείπεται των 75 mm.
Κατηγορία
συνθηκών
περιβάλλοντος

Γενικώς

Πλάκες
Κελύφη

Στοιχεία με
προεντεμένους
τένοντες

1

20 ή Φ

15 ή Φ

30 ή Φ

2

25 ή Φ

20 ή Φ

35 ή Φ

3

30 ή Φ+10

25 ή Φ+10

40 ή Φ + 10

25-40* ή
40-55* ή
30-45* ή
Φ+10
Φ+10
Φ+10
Πίνακας 1:
Ελάχιστες τιμές επικάλυψης οπλισμών cmin σε
mm σύμφωνα με τον ΕΚΩΣ 2000. (Ισχύει η μεγαλύτερη από τις
δύο αναγραφόμενες τιμές)

Επίσης, στην περίπτωση που ο μέγιστος κόκκος
αδρανών του σκυροδέματος υπερβαίνει τα 32
mm και η ελάχιστη επικάλυψη που προκύπτει
από τον Πιν. 1 δεν ξεπερνά τα 30 mm, η τιμή
της αυξάνεται κατά 5mm. Τέλος, για έργα που
διαβρέχονται με θαλασσινό νερό, η επικάλυψη
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40mm.
Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός των δομικών
στοιχείων πρέπει να γίνεται για επικαλύψεις
σκυροδέματος 5 έως 10 mm μεγαλύτερες από
τις ελάχιστες. Αυτές οι (αυξημένες) τιμές της
επικάλυψης, που ονομάζονται ονομαστικές
(cnom), πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη στους
υπολογισμούς και να αναγράφονται στα τεύχη
και τα σχέδια λεπτομερειών. Αντίθετα, οι τιμές
cmin πρέπει να επιβεβαιώνονται μετά την τοποθέτηση των οπλισμών στη φάση κατασκευής
και επίβλεψης των εργασιών σκυροδέτησης.
Πρέπει εξάλλου να επισημανθεί ότι οι βλάβες
από πυρκαγιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές
όταν οι επικαλύψεις των ράβδων οπλισμού
είναι μικρές. Στο Σχήμα 1α παρουσιάζεται
μία κλασσική εικόνα βλάβης πλάκας
οπλισμένου σκυροδέματος από πυρκαγιά.

Από τις καμπύλες του σχήματος μπορεί
να παρατηρηθεί για πυρκαγιά 120 min η
θερμοκρασία στην στάθμη των οπλισμών
μπορεί να διατηρηθεί κάτω από την κρίσιμη
τιμή των 500oC αν το πάχος της επικάλυψης
είναι γύρω στα 40 mm, ενώ αν η διάρκεια
της πυρκαγιάς είναι μικρότερη από 60 min
αρκεί μία επικάλυψη γύρω στα 20 mm. ■

1. Δρίτσος Σ. (2005), “Επισκευές και
Ενισχύσεις Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, Γ΄ έκδοση, Πάτρα.
2. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (2000), “Ελληνικός
Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος – ΕΚΩΣ 2000”, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, Αθήνα.
3. Bailey C.G.(2002),“Holistic
Behaviour of Concrete Buildings in
Fire”, Proceedings of the Institution
of Civil Engineers, Structures and
Buildings 152, Issue 3, p.p. 199-212.
4. ISO (1975), “Fire Resistance Testselements of Building Construction”,
International Standard ISO 834, Geneva.
5. Silibe K., Duprat F., Pinglot M. and
Bourret B. (2000), “Fire Safety of
Reinforced Concrete Columns”, ACI
Structural Journal, V.97, No.4, JulyAugust 2000.

Σχήμα 1: (α) Βλάβες δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος από πυρκαγιά (Bailey C.G., 2002)

4

*Ανάλογα με τη διαβρωτικότητα του μέσου.

Στο Σχήμα 1β παρουσιάζεται η μεταβολή
της θερμοκρασίας στο εσωτερικό ενός
ορθογωνικού υποστυλώματος 300x300 mm με
θλιπτική αντοχή σκυροδέματος fc=36 MPa, σε
συνάρτηση με την απόσταση από τις εξωτερικές
θερμαινόμενες παρειές του στοιχείου. Στη
σχετική βιβλιογραφική πηγή (Silibe K. et
al, 2000) η θερμοκρασία της επιφάνειας
αντιστοιχούσε στην πρότυπη καμπύλη που
προβλέπεται για πυρκαγιά κατά ISO 834.

Σχήμα 1:(β) Μεταβολή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό ενός
υποστυλώματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατά τη διάρκεια
πυρκαγιάς, ανάλογα με την χρονική διάρκεια προσβολής του



Ο Ανδρέας Π. Λαμπρόπουλος είναι πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό των
Κατασκευών και ειδικεύεται σε θέματα
ανθεκτικότητας και επεμβάσεων σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Αναφορές

Oι διατάξεις όλων των σύγχρονων κανονισμών
απαιτούν την επικάλυψη των ράβδων
οπλισμού, με σκυρόδεμα ικανού πάχους,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία
των οπλισμών από διάβρωση και πυρκαγιά.

ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ
ΓΡ. ΜΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΑΕΕ εταιρεία εμπορίας και κατεργασίας σιδήρου
H ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ ΑΕΕ δραστηριοποιείται στο
χώρο του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
και των υλικών δόμησης από τον Ιούνιο του
1984. Η ανάπτυξη της εταιρείας στηρίχθηκε στις
γνώσεις, στην εμπειρία και στην καθοδήγηση
του ιδρυτή της, κ. Γρηγορίου Μπούρδαλα, ο
οποίος ασχολείται με το αντικείμενο από το
1972. Η πρώτη έδρα της εταιρείας ήταν στην
Μεταμόρφωση (Σπάρτης 31) σε ένα χώρο
3 στρεμμάτων. Το 1999 μετατρέπεται σε
Ανώνυμη Εταιρεία και προχωρά στην αγορά
νέου μεγαλύτερου οικοπέδου 6 στρεμμάτων
στη βιομηχανική περιοχή της Μεταμόρφωσης
(Ερμού 60), όπου βρίσκεται και η σημερινή της
έδρα και προχωρά στην ανέγερση σύγχρονων
ιδιόκτητων γραφείων 260 μ2 και στεγασμένων
εγκαταστάσεων έκτασης 2.500 μ2.
Όπως θυμάται ο κ. Μπούρδαλας, Πρόεδρος και
Δ/νων Σύμβουλος της ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ σήμερα,
«Η εταιρεία ξεκίνησε με αργά και σταθερά
βήματα έχοντας ως πολιτική την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη». Σύμφωνα
με τον κ.Γρηγόρη Μπούρδαλα, ενδεικτικό της
πολιτικής αυτής «είναι και το γεγονός ότι στην
πορεία όλων αυτών των ετών, το μεγαλύτερο
μέρος των κερδών της εταιρείας διατέθηκε
για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της, και φυσικά για
την αγορά του οικοπέδου, όπου αναπτύχθηκαν
οι σημερινές εγκαταστάσεις της».
Η ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ ΑΕΕ σήμερα διαθέτει
στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους, με
υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την κοπή, την
κάμψη και την αποθήκευση του χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος, όπως προβλέπει ο Κανονισμός
Τεχνολογίας Χαλύβων. Σύμφωνα με δήλωση
του κ. Μπούρδαλα «Πρωταρχικός στόχος στον
σχεδιασμό των νέων μας εγκαταστάσεων ήταν η
μείωση στο ελάχιστο του χρόνου ολοκλήρωσης
και παράδοσης μιας παραγγελίας. Για μας, η
εξυπηρέτηση του πελάτη είναι το κλειδί για την
επιτυχία μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό,
οι νέες μας εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν γρήγορη
και άνετη εργασία για οποιοδήποτε αριθμό
συνεργείων, καθώς και τη μέγιστη ασφάλεια
για τον εργαζόμενο».

Η αξιοπιστία, η σχέση με τον πελάτη, οι
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις καθώς και η
γεωγραφική θέση της εταιρείας, η οποία της
επιτρέπει να εξυπηρετεί άμεσα όλη την Αττική,
είναι τα σημαντικά πλεονεκτήματά της. Στα
ισχυρά σημεία της εταιρείας συγκαταλέγεται
και το ανθρώπινο δυναμικό της. Αποτελείται
από έμπειρα στελέχη τα οποία αποτελούν και τη
ραχοκοκαλιά της όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσφατα
ανέλαβαν ενεργό ρόλο στην επιχείρηση και τα
νεώτερα μέλη της οικογένειας Μπούρδαλα, ο
Ηλίας Μπούρδαλας (Πολιτικός Μηχανικός, 28
ετών, MSc, MBA) και ο Γιώργος Μπούρδαλας
(Διοίκηση Επιχειρήσεων, 26 ετών, MSc). «Το
ανθρώπινο δυναμικό της ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ συνδυάζει
το παλιό με το νέο, την εμπειρία και τη γνώση
με την προοπτική, και αποτελεί εγγύηση για
την ανάπτυξη της εταιρείας στις επόμενες
δεκαετίες» δηλώνει ο κ. Μπούρδαλας.

την καθυστέρηση έναρξης νέων κατασκευών.
Όμως η ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ ΑΕΕ όντας χτισμένη
πάνω σε γερές βάσεις, αντιμετωπίζει την
παρούσα δυσκολία στην αγορά με σιγουριά
και αισιοδοξία.
Όσον αφορά στη συνεργασία της ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ
με τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, ο κύριος Μπούρδαλας
έχει μόνο καλά λόγια να πει. Όπως χαρακτηριστικά λέει «Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει συμβάλει
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας
μας τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί τον κύριο
προμηθευτή μας τα τελευταία 3,5 χρόνια και
έχουμε μια άψογη συνεργασία, που βασίζεται
στο διάλογο, στην κατανόηση και στα κοινά
σχέδια για το μέλλον. Ευελπιστούμε όχι απλά
στη συνέχιση, αλλά και στην ενδυνάμωση αυτής
της συνεργασίας στα επόμενα χρόνια». ■

Η ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ ΑΕΕ απευθύνεται σε ένα
ευρύ φάσμα πελατών (ιδιώτες, μηχανικούς,
εργολάβους, κατασκευαστές και τεχνικές
εταιρείες). Κύριο μέλημα της ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ ΑΕΕ
είναι η ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων
σχέσεων με τους πελάτες ανεξάρτητα από το
εύρος της συνεργασίας. Όπως δηλώνει ο κ. Γρηγ.
Μπούρδαλας «Θέλουμε το όνομα ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ
να είναι συνώνυμο της ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ και της
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ και γι αυτό πιστεύουμε ότι η ζεστή,
ανθρώπινη και καθαρή σχέση με τον πελάτη
είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας
μας».
Για την τρέχουσα χρονιά ο κύριος Μπούρδαλας
ανησυχεί για την ανισορροπία μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης κατοικιών στην
Αττική, που έχει σαν συνέπεια την ύπαρξη
μεγάλου αριθμού απούλητων κατοικιών και



Γρηγόρης Μπούρδαλας, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΙΔΗΡΟΣΤΑΛ



