
Το διάστημα από τις δεκαπέντε και μέχρι 
το τέλος του Αυγούστου η χώρα μας ήρθε 
αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες 
δοκιμασίες που έχει περάσει τα τελευταία 50 
χρόνια. Υπέστη τη μεγαλύτερη οικολογική 
καταστροφή της σύγχρονης ιστορίας της. 
Η Πελοπόννησος και η  Εύβοια υπέστησαν, 
ως γνωστόν, τεράστιες ζημιές από τις 
πυρκαγιές που για μέρες έκαιγαν με 
πρωτοφανή μανία τεράστιες εκτάσεις, ενώ 
είναι απέραντη η θλίψη όλων μας για τις 
ανθρώπινες απώλειες.

Το μέγεθος των συνεπειών της καταστροφής 
αυτής είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί σε 
πλήρη έκταση την παρούσα στιγμή. Είναι 
όμως βέβαιο πως τα δεκάδες θύματα, η 
οικολογική καταστροφή βιβλικών διαστάσεων 
που συντελέσθηκε, καθώς επίσης και οι 
οικονομικές πληγές που άφησαν οι πυρκαγιές 
στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, 
δεν μπορούν παρά να έχουν οδυνηρό 
αντίκτυπο σε μια, ούτως ή άλλως, μικρή 
χώρα. Η προσπάθεια αποκατάστασης θα 
πάρει χρόνο και θα απαιτήσει πόρους, ενώ 
κοινή πεποίθηση είναι ότι όλοι θα πρέπει 
να βοηθήσουν  σ’ αυτήν την προσπάθεια.

Εμείς, στην ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, συναισθανόμαστε 
τις συνέπειες της καταστροφής και αντι-
λαμβανόμαστε την έννοια της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης ως χρέος μας προς 
τους συνανθρώπους μας, την χώρα μας 

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ αρωγός της προσπάθειας ανασυγκρότησης 
των πληγεισών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού περιοχών

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ υλοποιεί το όραμά 
της για πλήρη εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων της με εφαρμογή 
Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών 
και απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. 

Σελίδες 2, 3

Οι ιδιότητες των χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος υποβαθμίζονται σε 
υψηλές θερμοκρασίες. Η διαφοροποίηση 
της συμπεριφοράς τους ανάλογα 
με τον τρόπο παραγωγής τους είναι 
σημαντική.

Σελίδες 4, 5

Η προστασία των ράβδων οπλισμού 
από διάβρωση αποτελεί κρίσιμη 
παράμετρο για την ανθεκτικότητα των 
κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.

Σελίδα 6
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και το περιβάλλον της. Έχουμε δε την 
πεποίθηση ότι οι εταιρείες έχουν καθήκον 
και υποχρέωση να συμβάλουν στην υγιή 
και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας. 
Η υγιής όμως ανάπτυξη προϋποθέτει 
ένα ασφαλές κοινωνικό, οικολογικό και 
οικονομικό περιβάλλον για όλους. Στην 
προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε το 
περιβάλλον αυτό και στο μέτρο των 
δυνάμεών μας, προσφέραμε άμεσα και 
χωρίς δεύτερη σκέψη στον Ειδικό 
Λογαριασμό Αρωγής Πυρόπληκτων το ποσό 

των €12.000.000 συμβάλλοντας έτσι στην 
Εθνική προσπάθεια ανακούφισης των 
πληγέντων.

Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί πολύ 
μεγάλη προσπάθεια και χρόνος για να 
αποκατασταθούν οι ζημιές. Ευελπιστούμε 
όμως ότι η Χ ΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ με την 
προσφορά της αυτή έμπρακτα απαλύνει 
τον πόνο και αφαιρεί έστω και λίγο από 
το άγχος των κατοίκων των περιοχών 
που επλήγησαν.  ■
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Στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, το περιβάλλον 
αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και 
ό,τι έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια 
σε αυτό τον τομέα μας κάνει να αισθανόμαστε 
υπερήφανοι. Καμαρώνουμε για την 
εγκατεστημένη υπερσύγχρονη τεχνολογία 
και τις υποδομές σε όλες τις λειτουργίες 
της επιχείρησης, καθώς και για τον περιβάλ- 
λοντα χώρο που έχουμε δημιουργήσει, τη 
φροντίδα και την επιμέλεια των ανθρώπων 
μας, τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα απο- 
τελέσματα που έχουμε πετύχει όλοι μαζί. 

Πιστεύουμε ότι το περιποιημένο και 
καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για εξαιρετικά αποτελέσματα 
στην υγιεινή και ασφάλεια των ανθρώπων 
μας καθώς και στα λειτουργικά αποτελέσματα 
του εργοστασίου. Επιπλέον, πιστεύουμε 
ότι όσο πιο καλά συντηρημένος είναι ο 
εξοπλισμός τόσο υψηλότερη είναι και 
η μηχανολογική του απόδοση ώστε σε 
συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής να 
παράγει κορυφαία ποιότητα προϊόντων. 

Επίσης, η διαχείριση των αποβλήτων στη 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, δεν αποτελεί απλώς συμ- 
μόρφωση προς την εκάστοτε περιβαλλοντική 
νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. 
Αποτελεί εργαλείο συνεχούς βελτίωσης 
των μεθόδων παραγωγής, των διεργασιών 
αλλά και των πρακτικών διαχείρισης. Η 
εφαρμογή της βέλτιστης τεχνολογίας 
περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο 
της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας 
μας και δεσμευόμαστε έμπρακτα στη 
συνεχή εφαρμογή της στις εγκατα-
στάσεις μας. Ενδεικτικό είναι ότι έχουμε 
εγκαταστήσει τον πλέον σύγχρονο 
εξοπλισμό για την προστασία του περιβάλ- 
λοντος ενώ, καθημερινά καταβάλλεται 
προσπάθεια για την όσο το δυνατόν 
μειωμένη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
του φυσικού αερίου και του νερού. 

Στη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, βλέπουμε καθημερινά 
το όραμά μας για το περιβάλλον να 
υλοποιείται. Έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική, 
πλάνα δράσης και το ανθρώπινο δυναμικό 
για να πετύχουμε. Η δέσμευση της 
διοίκησης είναι έμπρακτη παρέχοντας 
όλα τα τεχνικά, οικονομικά και ανθρώπινα 
βοηθήματα.

Η όλη δραστηριότητα της εταιρείας μας 
διαπνέεται από τις αρχές του Περιβαλ-
λοντικού Προτύπου εΛοΤ εΝ ΙSο 14001/ 
2004 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
εΜΑS 761/2001, αρχές που υλοποιούνται 
στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Αθανάσιος Λάππας
Διευθυντής Λειτουργιών

Ο επισκέπτης, με το που περνά την πύλη 
του εργοστασίου μας, αντικρίζει ένα δάσος 
ευκαλύπτων και σειρές στεγασμένων χώρων 
στάθμευσης για όλα τα αυτοκίνητα των 
εργαζομένων.

Αμέσως μετά κινείται σε ένα δίκτυο 
ασφαλτοστρωμένων δρόμων με πλήρη 
οδική σήμανση που σκουπίζονται και 
καταβρέχονται με ειδικά οχήματα, 
καθημερινά και βάσει προγράμματος.

Βαριά οχήματα τελευταίας αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας εκτελούν όλες τις εσωτερικές 
μεταφορές και εργασίες. Η μεγάλη μεταφορική 
τους ικανότητα μειώνει τον αριθμό των 

Περιβάλλον και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Του Β. Γκάτσου, Διευθυντή Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Eπωνύμως...

αναγκαίων δρομολογίων μειώνοντας 
εξαιρετικά τις εκπομπές ρύπων και 
διοξειδίου του άνθρακα.

Κάδοι αστικών απορριμμάτων και ειδικοί 
κάδοι βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις 
για συγκέντρωση προς ανακύκλωση - 
αξιοποίηση χαρτιού, ξύλου, πλαστικού, 

μπαταριών, μικροσυσκευών, συσσωρευτών 
οχημάτων, ηλεκτρικού ηλεκτρολογικού 
υλικού και συσκευών.

Ασφαλέστατοι χώροι προσωρινής απο-
θήκευσης αποβλήτων παραγωγικών 
διεργασιών, σύμφωνα με τις προδια-
γραφές που ορίζουν οι νόμοι, έχουν 
κατασκευαστεί μακριά από τον χώρο 
των παραγωγικών διεργασιών.

Σε επιστρωμένα με οπλισμένο σκυρόδεμα 
στεγανά δάπεδα εναποτίθεται ο παλαιο-
σίδηρος (scrap).

Υπερσύγχρονες στεγασμένες αποθήκες 
με γερανούς τελευταίας τεχνολογίας 
εξυπηρετούν ταχύτατα τον πελάτη.

Αποθήκες Ευθυγράμμων Προϊόντων
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σε υπερσύγχρονους καυστήρες που 
ρυθμίζονται αυτόματα, ώστε να έχουμε 
ιδανική καύση.

Η επιλογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνο- 
λογιών, η χρήση αποκλειστικά φυσικού 
αερίου, ο απόλυτος συγχρονισμός των 
παραγωγικών διεργασιών, η επιλογή 
των πρώτων υλών μάς επιτρέπουν να 
έχουμε πολύ χαμηλές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα και άλλων αερίων του 
θερμοκηπίου.

Στην είσοδο του εργοστασίου μας και 
στο ιδιόκτητο, πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ ISO 9001 λιμάνι μας, εξαιρετικά 
ευαίσθητοι ανιχνευτές ραδιενέργειας 
εξασφαλίζουν ότι όλες οι πρώτες ύλες 
και όλα τα προϊόντα μας είναι ελεύθερα 
ραδιενέργειας.

Προχωρώντας προς τα παραγωγικά τμήματα 
ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τις 
υπερσύγχρονες μονάδες επεξεργασίας 
νερού ψύξης, όπου ανακυκλώνεται και 
καθαρίζεται το νερό χωρίς απορρίψεις 
στο περιβάλλον.

Ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα καθαρισμού 
απαερίων Ηλεκτρικού Κλιβάνου κατακρατεί 
τη σκόνη και ειδικά όργανα συνεχούς 
μέτρησης στην καμινάδα τεκμηριώνουν 
εκπομπές σκόνης προς ατμόσφαιρα πολύ 
πιο χαμηλές από τα όρια που επιβάλλει 
ο νόμος.
Οι καμινάδες των Ελασματουργείων μας 
δεν εκπέμπουν ποτέ καπνό, γιατί οι 
κλίβανοι αναθέρμανσης μπιγετών καίνε 
αποκλειστικά φυσικό αέριο (το πλέον 
φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο) 

Μονάδες αφαλάτωσης τροφοδοτούν τα 
παραγωγικά τμήματα, ώστε να ελαχιστο-
ποιείται η χρήση νερού ΕΥΔΑΠ που είναι 
ένα ανεκτίμητο κοινωνικό αγαθό.

Στα νέα μας αποδυτήρια ένας υπερσύγχρονος 
σταθμός βιολογικού καθαρισμού κατεργάζεται 
τα λύματα και παρέχει νερό προδιαγραφών 
με το οποίο ποτίζουμε, υπό το έδαφος, 
κήπους με ευκαλύπτους και δάφνες.

Όλα τα απορρίμματα, όλα τα απόβλητα, 
ζυγίζονται καταγράφονται σε αρχεία και 
διατίθενται προς ανακύκλωση - αξιοποίηση 
ή υγειονομική ταφή, όπως ορίζουν οι 
νόμοι και οι κανονιστικές διατάξεις.

Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται, ενη- 
μερώνονται, ενεργούν βάσει γραπτών 
περιβαλλοντικών διαδικασιών και οδηγιών, 
συμμετέχουν ενεργά και συνειδητά ο 
καθένας από το πόστο του στην προστασία 
του περιβάλλοντος.

Οι ευχάριστες εκπλήξεις φέρνουν και την 
ευνόητη απορία. Πώς όλα αυτά σε μια 
βαριά βιομηχανία;

Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ υλοποιεί το όραμά της:
Πλήρης εκσυγχρονισμός των εγκατα-
στάσεών της με εφαρμογή Βέλτιστων 
Διαθέσιμων Τεχνολογιών και απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον.
Το 1/3 των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν 
αφορούν άμεσα στην προστασία του 
περιβάλλοντος.
Η συμμετοχή των εργαζομένων με 
συνείδηση και επίγνωση, η αμέριστη 
συμπαράσταση της Διοίκησης και το 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ σύμφωνα με το 
πρότυπο εΛοΤ εΝ ISO 14001/2004 
διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση του 
περιβάλλοντος. ■

* Στα επόμενα τεύχη θα ακολουθήσουν τεχνικές 
παρουσιάσεις ειδικών θεμάτων περιβάλλοντος.

Αποθήκες Πλέγματος

Μονάδα επεξεργασίας νερού Ελασματουργείου

Μονάδα επεξεργασίας νερού Χαλυβουργείου

Συγκρότημα καθαρισμού απαερίων 
Ηλεκτρικού Κλιβάνου εν λειτουργία

Ανιχνευτής ραδιενέργειας

Μονάδα Αφαλάτωσης

Σταθμός βιολογικού Καθαρισμού

Φούρνος αναθέρμανσης μπιγετών με φυσικό αέριο
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Βεβαίως οι υψηλές θερμοκρασίες δεν 

αναπτύσσονται ακαριαία και ταυτόχρονα 

σε όλα τα σημεία. Το σκυρόδεμα έχει 

ικανοποιητική συμπεριφορά μόνωσης 

και αν υπάρχει η κατάλληλη επικάλυψη, 

ο οπλισμός έχει προστασία, τουλάχιστον 

για ένα χρονικό διάστημα.

Για σκυρόδεμα ακόμη μεγαλύτερης 

αντοχής, της τάξης των 90-100MPa, 

αναφέρεται αισθητή μείωση της θλιπτικής 

αντοχής (15-20%) και σε χαμηλότερες 

θερμοκρασίες (100-300°C). Οι παραπάνω 

τιμές αναφέρονται σε δοκιμές μετά την 

επαναφορά των δοκιμίων σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος.

Μια προσέγγιση για τις εν θερμώ τιμές 

της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος 

και της τιμής του ορίου διαρροής σε 

εφελκυσμό των χαλύβων οπλισμού, 

δίνεται από τις σχέσεις του Πίνακα 2, όπου 

f
c
 είναι η θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 

και f
y
 το όριο διαρροής του χάλυβα 

οπλισμού, Τ η θερμοκρασία έκθεσης και f
c
Τ, 

f
y
Τ οι τιμές της απομένουσας θλιπτικής 

αντοχής και διαρροής αντίστοιχα.

Παρατηρούμε ότι ο ρυθμός υποβάθμισης 

της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος, 

είναι εντονότερος σε σχέση με την 

μεταβολή (μείωση) του ορίου διαρροής 

των ράβδων οπλισμού.

Η παρατεταμένη έκθεση των χαλύβων σε 

υψηλές θερμοκρασίες, έχει ως απο-

τέλεσμα σημαντική υποβάθμιση των 

μηχανικών τους ιδιοτήτων (Σχήμα 4).

300-800 °C, η θλιπτική αντοχή μειώνεται 

αισθητά. Ειδικότερα, στην περιοχή 500-650 °C 

–όπου υπάρχει και σημαντική υποβάθμιση 

των ιδιοτήτων του οπλισμού– έχει απομείνει 

ποσοστό 40-55% της αρχικής θλιπτικής 

αντοχής του σκυροδέματος. Σε θερμο-

κρασίες κοντά στους 900 °C, το ποσοστό 

αυτό είναι κοντά στο 10% (Σχήμα 3).

Οι παραπάνω τιμές θερμοκρασιών για 

το σκυρόδεμα, αφορούν την εξωτερική 

θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό 

του σκυροδέματος είναι φυσικά χαμηλότερη 

λόγω της χαμηλής θερμοπερατότητας του 

υλικού. Ορισμένοι ερευνητές υπολογίζουν 

ότι για να φτάσει η θερμοκρασία στο κέντρο 

ενός κυβικού δοκιμίου σκυροδέματος 

(15X15X15 cm) στους 700°C, πρέπει αυτό 

να παραμείνει για έξι ώρες σε περιβάλλον 

(εξωτερικής) θερμοκρασίας 700°C. 

Ο ρυθμός και ή έκταση της μείωσης της 

θλιπτικής αντοχής, εξαρτάται από τη 

σύνθεση του σκυροδέματος και πολλούς 

άλλους παράγοντες, για αυτό και διαφέρουν 

σημαντικά οι εκτιμήσεις. Φαίνεται ωστόσο, 

ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θλιπτική 

αντοχή του σκυροδέματος, τόσο μεγα-

λύτερος είναι ο ρυθμός της πτώσης της 

με την άνοδο της θερμοκρασίας (Πίνακας 1).

Πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν 

καταδείξει ότι οι ιδιότητες των χαλύβων 

οπλισμού σκυροδέματος, όπως και του 

ίδιου του σκυροδέματος, υποβαθμίζονται 

σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ως υψηλές θερμοκρασίες για τις εφαρμογές 

των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, 

θεωρούνται θερμοκρασίες άνω των 

200°C, περίπου.

Υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να 

αναπτυχθούν στην περίπτωση μιας 

πυρκαγιάς σε κάποιο κτίριο. Υπάρχουν 

διάφορα μοντέλα πρόβλεψης της 

θερμοκρασίας που αναπτύσσεται με το 

πέρασμα του χρόνου (Standard ISO 834), 

που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό 

των κατασκευών (Σχήμα 1).

Διαφοροποιούνται έτσι τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν, τα μέτρα προστασίας 

από πυρκαγιά, τα ανοίγματα, το πάχος επι- 

κάλυψης σκυροδέματος κ.λπ. (Σχήμα 2).

Σε ό,τι αφορά το σκυρόδεμα, δεν υπάρχει 

σημαντική μεταβολή των ιδιοτήτων σε 

θερμοκρασίες μικρότερες των 300 °C. 

Όταν όμως η θερμοκρασία ξεπεράσει 

αυτό το όριο, στη θερμοκρασιακή περιοχή 

Συμπεριφορά χαλύβων οπλισμού σε 
υψηλές θερμοκρασίες
Του Παναγιώτη Μαυροειδή, Διευθυντή R&D και Τεχνικής Υποστήριξης

Σχήμα 1. Ταχύτητες εξέλιξης πυρκαγιάς

Σχήμα 2: Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά (ISO 834)

Σχήμα 3: Πτώση θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος με 
άνοδο της θερμοκρασίας

Πίνακας 1: Εναπομένουσα θλιπτική αντοχή σκυρο-
δέματος μετά από έκθεση σε θερμοκρασία 600°C

Πίνακας 2: Μαθηματικός υπολογισμός της εν θερμώ 
θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος και εν θερμώ ορίου 
διαρροής χαλύβων οπλισμού
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Η έκταση και ο ρυθμός της υποβάθμισης 

εξαρτάται σημαντικά από τη χημική σύσταση 

των υλικών, τη μέθοδο παραγωγής τους, 

την προϊστορία κατεργασίας τους και 

άλλους παράγοντες. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι σε κάθε
περίπτωση:

• Για όλες τις κατηγορίες χαλύβων οπλισμού 

σκυροδέματος, η θέρμανση σε θερμο-

κρασίες μέχρι 500°C, για χρόνους μέχρι 

και 2 ώρες, δεν δημιουργεί ουσιαστική 

μεταβολή στις αρχικές μηχανικές ιδιότητες 

μετά την ήρεμη ψύξη στη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος. Για μεγαλύτερους όμως 

χρόνους έκθεσης ή και για μεγαλύτερες 

θερμοκρασίες θα υπάρξουν σημαντικές 

μειώσεις των μηχανικών χαρακτηριστικών.

• Σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 500°C, 

μειώνεται το όριο διαρροής σημαντικά, 

όπως και η συνάφεια με το σκυρόδεμα. 

• Εκθέσεις σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 550°C οδηγούν σε σημαντικές 

μεταβολές των μηχανικών ιδιοτήτων, 

λόγω αλλαγών οι οποίες συμβαίνουν 

στη μικροδομή των χαλύβων.

Η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς σε 

υψηλές θερμοκρασίες των χαλύβων 

οπλισμού σκυροδέματος, ανάλογα με τον 

τρόπο παραγωγής τους είναι σημαντική 

(Σχήμα 5). 

1. Ανθεκτικότητα Ωπλισμένου Σκυρο-
δέματος, Θ. Π. ΤΑΣΙΟΣ, Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ, 
εκδόσεις Φοίβος, Αθήνα, 1993.

2.Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 
Οπλισμού Σκυροδέματος (Κ.Τ.Χ.), 
ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000

3. Αντοχή σκυροδέματος έναντι 
Πυρκαγιάς. Μηχανισμοί αστοχίας και 
μέθοδοι προστασίας, Κοσμάς Σίδερης, 
ΔΠΘ, Περιοδικό ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 2003

4. «Επίδραση παρατεταμένης θέρμανσης 
στα μηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων 
οπλισμού σκυροδέματος», Π. Μαυροειδής, 
Ι.Νικολάου, Γ.Δ. Παπαδημητρίου, 14ο 
Συνέδριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος, 
Αλεξανδρούπολη, 2006.

5. “Effect of transient high temperature 
on high-strength concrete,” Castillo, C. 
and Durrani, A. J., ACI Materials Journal, 
v. 87, no. 1, Jan-Feb 1990, p 47-53.

6. Experimental investigation of strength 
and deformation of reinforcing bars 
under high temperature, Lu T., 
University of Beijing, 1996

7. Influence of concrete cover on fire 
resistance of reinforced concrete flexural 
members, Xudong Shi, Teng-Hooi Tan, 
Kang-Hai Tan, Zhenhai Guo, Journal of 
structural engineering, ASCE, 2004

8. Introduction to Fire Safety, Lectures, 
Building Materials and Building 
Technology Division of Civil 
Engineering Department, Catholic 
University of Leuven

9. Introduction to Eurocode Structural 
Fire Engineering, Helsinki University 
of Technology, 2005
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τεχνολογίας 

Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, που 

αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα, αλλά 

και σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα, 

πρέπει στο σχεδιασμό, να παίρνονται 

υπόψη τα παρακάτω:

οι μικροκραματωμένοι με βανάδιο χάλυβες 

θερμής έλασης, δεν παρουσιάζουν σημαντική 

υποβάθμιση ιδιοτήτων για θερμοκρασίες 

έκθεσης 600°C - 650°C μετά την ψύξη 

τους στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Εμφανίζουν τη σταθερότερη συμπεριφορά, 

σε σχέση με όλες τις άλλες κατηγορίες 

χαλύβων, τουλάχιστον σε ότι αφορά τις 

μηχανικές ιδιότητες. 

Σε ότι αφορά τους χάλυβες Tempcore/

Thermex, για θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 500°C και χρόνους έκθεσης άνω των 

2h, είναι πιθανόν να υπάρξει σημαντική 

μείωση αντοχής και άλλων χαρακτηριστικών. 

Η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη αν οι 

θερμοκρασίες έκθεσης πλησιάσουν τους 

650°C και μπορεί η τελική αντοχή να 

φθάσει το 50% της αρχικής τιμής. 

οι χάλυβες ψυχρής ολκής ή ψυχρής έλασης, 

έχουν διαφοροποιημένη συμπεριφορά, 

σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, που 

καθορίζεται κυρίως από το ποσοστό ψυχρής 

ολκής (ποσοστό μείωσης της διατομής, 

n%), αλλά και τις αρχικές ιδιότητες του 

αρχικού υλικού. Έτσι έχουμε:

• Για τιμές n<2% δεν δημιουργείται 

ειδικό πρόβλημα μεταβολής αντοχής 

μετά από έκθεση σε θερμοκρασίες έως 

και 550°C-600°C. Για τιμές n>2 %, η 

υποβάθμιση των χαρακτηριστικών του 

υλικού, είναι σημαντική.

• Η ελαφριά προσθήκη βαναδίου στο 

αρχικό υλικό, βελτιώνει την αντοχή του 

υλικού σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ 

ταυτόχρονα τα φαινόμενα γήρανσης 

είναι εντονότερα .

Για όλες τις κατηγορίες χαλύβων οπλισμού 

σκυροδέματος, θα πρέπει επιπλέον να 

ληφθούν υπόψη η μείωση της αντοχής 

συνάφειας σε υψηλές θερμοκρασίες, 

όπως και οι κίνδυνοι εσωτερικών μικρο-

ρωγματώσεων του υλικού, λόγω της 

αύξησης των τιμών του συντελεστή γραμ- 

μικής διαστολής και της δημιουργούμενης 

θερμικής ασυμβατότητας με το σκυρόδεμα. ■

Σχήμα 4: Μεταβολή του ορίου διαρροής και μέτρου 
ελαστικότητας, σε δομικούς χάλυβες (SS) και χάλυβες 
οπλισμού ψυχρής ολκής (Rft) ανάλογα με τη θερμο-
κρασία

Σχήμα 5: Μεταβολή του ορίου διαρροής, ανάλογα με 
τη θερμοκρασία, σε χάλυβες οπλισμού σκυρο-
δέματος, διαφορετικού τρόπου παραγωγής
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Η προστασία των ράβδων οπλισμού από 
διάβρωση αποτελεί κρίσιμη παράμετρο 
για την ανθεκτικότητα των κατασκευών 
οπλισμένου σκυροδέματος. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζονται κλασικές εικόνες βλαβών 
δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυρο-
δέματος μετά από διάβρωση.

Οι ράβδοι οπλισμού που περιβάλλονται 
από σκυρόδεμα προστατεύονται από 
διάβρωση (παθητικοποιούνται), μέσω 
ενός λεπτού επιφανειακού στρώματος 
ένυδρου οξειδίου του σιδήρου που 
δημιουργείται λόγω της αλκαλικότητας 
του εν επαφή σκυροδέματος που 
αντιστοιχεί σε τιμές pH γύρω στο 12,5. 
Η προστασία αυτή καταργείται όταν το 
pH του εν επαφή σκυροδέματος μειωθεί 
σε τιμές κάτω από 9,0.

Μία κλασική διαδικασία αποπαθητικο- 
ποίησης του οπλισμού είναι η ενανθράκωση 
του σκυροδέματος. Το CO2 της ατμό-
σφαιρας διαχέεται προς το εσωτερικό 
του σκυροδέματος μέσω των πόρων 
του και αντιδρά με το Ca(OH)2 που 
βρίσκεται στο νερό του τσιμεντοπολτού, 
δημιουργώντας CaCO2 μειώνοντας έτσι 
το pH του σκυροδέματος. Η αντίδραση 
αυτή συντελεί στην απελευθέρωση 
χλωριόντων που είχαν δεσμευτεί λόγω της 
παρουσίας του Ca(OH)2. Έτσι δημιουργείται 
μια επιπλέον αιτία καταστροφής του 
προστατευτικού στρώματος του ένυδρου 
οξειδίου του σιδήρου. Με αυτόν τον τρόπο, 
στις περιοχές του δομικού στοιχείου που 
εισχωρεί το CO2, καταστρέφεται η 
παθητική προστασία που προσέφερε 
αρχικά το σκυρόδεμα. Προφανώς, η 
διαδικασία της ενανθράκωσης ξεκινά, 

την πρώτη μέρα της σκυροδέτησης, από 
την επιφάνεια του δομικού στοιχείου, 
επειδή αυτή έρχεται άμεσα σε επαφή 
με τον ατμοσφαιρικό αέρα και με την 
πάροδο του χρόνου προχωρεί προς το 
εσωτερικό του στοιχείου. 

Η κρισιμότερη παράμετρος για την 
έναρξη διάβρωσης του οπλισμού είναι 
ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει 
η ενανθράκωση στην εν επαφή με τον 
οπλισμό μάζα του σκυροδέματος. Στο 
Σχήμα 2 παρουσιάζεται μια ποιοτική 
απεικόνιση της προόδου του «βάθους 
ενανθράκωσης» (δηλαδή του πάχους του 
εξωτερικού τμήματος του δομικού στοιχείου 
που έχει πλήρως ενανθρακωθεί), σε 
συνάρτηση με το χρόνο ζωής του δομικού 
στοιχείου και την τιμή του υδατοτσιμεντο-
συντελεστή w/c.

Είναι προφανές ότι όσο περισσότερο 
δρόμο έχει να διανύσει το CO2 από 
την εξωτερική επιφάνεια του δομικού 
στοιχείου μέχρι τη θέση του οπλισμού και 
όσο επιβραδύνεται η ταχύτητα διάχυσής 
του προς το εσωτερικό, τόσο καθυστερεί 
η έναρξη της διαδικασίας διάβρωσης 
του οπλισμού. Επομένως, η κλασική 
λύση για την προστασία των οπλισμών 
από διάβρωση είναι η επικάλυψη των 
οπλισμών με «όσο γίνεται» μεγάλου 
πάχους και καλής ποιότητας σκυρόδεμα. 

Με το μεγάλο πάχος επιμηκύνεται ο 
δρόμος που έχει να διανύσει το CO2 
της ατμόσφαιρας, ενώ η καλή ποιότητα 
του σκυροδέματος, που συνοδεύεται 
από μικρές τιμές του υδατοτσιμεντο-
συντελεστή w/c και χαρακτηρίζεται από 
ένα πυκνό ιστό σκληρυμένου τσιμεντο-
πολτού και μικρό πορώδες, επιβραδύνει 
την ταχύτητα διάχυσης του CO2. Αυτός 
είναι ο λόγος που οι 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 καθ’ όλη την 
διάρκεια ζωής του έργου. Έτσι μάλιστα 
εξασφαλίζεται και η απαραίτητη για 
τη συνεργασία των υλικών συνάφεια του 
οπλισμού με το περιβάλλον σκυρόδεμα. 

Πάντως, σε αρκετούς κανονισμούς, όπως 
και στον Ελληνικό (ΕΚΩΣ, 2000), αγνοείται 
η θετική συνεισφορά της καλής ποιότητας 
του σκυροδέματος, επειδή, συχνά στην 
πράξη η τιμή του υδατοσιμεντοσυντελεστή 
w/c στην περιοχή της επικάλυψης είναι 
πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη που 
αντιπροσωπεύει το δομικό στοιχείο. 

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η 
παρουσία επιχρίσματος στην εξωτερική 
επιφάνεια του στοιχείου έχει ιδιαίτερα 
θετική συμβολή στην επιβράδυνση της 
ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Όχι 
μόνο επειδή έτσι αυξάνεται το μήκος 
της διαδρομής που πρέπει να διανύσει 
το CO2 για να προσβάλει τους οπλισμούς 
αλλά και εκ του πρόσθετου λόγου ότι 
η υψηλή περιεκτικότητα της ασβέστου 
στο επίχρισμα συντελεί στη δέσμευση 
ποσοτήτων CO2 και χλωριόντων.

Μία στρώση έντεχνα συμπυκνωμένου 
επιχρίσματος προσφέρει την ίδια περίπου 
προστασία με μία ίδιου πάχους στρώση 
σκυροδέματος. Πάντως, ένας απλός 
τρόπος για την προστασία των οπλισμών 
από διάβρωση, σε ένα υφιστάμενο δομικό 
στοιχείο, μπορεί να είναι η εφαρμογή ενός 
επιχρίσματος με αρκετό τσιμέντο και 
ασβέστη που θα επιβραδύνει την 
ενανθράκωση και τη διείσδυση των 
χλωριόντων. ■

Σχήμα 1. Βλάβες δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυρο- 
δέματος μετά από διάβρωση του οπλισμού τους

Σχήμα 2: Μεταβολή του βάθους ενανθράκωσης με 
την πάροδο του χρόνου

Διάβρωση ράβδων οπλισμού σκυροδέματος και προστασία
Του Στέφανου Η. Δρίτσου, Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

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

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. Φαρδής Μ. (2006), “Ανθεκτικότητα 
του (Οπλισμένου) Σκυροδέματος σε 
Διάρκεια”, Διδακτικό Βιβλίο, Μαθήματα 
Οπλισμένου Σκυροδέματος – Μέρος ΙΙΙ, 
σελ. 148-164, Εκδόσεις Πανεπιστημίου 
Πατρών.
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«ΗΦΑΙςΤος»:Πείτε μας λίγα λόγια για 
την «Α. Καραμπινάς & υιός» και τους 
τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται:
Δ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Η Εταιρεία ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ 
– Α. Καραμπινάς & Υιός δραστηριο-
ποιείται στη μορφοποίηση του χάλυβα 
οπλισμού. Η εταιρεία μας έχει καταξιωθεί 
στη συνείδηση του τεχνικού κόσμου εδώ 
και χρόνια ως ένας από τους μεγαλύτερους 
και συνεπέστερους προμηθευτές μορφο- 
ποίησης και τοποθέτησης χάλυβα οπλισμού. 
Με όραμά μας την ισχυροποίηση ως την 
κορυφαία εταιρεία στον κατασκευαστικό 
χώρο της Κεντρικής Ελλάδας, προχωρούμε 
σε μια νέα σελίδα με το επενδυτικό μας 
πρόγραμμα.

«ΗΦΑΙςΤος»: Ποιοι είναι οι λόγοι που 
σας οδήγησαν στις πρόσφατες επενδύσεις 
που πραγματοποιήσατε και ποια είναι τα 
οφέλη που περιμένετε από αυτές;
Δ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Θεωρούμε ότι στον κλάδο 
μας θα επικρατήσουν οι επιχειρήσεις που 
θα είναι καλύτερα οργανωμένες (εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα, ειδικευμένο προσωπικό, 
δημιουργία επώνυμου τελικού προϊόντος 
με πιστοποίηση κ.λπ.). Λειτουργούμε στα 
αυστηρά πρότυπα αντίστοιχης Ευρωπαϊκής 
εταιρείας και τα οφέλη που θα έρθουν 
αργότερα, θα είναι πολλαπλά τόσο για την 
επιχείρηση όσο και για τους πελάτες της.

«ΗΦΑΙςΤος»: Πόσο σημαντική είναι για 
την επιχείρησή σας η καθετοποίηση 
της παραγωγικής σας διαδικασίας 
και ειδικότερα η παραγωγή των 
Πολύμορφων ςυνδετήρων με τη χρήση 
ειδικών μηχανημάτων (Robot);
Δ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Πρώτοι στην Ελλάδα 
χρησιμοποιήσαμε Robot για καλύτερη 
ποιότητα, και μεγαλύτερη παραγωγή, 
μετά την αλλαγή του νέου Κανονισμού 
Τεχνολογίας Χαλύβων όπου οι συνδετήρες 
είναι κυρίαρχοι και διαφορετικοί, (πολύμορφοι, 
διαφορετικές αποστάσεις, μεγαλύτερες 
διατομές κ.λπ.) για την ασφάλεια και την 
αξιοπιστία των παραγόμενων προϊόντων μας. 
Προχωρήσαμε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, 
στο κέντρο της καινούργιας Ε65, μια επένδυση 
που σε πρώτη φάση ξεπερνά τα 2 εκ. Ευρώ. 
Έτσι, μπορούμε σήμερα να παράγουμε 
αντισεισμικούς συνδετήρες, μονταρισμένους 

Δημήτρης Καραμπινάς, 
Διαχειριστής της Α. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
& ΥΙΟΣ Ο.Ε.Β.Ε.

A. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ & ΥΙΟΣ: Διαμόρφωση χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις

εγκάρσιους οπλισμούς ώστε να είμαστε η 
μόνη εταιρεία που μπορούμε να παράγουμε 
από Φ8-Φ25 και σε πολύ μεγάλες διαστάσεις 
έως 250cm x 250cm.

«ΗΦΑΙςΤος»: Ποια είναι τα στοιχεία που 
διαφοροποιούν την εταιρεία σας έναντι 
του ανταγωνισμού και ποιο είναι το 
πελατολόγιό σας;
Δ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Στα 35 χρόνια πείρας που 
ζυμωθήκαμε δουλεύοντας το σίδηρο με 
τα χέρια στο πεζοδρόμιο και στις αλάνες, 
σχεδιάζαμε και παραγγέλναμε τα πρώτα 
υποτυπώδη μηχανήματα και πάντα 
προμηθευόμαστε από τους πρώτους ό,τι 
παραγωγικότερο βλέπαμε σε διεθνείς 
εκθέσεις δομικών έργων. Το πελατολόγιό 
μας είναι χωρισμένο σε δυο κατηγορίες: 
στη χονδρική, για τις μεγάλες τεχνικές 
εταιρείες (δημόσια έργα) και στους 
κατασκευαστές ιδιωτικών έργων. Έχουμε 
τη δυνατότητα και προσφέρουμε το τελικό 
προϊόν για σκυροδέτηση με το κλειδί στο 
χέρι, προσδίδοντας στους πελάτες μας την 
προστιθέμενη αξία που θέλουν. 

«ΗΦΑΙςΤος»: Πώς βλέπετε την αγορά 
του σιδήρου – μπετόν τα επόμενα χρόνια 
στην περιοχή της Θεσσαλίας;
Δ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Βρισκόμαστε στην Καρδίτσα 
στο κέντρο της Ελλάδας, με αποτέλεσμα 
να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άμεσα, 
με τον ιδιόκτητο στόλο των αυτοκινήτων 
μας, οποιοδήποτε έργο από Αττική έως 
Θεσσαλονίκη. Τα επόμενα χρόνια θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν και θα ξεκινήσουν 
νέα μεγάλα δημόσια έργα, όπως: Μετρό 

Αθήνας, Μαλιακός, Ε65, Έργα ΟΣΕ, Μετρό 
Θεσσαλονίκης, Εγνατία Οδός. Η οικο-
δομική δραστηριότητα θα συνεχίσει να 
υπάρχει αλλά σε μικρότερη ισχύ σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια λόγω του μεγάλου 
όγκου που έχει πραγματοποιηθεί.

«ΗΦΑΙςΤος»: Πόσο σημαντικός είναι ο 
ρόλος του προμηθευτή σας και ποια είναι 
τα κριτήριά με τα οποία τον επιλέγετε:
Δ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ: Ο ρόλος του προμηθευτή 
μας είναι πολύ σημαντικός για την εταιρεία 
μας και τον επιλεγούμε με βάση την ποιότητα, 
την άμεση εξυπηρέτηση, τη συνεργασία 
με τα στελέχη του, τα χρηματοοικονομικά 
κ.λπ. Η συνεργασία μας με τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 
έχει δοκιμαστεί βαθιά στην πορεία των 35 
χρόνων που πέρασαν. Με την επανα-
λειτουργία της η συνεργασία μας είναι 
ακόμα καλύτερη με νέες ιδέες και νέους 
ανθρώπους ικανούς να βοηθήσουν  σε 
ότι πρόβλημα και αν προκύψει. Αυτή η 
συνεργασία δίνει άλλο νόημα στη σχέση 
προμηθευτή πελάτη και γίνεται πλέον ο 
συνεργάτης σύμβουλος της εταιρείας μας. ■
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