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Απάντηση στην κρίση η ποιότητα

Σελ. 3

Σελ. 4

Ο ανταγωνισμός εκ των πραγμάτων καθίσταται
εντονότερος, προς όφελος της ποιότητας και των
καταναλωτών. Η Χαλυβουργική αντιμετωπίζει
τις προκλήσεις και το νέο απαιτητικό περιβάλλον
με αισιοδοξία, που σχετίζεται με την προσφορά
των ανθρώπων της, αλλά και τους δεσμούς
αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.
Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας είναι
το κλειδί όχι μόνο για την αντοχή, αλλά και για
μια νέα δυναμική πορεία μπροστά. ■

Η επισκευή και η ενίσχυση στοιχείων
από ωπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν
υποστεί βλάβες από σεισμικές δράσεις,
ως αντικείμενο συνεπούς επιστημονικής
έρευνας, είναι πεδίο μελέτης με μεγάλες
απαιτήσεις και ιδιαίτερο οικονομικό
ενδιαφέρον.
Σελ. 6

του Χ. Καραγιάννη

Κάθε διαδικασία συγκόλλησης επιφέρει
μεταβολές στη μικροδομή του μετάλλου,
η έκταση των οποίων εξαρτάται από
τον τύπο του χάλυβα, τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά και τη θερμική παροχή
που προσφέρεται κατά τη συγκόλληση.

Σε αυτές τις συνθήκες, η συνέχιση της
υγιούς πορείας της ελληνικής χαλυβουργίας
συνίσταται στη βελτίωση του κόστους
παραγωγής, στην ανάπτυξη προϊόντων
υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς και
στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους εκτός
Ελλάδας, σε νέες αγορές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διάθεσης
των προϊόντων της Χαλυβουργικής στη
διεθνή αγορά αποτελεί η πιστοποίηση των
προϊόντων της από το Βρετανικό Οργανισμό
Πιστοποίησης CARES (Certification Authority
for Reinforcing Steel)

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΕΑ

Είναι χαρακτηρισ τικό ότι η Διεύθυνση
Σχεδιασμού και Οικονομικής Ανάλυσης της
Εθνικής Τράπεζας κάνει λόγο για τάσεις
ανάκαμψης στην Ελλάδα, σε έκθεσή της με
ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2009.

του Ι. Νικολάου

Τα μεγάλα δημόσια έργα που κατασκευάζονται
στη χώρα μας, αλλά και κάποια που δημοπρατούνται, λειτουργούν ήδη ανασχετικά
στην διεύρυνση των συνεπειών της κρίσης. Τα
προγράμματα δημόσιων επενδύσεων που έχουν
δρομολογηθεί παγκοσμίως για την τόνωση
των οικονομιών, έχουν δημιουργήσει βάσιμες
προσδοκίες για αναζωπύρωση της πραγματικής
ζήτησης χαλυβουργικών προϊόντων.

Όσον αφορά την ιδιωτική κατασκευαστική
δραστηριότητα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Τράπεζας, ο όγκος νέων οικοδομών
μειώθηκε κατά 26,5% το πρώτο εξάμηνο του
2009 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
του 2008. Ωσ τόσο, οι προοπ τικές του
κλάδου ιδιωτικών κατασκευών στη χώρα
μας, αν και βραχυπρόθεσμα είναι δυσοίωνες,
αναμένεται να αποκ τήσουν δυναμική
μετά το 2010, όταν θα έχει περιορισθεί
το απόθεμα αδιάθετων κατοικιών. Επίσης,
σημειώνεται ότι η δημόσια κατασκευαστική
δραστηριότητα με βάση τις δημοπρασίες
δημοσ ίων έργων (αξίας €2-100 εκ .)
εμφανίζεται ελαφρά ανοδική το πρώτο
εξάμηνο του 2009 σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2008 (€1,2 δισ. έναντι €0,95
δισ.), ενώ τα έργα από το ΕΣΠΑ 2007-2013
αναμένεται να δώσουν περαιτέρω δυναμική
στον κλάδο.

ΠΕΡΙ ΧΑΛΥΒΑ

Η τρέ χουσα χ ρονιά σε με γάλο βαθμό
σημαδεύεται από τις πιέσεις της οικονομικής
κρίσης στη βιομηχανία και την οικονομία
γενικά. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το πρώτο
διάστημα του 2009, η παγκόσμια οικονομική
ύφεση οδήγησε σε περαιτέρω πτώση, τόσο
τη ζήτηση, όσο και τις τιμές των προϊόντων
χάλυβα, με αποτέλεσμα πολλά χαλυβουργεία
ανά τον κόσμο να μειώσουν την παραγωγή τους.
Στην Ελλάδα, λόγω της σημαντικής μείωσης
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας,
επηρεάστηκε αρνητικά ο τομέας του χάλυβα
οπλισμού σκυροδέματος. Η εξάρτηση των
ελληνικών βιομηχανιών χάλυβα σε σημαντικό
βαθμό από την εισαγωγή πρώτων υλών
(παλαιοσίδηρος – scrap), επιτείνει τις αρνητικές
πιέσεις. Καθώς η αγορά πρώτων υλών και η
δημιουργία αποθεμάτων προηγείται χρονικά της
πώλησης των τελικών προϊόντων, δημιουργείται
τάση μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους
στην περίπτωση πτωτικών τάσεων των τιμών
του τελικού προϊόντος. Ωστόσο, τα σημάδια της
επιβράδυνσης της κρίσης και μιας επερχόμενης
αργής ανάκαμψης είναι ορατά στον κλάδο και
αυτό εκφράζεται ήδη στην άνοδο των τιμών
στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια.

Eπωνύμως
Η ασφάλεια και η υγεία των ανθρώπων
μας αποτελούν για τη Χαλυβουργική
πολύτιμες εταιρικές αξίες και κατά
συνέπεια η δέσμευση για συνεχή βελτίωσή
τους είναι βασική στρατηγική απόφαση.
Η πρόσφατα αναθεωρημένη Εταιρική
Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας αποτέλεσε
το εφαλτήριο, ώστε να οριστεί ένα
σύγχρονο πλαίσιο αρχών και βασικών
κατευθύνσεων, μέσω του οποίου
επιδιώκεται η εξάλειψη των ατυχημάτων
και η προάσπιση της υγείας για κάθε
εργαζόμενο στους χώρους εργασίας μας.
Με κυρίαρχη δήλωση ότι «τίποτα δεν
είναι πιο σημαντικό από την υγεία και
την ασφάλεια των ανθρώπων μας»,
υλοποιούμε ένα φιλόδοξο στρατηγικό
σχέδιο προσανατολισμένο στην
πρόληψη, τη συμμετοχή και τη συνειδητή
συνεισφορά όλων των εργαζομένων μας.
Για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων
στην Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας,
λειτουργούμε σε ομάδες από διάφορα
ιεραρχικά επίπεδα με καθορισμένες
αρμοδιότητες στο σχεδιασμό, τη λήψη
αποφάσεων και την υλοποίηση ενεργειών.
Σύμφωνα με όσα επιτάσσουν οι σύγχρονες
απαιτήσεις και τάσεις για ποιότητα στην
εργασία, επενδύουμε συνεχώς, όχι μόνο
στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας,
αλλά ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων
στην τήρηση των κανόνων Υγείας και
Ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, στα ετήσια
επιχειρηματικά πλάνα μας εντάσσουμε
σημαντικό αριθμό επισκέψεων Υγείας &
Ασφάλειας σε διάφορες θέσεις εργασίας, με
στόχο τον εντοπισμό και την εξάλειψη, μέσα
από διαλογική συζήτηση, των ανασφαλών
ενεργειών κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Σε συνεργασία με το World Steel
Association, παρακολουθούμε τις
διεθνείς εξελίξεις του κλάδου στην
Υγεία και Ασφάλεια, συμβάλλοντας με
στοιχεία, γνώση και εμπειρία, ενώ επίσης
συμμετέχουμε ενεργά, υλοποιώντας
δράσεις, όπως η έκδοση οδηγού με
τις αρχές Ασφάλειας και Υγείας του
World Steel Association στα Ελληνικά.
Στη Χαλυβουργική, η έμπρακτη δέσμευση
για συνέπεια, επιμονή, παραδειγματική
ηγεσία και ομαδικότητα στην επίτευξη
του στόχου «κανένα ατύχημα
σήμερα στη βάρδια» αποτελεί το
κύριο συστατικό της επιτυχίας.
Κ. Κωνσταντίνου
Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας

Mε μεγάλη επιτυχία οι Τεχνικές Ημερίδες
Τη σκυτάλη στο πρόγραμμα τεχνικών ημερίδων
της Χαλυβουργικής πήραν το προηγούμενο
διάστημα οι πόλεις του Πύργου, της Καλαμάτας
και του Βόλου.
Στον Πύργο, στο Συνεδριακό Κέντρο Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ηλείας, την Τεχνική Ημερίδα παρακολούθησαν ανάμεσα στις δεκάδες μηχανικών
και τεχνολόγων μηχανικών και ο Αντινομάρχης
Ηλείας, κ. Ε. Μπαλκάμος, καθώς και ο Πρόεδρος
του Νομαρχιακού Τμήματος Ηλείας του ΤΕΕ, κ. Β.
Κανελλόπουλος, που απηύθυναν και χαιρετισμό.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Γ. Πενέλης, Ομότιμος
Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, που αναφέρθηκε διεξοδικά
στις απαιτήσεις αντισεισμικής όπλισης. Στη
συνέχεια, ο Π. Μαυροειδής, Μεταλλουργός
Μηχανικός, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης
και Τεχνικής Υποστήριξης στη Χαλυβουργική Α.Ε.,
αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού
Τεχνολογίας Χαλύβων (ΚΤΧ-2008) σε ό,τι αφορά
τη διαμόρφωση του σιδηρού οπλισμού. Στο
δεύτερο μέρος παρουσιάστηκαν εισηγήσεις
για ειδικά θέματα. Οι Σ. Δρίτσος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο
Πανεπιστήμιο Πατρών, και Ε. Παπαδοπούλου,
Πολιτικός Μηχανικός με Μaster στη Σεισμική
Μηχανική και τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό,
παρουσίασαν τις εισηγήσεις τους σχετικά με
τις επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές και
την εναπομένουσα αντοχή δομικών στοιχείων
και κτιρίων μετά από πυρκαγιά, αντίστοιχα. Το
κλείσιμο της ημερίδας έκανε ο Β. Σκαράκης,
Διευθυντής Παραγωγής της Χαλυβουργικής, ο
οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μεγάλου
επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας.

Στέφανο Δρίτσο και Παναγιώτη Μαυροειδή,
εισηγήσεις παρουσίασαν και οι πανεπιστημιακοί
Χ. Καραγιάννης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Δ.Π.Θ, για την όπλιση κόμβων σε
κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, και
Γ. Μπατής, Καθηγητής Σχολής Χημικών
Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των
Υλικών, Ε.Μ.Π., για προβλήματα διάβρωσης
χαλύβων οπλισμού.

Καλαμάτα

Τέλος, στο Βόλο, η ημερίδα έγινε με συμμετοχή
εκατοντάδων μηχανικών, στο ξενοδοχείο Volos
Palace Hotel. Εισηγήσεις παρουσίασαν οι Γ.
Πενέλης, Σ. Δρίτσος, Π. Μαυροειδής, αλλά και
οι Κ. Τρέζος, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα
Δομοστατικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Ε.Μ.Π., με θέμα «Ποιότητα Χαλύβων Οπλισμού
και Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών», και
Μ. Χρονόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Ε.Μ.Π., που αναφέρθηκε σε θέματα διάταξης
οπλισμών και λεπτομερειών όπλισης δομικών
στοιχείων.

H Χαλυβουργική Μεγάλος Χορηγός στο 16 ο
Συνέδριο Σκυροδέματος
Η Χαλυβουργική θα είναι και πάλι Μεγάλος
Χορηγός στο 16ο Συνέδριο Σκυροδέματος, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Coral
Beach, στην Πάφο της Κύπρου, από 21 έως 23
Οκτωβρίου 2009. Το Συνέδριο διοργανώνεται
ανά τριετία, από το Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας και το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος,
σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τεχνικό
Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

ανακοινώσεις σχετιζόμενες με θέματα που
ρυθμίζονται με αυτόν και συχνά απασχολούν
τους μηχανικούς.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου,
θα λειτουργήσει εκθεσιακός χώρος, στον οποίο
η Χαλυβουργική θα δώσει το παρόν με μεγάλο
περίπτερο, προβάλλοντας τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της.

Η παρουσίαση του νέου πρωτοποριακού
προϊόντος της Χαλυβουργικής Spoolextra
(συμπαγής κουλούρα χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος) θα αποτελέσει ξεχωριστό
γεγονός, δίνοντας την ευκαιρία σε μηχανικούς
και πελάτες της εταιρείας να γνωριστούν με τα
βασικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά
του. ■

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει
τους εξής τομείς: Ανάλυση Κατασκευών,
Διαστασιολόγηση/Συμπεριφορά Κατασκευών,
Αντισεισμικός Σχεδιασμός, Έλεγχος/Παρακολούθηση Κατασκευών, Ενισχύσεις/Επισκευές,
Προκατασκευή/Σύμμικτες Κατασκευές,
Τεχνολογία Σκυροδέματος και Τσιμέντου,
Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
και Ειδικά Σκυροδέματα.
Είναι η πρώτη επιστημονική τεχνική συνάντηση
μετά την οριστική έγκριση, δημοσίευση
και θέσπιση ισχύος του Νέου Κανονισμού
Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
(ΚΤΧ 2008) και αναμένονται με ενδιαφέρον

Πιστοποίηση προϊόντων Χαλυβουργικής από CARES
Σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διάθεσης

με το πρότυπο BS 4482 2005, σε διαμέτρους

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά:

των προϊόντων της Χαλυβουργικής στη διεθνή

Φ5,5-8mm.

παραγωγή μπιγετών συνεχούς χύτευσης και

αγορά αποτελεί η πιστοποίηση των προϊόντων

Παράλληλα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε σε ότι

παραγωγή χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος

της από το Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης

αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

θερμής έλασης σε μορφή ευθύγραμμων

CARES (Certification Authority for Reinforcing

σύμφωνα με το πρότυπο BS EN ISO 9001:2000.

ράβδων και κουλούρας.

Steel).
Σημειώνεται ότι ο οργανισμός CARES είναι από

Συγκεκριμένα, και σε εφαρμογή του σχετικού
Βόλος
Πύργος

Στην Καλαμάτα, η Τεχνική Ημερίδα της
Χαλυβουργικής πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Classical Filoxenia. Εκτός από τους

Σε όλες τις ημερίδες πραγματοποιήθηκε συζήτηση
με ενεργή συμμετοχή των μηχανικών πάνω σε
θέματα που αναπτύχθηκαν στις εισηγήσεις, ενώ
ακολούθησε δείπνο. ■

τους πιο γνωστούς, έγκυρους και απαιτητικούς

κανονισμού πιστοποίησης του εν λόγω

φορείς πιστοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

οργανισμού, μετά από εργαστηριακές

Η απονομή των σχετικών πιστοποιητικών στη

δοκιμές και διενέργεια των προβλεπόμενων

Χαλυβουργική αποτελεί μια επιβράβευση για

επιθεωρήσεων, έγινε πιστοποίηση για τα

τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην

ακόλουθα προϊόντα:

προσφορά της βέλτιστης δυνατής ποιότητας

• Προϊόντα ευθύγραμμου χάλυβα οπλισμού

Έφυγε η Ελένη Αγγελοπούλου.
Την 21η Σεπτεμβρίου 2009 απεβίωσε η Αρχόντισσα Ελένη Αγγελοπούλου, σύζυγος
του αείμνηστου Παναγιώτη Αγγελοπούλου, ιδρυτή της Χαλυβουργικής, Μεγάλου
Ευεργέτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η Ελένη Αγγελοπούλου σε όλη της τη ζωή,
πέραν από την αγάπη της προς το σύζυγό της, αποτελούσε πάντα το στήριγμά του
σε όλες τις δραστηριότητες, επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές.
Ας είναι αιωνία η μνήμη της αξιομακάριστης Ελένης Αγγελοπούλου.

στους πελάτες της, τόσο στην Ελλάδα, όσο

σκυροδέματος, σε μορφή ευθύγραμμων

και στο εξωτερικό, καθώς και της αποτελεσμα-

ράβδων, σύμφωνα με το πρότυπο BS 4449

τικότητας του συνόλου των διαδικασιών

2005 κατηγορίας B500C, σε διαμέτρους

οργάνωσης και λειτουργίας της. ■

Φ8-40mm.
• Προϊόντα χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
σε μορφή κουλούρας, κατηγορίας B500C,
σε διαμέτρους Φ8-14mm.
• Λεία κουλούρα κατηγορίας 250, σύμφωνα
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Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Για το λόγο αυτό, στις αρχές της δεκαετίας
του ’70, αναπτύσσεται στο Βέλγιο από
τους Economopoulos et al. (1975) μια
παραγωγική διαδικασία χαλύβων οπλισμού
που βασίζεται σε συγκεκριμένη θερμική
κατεργασία παραγωγής. Η μέθοδος αξιοποιεί
τη μειωμένη εμβαπτότητα των χαλύβων για
αύξηση της αντοχής τους, διατηρώντας σε
χαμηλές τιμές (<0,50%) την περιεκτικότητα
σε ισοδύναμο άνθρακα.

του Ιωάννη Νικολάου, Αναπληρωτή Διευθυντή Ποιότητας

Κάθε διαδικασία συγκόλλησης επιφέρει
μεταβολές στη μικροδομή του μετάλλου, η
έκταση των οποίων εξαρτάται από τον τύπο
του χάλυβα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
και τη θερμική παροχή που προσφέρεται
κατά τη συγκόλληση.
Γενικά, οι ιδιότητες του μετάλλου βάσης
μεταβάλλονται σε μια μικρή περιοχή, που
ονομάζεται Θερμικά Επηρεασμένη Ζώνη (ΘΕΖ,
σχήμα 1). Στην περιοχή αυτή εστιάζονται οι
κυριότερες μεταβολές της μικροδομής, της
μικροσκληρότητας, των μηχανικών ιδιοτήτων
και η εμφάνιση παραμενουσών τάσεων. Η
έκταση των παραπάνω μεταβολών συνδέεται
με τη συγκολλησιμότητα των υλικών. Η
συγκολλησιμότητα ενός μετάλλου δεν
αντιστοιχεί σε κάποιο συγκεκριμένο φυσικό
μέγεθος, αλλά εκφράζει την ευκολία με την
οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
ικανοποιητικές συγκολλήσεις.
Όπως αναφέρεται και στο NF A 35-018
(Produits sidérurgiques - Armatures pour
béton armé – Aptitude au soudage, 1978), «οι
χάλυβες που θεωρούνται συγκολλήσιμοι δεν
προϋποθέτουν ειδικές συνθήκες συγκόλλησης
και ειδικευμένους συγκολλητές».

στοιχείων, όπως άνθρακας, μαγγάνιο κ.λπ.,
τείνουν να αυξήσουν τη σκληρότητα των
χαλύβων, αυξάνοντας παράλληλα την
αντοχής τους, αλλά αντίθετα μειώνοντας
τη συγκολλησιμότητά τους. Αυτό συμβαίνει
διότι, αυξάνοντας την αντοχή του χάλυβα
(με κραμάτωση), αυξάνεται αναπόφευκτα
και η εμβαπτότητά του. Κάθε κραματικό
στοιχείο έχει συγκεκριμένη και ξεχωριστή
επίδραση τόσο στη σκλήρωση, όσο και
στη συγκολλησιμότητα. Επίσης, υπάρχει
τεράστιος αριθμός προϊόντων χάλυβα που
προορίζονται για διαφορετικές εφαρμογές
και χρήσεις και διαφέρουν μεταξύ τους τόσο
στο είδος των κραματικών στοιχείων, όσο και
στην περιεκτικότητά τους.
Προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση
μεταξύ χαλύβων με διαφορετική χημική
σύσταση, χρησιμοποιείται η περιεκτικότητα σε
ισοδύναμο άνθρακα, αλλά υπάρχουν και άλλα
πρότυπα σύγκρισης, όπως η τιμή ισοδύναμου
νικελίου ή χρωμίου, που χρησιμοποιούνται
στην περίπτωση των ανοξείδωτων χαλύβων
(Shaefler-Delong διαγράμματα). Αύξηση της
τιμής του ισοδύναμου άνθρακα συνοδεύεται
από μείωση της συγκολλησιμότητας των
χαλύβων. Ο ισοδύναμος άνθρακας είναι ένα
μέγεθος που φανερώνει τη συνδυασμένη
επίδραση των κραματικών στοιχείων ενός
χάλυβα στη συγκολλησιμότητά του.
Με βάση τα ισχύοντα πρότυπα (Κ.Τ.Χ. 2008 και
ΕΛΟΤ 1421-3, EN17660), η συγκολλησιμότητα
των χαλύβων θεωρείται αυταπόδεικτη μόνο
με βάση τη χημική τους σύσταση (Ceq < 0,52%
στο τελικό προϊόν), όπου:

Σχήμα 1: Περιοχές συγκόλλησης σε κατάλληλη μεταλλογραφική τομή κατά παράθεση συγκόλλησης ράβδων οπλισμού
(Tempcore). Στη ΘΕΖ εστιάζονται κατά κανόνα τα προβλήματα
συγκολλησιμότητας των χαλύβων.

Συγκολλησιμότητα χαλύβων
Η τιμή του ισοδύναμου άνθρακα (Ceq, Carbon
Equivalent) ενός χάλυβα χρησιμοποιείται για
την εκτίμηση της συγκολλησιμότητάς του.
Η κραμάτωση των χαλύβων, δηλαδή η προσθήκη
διάφορων κραματικών στοιχείων, έχει σαν
σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών ιδιοτήτων
στους χάλυβες. Υψηλότερες συγκεντρώσεις

Εμβαπτότητα χαλύβων
Η εμβαπτότητα ενός χάλυβα συνδέεται με την
ευκολία με την οποία δύναται να σκληρύνει,
δηλαδή να αυξηθεί η αντοχή του με θερμική
κατεργασία. Η εμβαπτότητα, όπως και η
συγκολλησιμότητα, μπορεί να εκτιμηθεί
από την τιμή του ισοδύναμου άνθρακα
(Ceq, Carbon Equivalent) ενός χάλυβα. Η
εμβαπτότητα ενός χάλυβα περιγράφεται
με κατάλληλα διαγράμματα, ορισμένα από
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τα οποία είναι γνωστά ως Διαγράμματα
Συνεχούς Απόψυξης (Continuous Cooling
Transformation, CCT).
Τα διαγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται
για την πρόβλεψη της μικρογραφικής
δομής, ανάλογα με τον ρυθμό ψύξης ενός
αντικειμένου δεδομένης χημικής σύστασης,
και κατ’ επέκταση για την πρόβλεψη των
μηχανικών χαρακτηριστικών. Πρακτικά,
ο ίδιος χάλυβας μπορεί να παρουσιάζει
διαφορετική μικρογραφική δομή και μηχανικά
χαρακτηριστικά, ανάλογα με το ρυθμό
απόψυξης (οC/sec) που θα του επιβάλουμε. Η
αρχική θερμοκρασία που πρέπει να θερμανθεί
ένας χάλυβας πριν την οποιαδήποτε ψύξη
είναι συγκεκριμένη και κρίσιμη και καλείται
θερμοκρασία ωστενιτοποίησης.
Η εμβαπτότητα των χαλύβων είναι κρίσιμη
ιδιότητα, διότι κατά τη διάρκεια των
συγκολλήσεων παρατηρούνται ταχύτατοι
ρυθμοί θέρμανσης και ψύξης. Κάθε περιοχή
μιας συγκόλλησης υπόκειται σε έναν κύκλο
θέρμανσης και στη συνέχεια ψύξης. Τούτο
έχει σαν συνέπεια, στη ΘΕΖ, ο θερμός χάλυβας
να ψύχεται με πολύ μεγάλους ρυθμούς (ψύξη
από τους 800 οC στους 100 οC σε περίπου 8
sec). Σε αυτούς τους ρυθμούς απόψυξης,
ένας χάλυβας με υψηλή εμβαπτότητα θα
σκληρύνει σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με
έναν χάλυβα χαμηλής εμβαπτότητας, γεγονός
που οφείλεται στην ανάπτυξη διαφορετικών
μικρογραφικών συστατικών. Ένας χάλυβας
με μεγάλη εμβαπτότητα θα εμφανίζει
σκληρές και ψαθυρές μικρογραφικές
δομές (μαρτενσίτης, μπαινίτης), ενώ ένας
χάλυβας με μικρή εμβαπτότητα θα εμφανίζει
λιγότερο σκληρές, αλλά περισσότερο όλκιμες
φάσεις (σχήμα 2). Η παρουσία σκληρών
δομών στη ΘΕΖ (σχήμα 3), που οφείλεται
στη μεγάλη εμβαπτότητα και άρα στη
μειωμένη συγκολλησιμότητα των χαλύβων,
ευθύνεται για την ψαθυρή συμπεριφορά των
συγκολλήσεων.
Αντίθετα, συγκολλήσιμοι χάλυβες (Ceq <
0,52%) που χαρακτηρίζονται από χαμηλή
εμβαπτότητα εμφανίζουν μειωμένο τον
κίνδυνο δημιουργίας σκληρών (και άρα
ψαθυρών) δομών, με αποτέλεσμα, παρά
τους ταχύτατους ρυθμούς απόψυξης που
παρατηρούνται κατά τις συγκολλήσεις, να
επιτυγχάνονται υγιείς συγκολλήσεις.

Η μέθοδος αποτελεί την πλέον οικονομική
λύση για την παραγωγή υψηλής ποιότητας
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος που
συνδυάζουν υψηλή αντοχή, υψηλή
ολκιμότητα και εξαιρετική συγκολ-λησιμότητα
(χάλυβες Tempcore). Δεν είναι τυχαία η
σχεδόν πλήρης επικράτηση της παραγωγικής
μεθόδου, καθώς η συντριπτική πλειονότητα
των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
στην Ελλάδα και την Ευρώπη παράγονται
με μεθόδους θερμικής κατεργασίας που
βασίζονται στη μέθοδο Tempcore. ■
Σχήμα 2: Διαγράμματα συνεχούς απόψυξης (CCT) για α) χάλυβα
υπό προϋποθέσεις συγκολλήσιμο και β) χάλυβα συγκολλήσιμο.
Στα διαγράμματα με την καμπύλη Α απεικονίζεται ένας τυπικός
ρυθμός απόψυξης στη Θερμικά Επηρεασμένη Ζώνη (ΘΕΖ) μιας
συγκόλλησης.

Σχήμα 4: Μακροσκοπική άποψη της επιφάνειας θραύσης
συγκολλημένης ράβδου χάλυβα: α) ψαθυρή θραύση μη
συγκολλήσιμου (Ceq ~ 0,60 %) και β) όλκιμη θραύση
συγκολλήσιμου (Ceq < 0,52%).

Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού
σκυροδέματος

Σχήμα 3: Οπτικές μικρογραφίες στο όριο της Θερμικά
Επηρεασμένης Ζώνης (ΘΕΖ) και της Ζώνης Τήξης (ΖΤ)
συγκολλήσεων με επικάλυψη, σε χάλυβες οπλισμού
μη συγκολλήσιμων χαλύβων: α) γενική άποψη και
β) μεγέθυνση της ΘΕΖ. Παρατηρείται η τυπική βελονοειδής
μαρτενσιτική δομή που συνδέεται με αυξημένη σκληρότητα,
αλλά μειωμένη ικανότητα πλαστικής παραμόρφωσης
(ψαθυρότητα), γεγονός που αποδεικνύει τη μειωμένη
συγκολλησιμότητα των χαλύβων.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αύξηση
της κραμάτωσης ενός χάλυβα οδηγεί σε
σκλήρωσή του, δηλαδή σε αύξηση της αντοχής
του. Στην περίπτωση των χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος, τόσο η εφελκυστική αντοχή
τους, όσο και η τάση διαρροής τους εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από την περιεκτικότητά
τους σε κραματικά στοιχεία. Η επίτευξη
της επιθυμητής αντοχής στους χάλυβες
μόνο με κραμάτωση θα τους καθιστούσε
συγκολλήσιμους μόνο σε ειδικές συνθήκες
συγκόλλησης (μη συγκολλήσιμους), καθώς
αύξηση της αντοχής με κραμάτωση επιδρά
αρνητικά στη συγκολλησιμότητα.

1. Defourny J., Bragard A. “Guide for the
welding and weldability of reinforcing steels
for concrete structures” Welding in the World,
Vol. 24 (11/12) 1986, pp.260-276.
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steel” 2002.
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Βιβλιογραφία

Εισαγωγή

Λεπτοί μανδύες από ωπλισμένο σκυρόδεμα για την αποκατάσταση
ακραίων κόμβων δοκού - υποστυλωμάτων
του Χρήστου Γ. Καραγιάννη, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ, Δρ. Μηχ.
Καθηγητή Πολυτεχνικής Σχ. ΔΠΘ
Προέδρου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ.

Ακόμη και οι νέοι ελληνικοί κανονισμοί (ΕΚΩΣ και
ΕΑΚ-2000) δεν περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες
διατάξεις σχεδιασμού κόμβων. Τα κτίρια που
έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1995 (οπότε
και ετέθησαν σε ισχύ οι νέοι κανονισμοί) και
ιδιαίτερα πριν από το 1986, που είχαν επιβληθεί
πρόσθετες διατάξεις στους τότε ισχύοντες
κανονισμούς, έχουν σημαντικά προβλήματα
στις περιοχές σύνδεσης δοκών και κόμβων. Είναι
επομένως προφανής η ανάγκη για την ανάπτυξη
τεχνικών αποκατάστασης της ικανότητας των
κόμβων παλαιοτέρων κατασκευών, αλλά και
κόμβων με βλάβες από σεισμικές διεγέρσεις.
Αυτό, άλλωστε, τονίζεται και στις οδηγίες
της επιτροπής Joint ACI Committee 352.

Σημειώνεται εξάλλου, ότι οι διαφοροποιήσεις
των διαστάσεων των υποστυλωμάτων
αλλάζουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά
των κατασκευών και άρα την εισαγόμενη
σεισμική ένταση - ενέργεια αλλά και την
εσωτερική κατανομή των μεγεθών έντασης.
Λεπτοί μανδύες με πυκνούς οπλισμούς
Με στόχο την εξάλειψη των παραπάνω
μειονεκτημάτων που έχει η τεχνική ενίσχυσης
με κοινούς μανδύες, προτείνεται μια νέα τεχνική,
η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή λεπτών
μανδυών από ισχυρό τσιμεντοκονίαμα (SikaGrout
212) και ταυτόχρονα πυκνούς οπλισμούς μικρής
διαμέτρου ∅5 (Karayannis et al. 2006, 2008). Οι
μανδύες εφαρμόζονται στην περιοχή του κόμβου.
Για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
του λεπτού μανδύα, εξετάσθηκαν και
σχολιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα
7 ακραίων κόμβων δοκού - υποστυλωμάτων.
Τα δοκίμια αυτά αρχικώς υποβλήθηκαν
σε ανακυκλιζόμενη καταπόνηση, κατόπιν
εφαρμόσθηκε λεπτός μανδύας πάχους 2 cm και
επανϋπεβλήθηκαν στο ίδιο ιστορικό φόρτισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαστάσεις, η μορφή
και ο τρόπος κατασκευής του λεπτού μανδύα
μπορούν να έχουν χαρακτήρα επισκευής αλλά
και, υπό ορισμένες συνθήκες, να παρουσιάζουν
χαρακτηριστικά αποτελεσματικής ενίσχυσης.
Επιπλέον, δεδομένου ότι οι αρχικές διαστάσεις
των δομικών στοιχείων δεν αυξάνονται
σημαντικά, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα
δυναμικά χαρακτηριστικά του συνόλου της
κατασκευής και η εσωτερική κατανομή των
μεγεθών έντασης δεν μεταβάλλονται. ■

Karayannis, C.G., Chalioris, C.E. & Sideris,
K.K. 1998. Effectiveness of RC beam column connection repair using epoxy
resin injections. Journal of Earthquake
Engineering, Vol. 2, No. 2: 217-240.
Karayannis, C.G., Sirkelis, G.M. &
Chalioris, C.E. 2006. Seismic performance
of RC beam-columns joints retrofitted
using light RC jacket – Experimental
study. Proceedings of the 1st European
Conference on Earthquake Engineering
and Seismology, Geneva, Switzerland,
PN 136.
Karayannis, C.G., Sirkelis, G.M. &
Chalioris, C.E. 2008. Local retrofit of
exterior RC beam-column joints using
thin RC jackets - An experimental study.
Journal of Earthquake Engineering and
Structural Dynamics, Vol. 37, No. 5, pp.
727-746.

Φόρτιση με το μανδύα

Αρχική φόρτιση

Από τα πειραματικά αποτελέσματα φαίνεται ότι:

Συγκρίσεις αποκρίσεων και μορφών αστοχίας δοκιμίου κόμβου
με υποστύλωμα 200/200 και 4∅10

Χαρακτηριστικά μανδυών
από ωπλισμένο σκυρόδεμα

- Ο λεπτός μανδύας με πυκνούς οπλισμούς
(∅5/2) φαίνεται να αποκαθιστά πλήρως και να
βελτιώνει την υστερητική απόκριση του κόμβου
με διαστάσεις υποστυλωμάτων 300∅200 mm
τόσο σε επίπεδο αντοχής (μέγιστα φορτία), όσο
και σε επίπεδο απορροφώμενης ενέργειας.

Τα προφανή μειονεκτήματα της μεθόδου είναι
η σημαντική αύξηση των διαστάσεων των υπό
ενίσχυση στοιχείων και η δυσκολία εφαρμογής
που περιλαμβάνει διατρήσεις πλακών, επί τόπου
τοποθετήσεις οπλισμών, επίπονες και χρονοβόρες
διαδικασίες. Η αύξηση αυτή δεν είναι άλλωστε
πάντοτε εφικτή στην πράξη (αρχιτεκτονικοί
περιορισμοί, περιορισμοί ιδιοκτησίας, κ.λπ.).

- Η μορφή αστοχίας των κόμβων με μανδύες
δείχνει να είναι διαφορετική σε σχέση με τη
μορφή αστοχίας των δοκιμίων κατά την αρχική
φόρτιση, στις περισσότερες περιπτώσεις των
δοκιμίων. Στις περιπτώσεις αυτές, η αστοχία
“μεταφέρθηκε” από την περιοχή του κόμβου ή
την περιοχή κόμβου - δοκού προς την περιοχή
δοκού - μανδύα.
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«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Κύριε Τριανταφυλλίδη, κάντε
μια σύντομη αναδρομή της μακρόχρονης
πετυχημένης πορείας της Τριανταφυλλίδης
Κ. Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε. στο χώρο της εμπορίας
χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος.
«Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία και επεξεργασία σιδήρου
για σχεδόν 40 χρόνια. Είναι μια εταιρεία την
οποία δεν κληρονόμησα, αλλά δημιούργησα
ο ίδιος και περιμένω, όταν έρθει η κατάλληλη
στιγμή, να την παραδώσω στα παιδιά μου.
Βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και είναι
η πρώτη στεγασμένη μάντρα στην ευρύτερη
περιοχή της Αχαΐας.
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Μολονότι διανύουμε μια
βαθιά οικονομική κρίση, η εταιρεία σας
διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά
της Πάτρας. Ποιο είναι το «δυνατό» σημείο
της Τριανταφυλλίδης Κ. Χρ. & ΣΙΑ Ο.Ε.;
«Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»: Η ποιότητα των
συνεργείων μας, τόσο στην κατασκευή, όσο
και στην τοποθέτηση σιδήρου στις δουλειές
που αναλαμβάνουμε. Επίσης, η καλή
εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά και ο
σεβασμός σε ό,τι αφορά τη διεκπεραίωση
των υποχρεώσεών μας, τόσο προς τους
εργαζόμενους της επιχείρησης, όσο και
προς τους προμηθευτές μας.
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Με δεδομένη την κατάσταση
της αγοράς, έχετε μήπως αναθεωρήσει τον
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας;
«Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»: Διαπιστώνω ότι τον
τελευταίο καιρό στον κλάδο μας χάνονται
πολλά χρήματα από επισφαλείς πελάτες.
Έχουμε αναγκαστεί να θεσπίσουμε αυστηρά
κριτήρια για την επιλογή των πελατών μας.
Επίσης, πριν από λίγους μήνες έπεσα θύμα

- Οι λεπτοί μανδύες με οπλισμούς (∅5/5)
προσδίδουν ιδιαίτερα βελτιωμένη σεισμική
ικανότητα στους κόμβους με σχετικά μικρές
διαστάσεις υποστυλωμάτων (200∅200 mm
και 4∅10), ενώ στις περιπτώσεις των κόμβων
με μεγαλύτερες διαστάσεις υποστυλωμάτων
(300∅200 mm και 6∅10) φαίνεται ότι απλώς
αποκαθιστούν την αρχική συμπεριφορά.

Η παλαιότερη και πλέον κοινή τεχνική για
την αποκατάσταση και ενίσχυση πλαισιωτών
κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα
είναι η τοποθέτηση περιμετρικών μανδυών
από έγχυτο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Βιβλιογραφία

Η επισκευή και η ενίσχυση στοιχείων από
ωπλισμένο σκυρόδεμα που έχουν υποστεί
βλάβες από σεισμικές δράσεις, ως αντικείμενο
συνεπούς επιστημονικής έρευνας, είναι
πεδίο μελέτης με μεγάλες απαιτήσεις και
ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον. Τονίζεται,
εξάλλου, ότι στη χώρα μας πολύ συχνά οι
μηχανικοί αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
επισκευής και ενίσχυσης χωρίς κανονισμούς ή
τεκμηριωμένες οδηγίες ποσοτικού σχεδιασμού.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Κ. ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Εταιρία Εμπορίας και Κατεργασίας Σιδήρου

Χρήστος Γ. Καραγιάννης,
Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ.

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Η επιλογή της Χαλυβουργικής
ως βασικού προμηθευτή των προϊόντων σας
έχει συμβάλει στην πετυχημένη πορεία της
δική σας εταιρείας;

επόμενα χρόνια; Είστε αισιόδοξος για μια
πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης;
«Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»: Από τη φύση μου
είμαι άνθρωπος αισιόδοξος. Προσωπικά,
αναμένω η κρίση αυτή να συνεχιστεί για
τα επόμενα δύο χρόνια και μετά να έρθει η
ανάκαμψη. Αυτά συμβαίνουν κατά καιρούς
στο επάγγελμά μας. ■

«Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»: Η συνεργασία με
τους πιο δυνατούς προμηθευτές στην αγορά
αποτελεί για την επιχείρησή μου μονόδρομο.
Η Χαλυβουργική, με την ποιότητα των
προϊόντων της, αλλά και των ανθρώπων
της, έχει οπωσδήποτε συμβάλει στην καλή
πορεία της εταιρείας μου.
«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Στη Χαλυβουργική, συνεργασίες με επιχειρήσεις σαν και τη δική
σας τις θεωρούμε πρότυπες και απαραίτητες
για την επιτυχία της δικής μας εταιρείας.
Ποιες είναι οι δικές σας προσδοκίες όσον
αφορά την εξέλιξη της συνεργασία σας με
τη Χαλυβουργική στο μέλλον;
«Κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ»: Περιμένω από τα
καινούργια προϊόντα της Χαλυβουργικής να
επηρεάσουν την αγορά και να δώσουν τα
ανάλογα οφέλη τόσο στους καταναλωτές,
όσο και στην επιχείρησή μου. Ελπίζω η
καλή μέχρι τώρα μεταξύ μας συνεργασία
να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
στις Κατασκευές Ωπλισμένου
Σκυροδέματος και Αντισεισμικού
Σχεδιασμού

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
150 και πλέον άρθρων σε
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
3 επιστημονικών συγγραμμάτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ληστείας. Ήταν οπωσδήποτε μια εμπειρία
που με έβγαλε πιο σοφό και πιο προσεκτικό.
Αποφεύγω πλέον την παραλαβή μετρητών
και έλαβα μια σειρά μέτρων ασφαλείας
στην επιχείρηση, όπως κλειστό κύκλωμα
παρακολούθησης αποτελούμενο από 16
κάμερες.

Τα παιδιά: Χρήστος & Γιώργος

«ΗΦΑΙΣΤΟΣ»: Ο κατασκευαστικός κλάδος
είναι σε κρίση. Πώς προβλέπετε να εξελιχθεί
η κατασκευαστική αγορά της Αχαΐας τα
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Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
Ιδρυτής και Διαχειριστής της
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