
Προς την ολοκλήρωσή της βαίνει η 
δεύτερη φάση  επενδύσεων (2005 - 2007) 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, που περιλαμβάνει 
την εγκατάσταση και λειτουργία ενός 
ακόμη ελασματουργείου, μιας τρίτης 
μονάδας πλέγματος, καθώς και την 
κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων. 

Το νέο ελασματουργείο είναι σε θέση να 
παράγει χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 
σε ευθύγραμμες ράβδους και κουλούρες.

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ έχει πλέον παραγωγική 
δυναμικότητα σε προϊόντα χάλυβα 
οπλισμού, πάνω από 1.000.000 τόνους 
ετησίως.

Στη λειτουργία του νέου ελασματουργείου 
ενσωματώνονται οι τελευταίες τεχνολογικές 
δυνατότητες του τομέα έλασης χαλύβων 
οπλισμού, με στόχο την αύξηση της 
παραγωγικής δυναμικότητας και τη 
βελτίωση της γκάμας των προϊόντων, για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
μας.

Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθούν σημαντικές 
καινοτομίες με στόχο την αύξηση της γκάμας 
των παρεχόμενων προϊόντων, την ενίσχυση 
της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των 
διαδικασιών ελέγχου ποιότητας και την 
άρτια συσκευασία. 

Το νέο ελασματουργείο θα έχει, και 
αυτό, δική του αυτόνομη μονάδα 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης των 
νερών ψύξης, γεγονός που θα  συμβάλλει 
στην καλύτερη περιβαλλοντική προστασία, 

Δεύτερο σύγχρονο ελασματουργείο στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ!

Σε συνέχεια μιας πολύ επιτυχημένης 
χρονιάς, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ γιόρτασε 
φέτος τα σαράντα χρόνια συνεργασίας 
με  τον  κορυφαίo  οίκο  κατασκευής 
μηχανημάτων παραγωγής χάλυβα, 
τον ιταλικό όμιλο DANIELI. 

Σελίδα 3

Η παραγωγή χαλύβων οπλισμού 
με θερμική κατεργασία αποτελεί 
την πλέον οικονομική λύση για 
την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 
που συνδυάζουν υψηλή αντοχή, 
υψηλή ολκιμότητα και εξαιρετική 
συγκολλησιμότητα.

Σελίδες 4, 5

Με τον όρο συνάφεια χαλύβων 
οπλισμού-σκυροδέματος  αναφερόμαστε
στην ανάγκη περιορισμού της σχετικής 
ολίσθησης μεταξύ των δύο αυτών 
υλικών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 
μεταξύ τους συνεργασία. 

Σελίδα 6
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έναν ευαίσθητο τομέα στον οποίο η 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ δίνει ιδιαίτερη σημασία.

ςτη νέα τρίτη μονάδα πλέγματος 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗς, τα πλέγματα 
υποστυλωμάτων («μανδύες») θα παράγονται 
πλέον μόνο από ευθύγραμμες ράβδους 
8 έως 14mm. Αυτό συνεπάγεται 
παραγωγή πιο επίπεδων φύλλων, με 
δυνατότητα μήκους έως και 7 μέτρα.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του 
επενδυτικού βήματος, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
θα βελτιώσει αποφασιστικά τη θέση της, 
τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή 

αγορά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη 
δυνατότητα απόλυτης υποστήριξης 
των πελατών της. 

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ με αυτή την επένδυση, 
πραγματοποιεί ένα νέο άλμα προς 
τα εμπρός, σε μια χρονιά που 
σημαδεύεται από την αποκλειστική 
πλέον χρησιμοποίηση στις κατασκευές 
της χώρας μας χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος τεχνικής κατηγορίας 
Β500C, βελτιωμένης αντισεισμικής 
συμπεριφοράς. ■
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Αγαπητοί Φίλοι,

Το 2007 θα σημαδευτεί από δύο σημαντικά 
γεγονότα σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Το πρώτο σχετίζεται με την από 1/2/2007 
αποκλειστική και υποχρεωτική χρήση χαλύβων 
οπλισμού τεχνικής κατηγορίας Β500C, με βάση 
τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1421. Οι 
νέες προδιαγραφές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 
στο θέμα της υψηλής ολκιμότητας του χάλυβα 
οπλισμού, που αποτελεί μία από τις βασικές 
προϋποθέσεις αντισεισμικής προστασίας. 

Το δεύτερο σημαντικό βήμα ποιότητας, 
μέσα στη χρονιά που διανύουμε, θα είναι 
η θέσπιση του νέου αναθεωρημένου 
Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ. 2007). 

Ο νέος κανονισμός, που αποτελεί αποτέλεσμα 
επίπονης συλλογικής εργασίας στο πλαίσιο 
της σχετικής επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ για 
τη διαμόρφωσή του, δεν περιορίζεται σε 
απλές αναπροσαρμογές. Συμπυκνώνει 
και ενσωματώνει θεωρητική και πρακτική 
εμπειρία, που σχετίζεται με όλο τον 
κύκλο χρήσης των χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος: Παραγωγή, διακίνηση, 
αποθήκευση, διαμόρφωση και τοποθέτηση. 
Αντιμετωπίζει ειδικότερα σημαντικά  
θέματα, όπως η προστασία από τη διάβρωση, 
οι επεμβάσεις σε παλιό οπλισμό και άλλα. 

Στη διαμόρφωση των σχετικών απαιτήσεων, 
αξιοποιήθηκε η γνώση καθηγητών των 
σχολών του Πολυτεχνείου, η εργαστηριακή 
εμπειρία του ΚΕΔΕ, ενώ σημαντική ήταν και 
η συνεισφορά επιστημόνων των ελληνικών 
χαλυβουργιών. 

Το νέο υψηλότερο επίπεδο προδιαγραφών και 
απαιτήσεων φέρνει τις μονάδες παραγωγής 
χάλυβα μπροστά σε σημαντικές ευθύνες, 
εφόσον οι έλεγχοι για την ποιότητα πρόκειται 
να είναι αυστηρότεροι και πιο ουσιαστικοί. 

Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα της ποιότητας και της αντισεισμικής 
ασφάλειας των κατασκευών, μόνο με την 
απειλή του ελέγχου. Η αντισεισμική προστασία 
δεν είναι μόνο θέμα εφαρμογής νόμων 
και κανονισμών. Η ποιότητα των χαλύβων 
οπλισμού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται 
ως εμπορικό ζήτημα, με την συνακόλουθη 
διαφήμιση και προώθηση. 

Χρειάζεται υπεύθυνη, συνειδητή και 
τεκμηριωμένη δέσμευση στην ποιότητα. Η 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει 
αυτήν την πρόκληση ευθύνης. Ταυτόχρονα, 
από τις σελίδες του ΗΦΑΙΣΤΟΥ θα προσπαθήσουμε
να συμβάλουμε στην εμπέδωση ενός κλίματος 
απαίτησης της ποιότητας στις κατασκευές.

Φιλικά,

Παναγιώτης Μαυροειδής
Διευθυντής R&D και Τεχνικής Υποστήριξης

Με μεγάλη συμμετοχή μηχανικών 
συνεχίζεται το πρόγραμμα τεχνικής 
ενημέρωσης της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ. Οι 
εκδηλώσεις αφορούν στην ενημέρωση 
των μηχανικών για τις νέες απαιτήσεις 
σε ό,τι αφορά στους χάλυβες οπλισμού 
σκυροδέματος. Το πρόγραμμα ενημέρωσης  
ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι με δύο 
πετυχημένες ημερίδες στα Χανιά και στο 
Ηράκλειο Κρήτης. 

Ακολούθησε τεχνική ημερίδα στην Πάτρα 
στις 13/11/2006 στο ξενοδοχείο “ASTIR”, 
με εκατοντάδες συμμετέχοντες. Την 
εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους 
ο Δήμαρχος Πατρέων, κος Ανδρέας 
Καράβολας, καθώς και ο Αντινομάρχης 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Αχαΐας, 
κος Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος.

Πρώτος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
Εμπορικός Διευθυντής της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
κος Π. Παντζίκας, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην εξέλιξη του μεγάλου επενδυτικού 
σχεδίου της εταιρείας και στο στόχο της 
να γίνει ο κύριος προμηθευτής χαλύβων 
οπλισμού στην Ελλάδα.  Στο σύντομο 
χαιρετισμό του, ο κος Κ. Χριστόπουλος 
-Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) -  τόνισε
την ανάγκη της συμβολής της ελληνικής 
χαλυβουργίας σε ερευνητικές δραστηριότητες
στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης αντοχής 
των χαλύβων οπλισμού έναντι της διάβρωσης.

Στη συνέχεια ακολούθησαν τεχνικές 
εισηγήσεις για τις νέες απαιτήσεις 
αντισεισμικής προστασίας από τους 
πανεπιστημιακούς κο ς. Δρίτσο (Αναπληρωτή 
Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήμιο Πατρών) και κο Κ. Τρέζο 
(Επίκουρο Καθηγητή Τομέα Δομοστατικής, 
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.), καθώς 
και από τα στελέχη της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
κο Β. ςκαράκη (Διευθυντή Παραγωγής) 
και κο Π. Μαυροειδή (Διευθυντή R&D 
και Τεχνικής Υποστήριξης). Η εκδήλωση 
έκλεισε με συζήτηση μεταξύ ομιλητών και 
κοινού.

Με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα 
τεχνικής ενημέρωσης της Χαλυβουργικής. 

Eπωνύμως...

Από την Τεχνική Ημερίδα στην Πάτρα

Σταθμός για τη δραστηριότητα τεχνικής 
ενημέρωσης από πλευράς ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ήταν η έντονη συμμετοχή της εταιρείας 
στο 15ο ςυνέδριο ςκυροδέματος που 
έγινε τον περασμένο Οκτώβρη στην 
Αλεξανδρούπολη. Το περίπτερο της 
εταιρείας επισκέφθηκαν εκατοντάδες 
μηχανικοί, ενώ στο δείπνο που 
διοργανώθηκε συμμετείχαν άνθρωποι της 
πανεπιστημιακής κοινότητας από όλη τη 
χώρα, καθώς και εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του 
Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος και 
άλλων επιστημονικών και επαγγελματικών 
φορέων των μηχανικών.

Τη σκυτάλη των εκδηλώσεων πήρε 
η Ζάκυνθος, όπου η ημερίδα της 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2006 στο ξενοδοχείο 
“PALATINO”.

Όλοι οι εισηγητές στις ημερίδες είναι 
μέλη της Επιτροπής Σύνταξης του νέου 
Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού 
Σκυροδέματος.  

Σημειώνεται ότι από 24/10/2006 είναι 
πλέον υποχρεωτική η αποκλειστική χρήση 
χαλύβων οπλισμού τεχνικής κατηγορίας 
B500C, με βάση τις  προδιαγραφές που 
ορίζει το νέο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421.

Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τεχνικής 
ενημέρωσης της εταιρείας θα συνεχιστεί 
και την ερχόμενη χρονιά, με ημερίδες στις 
βασικές πόλεις και με άλλες εκδηλώσεις 
ειδικότερου ενδιαφέροντος. ■

Tο περίπτερο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ με πλήθος 
επισκεπτών στο Συνέδριο Σκυροδέματος

Έντονη συμμετοχή και στη Ζάκυνθο
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ομιλία του στην εκδήλωση δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Κατορθώσαμε να 
δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο 
χαλυβουργικό συγκρότημα, πλήρως 
εκσυγχρονισμένο και εξοπλισμένο 
με τα πιο τέλεια μηχανήματα». Γεγονός 
που επιβεβαίωσε σε υψηλό βαθμό στην 
αντιφώνησή του ο κ. Benedetti -Πρόεδρος 
και CEO της Danieli- τονίζοντας ότι η 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ διαθέτει ένα από τα πλέον 
σύγχρονα συγκροτήματα παραγωγής 
χάλυβα στον κόσμο. Ο κος Benedetti, 
επίσης, αναφέρθηκε στη σύμπραξη των 
δύο εταιρειών «η οποία στηρίζεται στη 
φιλία, στη δέσμευση, στο συναίσθημα 
και στην εμπιστοσύνη», ενώ χαρακτήρισε 
τον κο Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και τα 
παιδιά του, Παναγιώτη και Γιώργο, άξιους 
συνεχιστές του έργου του αείμνηστου 
Παναγιώτη Αγγελόπουλου. 

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
της Χαλυβουργικής, κος Γιώργος 
Σκινδήλιας σημείωσε ότι οι επενδύσεις 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ την τελευταία 
πενταετία ανήλθαν στα 220 εκ. Ευρώ, 
χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση 
και περιλαμβάνουν την εγκατάσταση 
ενός υπερσύγχρονου χαλυβουργείου, 
δύο ελασματουργείων, από τα πλέον 
σύγχρονα στον κόσμο, και τριών μονάδων 
παραγωγής πλεγμάτων. Οι παραπάνω 
επενδύσεις έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας 
στις εγκαταστάσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 
στην Ελευσίνα. Παράλληλα ο κος 
Σκινδήλιας αναφέρθηκε στα επιτεύγματα 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ την τελευταία 
τετραετία, όπως για παράδειγμα 

Σε συνέχεια μιας πολύ επιτυχημένης 
χρονιάς, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ γιόρτασε την 
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο 
“Μεγάλη Βρεταννία”, τα σαράντα χρόνια 
συνεργασίας της με τον κορυφαίo οίκο 
κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής 
χάλυβα, τον ιταλικό όμιλο DANIELI. Η 
εκδήλωση συνέπεσε χρονικά με την 
έναρξη λειτουργίας του δεύτερου 
υπερσύγχρονου ελασματουργείου της 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, το οποίο είναι επίσης 
κατασκευής του οίκου DANIELI. 

Τη μακροχρόνια αυτή συνεργασία μεταξύ 
των δύο εταιρειών ξεκίνησε ο αείμνηστος 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος με την 
αμέριστη συμπαράσταση των αδελφών 
του, Δημήτρη και Γιάννη, το 1966 και από 
τότε συνεχίζεται με εξαιρετική επιτυχία 
μέχρι και σήμερα. Μέσα από διαδρομή 
σαράντα ολόκληρων χρόνων, ετέθησαν 
τα θεμέλια για την πρωτοπόρο ανάπτυξη 
και υπεροχή της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ. Η 
πιο πρόσφατη συνεργασία των δύο 
εταιρειών αφορούσε στην κατασκευή 
νέων υπερσύγχρονων μονάδων στο 
εργοστάσιο της  Ελευσίνας. Το αποτέλεσμα  
είναι πλέον ορατό και η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
Ελληνική οικονομία και χαλυβουργία 
και αποτελεί μία εκ των πλέον σύγχρονων 
χαλυβουργιών παγκοσμίως. 

Ο κος Παναγιώτης Κωνσταντίνου 
Αγγελόπουλος κατά την εναρκτήρια 

1966-2006: 40 Χρόνια Συνεργασίας και Υπεροχής

στον υπερτριπλασιασμό του κύκλου 
εργασιών της εταιρείας και δήλωσε ότι 
με την ολοκλήρωση των πρόσφατων 
επενδύσεών της η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ θα έχει 
ετήσια δυναμικότητα παραγωγής πάνω 
από 1.000.000 τόνους. Μία απόδοση 
ικανή να καλύψει πάνω από το 50% της 
εγχώριας ζήτησης και έκλεισε την ομιλία 
του δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Χάρις 
στις επενδύσεις της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, 
το όνειρο του αείμνηστου Παναγιώτη 
Αγγελόπουλου έχει πλέον λάβει σάρκα 
και οστά και αυτό μας γεμίζει με χαρά 
και ικανοποίηση».

Την εκδήλωση έκλεισε ο κος Γιώργος 
Βαρουφάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, ο οποίος αναφέρθηκε 
στην πορεία της εταιρείας, όπως την έχει 
ζήσει για 50 χρόνια μέσα από την επαφή 
του με τις τρεις γενιές της οικογένειας 
Αγγελόπουλου, τους ιδρυτές Δημήτρη, 
Παναγιώτη και Γιάννη, και τους συνεχιστές 
τους, Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και τους 
γιους του, Παναγιώτη και Γιώργο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε, ζωντανή σύνδεση με 
τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ στην Ελευσίνα, όπου
ο Διευθυντής Παραγωγής κος Βασίλης 
Σκαράκης ξενάγησε το ακροατήριο 
στις εγκαταστάσεις του δεύτερου 
ελασματουργείου της εταιρείας, ενώ
δόθηκε η ευκαιρία στους προσκεκλημένους
να παρακολουθήσουν ζωντανά την 
παραγωγική διαδικασία από την έλαση 
της μπιγιέτας έως και την τελική 
παραγωγή ετοίμου προϊόντος. ■

εΚΔΗΛΩςΗ εΟΡΤΑςΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ςΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ςΥΝεΡΓΑςΙΑς ΤΩΝ ΔΥΟ εΤΑΙΡεΙΩΝ

Στιγμιότυπο από την εορταστική εκδήλωση 
με τους εκπροσώπους της Χαλυβουργικής 
και του Ομίλου Danieli. Από αριστερά οι κ.κ. 
Παναγιώτης Κ. Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος 
Π. Αγγελόπουλος, Gianpietro Benedetti 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Danieli, η κα Anna Mareschi Danieli εγγονή 
του ιδρυτού της εταιρίας Danieli και
ο κ. Γιώργος Κ. Αγγελόπουλος.

Η Διοίκηση της Danieli προσέφερε στη Χαλυβουργική, αντίγραφο του αγάλματος του Canova που 
κοσμεί τη Villa Borghese στη Ρώμη. Στην φωτογραφία μαζί με τους εκπροσώπους των δύο εταιρειών 
και οι κυρίες Μαρία Ιωάννη Αγγελοπούλου και Τασία Δημητρίου Αγγελοπούλου.
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Και στις δύο περιπτώσεις η αύξηση της 
αντοχής με κραμάτωση δρα αρνητικά 
στη συγκολλησιμότητα.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, 
αναπτύσσεται στο Βέλγιο από τους 
Economopoulos et al (1975) μία  
διαδικασία παραγωγής χαλύβων 
οπλισμού με θερμική κατεργασία, που 
συνδυάζει υψηλή αντοχή, εξαιρετική 
συγκολλησιμότητα και υψηλή ολκιμότητα. 
Την ίδια χρονική περίοδο, αναφέρεται 
από διάφορους ερευνητές εναλλακτικά 
η δυνατότητα επίτευξης της υψηλής 
αντοχής, διατηρώντας σε ικανοποιητικά 
επίπεδα τη συγκολλησιμότητα με την 
προσθήκη μικρών ποσοτήτων νιοβίου 
(Nb), βαναδίου (V) και τιτανίου (Ti). Παρόλ’ 
αυτά, η ανάπτυξη των χαλύβων θερμικής 
κατεργασίας που έγιναν γνωστοί με το 
όνομα “Tempcore”, είναι ραγδαία: Το 
1984 υπάρχουν  ήδη 17 εγκαταστάσεις σε 
λειτουργία και περίπου 10 σε κατασκευή, 
σημειώνοντας μια παραγωγή της τάξης 
των 1,6 εκατομμυρίων τόνων το χρόνο. 
Η παραγωγική διαδικασία Tempcore έχει 
ως αρχή την άμεση θερμική κατεργασία 
της ράβδου καθώς αυτή εξέρχεται από 
το τελευταίο έλαστρο. Η ονομασία 
των χαλύβων αυτών αντικατοπτρίζει 
την αρχή της διαδικασίας με την οποία 
παράγονται: TEMPering = επαναφορά της 
ήδη βαμμένης μαρτενσιτικά εξωτερικής 
στοιβάδας από θερμότητα που παρέχεται 
από το θερμό εσωτερικό (CORE = καρδιά) 
της ράβδου. 

Αναλυτικότερα, η μέθοδος αποτελείται 
από τρία στάδια (βλ. Σχήμα 1): 

συγκεκριμένο φυσικό μέγεθος, αλλά 
εκφράζει την ευκολία με την οποία 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε 
ικανοποιητικές συγκολλήσεις. Στη 
περίπτωση των χαλύβων οπλισμού η 
συγκολλησιμότητα αυτών απαιτεί να 
βρίσκεται η περιεκτικότητα σε άνθρακα 
κάτω από 0,25% για συγκολλήσεις 
ηλεκτρικού τόξου και κάτω από 0,22% 
για συγκολλήσεις ηλεκτρικής αντίστασης. 
Για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους, 
η εφαρμογή των συγκολλήσεων πρέπει 
να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη. 
Να μην περιλαμβάνεται προθέρμανση ή  
μεταθέρμανση, ενώ ταυτόχρονα να είναι 
δυνατή  η χρήση φθηνών και εύχρηστων 
ηλεκτροδίων συγκόλλησης. Όπως και 
στην περίπτωση της ολκιμότητας έτσι και 
στη συγκολλησιμότητα, η αύξηση της 
αντοχής με κραμάτωση δρα αρνητικά 
στη συγκολλησιμότητα του χάλυβα. 

Οι απαιτήσεις ολκιμότητας των χαλύβων
βασίζονται στη φιλοσοφία σχεδιασμού 
των κατασκευών, σύμφωνα με την οποία 
σε ελαφρές σεισμικές καταπονήσεις τα 
κατασκευαστικά στοιχεία ανταποκρίνονται
ελαστικά, ενώ σε έντονη σεισμική 
δραστηριότητα πρέπει να αναπτύξουν 
ικανή παραμόρφωση, ώστε να αποφευχθεί 
η κατάρρευση της κατασκευής. Για το 
λόγο αυτό, προβλέπονται σε ορισμένα 
μέρη της κατασκευής πλαστικές αρθρώσεις 
(plastic hinges), δηλαδή περιοχές στις 
οποίες προβλέπεται να εκδηλωθεί ικανή 
παραμόρφωση, εφόσον η κατασκευή 
αρχίσει να παραμορφώνεται πλαστικά, έτσι 
ώστε να απορροφηθεί η προσφερόμενη 
σεισμική ενέργεια.

Μέχρι το 1970, τα είδη χάλυβα οπλισμού 
σκυροδέματος διακρίνονται ανάλογα με 
την παραγωγική τους διαδικασία σε:

• Θερμής έλασης χωρίς καμία περαιτέρω  
επεξεργασία

• Ψυχρής μηχανικής κατεργασίας προϊόντος
που προέρχεται από θερμή έλαση

Στη πρώτη ομάδα η αύξηση της αντοχής 
επιτυγχάνεται με κραμάτωση του χάλυβα 
με κύρια κραματικά στοιχεία τον άνθρακα 
και το μαγγάνιο, ενώ στη δεύτερη ομάδα 
η αύξηση της αντοχής επιτυγχάνεται με 
ενδοτράχυνση του υλικού αθροιστικά με 
την κραμάτωση του αρχικού προϊόντος. 

Από τη δεκαετία του ‘60 και μετά εμφανίζεται 
μια παγκόσμια τάση για χάλυβες οπλισμού 
σκυροδέματος, που να συνδυάζουν τα εξής 
χαρακτηριστικά: υψηλή τάση διαρροής, 
καλή συγκολλησιμότητα και υψηλή 
ολκιμότητα. 

Η αύξηση του ορίου διαρροής των 
χαλύβων οπλισμού συνεπάγεται μείωση 
του βάρους για μια δεδομένη κατασκευή 
και κατά συνέπεια διατήρηση κόστους σε 
χαμηλά επίπεδα. Η τάση αυτή διαφαίνεται 
μέσα από τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Ήδη στη δεκαετία του 1980, 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες 
αλλά και στις ΗΠΑ, χάλυβες οπλισμού με 
όριο διαρροής 400 MPa αποτελούν την 
κύρια αγορά. Παράλληλα, παρατηρείται 
η περαιτέρω αύξηση της αντοχής των 
χαλύβων οπλισμού και η τάση για 
ανάπτυξη χαλύβων με όριο διαρροής 500 
MPa ακόμα και 600 MPa σε ορισμένες 
χώρες. Μετά το 1990, η χρήση χάλυβα 
οπλισμού με όριο διαρροής 500 MPa έχει 
υιοθετηθεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδας. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί 
ότι υπάρχει μια σαφής αρνητική 
συσχέτιση μεταξύ του ορίου διαρροής 
και της ολκιμότητας ενός χάλυβα. Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει ότι το μεγαλύτερο 
όριο διαρροής (που συνδέεται με 
οικονομία βάρους) αντιστρατεύεται 
τις απαιτήσεις αντισεισμικότητας. 

Στο πλαίσιο εξέλιξης των χαλύβων 
οπλισμού σημαντική επίδραση έχει η 
ανάγκη διαμόρφωσης δισδιάστατων ή 
και τρισδιάστατων προϊόντων (μανδύες, 
πλέγματα, κλωβοί). Η διαμόρφωση 
τέτοιων μορφών από τις επιχειρήσεις 
κατεργασίας χαλύβων οπλισμού (μάντρες), 
καθώς και η μεταφορά τους στη θέση 
της κατασκευής μειώνει το χρόνο 
τοποθέτησης, επηρεάζει θετικά το 
κόστος και εξασφαλίζει ταυτόχρονα 
ακρίβεια στις διαστάσεις. Ένας ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός τρόπος συγκράτησης 
των οπλισμών για την κατασκευή 
σύνθετων μορφών, πραγματοποιείται 
με συγκόλληση (κυρίως ηλεκτρικού 
τόξου ή ηλεκτρικής αντίστασης). Η 
εφαρμογή των συγκολλήσεων οδήγησε 
στην ανάγκη ανάπτυξης ποιοτήτων 
χάλυβα που να χαρακτηρίζονται και 
από ικανοποιητική συγκολλησιμότητα. 
Ο όρος συγκολλησιμότητα ενός 
μετάλλου δεν αντιστοιχεί σε κάποιο 

Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος 
Θερμικής Κατεργασίας
Του Δρ. Ιωάννη Νικολάου, Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση μεθόδου 
Tempcore και ποιοτικός συσχετισμός με 
αντίστοιχο διάγραμμα CCT.
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1ο ςτάδιο: Καθώς η ράβδος εξέρχεται 
θερμή (περίπου στους 1000oC) από 
το τελευταίο έλαστρο διαμόρφωσης, 
υποβάλλεται σε δραστική ψύξη με 
καταιονισμό νερού (ο ρυθμός πτώσης 
της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του 
χάλυβα είναι περίπου 500οC/s), με 
αποτέλεσμα ο ρυθμός ψύξης σε ορισμένο 
βάθος από την επιφάνεια της ράβδου 
να ξεπερνάει την κρίσιμη ταχύτητα 
μαρτενσιτικού μετασχηματισμού. Ο 
εξωτερικός αυτός φλοιός της ράβδου 
υφίσταται μαρτενσιτική βαφή και γίνεται 
εξαιρετικά σκληρός σε ορισμένο βάθος 
- της τάξης του χιλιοστού - από την 
επιφάνεια. Ανάλογα με τις συνθήκες  
απόψυξης ρυθμίζεται το πάχος της 
εξωτερικής σκληρής στοιβάδας και κατά 
συνέπεια το όριο διαρροής της ράβδου. 
Η ταχύτητα προώθησης των ράβδων στο 
θάλαμο ψύξης, ανάλογα με τη διάμετρο 
της ράβδου κυμαίνεται, ενδεικτικά, 
μεταξύ 10-30 m/s. Στο τέλος του πρώτου 
αυτού σταδίου το εσωτερικό της ράβδου 
είναι ωστενιτικό και περιβάλλεται από 
ζώνη αποτελούμενη από ωστενίτη και 
μαρτενσίτη. Το ποσοστό του μαρτενσίτη  
αυξάνεται καθώς πλησιάζουμε την 
εξωτερική επιφάνεια. 

2ο ςτάδιο: Μετά το στάδιο της επιφανειακής 
απότομης ψύξης της ράβδου, η ράβδος 
εκτίθεται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Η θερμοκρασιακή διαβάθμιση στο 
εσωτερικό της ράβδου είναι σημαντική 
λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας στο 
εσωτερικό. Καθώς η θερμότητα του πυρήνα 
της ράβδου διαχέεται προς τα έξω, επιφέρει 
επαναφορά του μαρτενσίτη της εξωτερικής 
στοιβάδας, τον μαλακώνει και του προσδίδει 
ολκιμότητα. Το δεύτερο στάδιο θεωρείται 
λήξαν εφόσον η θερμοκρασία λάβει μία 
μέγιστη τιμή, καλούμενη και θερμοκρασία 
επαναφοράς. Η διάρκεια του δεύτερου 
σταδίου εξαρτάται από την διάμετρο της 
ράβδου και από τις συνθήκες ψύξης του 
πρώτου σταδίου. 

�ο ςτάδιο: Το τρίτο στάδιο πραγματοποιείται 
κατά την παραμονή της ράβδου στην 
τράπεζα ψύξης, όπου και ο ωστενίτης 
στον πυρήνα της ράβδου διασπάται πλέον 
περίπου ισοθερμοκρασιακά σε φερρίτη 
και περλίτη ή και μπαινίτη. Σημειώνεται 
ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της 
ράβδου παραμένει πρακτικά αμετάβλητη 
από το πρώτο στάδιο.

1. Πρότυπο ΕΛΟΤ 1421 - 3 για
χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος.
2. ACI Committee 439 “Steel 
Reinforcement-Physical Properties 
and U.S. Availability”, ACI Materials 
Journal, Jan-Feb 1989, 63-76.
3. Simon P., Economopoulos M. 
Niles P. “Tempcore: A new process 
for the production of high-quality 
reinforcing bars”, Iron and Steel 
Engineer, March (1984) 53-57.
4. CEB-FIB Bulletin No 242 “Ductility 
of Reinforced Concrete Structures 
– Synthesis report and individual 
contributions”, Mai 1998.
5. Economopoulos M., Respen Y., 
Lessel G., Steffes G. “Application 
of the Tempcore process to the 
fabrication of high yield strength 
concrete bars”, C.R.M. No 45, 
December 1975, 1-17.
6. Sage A.M. “Effect of vanadium 
nitrogen and aluminium on the 
mechanical properties of reinforcing 
steels” Metals Technology, Feb 
1976, 65-70.
7. Rehm G., Russwurm D. 
“Assessment of concrete reinforcing 
bars made by the Tempcore 
process” Betonwerk Fertigteil 
– Technik 6 (1977) 300-307.
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Ως αποτέλεσμα της παραγωγικής 
διαδικασίας των χαλύβων Tempcore, η 
μικρογραφική δομή τους αποτελείται 
από τρεις κύριες ζώνες (Σχήμα 2.α.) 
μεταβαλλόμενης σκληρότητας (Σχήμα
2.β.). Ξεκινώντας από το κέντρο της 
ράβδου, η μικρογραφική δομή είναι: α)
φερριτοπερλιτική, β) μεταβαλλόμενη 
δομή κυρίως μπαινιτική και γ) επαναφερμένη 
μαρτενσιτική στην επιφάνεια της ράβδου 
(Σχήμα 3). 

Η μέθοδος θερμικής κατεργασίας 
αποτελεί την πλέον οικονομική λύση 
για την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος 
που συνδυάζουν υψηλή αντοχή, 
υψηλή ολκιμότητα και εξαιρετική 
συγκολλησιμότητα. Οι χάλυβες αυτοί 
είναι συνήθως γνωστοί ως χάλυβες 
Tempcore ή Thermex - από τα ονόματα 
των βιομηχανικών πατεντών που είχαν 
κατατεθεί, με κάποιες διαφορές μεταξύ 
τους. Δεν είναι τυχαία η σχεδόν πλήρης 
επικράτηση της παραγωγικής μεθόδου, 
καθώς η συντριπτική πλειονότητα των 
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη παράγονται με 
μεθόδους θερμικής κατεργασίας που 
βασίζονται στην μέθοδο Tempcore. ■

Σχήμα 2. Τυπική α) όψη χάλυβα οπλισμού 
Tempcore μετά από χημική μακροπροσβολή 
με Nital 2% και β) μεταβολή της 
μικροσκληρότητας για δύο διαμέτρους ράβδων.

Σχήμα 3. Οπτικές μικρογραφίες α) 
φεριτοπερλιτικής δομής στο κέντρο της ράβδου, 
β) ενδιάμεσης μεταβαλλόμενης δομής-κυρίως 
μπαινιτικής και γ) μαρτενσιτικής σε επαναφερμένη 
κατάσταση στην επιφάνεια της ράβδου.
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Συνάφεια μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος
Του Γ. Τρέζου,  Επίκουρου Καθηγητή στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π.

Όταν στα δύο άκρα ενός τμήματος ράβδου 
οπλισμού σκυροδέματος εξασκούνται 
άνισες δυνάμεις (π.χ. στις θέσεις 
αγκυρώσεων και ματισμάτων, καθώς και 
εκεί όπου μεταβάλλεται η ροπή κάμψεως), 
τότε η ράβδος τείνει να ολισθήσει ως  
προς το σκυρόδεμα, με αποτέλεσμα να 
αναπτύσσονται διατμητικές τάσεις γνωστές 
ως τάσεις συνάφειας στη διεπιφάνεια, 
μεταξύ σκυροδέματος και χάλυβα. 

Με τον όρο συνάφεια εννοούμε το σύνολο 
των αιτιών που περιορίζουν αυτή τη σχετική 
ολίσθηση  μεταξύ των δύο υλικών, έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται η μεταξύ τους συνεργασία 
(πάντως, θα υπάρχει μια μικρή ολίσθηση της 
τάξεως των μερικών δεκάτων του χιλιοστού). 
Το μέγεθος των αναπτυσσόμενων τάσεων 
συνάφειας, τ, εξαρτάται από τη σχετική 
ολίσθηση, s (βλ. Σχ. 1). 

Η συνάφεια οφείλεται σε δύο κυρίως 
μηχανισμούς: 

1. Στη χημική και μηχανική πρόσφυση, η 
οποία είναι σημαντική κυρίως στις λείες 
ράβδους, αλλά χάνεται πολύ γρήγορα (για 
μικρές τιμές της σχετικής ολίσθησης). 
Λόγος για τον οποίο οι νέοι κανονισμοί 
δεν επιτρέπουν τη χρήση λείων χαλύβων 
ιδίως στις περιπτώσεις των αντισεισμικών 
κατασκευών.

2. Στις λοξές (υπό γωνία ~450) θλιπτικές 
δυνάμεις που αναπτύσσονται στο 
εγκλωβισμένο σκυρόδεμα ανάμεσα στις 
νευρώσεις (Βλ. Σχ. 2). Το σκυρόδεμα 
αστοχεί τοπικά σε θλίψη κοντά στη 
νεύρωση, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσονται 
μεγάλες εφελκυστικές τάσεις στο 
σκυρόδεμα έξω από την περιοχή των 
νευρώσεων. Όταν οι τάσεις υπερβούν την 
εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος, 
προκαλείται ακτινική ρηγμάτωση. Αν η 
ράβδος είναι κοντά στην επιφάνεια του 
σκυροδέματος (ή αν υπάρχουν πολλές 
ράβδοι κοντά η μία στην άλλη), τότε η 
ρωγμή φθάνει μέχρι την επιφάνεια και 
έχουμε αστοχία τύπου διάρρηξης. 

Όπως είναι λοιπόν φανερό, η αντοχή σε 
συνάφεια αυξάνεται:

• όσο αυξάνεται το πάχος της επικάλυψης 
(ελάχιστη επικάλυψη 1Φ)

• όταν υπάρχει εγκάρσιος οπλισμός (π.χ. 
συνδετήρες)

Ο καθηγητής κος Γ. Τρέζος 
είναι Επίκουρος Καθηγητής 
στο Εργαστήριο Οπλισμένου 
Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π. 
και εξειδικεύεται σε θέματα 
σχεδιασμού ελέγχου και 
αξιοπιστίας των κατασκευών.

• όσο αυξάνεται η εφελκυστική αντοχή του 
σκυροδέματος

• όταν υπάρχει εγκάρσια θλίψη (π.χ. θλίψη 
από περίσφιγξη, αξονική υποστυλωμάτων)

Αν συνυπάρχουν οι παραπάνω ευνοϊκοί 
παράγοντες, τότε δεν προκαλείται αστοχία 
τύπου διάρρηξης, αλλά η ράβδος ολισθαίνει 
συμπαρασύροντας  το  σκυρόδεμα  μεταξύ  των
νευρώσεων (αστοχία τύπου εξόλκευσης).

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
συνάφεια είναι:

• η διεύθυνση της ράβδου σε σχέση με 
τη διεύθυνση σκυροδετήσεως καθώς και 
η θέση της ράβδου εντός του δομικού 
στοιχείου (τα πάνω σίδερα των δοκών 
βρίσκονται σε συνθήκες κακής συνάφειας) 

• το είδος της φορτίσεως: μονοτονική ή 
ανακυκλιζόμενη (στην ανακυκλιζόμενη 
φόρτιση ανοίγουν δύο οικογένειες ρωγμών 
και αποδιοργανώνεται το σκυρόδεμα)

• η γεωμετρία των νευρώσεων (κυρίως το 
ύψος και η απόσταση των νευρώσεων)

Για τη μέτρηση της αντοχής σε συνάφεια 
γίνονται συνήθως δύο τύπου δοκιμές: η 
δοκιμή εξόλκευσης (βλ. Σχ.3.α.) και η δοκιμή 
δοκού (βλ. Σχ. 3.β.). Από τις δοκιμές αυτές 
συντάσσεται το διάγραμμα της τάσεως 
συνάφειας σε συνάρτηση με τη σχετική 
ολίσθηση (βλ. Σχ.1). Κατά τους κανονισμούς, 
ως αντοχή συνάφειας ορίζεται η τάση που 
αντιστοιχεί σε σχετική ολίσθηση 0.1mm 
(η οποία είναι αρκετά μικρότερη από τη 
μέγιστη τάση συνάφειας που μπορεί να 
αναπτύξει η ράβδος, για μεγαλύτερες όμως 
σχετικές ολισθήσεις). 

Οι απαιτήσεις των χαλύβων για ικανοποιητική 
συνάφεια καλύπτονται έμμεσα από τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη γεωμετρία των 
νευρώσεων, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν 
τα εξής:

• το μέγιστο ύψος των νευρώσεων πρέπει 
να είναι μεταξύ 0,03Φ και 0,15Φ

• η απόσταση των νευρώσεων θα πρέπει να 
είναι μεταξύ 0,4Φ και 1,2Φ

• το πλάτος των νευρώσεων θα πρέπει να 
είναι περίπου 0,1Φ

• οι γωνίες κλίσεως των νευρώσεων θα 
πρέπει να είναι μεταξύ 350 και 750

Αν δεν ικανοποιείται κάποιο από τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει 
να υπολογισθεί η συνολική επιφάνεια 
προβολής των νευρώσεων σε επίπεδο 
κάθετο στον διαμήκη άξονα της ράβδου και 
να αναχθεί στην αντίστοιχη παράπλευρη 
επιφάνεια της ράβδου. Ο λόγος αυτός, 
ανηγμένη επιφάνεια προβολής των 
νευρώσεων, πρέπει  να είναι μεγαλύτερος 
από 0,039 έως 0,056 ανάλογα με τη 
διάμετρο της ράβδου. Βέβαια αυτός ο 
υπολογισμός παρουσιάζει πρακτικές 
δυσκολίες, ειδικότερα όσον αφορά στη 
μέτρηση του ύψους και του (καμπύλου) 
μήκους της νεύρωσης. ■

Σχήμα 1. Τυπικό διάγραμμα τάσης συνάφειας, 
τ, συναρτήσει της σχετικής ολίσθησης, s, (από 
δοκιμή εξολκεύσεως)

Σχήμα 2. Θλιπτικές τάσεις που εξασκούνται από 
τις νευρώσεις στο σκυρόδεμα και αντίστοιχες 
ρωγμές από εγκάρσιο εφελκυσμό.

Σχήμα 3. β) Δοκιμή δοκού Θλιπτικές

Σχήμα 3. α.) Δοκιμή εξολκεύσεως
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«ΗΦΑΙςΤΟς»: Πείτε μας για τη ΘΟΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & εΜΠΟΡΙΑ ΜεΤΑΛΛΩΝ και 
τη δραστηριότητά της.

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Τον περασμένο Νοέμβριο 
υλοποιήθηκε απόφαση του ομίλου 
επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για 
απόσχιση του κλάδου εμπορίας 
και παραγωγής σιδηρούχων και μη 
σιδηρούχων μετάλλων. Η ΘΟΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΑΕΒΕ (100% θυγατρική του ομίλου 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) ανέλαβε εξ ολοκλήρου 
αυτή τη δραστηριότητα συνεισφέροντας 
με ποσοστό άνω του 30% στο συνολικό 
κύκλο εργασιών του ομίλου.

«ΗΦΑΙςΤΟς»: ειδικά για το σίδηρο-μπετόν, 
πώς βλέπετε την κατάσταση στον κλάδο 
των κατασκευών και ποιοι οι στόχοι σας 
για τα επόμενα χρόνια;

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Θεωρώ ότι και το 2007 θα 
είναι μια καλή χρονιά για το σίδηρο-μπετόν. 
Κάποιες χρηματοοικονομικές δυσκολίες 
θα γίνουν αιτία να εξυγιανθεί ο τομέας 
εμπορίας και διαμόρφωσης σιδήρου 
και να προσανατολιστούμε έτσι σε πιο 
οργανωμένες και αξιόπιστες μονάδες.

Εμείς, όπως κάναμε εδώ και 20 χρόνια, 
θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας ισχυρός 
και αξιόπιστος κρίκος στην εμπορία και 
διανομή χαλυβουργικών.

«ΗΦΑΙςΤΟς»: Ποιες εγκαταστάσεις 
διαθέτετε και ποιες είναι οι περιοχές 
που εξυπηρετείτε; 

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Από τις εγκαταστάσεις 
μας σε Ασπρόπυργο, Ιωάννινα και Σίνδο 
διανέμουμε σίδηρο–μπετόν κι άλλα 
χαλυβουργικά σε όλη σχεδόν την Ελλάδα. 
Αιχμή του δόρατος βέβαια αποτελεί η 
Αττική και η Δυτική Ελλάδα (ΗΠΕΙΡΟΣ 
– ΑΙΤ/ΝΙΑ – ΙΟΝΙΟ).

Λευτέρης  Αραμπατζής, 
Επικεφαλής Χαλυβουργικών 
Προϊόντων Ομίλου MYTIΛΗΝΑΙΟΣ

ΘΟΡΙΚΗ - Ο Κλάδος Εμπορίας Σιδήρου
Μπετόν του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

«ΗΦΑΙςΤΟς»: Τεχνικές εταιρείες – τα 
μεγάλα έργα καθυστερούν. Πώς βλέπετε 
να εξελίσσεται η κατάσταση για το 
τρέχον έτος άλλα και το μέλλον;

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Νομίζω ότι οι καθυστερήσεις 
κάπου εδώ τελείωσαν μετά τις θετικές 
εξελίξεις στον κλάδο των τεχνικών 
εταιρειών (ΑΕΓΕΚ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ), αλλά και 
τις συγχωνεύσεις που είμαι σίγουρος ότι 
θα ακολουθήσουν. Αυτές είναι αναγκαίες 
για τα καινούργια μεγάλα έργα που έχουν 
δημοπρατηθεί (Μετρό Θεσσαλονίκης 
– Μαλλιακός – Ιόνια οδός – επέκταση 
Μετρό Αθηνών, κ.λπ.).

Αυτά τα έργα μάς εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον μία ακόμη δεκαετία έντονης 
κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Σημειώστε ότι είτε από κρατικούς – 
κοινοτικούς πόρους είτε από σύμπραξη 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είτε με 
αυτοχρηματοδότηση, τα ανωτέρω έργα 
έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

«ΗΦΑΙςΤΟς»: Ποιότητα και εξυπηρέτηση 
πελατών – ποια τα ισχυρά σας σημεία, τι 
προσφέρει η ΘΟΡΙΚΗ στους πελάτες της;

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Ως αναπόσπαστο κομμάτι 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η ΘΟΡΙΚΗ δεν μπορεί 
παρά να προσφέρει ό,τι προσέφερε πάντα 
ο όμιλός μας. Μέγεθος και εγγύηση για 
τους συνεργάτες μας, εξυπηρέτηση σε 
όλα τα επίπεδα, αξιοπιστία, ειλικρίνεια 
και γενικά όλα αυτά που είχαν κι έχουν 
σαν αποτέλεσμα πιστούς πελάτες και 
συνεργάτες.

«ΗΦΑΙςΤΟς»: Πώς βλέπετε τη συνεργασία 
σας με τη Χαλυβουργική;

Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Δεν σας κρύβω, ότι η 
συνεργασία με τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ήταν μια 
ευχάριστη έκπληξη για εμένα. Η «νέα» 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ συζητάει, εξυπηρετεί, 
διαθέτει γκάμα, προωθεί τα προϊόντα της, 
«προσέχει» τους συνεργάτες της.

Πιστεύω σε αυτή τη συνεργασία και 
θεωρώ βέβαιο, ότι εάν στα παραπάνω 
προσθέσουμε τα κεφάλαια, το δίκτυο και  την 
πολύπλευρη δραστηριότητα του ομίλου 
μας, θα έχουμε περαιτέρω ανάπτυξη και 
συνέργιες σε όλα τα επίπεδα. ■
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