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Αντί προλόγου
Αναμφίβολα το σκυρόδεμα σήμερα αποτελεί το πιο σημαντικό υλικό στην κατασκευή
πολλών δομικών έργων.

Μαζί με το χάλυβα "δη μιουργεί" το οπλισμένο σκυρόδεμα, που αποτελεί τον φέροντα
οργανισμό, πάνω στον οποίο στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής των έργων .

Τη σπουδαιότητα του "σκελετού" , στην οικοδομή και στ' άλλα μεγάλα έργα, έχε ι
συνειδητοποιήσει σήμερα ο κάθε πολίτης μετά τους σεισμούς των τελευταίων δεκαετιών και

την

"

αναλυτική

"

προβολή εικόνων των ΜΜΕ από τις καταστροφές που προκλήθηκαν.

Γι' αυτό η καλή ποιότητα είναι σήμερα κοινή απαίτηση και υποχρέωση όλων μας.

Η διασφάλιση όμως της καλής ποιότητας (αποδεκτής από τον κανονισμό) αυτού του τόσο
σημαντικού υλικού προϋποθέτει μια συγκεκριμένη αλυσίδα διαδικασιών που πρέπει με

"θρησκευτική ευλάβεια" να τηρούνται.
Δυστυχώς με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία τη μεγάλη ευθύνη , για τον έλεγχο της

ποιότητας του σκυροδέματος "χρεώνεται" ο επιβλέπων μηχανικός. Είναι υποχρεωμένος "να
απολογείται" γ ια την ποιότητα των ανδρανών υλικών, την ποιότητα του σκυροδέματος, τον

έλεγχο τη ς έγκαιρης και τεχνικά σωστής διάστρωση ς, της επ ιβεβλη μένης σωστής συντήρησης

μετά τη σκυροδέτηση και της δ ια βίου (μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ποινικού κώδικα)
παρακολούθησης για επεμβάσεις τρίτων στον φέροντα οργανισμό του έργου.

Έτσι η υποχρέωση τη ς πολιτείας να διασφαλίζει την καλή ποιότητα όλων των δομικών
υλικών μετατοπίζεται σε μια κοινωνική ομάδα επιστημόνων και επαγγελματιών. Το καθεστώς
αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινότητα των μηχανικών που αγωνίζεται:

1.

Να γίνει υποχρεωτική η πιστοποίηση, για ολική ποιότητα

(ISO 9002),

όλων των

εταιρειών παραγωγής αδρανών υλικών και εταιρειών παραγωγής σκυροδέματος .

2.

Ν γίνει νομοθετική ρύθμιση για την κατανομή των ευθυνών σε όλους τους συντελεστές

παραγωγής ιδιωτικών έργων ανάλογα με το ρόλο του καθενός.

3.

Να γίνε ι θεσμοθέτηση πτυχίου κατασκευαστού ιδιωτικών έργων (αντίστοιχου του

πτυχίου Δημοσίων Έργων)

Είναι αυτές στοιχειώδεις υποχρεώσεις μιας ευνομούμενη ς πολιτείας όχι μόνο απέναντι
στους μη χανικούς αλλά στους πολίτες, γ ια τους οποίους, η αγορά ή κατασκευή μιας κατοικίας

είναι" επένδυση μιας ζωής ".
Η ημερίδα, που η Δ.Ε. του ΤΕΕ-Μαγνησίας οργάνωσε, έδωσε την ευκαιρία γ ια μια πολύ
γόνιμη συζήτηση , πάνω στα θέματα τροποποίηση ς του Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέμα
τος και του ελέγχου της ποιότητας.

Το τεύχος αυτό των πρακτικών πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο στους συναδέλφους που
επ ιβλέπουν και κατασκευάζουν Ιδιωτικά και Δημόσια έργα.
Η μεταφορά του προφορικού λόγου των συζητήσεων με δυσκολία έγινε ενιαίο γραπτό
κε ίμενο. Ελπίζω στην κατανόηση των εισηγητών και των αναγνωστών.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την τσιμεντοβ ιομη χανία ΑΓΕΤ
ΗΡ ΑΚΛΗΣ, που ανέλαβε το κόστος της παρούσας έκδοσης.
Υ . Σ . Η ευθύνη τ ων υπογραμμίσεων

είναι δική μου

Ηλίας Β.

Ξηρακιάς

Πολιτικός Μηχανικός

Πρόεδ ρος
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Σ. Φιλιππιτζής): Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην ημερίδα με θέμα
τεχνολογία σκυροδέματος και έλεγχος πο ιότητας που διοργανώνει η επιστημονική επιτροπή

επιμόρφωσης και πολιτικών μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου τμήματος Μαγνησίας .
Δυστυχώς οι ημερίδες ακόμα δεν έχουν πιστοποιηθεί κατά
χρόνο ενώ έπρεπε να έχουμε αρχίσει γύρω στις

9.30

"ISO"

και έτσι χάνονται στο

έχουμε χάσει περίπου μισή ώρα και γι'

αυτό οι προσφωνήσεις και οι χαιρετισμοί παρακαλώ να είναι σύντομοι .

Ευτυχώς ή δυστυχώς οι εκπρόσωποι της πολιτείας δεν είναι μαζί μας, έχουν στείλει κάποια
τηλεγραφήματα, οι τρεις βουλευτές, ο κύριος Αντωνίου, η κυρία Ζήση και ο κύριος Νάκος.
Δηλώνουν κώλυμα για τη σημερινή τους απουσία, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στη
Βουλή. Εχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο του Νομάρχη Μαγνησίας, τον εκπρόσωπο του
Συνασπισμού και παρακαλώ πολύ, ξεκινώντας, τον πρόεδρο του τοπικού τμή ματος Μαγνησίας
να κάνει το χαιρετισμό του .

Ε. ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επιτροπή
επ ιμόρφωσης για την διοργάνωση αυτής της ημερίδας μετά από απόφαση της Διοικούσας

Επιτροπής και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ειση γητές και στους καλεσμένους που
ανταποκρίθηκαν σ' αυτό το κάλεσμά μας.
Είναι περιττό

να τονίσουμε τη

σπουδαιότητα αυτού του υλικού για το οποίο

θα

κουβεντιάσουμε σήμερα, στην οικοδομή και την κατασκευή γενικότερα.

Στην ερώτηση ποιό είναι το σημαντικότερο υλικό της οικοδομής ο καθένας, ο απλός
πολίτης δεν θα πολυσκεφτεί γ ια να απαντήσει. Γιατί ξέρει καλά πως αν ο σκελετός της

.

οικοδομής ενός κτιρίου δεν είναι καλός τότε ολόκληρο το κτίριο είναι άχρηστο με ότι αυτό
συνεπάγεται.

"
Εκείνο που δεν ξέρε ι πιθανώς είναι ότι η διαπίστωση της ποιότητας αυτού
του υλικού
απαιτεί ένα χρόνο

28

ημερών από τη σκυροδέτηση καθώς και μία διαδικασία γ ια τον έλεγχο

των δοκιμίων.

Η σημερινή μας ημερίδα γίνεται και κάτω από ένα άλλο πρίσμα. Νομίζω ότι σήμερα πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε όλοι πώς ενώ υπάρχει μία μεγάλη εξέλιξη ότι αφορά κανονισμούς και
υπολογιστικά προγράμματα, που σημαίνει ακριβείς υπολογισμούς, στην πράξη το διατιθέμενο
περιβόητο αυτό υλικό δεν μπορεί ορισμένες φορές να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις .
Να γιατί σήμερα νο μίζω απαιτείται όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση, τόσο σε

συνάδελφους για θέματα παραγωγής, συντήρησης , ανθεκτικότητας συ μπύκνωσης του
σκυροδέματος, όσο και σε βιομηχανίες παραγωγής . Η προσπάθεια και συνεργασία όλων
μας, πολιτείας, μηχανικών, παραγωγής, στην προώθηση θεμάτων ελέγχου ποιότητας και
συστημάτων ποιότητας γενικά είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία σήμερα.
Να με δύο λόγια γιατί αποφασίσαμε τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας.

Και ενώ

επιζητούσαμε την επικαιρότητα για να έχει επιτυχία αυτή η ημερίδα δυστυχώς μας ήρθε αυτή η
επικαιρότητα, και το λέω αυτό με τη μεγαλύτερη θλίψη που μπορεί να υπάρχει, και αναφέρομαι

στους ξαφνικούς προχθεσινούς σεισμούς του νομού Κοζάνης και των Γρεβενών. Και είναι μία

ιο
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ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ευκαιρία σήμερα από αυτό το βήμα να καλέσω και να καλέσουμε σαν διοικούσα επιτροπή του

ΤΕΕ Μαγνησίας όσους συνάδελφους ενδιαφέρονται και θέλουν να προσφέρουν στη δουλειά
που γίνεται σήμερα στους δύο αυτούς νομούς με τη καταγραφή των ζημιών, να έρθουν σε
επαφή μαζί μας. Οργανώνεται αποστολή στους παραπάνω νομούς σε συνεργασία με τις
Νομαρχίες. Αυτό είναι μία χθεσινή απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Θα φύγει στις αρχές
της εβδομάδος ιcλιμάιcιο της Διοικούσας Επιτροπής να επισκεφθεί τους δύο νομούς.
Και εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή μας
δουλειά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΤΕΕ τμήματος Μαγνησίας. Πριν ξεχινή
σουμε στο πρόγραμμα της ημερίδας θα είναι παράληψή μου αν δεν αναφέρω ότι για το στήσιμο
αυτής της ημερίδας χαι τη διοργάνωσή της έχουν συμβάλλει πέρα από την επιτροπή
επιμόρφωσης, η εταιρεία

Control Lab

ΕΠΕ και η εταιρεία σκυροδέματος Βιομπετόν και τους

ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.
Θα καλέσω στο βήμα τον πρώτο ομιλητή τον κύριο Μαρσέλλο πολιτικό μηχανικό με θέμα

"

Αναθεώρηση κανονισμού τεχνολογίας Σκυροδέματος" να αναπτύξει το θέμα.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Καλημέρα σας. Θα κινηθούμε την επόμενη περίπου μισή ώρα πάνω σε δύο

θέματα, μιά θα λέμε τι γίνεται, τι λέει η αναθεώρηση του κανονισμού και παράλληλα θα
εστιάσω σε πέντε, έξι σημεία που η τεχνολογία του Σκυροδέματος έχει προχωρήσει και τα
οποία νομίζω είναι απαραίτητα να τα ξέρετε προκειμένου να εφαρμόσετε τον κανονισμό.
Ο κανονισμός τεχνολογίας Σκυροδέματος που βγήκε το
θηκε στο ΦΕΚ 266Β

9-5-85 ήδη αποτελεί σχεδόν παρελθόν.

1985

είναι αυτός εδώ. Δημοσιεύ

Εδώ και

9 μήνες είχε

συσταθεί στο

υπουργείο δημοσίων έργων, στο ΚΕΔΕ, μία επιτροπή αναθεώρησης του κανονισμού διότι για
πολλούς λόγους είχαμε κάποιες δυσλειτουργίες σ' αυτόν τον κανονισμό είτε λόγο της
νοοτροπίας των εμπλεκομένων με αυτό, εννοώ και εμάς τους επιβλέποντες μηχανικούς, εννοώ
και τις υπηρεσίες, είτε λόγω της αντίστασης και απείθαρχης στάσης ορισμένων φορέων
παραγωγής όπως τα λατομεία τα οποία δεν εφαρμόζανε αρκετές από τις συστάσεις του
κανονισμού. Έτσι συμπληρώθηκε ο κανονισμός σε τέσσερις κατευθύνσεις, συμπληρώθηκε
στην κατεύθυνση των λατομείων, στην κατεύθυνση των εργοστασίων ετοίμου Σκυροδέματος,
στην κατεύθυνση των μηχανικών και αλλάξανε μερικά κριτήρια συμμορφώσεως διότι αυτά που

υπήρχανε αποφασίστηκε ότι δεν

ήταν επαρκή. Δηλαδή υπήρχε πιθανότητα είτε να γίνει

αποδεκτό Σκυρόδεμα που δεν θα έπρεπε να γίνει αποδεχτό, είτε να μη γίνει αποδεκτό κάποιο

Σκυρόδεμα που ήταν πράγματι καλό. Ετσι αυξηθήκανε λίγο οι συντελεστές στα κριτήρια
συμμορφώσεως.

Ο κανονισμός τε:χ.νολογίας Σκυροδέματος (η αναθεώρηση) είναι αυτό το ιδιαίτερο τεύχος.
Παρακ:άλεσα τώρα τους συνάδελφους από το Τεχνικό Επιμελητήριο, αν μπορούνε να το
φωτοτυπήσουν, και όσοι ενδιαφέρονται από εσάς, αν προλάβουμε σήμερα, να το πάρετε
σήμερα, αλλιώς θα πάτε στο Τεχνικό Επιμελητήριο να το πάρετε.
Οι διατάξεις που αναθεωρούνται στον κανονισμό είναι διατάξεις που είναι με σκούρα
γράμματα και η προθεσμία περαιώσεως των σχολίων είναι

31-7-95.

Προφανώς σχόλια που θα
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έρθουν και τον Αύγουστο στο ΚΕΔΕ, θα έλεγα ακόμα και το Σεπτέμβριο, θα ληφθούν υπόψη.

Απλώς μπήκε μία προθεσμία γ ια λόγους τυπικούς που λέει ο νόμος για δύο μήνες κ.λπ. Το που
θα σταλούν τα σχόλια το γράφε ι το εξώφυλλο του κανονισμού.
Τα κυριότερα σημεία λο ιπόν είναι: Πρώτα για τα λατο μεία. Υπάρχει πλέον υποχρέωση των

λατομείων αφ' ενός μεν να κάνουν τους εργαστηριακούς ελέγχους που έχε ι ο κανονισμός, αυτοί
οι έλεγχο ι να γίνοντα ι είτε από τα περιφερειακά ε ργαστήρ ια είτε από τα κεντρικά ε ργαστή ρια
του ΥΠΕΧΩΔΕ είτε από αναγνωρισμένα ι δ ιωτικά, και μπήκε και η

υποχρέωση τα

πιστοποιητικά από όλα αυτά τα εργαστήρια να είναι στη διάθεση όχι μόνο των αρμοδίων
κρατικών ο ργάνων όπως έλεγε μέχρι τώρα, αλλά καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο αγοραστή.
Δεύτερον μπήκανε κάποιες ανοχές στις κοκομετρικές δια βαθμίσεις. Το κάθε φορτίο αδρανών
λατομείου θα πρέπε ι να συνοδεύεαι με ενυπόγ ραφο από τον παραγωγό, δελτίο κοκομετρική ς
διαβαθμίσεως των αδρανών.

Οι ανοχές στην κοκομετρική διαβάθμιση , για το προϊόν που

βγάζε ι το λατομείο, πρέπει να μπαίνουνε σε κάποια όρια συν πλην ξέρω 'γω

20%

15%

τη ς τιμή ς

της τιμής. Τα γράφει αυτά τα όρια ο κανονισμός.

Εάν αυτά δεν πληρούνται δικαιούται το εργοτάξιο ή η εταιρεία ετοίμου Σκυροδέματος να το

στείλε ι πίσω με δικά του έξοδα. Ολα αυτά και ένα σωρό άλλες διατάξεις περιγ ράφονται στο
κεφάλαιο περί αδρανών και επειδή είναι πολύ ύλη θα προχωρή σω σε δεύτερο κομμάτι . Τα
εργοστάσια ετοίμου σκυροδέματος παίρνουν και αυτά φορτίο. Πρώτον, ο διπλωματούχος
μηχανικός που έλεγε το παλιό ΕΛΟΤ

346

αλλάζει και μπαίνουνε ποιό αυστηρά όρια.

Συγκεκριμένα. Το εργοστάσιο ετοί μου σκυροδέματος πρέπε ι να έχε ι πλέον υπεύθυνο
παραγωγής και ποιότητος, ο οποίος θα έχει την ευθύνη γ ια την ποιότητα των χρησιμοποιου

μένων υλικών και του παραδιδόμενου σκυ ροδέματος, θα είναι δε διπλωματούχος μηχανικός με
αποδεδε ιγμένη εμπειρία στην παραγωγή και τεχνολογία του σκυροδέματος.
Σε περίπτωση βιομηχανίας με περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής ανά Νομό, σε κάθε

μονάδα θα υπάρχει επιπλέον επ ικεφαλής τεχνικός με αποδεδειγμένη εμπειρία κ.λπ. Και αν σε
ένα Νομό όπως στην Αττική , υπάρχουνε εταιρείες που έχουνε πέντε μονάδες, αυτές δε θα τη

βγάζουνε πια με ένα μηχανικό ανά πέντε ανά επτά μονάδες, η πρόταση είναι αν σε ένα Νομό οι
μονάδες υπερβαίνουν τις τρεις, θα υπάρχει κα ι δεύτε ρος μη χανικός να επ ιβλέπει τις υπόλοιπες
τρεις κ.λπ.

Δεύτε ρον , θεσμοθετείται το εργαστήριο το οποίο θα κάνει τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητος.

Θα κάνει τους ελέγχους αντοχής, κάθισης, μητρώα, και επιπλέον θα σχεδιάζονται από το
εργαστήριο αυτό ή από συμβεβλη μέ νο ιδιωτικό εργαστήριο, του ιδιωτικού τομέα, το οποίο θα
αποδεικνύεται με συμβόλαια, τα διαγράμματα μεταβολής των εσόδων κάθε τρεις ημέρες, ο
μέσος όρος των τριών δοκιμίων κ.λπ. Αυτά όλα θα μπαίνουν σε μητρώα τα οποία γράφτη κε ότι

θα πρέπει να είναι σε βιβλία που είναι θεωρημένα από το κατά τόπους περιφερειακό
εργαστήριο. Δηλαδή δεν θα μπορεί το κάθε μπακαλοδεύτερο να ε μφανίζεται ότι είναι το

μητρώο . Θα υπάρχει συγκεκριμένος τύπος αυτού του μητρώου, θα θεωρείται από το
περιφερειακό εργαστήριο για να μπορεί μετά η Επιτροπή που θα πάει να ελέγξει αυτή την
εφαρμογή να δει ότι υπάρχε ι μηχανικός, υπάρχει μητρώο, υπάρχουν τα διαγράμματα κ .λ.π.
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'Ετσι έρχεται η ανάγκη να μπουν τα καταγραφικά. Στην πόλη σας υπάρχει ήδη μία εταιρεία η
οποία χρησιμοποιεί καταγραφικά. Τα καταγραφικά στο σκυρόδεμα σου λένε ότι, αυτό είναι 9
μ3 μπετόν και σου λέει ότι έβγαλε 4 χαρμάνια και στο κάθε χαρμάνι έπεσαν τόσα αδρανή, τόσο
τσιμέντο, τόσο νερό κ:.λπ. Από κάτω μάλιστα σου λέει τη διαφορά, για όλη τη βαρέλα για τους

24 τόνους, ότι ήταν 10 κιλά λιγότερα αδρανή 38 κιλά παραπάνω άμμος, 2 κιλά λιγότερο
τσιμέντο στον ένα κοχλία 4 κιλά στον άλλο Ο στο νερό κ.λπ.
Αυτά τα καταγραφικά είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα στις περιπτώσεις που αγοράζεται
σκυρόδεμα για πασσάλους στη θάλασσα, που θέλουν

400

κιλά τσιμέντο . Η μελέτη λέει

Β

300 και προφανώς πολλοί παραγωγοί θα μπουν στον πειρασμό να πουν αφού το μπετόν το Β
300 βγαίνει με 310-320 κιλά τσιμέντο γιατί να βάλω εγώ 400. Στο φινάλε τι ελέγχει ο μηχανικός
στο εργοτάξιο; Αν πάρει δοκίμια ο μηχανικός στο εργοτάξιο, θα βρίσκει 340 κιλά αντοχή με τα
310-320 κιλά τσιμέντο.
Το καταγραφικό γράφει τη σύνθεση, πόσο τσιμέντο βάζεις, ξέρω 'γω τσιμέντο 1, τσιμέντο 2.
Εδώ ας πούμε είναι για Β225, όπου η μίνιμουμ υποχρέωση είναι τα 270, εκεί αντίστοιχα θα λέει
200 + 200 = 400 όποτε θα μπορεί ένας αγοραστής ετοίμου σ1CUροδέματος να κατοχυρωθεί ότι
μπαίνουν τα 400 κιλά τσιμέντο που χρειάζονται στον πάσσαλο για λόγους προστασίας του
σιδηροπλισμού για λόγους συνεκτικότητος του σκυροδέματος. Δεν μπορούμε να έχουμε ισχνά
σκυροδέματα σε τέτοιες περιπτώσεις, και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν περιπτώσεις που θες

να έχεις

350 κιλά στα θεμέλια ή

θες να έχεις τα

270 κιλά που επιβάλει

ο κανονισμός. Δεν ξέρω

συνάδελφοι αν ξέρετε ότι εσείς πληρώνετε Β225 το οποίο έπρεπε να έχει ελάχιστη
περιεκτικότητα σε τσιμέντο, για το επιχρισμένο σκυρόδεμα,

270

κιλά. Βρες 'το και πάρ 'το.

Πώς θα το βρείτε; Ή βάζεις τη θεία σου ή τον ξάδερφό σου πάνω από το ζυγιστήριο και ανά
χαρμάνι βλέπει ότι πέφτουν αυτά τα

270 κιλά, ή πηγαίνεις σε εταιρείες που έχουν καταγραφικά,

τα οποία γράφουν επάνω και τα οποία είναι ο "ρουφιάνος του εργοταξίου", όπως τα λέω.
Προφανώς αυτό προσπαθήσαμε να το θεσμοθετήσουμε και για τα

400

εργοστάσια ετοίμου

σκυροδέματος σε όλη την Ελλάδα. Δυστυ'Χώς επειδή είναι μια δαπάνη γύρω στα

είδαμε ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε, σ'
δώσουν τα

5

5 εκατομμύρια

όλη την Ελλάδα, ξαφνικά τα εργοστάσια να

εκατομμύρια. Πρέπει πιθανώς να συνδυαστεί με κάποια επιδότηση αυτού του

εξοπλισμού από το υπουργείο οικονομικών ή από το υπουργείο εθνικής οικονομίας και
έμπλεκε το πράγμα οπότε έμεινε σαν κάποια ευχή, προαιρετικά, εγώ όμως σε κάθε νομό και οι

άλλοι συνάδελφοι θα πηγαίνουμε και θα λέμε σε συναδέλφους, αγοράζετε από εταιρείες που
έχουν καταγραφικά. Δεν μπορούμε να το επιβάλουμε αυτή τη στιγμή .
Είχαμε και ένα δεύτερο λόγο, ποιό σημαντικό ίσως για μερικούς οικονομολόγους, για το
καταγραφικό. Για μας τους μηχανικούς το καταγραφικό είναι σαφές. Μας διασφαλίζει ότι τα

400

κιλά τσιμέντο ή τα

270 που

λέει το Β225 ότι μπαίνουν. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος.

Αν έχει καταγραφικό το εργοτάσιο δεν μπορεί να γίνεται αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, που
δεν κόβουν δελτία αποστολής, που δεν πληρώνετε το Φ.Π.Α. Η φοροδιαφυγή από το Φ.Π.Α.,
στον τομέα αυτό είναι τεράστιο το ποσό. Με τα καταγραφικά αυτά όποτε βγαίνει μία ποσότητα
σκυροδέματος αμέσως το αποδεικτικό στοιχείο. "Για να δούμε εδώ έβγαλες εσύ

400

μ3 μπετόν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
πώς έκοψες

200

μ3 δελτία αποστολής .
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Γι' αυτό είχε κάνε ι ο συνάδελφος Θοδωρή ς

Βουδικλάρης, μια εισήγηση με αυτή την πρόταση σε κάποιον υπουργό οικονομικών,

γιατί

όλα αυτά είναι ένας τρίτος στόχος, που χτυπά και την αυθαίρετη δόμηση. Είναι γεγονός
συνάδελφοι ότι αν μία εταιρεία τηρήσει τα

"4

δεν" που λέω, δηλαδή: Δεν κλέψει στην

ποιότητα. Δεν κλέψει στην ποσότητα. Δεν στέλνει σε αυθαίρετα και κόβει δελτία αποστολής
δηλαδή δεν κλέβει το Φ.Π.Α είναι ζημιογόνος. Για να δείτε λοιπόν τουλάχιστον στην Αττική ,
για την επαρχία δεν ξέρω, αν θέλεις να βρεις τη βιομηχανία η οποία έχει ποιότητα, ποσότητα,
δεν στέλνει στα αυθαίρετα και δεν κλέβει το Φ.Π .Α κοιτάξτε τους ισολογισμούς. Οσες είναι
ζημιογόνες είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη.

Λοιπόν, ε μάς σαν μηχανικούς πιθανόν μας ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι που μας εξασφαλίζει
ότι πέφτει το ελάχιστο τσιμέντο. Το ελάχιστο τσιμέντο, το οποίο το χρειαζόμαστε για
προστασία του οπλισμού από τη διάβρωση . Διότι με

240

κιλά τσιμέντο πάλι πιάνουμε τις

αντοχές για το Β225, μόνο που ξεκινάει η διαδικασία τη ς διάβρωσης πολύ νωρίτερα και θα
έχουμε, σε

10- 20

χρόνια, πολλαπλάσια χρήματα να δαπανήσουμε για επισκευές .

Το τρίτο σημείο, που αλλάζει ο κανονισμός, είναι ότι ήταν λίγο υπερβολικός. Υπήρχαν
περιπτώσεις που είχαμε σκυροδετήσει κολόνες

10 μ3

και έπρεπε να πάρεις με τον κανονισμό

δοκίμια. Είχαμε και πε ριπτώσεις που ήταν δύο βαρέλες το μπετόν και έπρεπε να πάρεις
δοκίμια. Εγινε αυτός ο διαχωρισμός. Τα

6 δοκίμια,

από

6
6

6 διαφορετικά αυτοκίνητα παραμένουν,

όταν έχουμε από τρεις βαρέλες και πάνω σκυρόδεμα, αλλά αν έχεις μία βαρέλα, ένα αυτοκίνητο
σκυροδέματος, τότε με την πρόταση που κάνουμε χρειάζεται να πάρεις μόνο τρία δοκίμια. Και
επειδή είναι γελοίο να βρίσκεις την τυπική απόκλιση τριών δοκιμίων , γι' αυτό μπήκε εφ' άπαξ
προσθήκη το κριτήριο συμμορφώσεως είναι Χ3

> fck + 3,7 MPa.

Είναι η πρώτη φορά που

διαφοροποιούμαστε στο σημείο αυτό σε σχέση με τον παλιό κανονισμό. Αν η σκυροδέτηση
λοιπόν ολοκληρώνεται σε μία ή δύο βαρέλες, παίρνω τ ρία δοκίμια από τη βαρέλα και
εφαρμόζω αυτό το κριτήριο. Οτι ο μέσος όρος των τριών πρέπει να είναι παραπάνω από την
χαρακτηριστική αντοχή , όχι

+ 1,4 του S που

έλεγε παλιά, ή

+ 1,6 του S που λέμε τώρα,

αλλά

37 κιλά. Αν πάρουμε δηλαδή τον παλιό κανονισμό 183 + 37 για το Β225 , πρέπει να
τουλάχιστον 220 κιλά μέσο όρο αντοχής από τρία δοκίμια, όχι από 6. Εάν υπάρχει και

ένα σταθερό

έχε ι

δεύτερη ξαναπαίρνω άλλα τρία, και αυτά τα δεύτερα τρία και τα πρώτα τρία εξετάζο νται πάλ ι
με αυτό το κριτήριο .
Είναι λίγο αυστηρό το σκυρόδεμα και θα οδη γήσει πιθανώς κάποιες εταιρείες ή κάποιες

βιομηχανίες ετοίμου σκυροδέματος όταν τους παραγγέλνεις Β225 μία βαρέλα για κολόνες να
βάλλουν και πέντε και δέκα κιλά τσιμέντο παραπάνω και πιθανώς να είναι λίγο ακριβότερο το
σκυρόδεμα, όταν θα ελεγχθεί με τρία μόνο δοκίμια. Αυτό το κριτήριο είναι πιο αυστηρό από το
κριτήριο το γενικό. Αν έχουμε μια βαρέλα παίρνουμε τρία δοκίμια, εάν έχουμε
βαρέλες παίρνουμε

6

δοκίμια. Το κριτήριο συμμορφώσεως το παλιό ήτανε

κανένα δοκίμιο κάτω από το

fck-2,5 MPa

τώ ρα γίνεται Χ6

5,6 ή 10
Χ6 > fck + l ,4S και

> fck + l ,60S.

Γενικά λοιπόν θα έχουμε μία μικροάνοδο στις απαιτήσεις. Φεύγουμε από το

στο

+ 1,4 και πάμε

+ 1,6 του S και το κάθε δοκίμιο αντί για 2,5 θα πρέπει να είναι 2MPa λιγότερο. Είπαμε ότι

14
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για ποσότητα ενός ή δύο αυτοκινήτων υπάρχει αυτό το κριτήριο και ένα δεύτερο κριτήριο
είναι ότι το κάθε δοκίμιο πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο της χαρακτηριστικής αντοχής.
Αυτά θυμίζουν λίγο τα κριτήρια του DIN, τα Γερμανικά, που στο 8225 πρέπει η τριάδα να είναι
πάνω από τριάντα (30) και κανένα κάτω από 25.

Είναι αυστηρό λοιπόν αυτό το δεύτερο κριτήριο, αλλά μιλάμε για μία βαρέλα που θα πάει

πιθανόν σε κάποιο πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο του έργου, ήτανε μάλλον υπερβολή να
ζητάμε 6 δοκίμια για να βρίσκουμε την απόκλιση μέσα στην ίδια τη βαρέλα. Αυτή την
πρόταση εν πάση περιπτώσει κάνουμε.

Το δεύτερο σημείο που αλλάζει στα κριτήρια συμμορφώσεως, και θα τελειώσω με αυτό το
κεφάλαιο για να πάω στο μηχανικό, είναι ότι θεσμοθετείται η ελάχιστη τυπική απόκλιση. Τι
γινόταν μέχρι τώρα; Εγώ θυμάμαι τον Ιούνιο του

'85, δύο μήνες μετά την ισχύ του κανονισμού,

τότε υπηρετούσα στο κεντρικό εργαστήριο δημοσίων έργων, με πήρε ένας συνάδελφος από τη
Μυτιλήνη και μου είπε. "Τι κάνετε ρε Μαρσέλλο μ' αυτό τον κανονισμό; Φτιάξατε ένα
κανονισμό που λέει Χ6 > fck + 1,4 του S". Του λέω ναι. Βρίσκουμε ότι τα έξη δοκίμια πρέπει να
είναι μεγαλύτερα από κάποια χαρακτηριστική αντοχή συν

1,4

φορές τη διασπορά. Μεγάλη

διασπορά τιμωρείται το εργοστάσιο, μικρή διασπορά έχει μικρό καπέλο. Το 1,4Χ20 ας πούμε
που είναι συνήθως είναι συν

28

κιλά. Το 1,4Χ40 είναι τα διπλάσια

50-56

κιλά. Βεβαίως η

καταστρατήγηση που έγινε, θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι τα
δοκίμια τα έπαιρναν από την ίδια βαρέλα, οι τυπικές αποκλίσεις έβγαιναν

6

5 ή 7 και ο άνθρωπος

μου είπε:

"Τρελαθήκατε. Όλο το νησί βγάζει Β225 με

195

και

200 κιλά

μέσο όρο και περνάει". Πώς

τα κάνουν αυτά ρε Χρήστο; Τα κάνουν γιατί τα παίρνουν από το ίδιο καροτσάκι. Η τυπική
απόκλιση ήτανε

5, 5Xl,4 ή 6Xl,4 είναι 10 κιλά, 183 και 10 και 193

με

σωρεία περιπτώσεων με ψεύτικες τυπικές αποκλίσεις. Θα μου πείτε

195 με 200 με 205 είχαμε
9 χρόνια σας πήρε να το

καταλάβετε. Το καταλάβαμε το δεύτερο τον τρίτο μήνα. Δεν μπορούσε όμως να αλλάξει ο
κανονισμός τόσο γρήγορα, γιατί ήταν και άλλα σημεία που έπρεπε να δουλευτούν. Τελικώς
καταλήξαμε τώρα στην αναθεώρηση και τη βάζουμε μίνιμουμ

15.

συνεχίζει να κάνει την καταστρατήγηση του κανονισμού και πάρει τα

καροτσάκι, δεν πάει να βγάλει
στον τύπο θα πεί

6 απόκλιση,

στον τύπο θα πει

15.

Δηλαδή αν κάποιος

6

δοκίμια από το ίδιο

Και αν είναι

12 τα

δοκίμια

22.

Αυτή είναι η ελάχιστη τυπική απόκλιση από δω και πέρα. Αρα δίνουμε ένα αντικίνητρο σε
όποιον ήθελε να κάνει αυτή τη δουλειά. Η εναλλακτική πρόταση που είχε κατατεθεί στην
επιτροπή είναι γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα και να μην βάλουμε κατευθείαν συν

στο κεφάλι όπως κάνει το

DIN όπως κάνουν

συνέπειες. Τα κριτήρια συμμορφώσεως του

50

κιλά

διάφοροι ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Αυτό έχει δύο

DIN

είναι σαφώς ακριβότερα από τα κριτήρια

συμμορφώσεως τα δικά μας. Θεωρήσαμε ότι δεν έπρεπε να επιβαρυνθεί όλη η εθνική

οικονομία, όλοι να έχουμε συν 50 κιλά στο κεφάλι για τους πέντε, δέκα, είκοσι που δεν τηρούν
τον κανονισμό.

Το σημείο αυτό του συν 50 είναι αρκετά πιο ακριβό το σκυρόδεμα, φανταστείτε, εδώ που
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έχει ήδη ξεσηκώσει αντίδραση φανταστείτε να πάμε

+ 5,

δηλαδή

ιs

+ 50

κιλά.

Το δεύτερο επιχείρη μα είναι επιστημονικό. Εάν βάλεις και στην καλή βιομηχανία εδώ στο

Βόλο και στην κακή, ή και στην καλή βιομηχανία στη ν Αθήνα και στην κακή,

+ 50

στο

κεφάλι, ποιο κίνητρο έχει το εργοστάσ ιο ή τα ε ργοστάσια ετοί μου σκυροδέματος να πάμε σε
σκυροδέματα με χαμηλή διασπορά. Εάν δηλαδή δεν διατηρήσουμε σαν πλεονέκτημα το

S μέσα

στην αποδοχή του σκυροδέματος, ποιό λόγο έχουνε να κάνουν βελτίωση του εξοπλισμού τους .
'Ισα-ίσα με το

+ 50

το κακό εργοστάσιο, που έχει μεγάλη απόκλιση ευνοείται, το καλό

εργοστάσιο αδικείται. Θα συνεχίζουμε λοιπόν να πριμοδοτούμε τα καλά εργοστάσια που
έχουνε μικρή δ ιασπορά. Συνεχίζουμε να έχουμε το

+ l ,6S.

Αλλά αφ' ενός έχουμε αυστηρέψει

λίγο το συντελεστή, αφ' ετέρου έχουμε βάλει την ελάχιστη απόκλιση για να αποθαρρύνουμε
όσο μπορού με αυτούς που δεν παίρνουν τα

6 δοκίμια

από

6

βαρέλες. Το τελευταίο σημείο. Σε

κάποια συζήτηση στην επ ιτροπή κάποιοι είπαν. Καλά βαράμε τα λατομεία,

βαράμε τα

εργοστάσια, ακρι βαίνουμε το σκυρόδεμα κατά πέντε δέκα κιλά αντοχή , από τη δαγκάνα έφευγε
μία κατηγορία ανθρώπων. Έτσι, για λόγους ίσης μεταχείρισης, έχουμε κάνει αυστηρότερα και
του μηχανικού τα καθήκοντα.
Ενισχύσαμε τις διατάξεις πρόληψης. Ο επιβλέπων μηχανικός, πρόταση είναι αυτό δεν

ξέρουμε αν θα περάσει, εκτός από τα άλλα του φορτία, θα πρέπει να μάθει να κάνει σωστή
παραγγελία σκυροδέματος. Και σωστή παραγγελία δεν είναι στείλε μου

80

μ3 Β225. Έρχεται

το μπετόν στο εργοτάξιο και μετά το μπετόν είναι σφιχτό δεν περνάει από την πρέσα,

" ρίξε
νερό", ρίχνει νερό, πάε ι η κατηγορία αντοχή ς, πάνε ο ι ανθεκτικότητες πάνε τα Durability. Οι
καλοί φίλοι κάνουν τους καλούς λογαριασμούς. Ετσι λοιπόν πριν ξεκινήσει η σκυροδέτηση θα

πρέπει να ξέρει ο μηχανικός ότι έχει λεπτές διατομές με πολλά σίδερα, ότι θέλει σκυρόδεμα με
κάθιση

10-15 δεν ξέρω κτλ. Εν πάση περιπτώσει το εργοστάσιο δεν έχει κανένα λόγο να

πληρώσει από την τσέπη του να του φτιάξει ένα σκυρόδεμα που να έχει τόση αντοχή και τόση
ρευστότητα. Θα του φτιάξε ι ένα σκυρόδεμα που έχει ίσα-ίσα την ικανότητα με

7ή

8εκ . κάθιση

να περάσει από την πρέσα. Δεν έχε ι κανένα λόγο το εργοστάσιο από κει και πέρα να του δώσει
μία προστιθέμενη αξία επιπλέον.
Αυτό δηλαδή, το ότ ι η δ ιαμόρφωση τη ς εργασ ιμότητος στα επίπεδα που θέλει ο μηχανικός
για το έργο του,

10, 12, 15 εκ.

κάθιση , είναι κάτι που είναι δικιά του απαίτηση , γιατί υπάρχουν

άλλοι που ρίχνουνε πέδιλα που δεν θέλουν 15 εκ . θέλουν αυτό το σκυρόδεμα το σφιχτό το 7 το

8 εκ. κάθιση. Τώρα στη σωστή παραγγελία του μηχανικού θα περιλαμβάνεται εκτός από το
Β225 και τα 80 μ3, και εκεί θα τελε ιώνει η δουλειά του, θα δίνει ένα χαρτάκι στον ιδιοκτήτη ή
στον κατασκευαστή. Η ιδέα του Θόδωρου του Βουδικλά ρη δεν είναι άσκημη, ότι αυτά μπορεί
να τα γράφει ο μελετητής στον ξυλότυπο, στα σχέδια που παραδίδει του ξυλοτύπου να γράφει

απάνω ότι αυτή η πλάκα έχει

10: 12, εκ ..

Πρέπει ο

80 μ3 Β225 , όποιος πάρει τη δουλειά θα το παραγγείλει με κάθιση
μηχανικός να πει πόση κάθιση θέλει, ότι θέλω Β225, 80 μ3 με κάθιση 10 εκ.

με ρευστοποιητικό ή όχι, δεν θέλω να μου στείλεις μία βαρέλα την ώρα, ούτε θέλω να μου

στείλεις
11

6 μαζί. Θα στέλνει το ρυθμό, πόσες βαρέλες την ώρα χρειαζόμαστε, το μέγιστο κόκκο ,

ρίχνω " στηθαία,

11

ρίχνω " μπαλκόνι, " ρίχνω" λεπτά στοιχεία θέλω γαρπιλο μπετό κ.λ.π.
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Άμα το μπετόν είναι ρευστοποιημένο είναι με
το ρευστοποιημένο σκυρόδεμα πάλι θα είναι

12, 15, 18εκ κάθιση για πάσσαλους, βεβαίως
500 δρχ ακριβότερο. Ε ίναι όμως ακριβότερο;

Παίρνεις άλλο προϊόν, παίρνεις σωστό Β225 που θα αντέξει τα

50

χρόνια που βάζουμε στον

υπολογισμό. Αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί άξονες που αλλάζει ο κανονισμός, ξαναλέω,
λατομεία, ε ργοστάσια, έργο και επιβλέποντα μηχανικό. Θα ήθελα να μην τελειώσω πριν δείξω
κάποια σλάιτς και να δείξω και ένα παράδειγμα σωστής παραλαβής, π ροσέξτε τα δελτία
αποστολής. Τα δελτία αποστολής είναι ολόκληρη επιστήμη. Λοιπόν ξεκινάμε, μόλις έρχεται η

βαρέλα στο εργοτάξιο. Δεν θέλω πολλά πράγματα να κάνετε, να κοιτάξετε κατ' αρχάς χρόνος
φόρτωσης, χρόνος άφιξης και χρόνος αναχώ ρησης.

Οι τρεις χρόνοι αυτοί συνολικά πρέπει να είναι το πολύ μιάμιση ώρα. Αν βάζει το εργοστάσιο
επιβραδυντικό είναι μία ώρα και πενήντα λεπτά. Χονδρικά, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος δύο
ώ ρες λοιπόν. Μέσα σε δύο ώρες από την παραγωγή του σκυροδέματος πρέπει αυτό να έχει
περάσει, να έχει αντληθεί να έχει διαστρωθεί και να μείνει απείραχτο. Αρα το πρώτο πράγμα

είναι αυτό. Το δεύτερυ που κοιτάμε είναι και η ποιότητα. Πολλές φορές έχει γίνει λάθος να
πέφτουν στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο Β160 από δω, Β225 εκεί. Εχουν συμβεί περιπτώσεις να
γίνει τράμπα και να πάει το Β160 σε άλλο εργοτάξιο γιατί ο οδηγός στο προηγούμενο φορτίο

τον είχε στέιλει σε εκείνο το εργοτάξιο. Αρα προσέξτε να το γράφει το Β225 και να είναι και το
σωστό το έργο. Τρίτο σημείο είναι η ποσότητα, τα κυβικά. Μπορείτε να ζητήσετε ζυγολόγια.

Εδώ ένας συνάδελφος στην Αθήνα έκανε ένα π ινακάκι. Πήρε

6

δοκίμ ια από

6

βαρέλες, τις

ζύγ ισε. Έβαλε ρευστοποιητικό σε όλες και έβγαλε και το ειδικό βάρος του σκυροδέματος το
οποίο προφανώς δεν είναι

2300. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζει, αν εξαιρέσουμε το Αγρίνιο το
Μεσολόγγι, που έχουν ποταμίσια υλικά. Ζύγισε στο εργοστάσιο που δούλευε 22 βαρέλες.
Βλέπετε εσείς καμία να είναι 2300; Ολες είναι 2380 αυτό ήτανε για Β225 με καθαρό τσιμέντο.
Αν είναι με κοινό τσιμέντο μπορεί να κυλήσει μέχρι το 2360. Άρα τα 10 κυβικά πρέπει να είναι
3,5 τόνοι. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το ελέγξετε εσείς. Πώς; Θα έρθει μία βαρέλα στο
εργοτάξιο θα την πάτε στη γεφυροπλάστιγγα, όχι και τις 10, μία θα πάρετε, θα την πάτε στη
γεφυροπλάστιγγα θα τη ζυγίσετε, θα πάει θα αδε ιάσει το σκυρόδεμα . Αφεντικό να "ξεπλύνω τα

νερά", πλύνε όσο θέλεις πέσ' του, έξω δε θα τα χύσεις, πριν χύσει τα νερά θα ξαναπάτε στη
γεφυροπλάστιγγα θα ξαναζυγ ίσετε. Χύσε τώρα τα νερά του λες, διότι αλλ ιώς τα νερά

λογίζονται ως σκυρόδεμα, και πόσο είναι τα νερά, είναι
στους

24 τόνους

να σας "πάρουνε" τους

20 για μισό τόνο

300-500 κιλά. Γι' αυτό πάνε δεν πάνε
μιλάμε. Βέβαια σας είπα ότι σ' αυτό το

εργοτάξιο ο άλλος ζύγισε όλες τις βαρέλες. Δε βλέπω εγώ πουθενά αυτό το

2300

που

κυκλοφορε ί σαν μαγικό νούμερο στη μισή Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό το πράμα και μπορείτε να

ω δείτε. Είναι και το τελευταίο σλάϊτ που θα σας δείξω. Αφορά το φαινόμενο βάρος. Το αν

~ίναι 2300 ή 2350 μπορείτε να το δείτε ζυγίζοντας ένα δοκίμιο νωπού σκυροδέματος το οποίο
~χει γύρω στα 8,8 έως 10 κιλά βάρος. Διαιρώντας το 3375 (15 Χ 15 Χ 15), βάρος δια όγκο, και το
3γάζε ις.
Ένα ζύγισμα χρειάζεται να σου ιςάνει αυτός. Το απόβαρο της μή τρας το ξέρεις εσύ. Είναι

l,5

κιλά. Και ένα ζύγισμα πόσο ε ίναι,

9,5-1 ,5 = 8:3375

βγαίνει

2370.

Του λες του άλλου είναι
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Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορείς βέβαια να ζυγίσεις και τα

δοκίμια αλλά τα δοκίμια όταν ξεραθούν χάνουν

200-300 γραμμάρια

και μπορεί να χάσεις από

κει. Ένα τελευταίο σημείο πολύ σημαντικό είναι η συντήρηση των δοκιμίων. Άμα πάρετε τα
δοκίμια μην τα αφήσετε στον ήλιο, στη βροχή, στη ζέστη. Εγώ το πείραμα το έκανα 200 φορές,

έπαιρνα δίδυμα δοκίμια, τέλεια όπως ερχότανε από το καροτσά1C1., το δίδυμο δοκίμιο πέφτει μία
στρώση στο ένα το κτυπάς

25

φορές, τη δεύτερη στρώση ίδια ακριβώς, στο άλλο. Το ένα την

άλλη μέρα ξεκαλουπώνεται και μπαίνει μέσα στο θάλαμο συντηρήσεως στους

95%

σχετική υγρασία, το άλλο το αφήνεις έξω. Το έξω με το μέσα εiναι

20 βαθμούς και
-40, -50, έως -60 κιλά

αντοχή.

Ψέματα λέει ο Μαρσέλλος υποστηρίζει τα συμφέροντα των μπετατζήδων. Μπράβο, εσείς

που λέτε την αλήθεια κάντε το την άλλη φορά. Θα πειστείτε,"θα σας βγουν τα μάτια", όταν
σπάζει το συντηρημένο δοκίμιο
η ασυντήρητη

180-190 έχει,

240 και το ασυντήρητο

σπάζει

180 ή 190. Η πλάκα σας δηλαδή

αν δεν έχει χάσει και λίγο ακόμα από την κακή δόνηση. Άρα η

συμβατική αντοχή βρίσκεται στους

20 βαθμούς +-2,

και μόνο στα περιφερειακά εργαστήρια ή

στα ιδιωτικά εργαστήρια τα αναγνωρισμένα που έχουν θάλαμο ή έχουν τρόπο συντήρησης

συμβατικό. Δεν είναι αμελητέο. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε γιατί εγώ είχα κάποια παρτίδα με

ασυντήρητα δοκίμια που ήτανε

"

10

μέρες ασυντήρητα και

αναπαραγωγή του εγκλήματος" και εiδα ότι δε χρειάζεται

18
10, 4

συντηρημένα. Έκανα
ή

3

μέρες αρκεί να τα

αφήσεις ασυντήρητα. Αν το σκυρόδεμα της Παρασκευής το αφήσεις ασυντήρητο και το πάς
την Τρίτη στο περιφερειακό εργαστήριο τα έχασες τα

50

κιλά. Έχεις κανένα λόγο να τα

χάσεις; Γιατi δεν επαναλαμβάνετε εσείς το πείραμα;

Πάρε σε μία σκυροδέτηση αντi για
Πήγαινε τα

6

6 δοκίμια 12. 6 για τον έλεγχο

και άλλα

την άλλη μέρα στο περιφερειακό εργαστήριο και πήγαινε τα

εργαστήριο μετά

28

μέρες. Θα βρείτε τα

40,

τα

50

6 για πείραμα .
άλλα 6 στο ίδιο

κιλά διαφορά. Οπότε είτε καταδικάζουμε

αθώους μ' αυτό τον τρόπο, είτε κινητοποιούμε ιδιοκτήτες στεναχωρούμε ανθρώπους, εν~ η
συμβατική αντοχή είναι καλή, είναι

κανονισμός

7 ημέρες

240,

εσύ πιάνεις

190.

Μα θα μου πείτε στο έργο λέει ο

εντατική συντήρηση και ένας από τους τρόπους που προτείνει είναι να

κτίσεις ένα τούβλο περιμετρικά και να πλημμυρίσεις την πλάκα με νερό να υποστεί το
σκυρόδεμα αυτή την εντατική συντήρηση. Άλλος τρόπος είναι να βάλεις λινάτσες να βρέχεις
επί επτά μέρες, άλλος εiναι να το ψεκάζεις με ένα ειδικό χημικό υγρό.
Θέλω λοιπόν να τονίσω τη σημασία της συντήρησης αυτό είναι δική μου συμβουλή. Θα
δούμε επi τροχάδην μερικές διαφάνειες για να συνεννοούμαστε γι' αυτά που έχουμε πει. Εδώ
είναι ένα εργοστάσιο ετοίμου σκυροδέματος, βλέπετε τον πύργο των αδρανών, μαζεύονται όλα
τα αδρανή, εδώ έχει από κάτω ένα ζυγιστήριο, ζυγίζονται λοιπόν όλα τα αδρανή, χίλια κιλά

άμμος, διακόσια 1C1.λά γαρμπίλι

700

κιλά χαλίκι, τα υλικά αυτά μεταφέρονται από την ταινία

αυτή πάνω εδώ στο μίξερ όπου πέφτει το τσιμέντο από διαφορετικά σιλό συνήθως. Γίνεται
ανάμειξη λοιπόν τσιμέντο, νερό, αδρανή και πρόσθετα. Συνήθως όλα τα εργοστάσια στην

Ελλάδα βάζουν ένα επιβραδυντικό το οποίο σου προσθέτει άλλα

20

λεπτά, δηλαδή αντί για

μιάμιση ώρα πας μία ώρα και πενήντα λεπτά τη διάρκεια που μπορείς να χρησιμοποιήσεις το
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υλικό και πολλές φορές είπαμε υπάρχει η απαίτηση από τον πελάτη για ρευστοπο ιητικό.
Πέφτουν λοιπόν τα υλικά από τέσσερα δ ιαφορετικά ζυγιστήρια στο μίξερ γίνεται ανάμειξη

και φεύγε ι έτοιμο το σκυρόδεμα που είπαμε ότι σε δύο ώρες πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τα

4

ζυγιστήρια δεν είναι θεοί, κολλάνε τσιμέντα, πετρώνουν τσιμέντα, κλείνουν οι εξαερ ισμοί, που
έχουν κ.τ.λ. Γι αυτό αν δε γίνεται μία φορά τη βδομάδα η συντήρηση , τελικώς οδηγούμαστε σε
απορρύθμιση των ζυγιστηρίων. Άρα τίποτα δεν πρέπει να ε μπιστευόμαστε και από το καλό το
εργοστάσιο που παίρνουμε θα πρέπει εμείς να παίρνουμε τα δοκίμιά μας γιατί κάτι μπορεί να

του τύχει που μπορε ί να μη ν το πάρει χαμπάρ ι ούτε το ίδιο το εργοστάσιο. Αυτά είναι τα
συστήματα που σας ε ίπα πριν με τα καταγραφικά με τους εκτυπωτές. Κάθε χαρμάν ι που βγαίνει
ανά ένα λεπτό ανά δύο λεπτά το σκυρό δεμα καταγράφεται και μπορείς να πας εσύ στο
εργοστάσιο να το ελέγξεις. Με ρικά εργοστάσια στη ν Αθή να έχουν αρχίσει για λόγους
εμπορικούς να δίνουν το καταγραφικό πίσω από το δελτίο αποστολής. Εδώ είναι μία διαφάνεια
που δείχνει ένα όργανο

σχετίζεται

βοηθη τικό του ε ργοστασίου ετοίμου σκυροδέματος το οποίο

με τη ν α-.ιτίσταση του μίξε ρ. Αν δηλαδή η βελόνα είναι στο

50

σημαίνει ότι

είναι σφιχτό το μπετό ν. Είναι συνδεδεμένο με πόση αντίσταση έχει το μίξερ για να ανακατέψει
το σκυρόδεμα, αν είναι στο

10

σημαίνει ότι είναι "σούπα" το μπετόν. Επειδή σήμερα έχουμε

πολύ δουλειά να κάνουμε δεν πρόκειται να φάμε πιο πολύ χρόνο να σχολιάσουμε αυτό το
μετ ρητή συνεκτικότητος απλώς θα πω ότι οι περισσότε ροι χειριστές δεν τα κοιτάνε αυτά τα
ό ργανα γιατί έχουνε πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κοιτάνε. Η δοκιμή κάθισης. Εδώ είναι το

γνωστό σκυ ρόδεμα, η κάθιση μπαίνει σε τρεις στρώσεις από
κατεβαίνει αυτό από

1

έως

8, 5

25

κτυπή ματα, σηκώνε ις το χωνί

εκ είναι η κάθιση. Μετράς δη λαδή από το κάτω μέρος της

ράβδου έως το υψηλότερο ή το μέσο σημείο τη ς διατομή ς. Αυτό λοιπόν είναι ένα ωραίο Β225
ενώ αυτό ήταν Β225 είναι Β1 60. Άστο μου εμένα να στο φτιάξω μου είπε ο εργολάβος. Τι να
φτιάξεις β ρε κακο μοί ρη. Αυτό αν φτιαχτεί με ρευστοποιητικό δεν έχεις πρόβλημα, έχεις και

καλύτερες αντοχές γιατί συμπυκνώνεται το εργάσιμο σκυρόδεμα πολύ καλύτερα και μάλιστα
πιθανώς να μη χρειάζεται και δονη τής.
Εδώ είναι μια δ ιαφάνεια που φαίνεται ένα σκυρόδεμα με μη δενική κάθ ιση με ρευστοποιητή.
Φτάνε ι στα 22-25εκ.
Κατασκευάζε ιν και χαίρειν (εμφανίζει ένα πολύ υδαρές σκυρόδεμα). Ορίστε, ιδανικό λέει
για Ελλάδα

-

Ιταλία. Κάθεσαι και μόνο του πηγαίνει , τσουλάει. Ο όρος είναι ιδανικός. Ούτε

υπερωρίες έχει αυτό το μπετόν , ούτε πολλή δόνηση , άμα του κάνεις δόνηση έχεις και ζημιά.

Διότι του κάνει από μιξη. Πη γα ίνουν κάτω τα χαλίκια από πάνω πηγαίνει το τσιμέντο, η άμμος
και το τσιμεντοκονίαμα. Αυτό είναι το σκυρόδεμα των ρευστοποιητών, απλώς

παραπάνω στο ιχίζει.
πεντοχίλιαρο μέσα

Δηλαδή έρχεται η βαρέλα, έχεις δύο επιλογές.

(10

κυβικά επί

500

δρχ.), ρίχνοντας

15

500

δρχ.

Η να ρίξεις ένα

κιλά ρευστοποιητικό ή να ρίξεις

νερό. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα ρίξετε το πεντοχίλιαρο.

Εδώ είναι η περίπτωση του σκυροδέματος του πάσσαλου που δεν έπη ξε ποτέ. Τι παθαίνεις
όταν ρίξεις επι βραδυντικό παραπάνω. Οταν κάνεις υπερδοσολογία επι β ραδυντικού το
σκυρόδεμα δεν πήζει . Το συγκεκρψένο που σας δείχνω δεν είχε πή ξει για τέσσε ρις ημέ ρες.
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Ήταν ένας πάσσαλος, και με μεγάλη μου χαρά το δείχνω γ ιατί ήταν ενός Γε ρμανού
υπεργολάβου μας στη Τζέντα, ο οποίος όταν πήγα να τον βοηθήσω και να του πω τι βάζεις

εκεί.. μου είπε "πάψε εσύ Ελληνα άσχετε". Ήρθε λο ιπόν η βαρέλα την άλλη μέρα, έχυσε το
σκυρόδεμα, πού να πήξει. Πάω κοιτάω το βαρέλι, ήτανε πλαστικοποιητικό. Έγραφε το βαρέλι
απ ' έξω, επιβραδυντής. Ακολούθησα λο ιπόν τη γραμμή κα ι τι έγ ινε. Το μπετόν το είχανε
παράγε ι οι Γε ρμανοί σε ένα εργοτάξιο
ο

Γερμανός ή ξερε

ότι εγώ

10 χιλ.

έξω από την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, εκεί

βάζω πάντα επ ιβραδυντικό

και του έρ ιξε ένα κουβά με

πλαστικοποιητικό επιβραδυντικό. Ηρθε το μπετόν στο εργοτάξιο ο δεύτερος Γερμανός ήξερε

ότι το μπετόν για πάσσαλους δεν πέφτει έτσι χρειάζεται να έχει 20εκ κάθιση ρίχνει και αυτός
ένα κουβά, χωρίς να ξέ ρει τι έχει κάνει ο προηγούμενος, και πηγαίνει και ο τρίτος χωρίς να
ανεβεί να δει τι γίνετα ι και τραβάε ι τον τρίτο κουβά. Είχαμε τριπλή δόση δηλαδή. Και τι χαρά

είχα πάρει, να σας τι μεταφέρω γιατί είναι ωραία χαρά αυτή όταν κάποιος σε έχει "φτύσει" .
Είναι μεγάλη χαρά να πάρεις μία ράβδο

8 μέτρα

και να την παίρνεις και να την τσουλάς μέχρι

κάτω και να του λες. Πήτερ ... τέσσερες ημέρες, πού να πήξει αυτό το μπετόν, την πέμπτη μέρα
κάναμε πρωτόκολλο καταστροφή ς την έκτη μέρα έφυγε αυτός από το εργοτάξιο, και κάποια
μέρα έπη ξε το σκυρόδεμα. Το μυστικό λοιπόν είναι αν σας τύχει μην ξεκαλουπώσετε αλλά

ρίξτε νερό, πλημμυρίστε την πλάκα με νερό, μην αφήσετε το νερό του σκυροδέματος να
εξατμιστεί. Εάν δηλαδή στην πλάκα σας έχει πέσει παραπάνω επιβραδυντικό , για κάποιους

λόγους, είτε χτίσετε αυτό το πλαϊνό τουβλάκι που δεν νομίζω να το κάνει κανένας, είτε ρίξετε
διπλή τ ρ ιπλή λινάτσα και συνέχεια νερό . Όταν πή ξε ι στις

30-40 μέρες θα τις πιάσει τ ις αντοχές

και μπορείτε να το διαπιστώσετε με κάποια καρότα που θα πάρετε αν δε με πιστεύετε.

Αλλά για να γίνει αυτό δεν πρέπει να το αφήσετε να ξε ραθεί απάνω μία πέτσα

2

χιλιοστά

και μετά θα σπάσεις την πέτσα και από κάτω θα είναι ακόμα αμμοχάλικο. Γιατί το τσιμέντο ο

κόκκος ο οποίος λόγο του επιβραδυντικού δεν ενεργοποιείται , δεν ενυδατώνεται . Τι γίνεται;

Αυτή η οργανική άλυσος με τα η λεκτρόν ια που τον περιβάλλει για

2-3-5 μέρες εμποδίζει .

Πέστε ότι εδώ είναι μία σακούλα από νάυλον και εδώ ε ίναι το νερό εδώ είναι ο κόκ κος. Δεν

ενυδατώνεται . Μία στιγμή σπάε ι αυτή στις τρεις, στις πέντε μέ ρες και ο κόκκος λέει "θέλω
νερό " . Αν υπάρχει δίπλα του νερό το πίνει και ενυδατώνεται αν εσείς το αφήσετε να εξατμιστεί

και δεν υπάρχει νε ρό δίπλα του, γίνέται ένα ωραίο αμμοχάλικο. Το πετάς όλο.
Συμπέρασμα: Εάν ποτέ σας συμβεί αυτό "πλακώστε" την πλάκα με νερό, δ ιπλή τριπλή

λινάτσα ένας άνθρωπος τρεις, πέντε φορές την ημέρα. Ξαναδείχνω μια διαφάνεια με μπετόν
σφιχτό για προκατασκευή . Αν το ρίξε ις έτσι θα πιάσει

ρίξεις αδόνητο θα πιάσει τα

500.

100

κιλά και το ίδιο σκυρόδεμα αν το

Λοιπόν να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός επιβάλλει τα

6

δο κίμια και προτείνει τρία αν έχετε μόνο μία βαρέλα, να υπενθυμίσω, θα τα πει και η

συνάδελφος Μαρίνου το απόγευμα, ότι το δοκίμιο παίρνεται σε δύο στρώσεις από
κτυπήματα με ράβδο Φ

16. Συνιστώ εγώ , δεν το επιβάλλει ο

25

κανονισμός, χυτοσιδηρές μήτρες οι

οποίες δεν πετσικάρουν, την επίδραση τη ς συντήρησης σας την είπαμε, την άλλη μέρα πρέπει
να συντη ρηθούν τα δοκίμ ια μετά από

20-32 ώρες ξεκαλουπώνονται και συντηρούνται σε
θάλαμο π ρότυπο, είτε σε πε ριφερειακό εργαστή ριο είτε σε ιδιωτικό μέχρι τις 28 μέρες οπότε
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πάμε στο εργαστή ριο να δούμε το δοκίμιο που το σπάζουνε .
Αυτά είναι τα ασυντήρητα δοκίμια που σας είπα

-40, - 50, -60

πιο κάτω από το απαιτούμενο.

Δεν είναι μόνο θέμα του νερού εξαρτάται από το αν είναι λεπτοαλεσμένο ή χοντροαλεσμένο το
τσιμέντο , δη λ . μπορεί να φτάσει πολύ παραπάνω ή πολύ λ ιγότερο, εξαρτάται και από την
ειδική επιφάνεια του τσιμέντου η απώλεια της αντοχής αυτής.
Εδώ σας δείχνω τρείς μήτρες αλλά ποιά από τις τρείς είναι η σωστή; Η φελιζολένια, η
πλαστική ή από έλασμα λαμαρίνα; Εδώ έχω τον κύριο Βουδικλάρη, πέστο δυνατά να το
ακούσουν να μη νομίζουν ότι το λέω εγώ.
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Θα το πώ περισσότερο επ ίση μα ότι δεν είναι καμία σωστή. Θα πώ ένα
παράδειγμα το οποίο άκουσα σαν συνάδελφος.
ΜΑΡΣΕΛΟΣ: Να την πείτε τη σωστή.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Η μαντεμένια. Κατά τη δική μου άποψη έπρεπε να την απαιτεί ο
κανονισμός . Ήμουν στην επ ιτ ροπή προεπιλογής για το Μετρό Αθηνών μαζί με τον τότε γενικό

διευθυντή δημοσίων έργων το συνάδελφο Χρονίδη. Ο Χρονίδης λοιπόν μας διηγήθηκε το εξής
πε ριστατικό : Εγώ, λέει ο Χ ρονίδης, ήμουν ο επιβλέπων μηχανικός στη γέφυρα της Τατάρνας
όπου είχαμε την υποχρέωση να κατασκευάζουμε Β650 και οι Γερμανοί κάνανε μετά την
προένταση με αυτό το σύστημα εν προβόλω με το οπο ίο κατασκευάστηκε η γέφυρα. Ήταν
αδύνατο να πιάσουμε το Β600. Μετά βίας ξεπε ρνούσαμε το Β450. Οι Γερ μανοί είπαν: Ακούστε,
παιδιά, εμείς δεν θα παίζουμε μαζί σας ή πιάνετε το Β600 ή εμείς προένταση δεν κάνουμε , τα
μαζεύουμε και φεύγουμε. " Δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα όπου κάπο ια στιγμή

οι Γερμανοί είπα : "για να δούμε ρε παιδιά τις μήτρες σας" . Είδαν τις μή τρες και ε ίπαν αυτές να

τις πάρετε και να τις δώσετε στα παιδιά σας να παίζουν. Και μας φέρανε κάποιες μαντεμένιες
μήτρες που είχαν πάχος 1-1 ,5εκ. Δεν μπο ρούσαμε να τις σηκώσουμε, και μόλις χρησιμοποι
ήσαμε αυτές τις μήτ ρες στα δο κ ί μια φτάσαμε αμέσως το Β600. Λέει ο Χρονίδη ς επαναλαμβάνω
δεν είναι καμία λέξη δικιά μου, είναι εν ζωή ο άνθρωπος . Αραγε πόσους εργολάβους "έχουμε
φάει" επειδή δεν π ιάσανε την ποιότητα του μπετόν;
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ:
ακατάλληλες,

Αυτό ήθελα από σένα. Αυτές λο ιπόν είναι ο ι μήτ ρες που είναι

σας έδειξα ποιές συνιστώ εγώ, συνιστούμε όσοι έχουμε σχέση

τεχνολογία σκυ ροδέματος τις μαντεμένιες, κάνουν

15.000

αντί για τις

10.000

με τη ν

που κάνουν οι

σιδερένιες.
Κύριοι συνάδελφοι το ίδιο σκυρόδεμα μπήκε σε χυτοσιδη ρές και πήγε σε ένα άλφα
εργαστήριο και το άλλο μπήκε σε σιδερένιες αυτής της κατάστασης που είδατε στις δ ιαφάνειες
και πή γε σ' ένα άλλο εργαστή ριο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έ βγαλαν αντοχές το μεν με το δε

με

90 κιλά.

80

Ποια είναι η αληθινή αντοχή του σκυροδέματος, προφανώς το λάθος προ τα πάνω

δε γίνεται, όταν εγώ τηλεφώνησα στο περιφερειακό και τους είπα παιδιά κάτι συμβαίνει , δεν
μπορείτε να έχετε αυτές τις διαφορές στ ις αντοχές, ένας ευφυής μου απάντησε ότ ι μέχρι το
Φάληρο να κουτρουβαλούσες τα δοκί μια δεν μπορεί από πετσικαρισμένες μήτρες το
γίνει

210, 220.

300

να

Και όταν πήγε το παιδί να πάρει τα αποτελέσματα του είπε και εμπιστευτικά:

"Και ξέρω εγώ ότ ι δεν άλλαξε τα δοκίμια ο Μαρσέλλος;"
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Αυτό με εκνεύρ ισε τόσο πολύ που στο τεύχος Νοεμβρίου του

'92

έγραψα ένα άρθρο με τον

τίτλο ποιός θα μας προστατέψει από τους προστάτες μας, όπου είπα αν αυτά συμβαίνουνε σε
εμένα τον συντάκτη του κανονισμού μπροστά στα μάτ ια μου, τι μπορεί να συμβαίνει πίσω από
μένα και κάλεσα τότε περιφερειακό ΚΕΔΕ να απαντήσει. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Αυτό είναι
που σε ενοχλεί πιο πολύ, ότι κανείς δεν ψάχνει . Άρα για να έχουμε σwστούς λογαριασμούς,

κάντε μου τη χάρη, κάντε σωστή παραγγελία σκυροδέματος, αν χρειάζεται ρευστοποιητικό ,
πείσετε τον ιδιοκτήτη να πάρει ρευστοποιητικό. Αν θα κάνετε τους

δοκίμια, από τις

6

6

ελέγχους, πάρτε τα

6

βαρέλες σε χυτοσιδηρές μήτρες, πηγαίνετέ τα στο περιφερειακό εργαστήριο

ή στο ιδιωτικό εργαστήριο την επομένη μέρα και νο μίζω δεν θα έχετε κανένα απολύτως
πρόβλημα, διότι θα έχετε πιάσει το πετσικάρισα τη ς μήτρας, τη συντήρηση , τα

6

6 δοκίμια,

από

βαρέλες, και το σωστό σκυρόδεμα, που θα είναι το ρευστοποιημένο.

Για να έχετε καλούς λογαριασμούς με το ε ργοστάσιο αυτό να βρείτε το φαινόμενο βάρος
του νωπού σκυροδέματος . Σε μία μήτρα πλαστική η οποία ζυγίζει

1355

γρ. τη γεμίζεις

σκυ ρόδεμα και το ζυγίζεις. Αφαιρείς το βάρος τη ς μήτρας και διαιρείς δια ιου

15

επί

15

επί

15.

3375

που είναι

Έχεις έτσι το φαινόμενο βάρος του νωπού σκυροδέματος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Μαρσέλλο για τον ουσιαστικό αλλά και γλαφυρό
τρόπο της παρουσίασης της εισήγησής του. Ο κανονισμός αυτός θα φωτοτυπηθεί στο

διάλειμμα και όσοι ενδιαφέρονται θα μπορέσουν να πάρουν κάποιο αντίγραφο. Φαντάζομαι ότι
η εισήγηση του κυρίου Μαρσέλλου πυροδοτεί σίγου ρα κάποιο προβληματισμό στο θέμα, δεν
ξέ ρω, θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση τώρα;

ΜΑΡΣΕΛΟΣ: Προτιμάτε να κάνουμε τη συζήτηση τώρα, σας είπα τα τέσσερα σημεία,
λατομεία, εργοστάσια, μηχανικοί, και κριτήρια συμμορφώσεως, τα τέσσερα βασικά σημεία,

γιατί είναι ένα σωρό άλλα σημεία που αλλάζει ο κανονισμός. Εγώ θα την προτιμούσα πάντως
επειδή είμαστε στη διαδικασία του σχεδίου, και ό,τι πείτε αυτή τη στιγμή και ό,τι γράψετε θα

τεθεί υπόψη της επιτροπής αναθεωρήσεως του κανονισμού. Δηλαδή είστε άτυχοι ή τυχεροί δεν
ξέ ρω, είναι η πρώτη παρουσίαση της αναθεώρησης στη ν Ελλάδα, δεν έχει ξαναγίνε ι, ξεκινάει
από το Βόλο η

"

επανάσταση" ... .

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ένα πρακτικό ερώτημα που δεν έχει σχέση με τον κανονισμό. Τα δοκίμια
που παίρνουμε στις μήτρες, τα συντηρούμε με μία λινάτσα για ένα εικοσιτετράωρο και στη

συνέχεια τα βάζουμε σε μία βαρέλα με νερό για δύο τρεις μέρες. Αυτό σημαίνει επηρεασμό
αποτελέσματος;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Δεν σημαίνει επηρεασμό αλλά είναι ένας δείκτης ακυρώτητος. Δηλαδή
εμένα ή οποιουδήποτε κακόπιστου ή και καλόπιστου που θέλει να ξεφύγει από τη ν ευθύνη αν
δει στο πιστοποιητικό του περιφερειακού εργαστηρίου ότι το πήρες
κάποιους λόγους το πήγες στο περιφερειακό ε ργαστήριο

10 του

5

του μηνός και για

μηνός θα σου πει ότι δεν είναι

συμβατικό δοκίμιο είναι ακυρώσιμο .
Λοιπόν εγώ το μόνο πρόβλημα που δεν έχω λύσει είναι της Παpασκευής τα δοκίμια τι θα

γίνουν, και έχω πει βρέστε κάποιο ιδιωτικό εργαστήριο να ανοίγει το Σάββατο. Διότι είναι
ακυρώσιμα τα αποτελέσματα, από την ώρα που θα φαίνεται ότι το πιστοποιητικό της
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Παρασκευής το πήγες Δευτέρα ή το πήγες την Τρίτη .
Εάν το συντηρήσεις όπως είπες με λινάτσες και νερό και μετά αμέσως το βάλεις στο νε ρό
και το πάς την τέταρτη μέρα στο εργαστήριο δεν υπάρχει πρόβλημα κυρίως φθινόπωρο και
άνοιξη , ψιλοεπηρεάζεται τ ο χειμώνα που το νερό του βαρελιού είναι δέκα έντεκα βαθμούς,
ψιλοεπηρεάζεται προς τα κάτω και ψιλοεπη ρεάζεται προς τα πάνω το καλοκαίρι που είναι

25

βαθμούς στο βαρέλι .
Αρα έχουμε δύο πο δαράκια που πρέπει να πιάσουμε, το νερό και τη θερ μοκρασία. Αν δεν

είνα ι της Παρασκευής ή δεν είσαι σε νησί δεν έχετε κανένα λόγο να δώσετε εύκολη νίκη στο
εργοστάσιο το οπο ίο θα σας πε ι ακυρώσιμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κύριος Βουδικλάρης.
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ στην τελευταία αυτή ερώτηση θα έλεγα ότι υπάρχουν πάντως
κανονισμοί που επιτρέπουν τη συντήρηση των δοκιμίων μέσα στο νερό. Βέ βαια υπ ό την
προϋπόθεση ότι παρακολουθείται η θερμοκρασία του νε ρού. Και πάντως είναι απίθανο να
π ρο κύψει ουσιώδη ς διαφο ρά μόνο από κάποιους βαθμούς θερμοκρασίας νε ρού α ν τυχόν η
θε ρμοκρασία δεν παρακολουθείτε. Λοιπόν τώρα σε ότ ι είπε ο Νίκος Μ αρσέλλος να πω το εξή ς

και δεν έχω κάνει καμία συνεννόηση μαζί του, αν κα ι τα επιμέρους θέματα τα έχου με όλα
κουβεντιάσει. Ο κανονισμός γίνεται από ανθρώπους που είναι όλο ι ειδικο ί και αυτό είναι
μειονέκτημα.

Γι ' αυτό στο δεύτερο στάδιο συζητήσεως του κανονισμού θα πρέπει να υπά ρχει εκπρόσωπος
των χ ρηστών. Είναι αυτοί οι οποίοι τρα βάνε το μαρτύ ριο του να εφαρμόσουν τον κανονισμό.

Αυτά τα οποία πολύ εύκολα λέε ι ο Νίκος Μαρσέλλος, αυτά είνα ι δουλειά του επιβλέποντος
μηχανικού, είναι μία μετάθεση φορτίου σε έναν άνθρωπο που ε ίναι ή δη ο αγορανομικός _

υπεύθυνος για οτιδήποτε στραβό συμβεί σε μία ο ικοδομή ή στο έ ργο. Έχω ζή σει αυτή την
ιστορία δ ιαφό ρων επιτροπών που φτιάχνουν κανονισμούς και όλοι έχουνε το συναίσθη μα ότι

"τώρα εγώ θα σας κάνω ανθρώπους". Αυτό ε ίναι κακό, ε ίναι εξαιρετικά κακό. Στην ίδια αυτή
λογ ική έχουν γράψει ότι τις οποιεσδήποτε εντολές ακό μα κα ι λήψεως δοκιμίων πρέπει ο
επ ιβλέπων μη χανικός να τις δ ίνει γ ραπτώς στον ε ργολάβο ή στον ι διοκτήτη του έ ργου.

Εσείς όλοι συνάδελφοι που εκτελείτε έ ργα αναρωτηθείτε πόσες φορές έχετε δώσει αυτή τη
γραπτή εντολή. Απ' αυτή την άποψη εγώ πιστεύω είναι λύση η γ ραπτή εντολή να παίρνει τη
μορφή αναγ ραφής αυτών των στοιχείων απάνω στον ξυλότυπο, και το έχω πε ι από τις στήλες

του δελτίου του συλλόγου ότι εσύ θα γ ράψεις ότι αυτός ο ξυλότυπος έχει
σκυρόδεμα και επο μένως τα δοκίμ ια που πρέπει να ληφθούν είναι

6ή

50 ή 100 ή 200 κυβικά
12. Τώρα προστ ίθενται

με ρικά στοιχε ία ακόμα και πάλι θα έλεγα ότ ι αυτά τα στοιχεία πρέπει να γραφούν στον

ξυλότυπο, αυτή πρέπει να είναι η γ ραπτή εντολή και νομίζω ε ίναι σκόπιμο να τροποποιηθεί
και ο κανονισμός πάνω σ' αυτό. Αντί δηλαδή ο επιβλέπων μηχανικός να διατρέχει τον κίνδυνο
να τον τ ρέχουν στα δικαστήρια γιατί δεν κράταγε πρωτόκολλο, και δεν ξέρω με πο ιο τρόπο θα

τα στέλνει (με δικαστικό κλητήρα;) τις εντολές του στον ε ργολάβο ή στον επιβλέποντα
μη χανικό; Να είναι δεκτή η αναγραφή τους πάνω στον ξυλότυπο με μία δ ιαφορά, διαφωνώ με

αυτή τη ν αναγραφή του ρυθμού διαστρώσεως.
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ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Αυτός ο ρυθμός είναι εκτός κανονισμού, ήταν πρόταση δ ική μου.
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Οχι δ ιαφωνώ. Τα αυτοκίνητα όλων των εταιριών έχουν ραδιοτη λέφωνο ,
να συνεννοηθούν πότε πρέπει να έ ρθει το επό μενο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί ο επιβλέπων

μηχανικός να αναλάβει αυτή τη συμβατική υποχρέωση , κινδυνεύε ι να αρχίσουν αστικές
απαιτήσε ις εναντίον του διότι δεν τη ρήθη κε ο ρυθμός και δεν ξέ ρω τι άλλο συνέβει με το
εργοστάσιο ή με το μπετόν που ήταν μέσα σε μία βαρέλα και έπη ξε ή οτιδήποτε άλλο. Ήμουν

από τους ευτυχείς, ίσως και ο μόνος, που έκανε παρατηρήσεις στη ν επιτροπή που συνέτασσε.
Δεν τις θυμάμαι όλες αλλά θυμάμαι μερικές που ήταν όλες πρακτικές, είχανε σχέση με τον
επ ιβλέποντα μηχανικό . Ο παλιός κανονισμός και το λέει και ο καινούριος , γιατί βέβαια
εξακολουθεί να υπάρχει η νοοτροπία "τώρα εγώ θα σας κάνω ανθρώπους" , ο παλιός λοιπόν
κανονισμός έλεγε, ότ ι το ξεκαλούπωμα στη ν ο ικοδομή εξαρτάται από τον τύπο του τσιμέντου
που θα χρησιμοποιήσεις. Ο τύπος του τσιμέντου όμως δεν αναγράφεται στα δελτία αποστολής,

επο μένως ο επιβλέπων μηχανικός τυπικά δεν ξέρει πότε πρέπει να ξεκαλουπώσει αφού δεν
ξέ ρει ποιος τύπος τσιμέντου χρησιμοποιήθηκε.
Τα θεωρώ λιγάκι υπερβολικά όλα αυτά τη ς μισής μέρας , ξέρουμε όλοι ότι οι μαστόροι

ξεκαλουπώνουν τα πλαϊνά των δοκών και των στη λών την επο μένη μέρα ενώ όλοι οι
κανονισμοί λένε τη δεύτερη , τα ξέ ρουμε όλοι αυτά, επο μένως είναι υπε ρβολή η οποία πάντως
τυπικά πρέπει να καλυφθεί κατά την άποψή μου με ένα καλύτερο δελτίο αποστολής. Ένα
δελτίο αποστολής που να έχει όλα τα στο ιχεία που χρειάζεται γ ια να μπορεί ο επιβλέπων

μη χανικός να κάνει σωστά τη δουλειά του. Θα έλεγα ότι ιδιαιτ~ρως θα πρέπει να τονίζεται με
μεγάλα γ ράμματα στο δελτίο αποστολής ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να έχει δ ιαστρωθεί
το μπετόν .

Με τον τρόπο που στις διαφημίσεις του καπνίσματος λέει από κάτω προσέξτε το κάπνισμα

βλάπτει σοβαρά την υγεία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τα ίδια μεγ άλα γ ράμματα το δελτίο
αποστολής πρέπει να λέει προσέξτε αυτό το σκυρόδεμα πρέπει να έχει διαστρωθεί μέχρι την

τάδε ώρα, συγκεκριμένη ώρα που να έχε ι επάνω της την πιθανότητα να υπάρχει ή μα μην
υπάρχει επιβραδυντ ικό. Κανένας, ή πάρα πολλοί λίγοι από τους επιβλέποντες μη χαν ικούς

ξέρουν ότι το μπετόν πρέπει να έχει πέσει μέσα σε μιάμιση ώρα ή μία ώρα και πενήντα λεπτά
άντε δύο ώρες από τότε που ξεκίνησε από το ε ργοστάσιο . Ο επιβλέπων μη χανικός, τις αμαρτίες

μας τις ξέ ρω καλά, δεν κάθεται σε όλη τη διάστρωση , παραλαμβάνει οπλισμό κοιτάει λίγο και
μετά φεύγει, κοιτάει αν δουλεύει ο δονητής, αν είναι και φιλότιμος κοιτάει αν υπάρχει και

εφεδρικός δονητή ς και μετά φεύγε ι. Αυτός που μένει, που είναι συνήθως ένας κατασκευαστής
ι διώτης ο οποίος μέχρι τότε μπορεί να ήταν μπακάλης και δεν ξέρει από τεχνολογία
σκυροδέματος, είναι σκόπιμο να βλέπει απάνω μέχρι ποια ώρα πρέπει να έχει τελειώσει τη

δ ιάστρωση . Παρόμοια πράγματα έγ ραφαν για το μέγεθος των κόκκων και τη ν επικάλυψη.
Υποτίθετα ι ότι η επικάλυψη ε ίναι στοιχείο το οποίο πρέπει να γράφεται πάνω στους
ξυλοτύπους και πρέπει να γράφεται πάνω στους ξυλοτύπους γιατί σε μιά επιφάνε ια ενός
σχεδ ίου που μπορεί να είναι και χίλια τετραγων ικά μέτρα μπορεί να υπάρχουν χώροι που
έχουν ιδιαίτερη απαίτηση επικάλυψη ς του ξυλοτύπου, χώροι που μπορεί να βρίσκονται πάνω
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από μηχανές που να προκληθεί ανάφλεξη, χώροι που μπορεί να βρίσκονται πάνω από
μαγειρεία ή υγρούς χώρους, υπάρχουν δηλαδή θέσεις που το πάχος της επικαλύψης πρέπει να
είναι λίγο μεγαλύτερο από ότι είναι σ' ένα χώ ρο γραφείων ή σε ένα χώρο κατοικίας. Αυτό δεν
το ξέρει ο κατασκευαστής εκείνη την ώρα και είναι δύσκολο να το παρακολουθεί ο επιβλέπων

μηχανικός. Αυτό το ξέρει ο μελετητής, σίγουρα όμως ο μελετητής δεν ξέρει ποιος είναι ο
κόκκος των σκύρων που θα χρησιμοποιηθεί στο σκυρόδεμα. Αυτά τα "τώρα πέστε μας το

μέγεθος των σκύρων", είναι προφανές ότι έχουν γίνε ι από ανθρώπους που δεν έχουν κάνει ποτέ
τους επίβλεψη. Και αυτά πρέπει κατά τη δική μου την άποψη να εξαφανιστούν. Στην επιτροπή
έκανα και άλλη μία παρατήρηση. Πόσο είναι το ποσοστό των μεγάλων χαλικιών σε ένα
σκυρόδεμα; Αυτό θα έπρεπε παρακολουθώντας τις καμπύλες του ο κύριος Μαρσέλλος να
μπορεί να μας το πει . Είναι

2%-3%;

Τι πιθανότητα έχει αυτό, το

2%-3%

των κόκκων να πάει

στην κάτω μέρος των οπλισμών ώστε να προκαλέσει τοπική αδυναμία διελεύσεως του
σκυροδέματος και από τα πλάγια, όλα αυτά τείνουν στο μηδέν κατά τη δική μου άποψη και
είναι απλώς θεωρητικiς υπερβολές οι οποίες δεν χρειάζεται να μπαίνουν διότι είναι δυνατόν να

προκαλέσουν κακό. Αντίθετα θα έλεγα θα έπρεπε όλο ι μας να συνηθίσουμε στην ιδέα ότι στις
κατασκευές σκυροδέματος πρέπει να μπαίνουν υποθέματα για να διατηρούν τον οπλισμό στις
αποστάσεις που πρέπει από τον ξυλότυπο και να πετυχαίνουν τις επικαλύψεις που πράγματι
χρειάζεται να είναι σημαντικές και στους καινούριους κανονισμούς υπάρχει μία τάση συνεχώς
να αυξάνονται.

Ενα άλλο σημείο αδυναμίας του κανονισμού είναι το εξής : Κανένας δε θυμάται ότ ι υπάρχει
κάποιος ΑΤΟΕ που λέει ότι το μπετόν Β225 πρέπει να κατασκευάζεται με

350 κιλά τσιμέντο, οι
υπόλοιπες ποιότητες είναι άγνωστες για τον ΑΤΟΕ. Το Β300 πρέπει να κατασκευάζεται με 350
κιλά τσιμέντο υψηλής αντοχής. Ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος λέε ι απλώς ότι

πρέπει να γ ίνεται μελέτη συνθέσεως σκυροδέματος και βλέπουμε ότι "φτύνουμε αίμα" να
φτάσουμε τα

300

κιλά τσιμέντο. Θεωρητικά λένε ότι πρέπει να είναι

270

κιλά αν είναι

επιχρισμένο το σκυρόδεμα, ας μη κοροϊδευόμαστε , τα εργοστάσια παραγωγής σκυροδέματος

μακάρι να φτάνανε αυτό το

270

κιλά το κυβικό που απέχει

80

κιλά τσιμέντο από την τιμή του

ΑΤΟΕ και επειδή η ασυνέπεια στη νομοθεσία είναι επικίνδυνη πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει
εμείς οι χρήστες ή η επιτροπή να βρει μία λύση, πρέπει ο ΑΤΟΕ να γίνει συ μβατός με τον
κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος . Εχω ρωτήσει πολλές φορές τον κύριο Μαρσέλλο και

όλους αυτούς τους "πατριάρχες" της τεχνολογίας σκυροδέματος . Ακούστε όταν μου λες εμένα

ότι θέλεις στην παραγγελία να λέω την κάθιση βοήθαμε να καταλάβω ποιά κάθιση πρέπει να
λέω. Έχω λο ιπόν ένα υποστύλωμα
παραγγείλω. Και έχω ένα

40 επί 40 με 8Φ των 20, πέσμου τι κάθιση πρέπει να
υποστύλωμα 40 επί 40 με 24Φ των 26, πέσμου τι κάθιση πρέπει να

παραγγείλω . Δε λέει κανένας. Είναι εκπληκτικό. Πρέπει να ρωτήσεις ειδικό γ ια να σου πε ι για
να παραγγείλεις μπετόν και επειδή με την ίδια βαρέλα δε ρίχνεις μόνο το υποστύλωμα αλλά
ρίχνεις και πλάκες, δεν κατάλαβα πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός και θα παραγγέλνεις άλλη
κάθιση για το κάθε στοιχείο. Αυτά λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να πάρει το θάρρος
και να κάνει κάποιες υποδείξεις. Για το δελτίο αποστολής πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα
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ιδανικό τυπικό δελτ ίο αποστολής που να είναι υποχρεωτικό γ ια όλες τις εταιρείες και να έχει
όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται για να μπορεί ο επιβλέπων να κάνε ι τη δουλειά του. Ολα
τα άλλα τα είπα και μένει μόνο το ειδικό βάρος σκυροδέματος διότι τελικά η ποσότητα που
παραλαμβάνουμε στο εργοτάξιο είναι όπο ια θέλει να δη λώσει το εργοστάσιο παραγωγής
σκυροδέματος ότι ε{ναι . Διότι δη λώνει εκείνο το ειδικό βάρος σκυροδέματος και επειδή δε
μετρ ιέται ο όγκος αλλά μετριέται το βάρος, και γι' αυτούς ακόμα που έχουν ευαισθησία ή την

επιμονή να ζυγίσουν τη βαρέλα, είναι προφανές ότ ι αν το ειδικό βάρος είνα ι λάθος η ποσότη τα
είναι λάθος. Γι ' αυτό και ξέρουμε όλοι μας πόσο συχνά η ποσότητα τη ς επ ιμετρήσεως διαφέρει
από την ποσότητα τη ν οποία δηλώνει το ε ργοστάσιο ότι μας έστειλε στο έργο. Αυτό που ήθελα
να πω σε όλους ε ίναι το εξή ς: Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε παρατηρήσεις στον
κανονισμό, πρέπει να το θεωρήσει καθένας προσωπική του υποχρέωση . Να δ ιαβάσει το σχέδιο
του κανονισμού και να κάνει παρατηρήσεις ώστε ο κανονισμός να διορθωθεί. Μην ξεγελιέστε
ότι μερικές ορολογ ίες όπως τυπική απόκλιση κ .λ. π . είναι πράγματα που τα έχετε ξεχάσει και

σας καθιστούν αρνητικούς σ' αυτό το ε ίδος ελέγχου . Μην ξεγελιέστε με το να σκεφτείτε ότι
αυτό το έχουν κάνε ι πολλοί σοφοί συνάδελφοι και εσείς είστε πολύ αδαείς για να τους κάνετε
πα ρατηρήσεις. Πρέπει να βρούμε πρακτικούς τ ρόπους να κάνουμε πραγματικούς ελέγχους στο

σκυρόδεμα κα ι να μην φορτωνόμαστε ευθύνες που δεν μπορούμε να τις φορτωθούμε και που δεν
είναι δική μας δουλειά.
Υπενθυμίζω ότι στα ενημερωτικά δελτία του συλλόγου πολιτικών μηχαν ικών που ήταν

αφιερωμένα στο σκυρόδεμα υπάρχει, με πολύ απλό τρόπο γ ραμμένο η θεωρία για το τι είναι
τυπική απόκλιση υπάρχουν παραδείγματα και είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει και ο

συνάδελφος που τα έχει αφήσει πολλά χρόνια και δεν τα θυμάται . Είναι πάρα πολύ εύκολο να
καταλάβει τη ν ουσία της θεωρίας και να κάνει παρατηρήσεις στο νέο σχέδιο του κανονισμού.
Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με ακούσετε.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΤΖΗΣ: Αυτός ο " ρουφιάνος" , το καταγ ραφικό, παίρνε ι κάποια σήματα από
τους ζυγούς που έχετε έτσι δεν είναι; Εσείς πώς πιστοποιείτε την ακρ ίβεια των ζυγώ ν;
Αν υπάρχει μία απόκλιση στο ζυγιστικό σας σύστημα αυτό δημιο υργεί και μία απόκλιση
στην καταγραφή έτσι δεν είναι;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Ο συνάδελφος Φιλιππιτζής έπεσε και αυτός στην παγίδα τη Βουδ ικλάριο,
ο καθένας να θεωρεί το δικό του αντικείμενο ως το πιο ση μαντικό. Μακάρι να φτάσουμε όλες
οι εταιρείες

να έχουν καταγραφικό, να έχουν ζυγ ιστήρια,

δυναμοκυψέλες, να έχουν πρότυπα βάρη,

να

έχουν ζυγιστήρια

με

τα οποία μην τα βλέπεις έτσι έχουν ζυγ ιστεί στο

γραμμάριο. Λοιπόν μακάρι να φτάσουν να κάνουν ένα τσεκάρισμα με αυτά τα πρότυπα βάρη
και από κει και πέ ρα αν δεν υπάρχει η Πυθία η οποία θα έρχεται να παίρνει και να βλέπει με
βούλα και σφραγίδα και να κολλάει και στη ζυγαριά πάνω το σηματάκι, ας φτάσουν όλες οι
εταιρείες να κόψουν βαρίδια να τα βάλουν πάνω στη ζυγαριά να βλέπουν να διορθώνουν τις
απόκλισεις και κάποια στιγμή προφανώς στα πλαίσια ενός

ISO,

χρε ιάζεται η υπηρεσία

διακρίβωση ς οργάνων η οποία βέβαια θα φτάσει να σου λέει ότι τα δεδομένα βάρη σου, η
δ ιαδικασία η οποία βάζεις κ.λπ. είναι η σωστή .
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ενδιαφέρει στη

συγκεκριμένη περίπτωση είναι να μην λειτουργεί λάθος το χειριστή ριο όταν χύνει τσιμέντο.
Οταν το λάθος είναι ποσοστιαίο, το κακό μικραίνει, αλλά οι αναλογίες μεταξύ τους δεν έχουν
διαφορές, δεν κινδυνεύει η αντοχή ή κινδυνεύει λίγο.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Θα πρέπει να αγοράσουν όλοι βαρίδια και να κάνουν μία φορά το μήνα
έλεγχο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο συνάδελφος Κωνσταντάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εγώ θα μιλήσω λίγο σαν συνδικαλιστής. Σ' αυτό το τεύχος που βγαίνει
τώρα στο τοπικό ενη μερωτικό δελτίο έχω γράψει ένα άρθρο που λέει όχι στις ευθύνες που δεν

μας αφορούν. Πραγματικά σαν επιβλέποντες μη χαν ικοί έχου με φορτωθεί ένα σωρό ευθύνες
που πραγματικά δεν μας ανήκουν. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εμείς θέλουμε την αντοχή πάνω
στην κατασκευή.
Πώς θα διαχωρίσουμε τις ευθύνες που μας ανήκουν γιατί δεν τις διαχωρίζουμε, και αν

πάρουμε τα δοκίμια έζω από τη βαρέλα και όχι από το λάστιχο, και τι θα πει ο εργολάβος εμείς
πήραμε τα δοκίμια από τη βαρέλα και δεν το δόνησα εγώ καλά δεν ήρθε η σωστή ένταση από
το λάστ ιχο.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Καμία, δ ιότι το δοκίμιο από το σκυρόδεμα αυτό πάνω στην πλάκα επί
τόπου αντοχή δε σου πουλάει καμία εταιρεία ετο ίμου σκυροδέματος και δεν μπορεί να σου

πουλήσει γιατί δεν μπορεί μία εταιρεία σκυροδέματος να είναι υπεύθυνη για την κακή ή καλή
δόνηση που έκανες και γ ια τη ν καλή ή κακή συντήρηση .
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ : Για την άντληση ;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ : Πώς θα κάνε ις εδώ τη δειγματοληψία όταν θέλεις ας πούμε ένα δείγμα

60

50 ή

κυβικά θα ανεβάσεις καροτσάκι πάνω εκεί; Στην έξοδο του λάστιχου; Μα ο κανονισμός

είναι σαφής σου λέει στην έξοδο της βαρέλας . Θεωρητικά, αυτό που βγαίνει από τη βαρέλα
μπαίνει στην αντλία και πηγαίνει επάνω.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μπορεί το νερό να μπε ι στην αντλία;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ : Στην αντλία δεν μπαίνει νερό.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο πρεσαδόρος άντλησης;
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο πρεσαδόρος. Ο πρεσαδόρος μιλάει στον
οδηγό για να το βάλει, και αν εσύ ξέρεις βλέπεις. Ας πούμε ότι ενώ γυρνάει αριστερόστροφα η
βαρέλα για να αδειάσει , άμα τη δεις να παίρνει ανάποδα στροφές είναι ένα σημείο ότι γίνεται η
αλλοίωση η νοθεία του σκυροδέματος, από τη βαρέλα φεύγει νοθευμένο το σκυρόδεμα. Άρα
παίρνεις στην έξοδο της βαρέλας τα

6 δοκίμια σου

και από κει και πέρα το σκυρόδεμα αν έχεις

κακή δόνηση και κακή συντήρηση είναι δύο άλλοι παράγοντες. Γι ' αυτό και το δικαστήριο

έ βαλε το "σύνορο" ευθύνης μεταξύ του ετοίμου σκυροδέματος και της συμβατικής και επί
τόπου αντοχής.
Τέρμα με εσάς, λένε τα δικαστήρια, "σύνορα" , ευθύνης η έξοδος τη ς βαρέλας. Εκεί δεν το

έχει ακουμπήσει ο εργολάβος. Άρα αν βγει εκεί καλό, το σκυρόδεμα είναι καλό και αν σκάσει
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η πλάκα σου είναι γιατί δεν το συντήρησες εσύ. Να πω και ένα νομικό θέμα με τις γραπτές
εντολές κ.λπ.

Υπάρχει δικαστήριο, έχει τελειώσει αυτή η απόφαση στην Αθήνα, από κάποιο σκυρόδεμα
που δεν είχαν πάρει δοκίμια. Ο γιατρός, ο ιδιοκτήτης, έlCανε μία αγωγή , ζήτησε
εκατομμύρια από τον επιβλέποντα,

από τον εργολάβο και

30

σκυροδέματος . Μετά από δύο χρόνια δικαστική διαμάχη

και

30
11

30

από την εταιρεία
ώρες ακροαματική

διαδικασία, το δικαστήριο αποφάσισε. Αθώο το εργοστάσιο διότι δεν είχε γίνει η λήψη των

6 δοκιμίων από 6 βαρέλες, άρα δεν υπήρχαν δοκίμια συμβαnκά νωπού σκυροδέματος. Αθώος ο
εργολάβος που δεν πήρε τα 6 δοκίμια, διότι έπρεπε να τα είχε πάρει μετά από γραπτή εντολή
του επιβλέποντος, ένοχος 8 μήνες εξ' αμελείας ο μηχανικός γιατί δεν έδωσε τη γραπτή εντολή
που προβλέπει ο κανονισμός, γιατί δε μερίμνησε να παρθούν τα 6 δοκίμια.
• Πιθανώς το πιο έξυπνο απ' όλα είναι να γραφτεί στον ξυλότυπο με μία σφραγίδα, αυτό που
σας είπε ο Θόδωρος ο Βουδικλάρης, ο οποίος γράφει πάνω εlCεί ότι η παρούσα επέχει θέση της
γραπτής εντολής της παραγράφου

15 2 15

του κανονισμού και τελειώνεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ψευτογιάννης.
ΨΕΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μία ερώτηση διευlCρινιστική όσον αφορά τον καθορισμό του
τσιμέντου που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση , διότι μιλήσαμε για ένα ελάχιστο ποσό
συμμετοχής αλλά αυτό μόνο του νομίζω δεν θα έλεγε τίποτα αν δεν οριστεί και ο τύπος του
τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία στιγμή, πριν απαντήσετε κύριε Μαρσέλλο, νομίζω ότι υπάρχει στην
εισήγηση του κυρίου Κερμετζόγλου, ποιότητες του τσιμέντου και χρήση αυτών στο

σκυρόδεμα, μήπως δηλαδή απαντηθεί.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Μία λέξη θα πω μόνο. Η ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο μπαίνει
μόνο 1Cαι μόνο επειδή το τσιμέντο με την εwδάτωσή του φτιάχνει ένα αλκαλικό περιβάλλον
στο σιδηρολmσμό, ας πούμε ότι φτιάχνει ένα ΡΗ

12,5

δεν παίζει ρόλο αν ο τύπος είναι

1.45 ή

2.35 τόσο πολύ, όσο παίζει ρόλο η ποσότητα δηλαδή και ο τύπος 2.35 τα 270 κιλά είναι δεκτός,
και ο τύπος 1.45, 270 κιλά είναι δεκτός γιατί και οι δύο προκαλούν το ίδιο αποτέλεσμα
αλκαλικού περιβάλλοντος και προστατεύουν με τον ίδιο τρόπο τον οπλισμό από τη διάβρωση .
Ο λόγος που βάζουμε, ξαναλέω, την ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου δεν είναι η αντοχή,
είναι η προστασία του σιδεροπλισμού μας από τη διάβρωση. Αυτά τα φαινόμένα·τα έχουμε δει
στο εξωτερικό στην Ελβετία στη Σιγκαπούρη, έχει γράψει και ένα βιβλίο ο κύριος Τάσιος με
την κυρία Λυγιζάκη. Ανθεκτικότητα του οπλισμένου σκυροδέματος. Αναλύει μέσα εκεί τι
έχουν πάθει αυτές οι χ.ώρες που δεν χ.ρησιμοποίησαν τις ελάχιστες περιεκτικότητες τσιμέντου
και τι σημασία έχ.ει η περιεκτικότητα του τσιμέντου με το

durability

του σκυροδέματος.

Να συμπληρώσω πάνω στο ερώτημα για τον τύπο του τσιμέντου καθώς και η περιοχή
κάθισης

sl, s2, s3, s4. Συμφωνώ με το Θόδωρο το

Βουδικλάρη ότι θα πρέπει πια να αναγράφετε.

Μπαίνει από την πίσω πόρτα, στο δελτίο αποστολής, ώστε μία και θα έχ.ετε τις ευθύνες εσείς

αυτού του πράγματος να μπορείτε να έχετε τα στοιχεία ότι πράγματι ήρθε ένα σκυρόδεμα με
αυτό τον τύπο και με εγγυημένη από το εργοστάσιο κάθιση

1Ο

με

15

εκατοστά ώστε να
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μπορείτε να ελέγξετε και το εργοστάσιο. Προφανώς πάμε ίσως για ένα τυπικό ιδανικό δελτίο
αποστολής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω άλλο ή ταν το ύφος της ερώτησης.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ξεκαθαρ ίστηκε δηλαδή ότι η ποσότητα του τσιμέντου, το όριο της
ποσότητας δεν αφορά τις αντοχές αλλά αφορά το αλκαλικό περιβάλλον. Απλώς γι' αυτό το

σκυρόδεμα ο κανονισμός λέει ότι, όταν έχου με ανεπίχρηστο πρέπει να βάλουμε
τσιμέντο. Εκείνο που πειράζει είναι η αλκαλ ικότητα, δημιουργείται ένα ΡΗ γύρω

300 κιλά
στο 12.5 το

οποίο δημιουργεί ένα ένυδρο οξείδιο του σιδήρου το οποίο παίζε ι το ρόλο του προστατευ
τικού, προστατεύει το σίδερο. Όταν για κάποιο λόγο ακριβώς πέσει αυτό το ΡΗ φτάσει γύρω
στο

9,

τότε σπάει αυτό το ένυδρο οξείδιο του σιδήρου που υπάρχει και αρχίζει η διάβρωση,

γίνεται η ενανθράκωση του σκυροδέματος.

Γι' αυτό , καλό θα είναι να μην αφαιρούμε και τα

καλούπια αμέσως, όπως είπε ο κύριος Μαρσέλλος

και ο κύριος Βουδικλάρης, διότι η

ενανθράκωση είναι πολύ πιο γρήγορη όταν αφαιρέσουμε τα καλούπια ... έστω και τα πλαϊνά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία

..

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ : Στον και νούργιο κανονισμό λέει ότι ο μηχανικός θα μπορε ί να επιβλέπει

μέχρι τρία εργοστάσια και ότι θα πρέπει να υπάρχουν αρχεία και όλα αυτά. Πως θα τα
επιβάλεις αυτά στο σκυρόδεμα γιατί και τώρα υπάρχουν αυτά και κανείς δεν τα τηρεί με
αποτέλεσμα εμείς να ελεγχόμαστε. Γιατί να ελεγχόμαστε. Ο κανονισμός πάλι μας επι βαρύνει
ενώ οι άλλοι μένουν ανεξέλεγκτοι.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ : Το φύλαγα γιατί είναι μπαρούτι αυτή η ερώτηση, πριν είπα μοίρασα τα
τέσσερα "μπιλιετάκια" , στο μη χανικό, στο ε ργοστάσιο, στο λατομείο , και στους επιστήμονες
του κανονισμού, που αλλάξανε τα κριτήρια. Το πέμπτο μπιλιετάκι που πρέπει να μοιραστεί
είναι προς την πολιτεία. Η πολιτεία είναι ο μεγαλύτε ρος ένοχος αυτή τη στιγμή, από τους
άλλους παράγοντες που ανέφερα, διότι πρέπει να εκδόσει την υπουργική απόφαση για επιβολή

προστίμων σε πα ραγωγούς υλικών εκτός προδιαγραφών , και η νο μοθεσία αυτή βγήκε, είναι το
περίφημο άρθρο

21

του νόμου

141 8

του

1984

και στο άρθρο

π ρόστιμα σε παραγωγούς υλ ικών εκτός προδιαγραφών έως

3

21

έλεγε ότι θα επ ιβάλλονται

εκατομμύρια δ ρχ. με Προεδρικό

Διάταγμα που θα εκδοθεί.

Περάσανε επτά

(7)

Προεδρικό Διάταγμα

χρόνια από το

393/91

1984

και ευδόκησαν, άλλη κυβέρνηση , να βγάλουν το

που έλεγε ότ ι τα πρόστιμα θα είναι έτσι θα κλιμακώνονται με

αυτές τις επιτροπές οι οποίες θα λειτουργήσουν σύ μφωνα με υπουργική απόφαση που θα
εκδοθεί και αυτή από το ΚΕΔΕ. Από το

'9 1 και

μετά δεν έχει εκδοθεί το λεγόμενο ποινολόγ ιο

για όλες τις παραβάσεις με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να διαπ ιστώνουν τα περιφερειακά
εργαστή ρ ια σωρεία παραβάσεων, και επειδή δεν έχει βγει το ποινολόγιο, που προβλέπει το

ΠΔ393 , που προβλέπει ο

1418, να μη ν μπορούν να επιβληθούν οι ποινές.

Το πιο αστείο από όλα

είναι ότι στο τελευταίο νόμο περί δη μοσίων έργων αναθεωρήθηκε το άρθρο
βουλευτές έκριναν ότ ι το πρόστιμο των

3.000.000

21 γιατί

κάποιοι

είναι πάρα πολύ λίγο και το έκαναν

25.000.000 αλλά δεν έχει βρεθεί ο μηχανισμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον όριο τα
25.000.000, με υπουργική απόφαση στους παραγωγούς υλικών εκτός προδιαγραφών αλλά δεν
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έχουμε το ποινολόγιο, πώς θα επιβληθεί, ποια θα είναι η επιτροπή, τι θα τσεκά ρει και πώς θα
επιβάλει το πρόστιμο. Να ένα αίτημα λοιπόν προς το ΤΕΕ, ας ξεκινήσει από το Βόλο, και εγώ
δεν ντρέπομαι να το πω Θόδωρε, αφού "κοιμάται" το κεντρικό ΤΕΕ, εγώ το έχω πει

48

φορές

στο κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο, σαν επιστημονική επιτροπή , ας ξεκινήσει η επανάσταση

από το Βόλο , γράψτε το εσείς να βγει το ποινολόγιο .
Ορίστε και μιά πρόκληση γ ια το τοπικό τμήμα του ΤΕΕ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οι αντλίες δε συμμετέχουν καθόλου στην τελική ποιότητα του σκυροδέ
ματος. Μικρές διατομές σωληνώσεων κ.λπ ..

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Αν πάρεις κάποια οριακή περίπτωση μικρής αντλίας κακοσυντηρημένης .
Απλώς το μόνο που απαγορεύεται είναι οι σωληνώσεις στις αντλίες ή ο ι σωληνώσεις στ ις
σκυροδετήσεις από πασσάλους απαγορεύεται να είναι από αλουμίνιο διότι όπως σέρνεται το
σκυρόδεμα μέσα από το σωλήνα παράγονται φυσαλίδες υδρογόνου οι οποίες μένουν μέσα μετά
στο σκυρόδεμα. Απαγορεύονται λοιπόν οι αλουμινένιες σωληνώσεις.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ο κανονισμός δεν δέχεται τη δειγματοληψία στην άκρη της σωλήνας;
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Δεν μπορείς να κάνεις δειγ ματοληψία σωστή απάνω εκεί, αντιπροσωπευ
τηcή του υλικού. Υποτίθεται,

όπως αδειάζε ι το σκυρόδεμα από τη βαρέλα, θα πρέπει , όπως

χύνεται από τη σέσουλα το υλικό, χωρίς να γίνει καμία διαταραχή , να γυρίσεις τη σέσουλα να
ρίξεις στο καροτσάκι και μάλιστα οι ξένοι κανονισμοί λένε ότι συνεχίζεις, να αδειάζεις την
πρέσα, ξαναγυρ ίζεις και το κάνεις

4

φορές, για να αποκτήσεις το μεγάλο δείγμα και να το

κάνεις ομοιογενές και από αυτό, το ομοιογενοποιημένο δείγμα, παίρνεις το ένα δοκίμιο και τη
μία κάθιση. Πράγμα το οποίο δε γίνεται επάνω. Φανταστείτε το σκυρόδεμα όπως βγαίνει από

την αντλία και πέφτει και εκτινάσσονται χαλίκια, δεξιά κι
καροτσάκι στον 4ο όροφο

αριστερά από πού θα ανεβάσεις

για να πάρεις το δείγμα και να το ξανακατεβάσεις κάτω για να

πάρεις το δοκίμιο και πού θα συντηρηθούν τα δοκί μια επάνω. Δη λαδή ε ίναι ένα σωρό τεχνικά
προβλήματα και θέματα απόμιξης και αποδιοργάνωσης του σκυ ροδέματος. Θά' θελα ακόμα

τρεις τέσσερις σκέψεις να ακούσουμε, μη φύγω στη ν Αθήνα, θέλω το ζωντανό δ ιάλογο, και μην
ακούτε τον κύ ριο Βουδικλάρη που λέει ότι εμείς ήμαστε οι ειδικοί καρεκλοκένταυ ροι . Ισα- ίσα

εμείς αγωνιούμε και δε θέλουμε δεύτερη φορά, μετά από άλλα

9

χρόνια, να ξαναέ ρθουμε εδώ

και να σας πούμε συνάδελφοι , ξανακάναμε λάθος ξανακαταστρέψαμε άλλη μία γενιά.

Πέστε μας από τώρα, δε χρειάζεται να βγάλουμε έναν ανεφάρ μοστο τέλειο κανονισμό. Γι '
αυτό γίνεται αυτή η ζωντανή παρουσίαση για να μας πείτε όλα αυτά τα σημεία, εγώ έχω
σημειώσει ένα σωρό πράγματα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Υπάρχει κάποια τροποποίηση τη ς αντλίας σε διατομή, μπο ρεί να
δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στις αντοχές;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Οχι το μπετόν που μπαίνει μέσα στην αντλία είναι αυτό που βγαίνει.
Η απόμιξη είναι θέμα συνθέσεως κατ' αρχάς του σκυροδέματος και είναι θέμα συντήρησης
της αντλίας. Θα με κάνετε να βωμολοχήσω, αλλά όταν ήμουνα στη Τζέντα με φώναξε ο

Αμερικάνος την ώρα της σκυροδέτησης και μου λέει"έλα εδώ μικρέ να δεις πώς είναι το
καλό .... όπως φεύγει από το βόδι

..

έτσι πρέπει να φεύγει το σκυ ρόδεμα". Αν δε βγαίνει λοιπόν

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
το σκυρόδεμά σου σε πυρήνες περίπου
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ή έχεις κάνει λάθος, θέλει παραπάνω άμμο,

θέλει παραπάνω υλικό πιο συνεκτικό, κόψε γαρμπίλι, ή έχεις κακή αντλία. Σε τέτοια λοιπόν
περίπτωση που πέφτετε σε αντλία που πέφτουν τα χαλίκια, την έχω δει αυτή την περίπτωση, τα
χαλίκια από δω, το γαρμπίλι από κει ο τσιμεντοπολτός από την άλλη ή είναι πρόβλημα

αντλίας, ή είναι πρόβλημα στεγανών, τσιμούχες κ.λπ. ή είναι πρόβλημα μελέτης συνθέσεως.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Μιλήσαμε για τους μηχανικούς για τις εταιρείες, με τους υπεργολάβους τι
γίνεται, από άποψη πιστότητας;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Αυτό είναι πτυχίο ιδιωτικών έ ργων. Οι υπεργολάβοι τι να σου κάνουνε .
Εμείς μιλάμε για τεχνολογία σκυροδέματος, ένας καινούριος κανονισμός γεννιέται αυτή τη
στιγμή, έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε στη γέννα, στείλτε τις παρατηρήσεις γραπτώς,
πέστετα προφορικώς τώρα, ας γίνει ζύμωση , θα ακούσουμε και την άποψη του περιφερειακού
εργαστηρίου. Εγώ είχα φτιάξει αυτή τη διαφάνεια, την είχα πει και στην Κέρκυρα. Έρχεται

ένας ιδιοκτήτης και λέει ότι αυτό το σκυρόδεμα είνα ι κακό, πάει λοιπόν ο ιδιοκτήτη ς και λέει
το μπετό δεν είναι καλό. Ποιος φταίει; Καλή ώρα λέει ο ιδιοκτήτης φταίει ο εργολάβος ή ο

υπε ργολάβος. Πας στον υπε ργολάβο και του λες, έλα εδώ μάστρο-Μήτσο τι μπετόν είναι αυτό.
Δε φταίω εγώ σου λέει ο υπεργολάβος, φταίει ο μηχανικός ο οποίος δεν έκανε σωστά την

επίβλεψη. Πας στο μηχανικό και σου λέει φταίει το εργοστάσιο που δεν έστειλε καλό
σκυρόδεμα, πας στο εργοστάσιο και του λες γιατί κύριε δε βγάζεις καλό σκυρόδεμα, εγώ δε
φταίω, φταίει το λατομείο , πας στο λατομείο και του λες έλα εδώ κύριε λατομείο γιατί δε
βγάζεις κοκκομετρική διαβάθμιση με τις ανοχές, γιατί δεν έχεις εργαστήριο γιατί δεν έχεις

αυτό κ.λπ., δε φταίω εγώ σου λέει φταίει το κράτος που δε μου δίνει ούτε λατομικές ζώνες ούτε

20

χρόνια άδεια λειτουργίας. Πας στο κράτος του λες γιατί δε δίνεις λατομικές ζώνες και

20

χρόνια άδεια στο λατομείο, δε φταίω εγώ φταίνε οι δήμοι, πας στους δήμους φταίνε αυτοί
φταίνε οι ιδιοκτήτες και ο κύκλος της ποιότητος έχει κλείσει. Δεν ξέρω, εγώ λέω ότι φταίμε
όλοι, εγώ φτιάχνω ένα κανονισμό λίγο πιο τέλειο απ ' ότι θα έπρεπε ή ανεδαφικό, εσείς που μας
αφήνετε ο μηχανικός, το εργοστάσιο, είναι αυτό που λένε "γύρω

- γύρω όλοι και στη μέση η

ποιότητα".

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό για τα

4 "δεν" που δημιουργεί ζημιογόνες επιχειρή σεις είναι

πραγματικότητα;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Σαφώς . Εγώ δούλευα σε μία ζημιογόνα επιχείρηση και είμαι εδώ γιατί με
απέλυσε η επιχείρηση διότι δεν μπορούσε άλλο να είναι ζημιογόνος και άρχισε να αποδύει.
Τα

4

" δεν " είναι:

Δεν κλέβω στην ποιότητα, δεν κλέβω στην ποσότητα, δεν πουλάω χωρίς Φ.Π.Α, δεν πουλάω
σε αυθαίρετα, μαθηματικά αποδεδειγμένα είμαστε ζημιογό να.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : Να ρωτήσω γ ια το αυθαίρετο πως μπορεί να εξασφαλιστεί. Αναγράφεται η
άδεια πάνω στην παραγγελία;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Δύο τρόποι. Για το αυθαίρετο (πάλι κλέβω τη δόξα του Βουδικλάρη) ο
ένας τρόπος είναι αυτός που είπες, να αναγράφεται στο δελτίο αποστολής, η άδεια της
οικοδομής . Ο δεύτερος είναι αυτό που είπε, "δεν καταλαβαίνω τίποτα παλικάρια, βάλτε τόσους
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αστυνόμους όσες βιομηχανίες είναι στην Αττιιcή". Λοιπόν οι αστυνόμοι αντί να πηγαίνουν για
τους χούλιγκαν στα γήπεδα, νύχτα μέρα να είναι απ' έξω, γιατί τα εργοστάσια που στέλνουν
στα αυθαίρετα τι κάνουν. Εγώ μπήκα μέσα σ' ένα εργοστάσιο και είχε κρεβάτια. Τι τα θέλετε
τα κρεβάτια; ρώτησα. "Κοιμούνται λέει οι οδηγοί τη μέρα". Νύχτα, λέει, ξυπνάμε 8, 9 η ώρα
και πηγαίνουμε και το ρίχνουμε. Άρα θα κάθεται απ' έξω ο αστυνομικός και δεν θα τον αφήνει
να λειτουργήσει.

ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ εκτός από αυτό είχα κάνει μία πρόταση στον περασμένο υπουργό

οικονομικών τον κύριο Γαλενιανό που υποθέτω δεν έφτασε ποτέ σ' αυτόν. Οι υπουργοί μη
νομίζετε ότι έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Τη μεγάλη δύναμη την έχουν οι παρακοιμώμενοι

γραμματείς και το γράμμα δεν φτάνει στον υπουργό. Θα το ξανακάνω όμως τώρα στο Λαλιώτη
με αφορμή την εντολή που έδωσε στις Νομαρχίες για τη δίωξη των αυθαιρέτων. Και αυτή είναι
απλή και σαφής. Θα συνδυαστεί το κυνήγι της αυθαιρεσίας με την προσπάθεια της διώξεως της
φοροδιαφυγής. Πώς:

Με τον εξής τρόπο. Ολες οι βιομηχανίες τσιμέντου ξέρουν σε ποιους στέλνουν το τσιμέντο
τους. Αυτό τον κατάλογο λοιπόν σε πια βιομηχανία σκυροδέματος έστειλε και πόσο τσιμέντο
κάθε βιομηχανία τσιμέντου, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί. Και οι βιομηχανίες
τσιμέντου δε νομίζω ότι έχουν δυνατότητα να ξεφύγουν από αυτά τους τα λογιστιιcά και να
δώσουν εσφαλμένα νούμερα.

Επομένως ο υπουργός οικονομικών μπορεί να βρει για κάθε εργοστάσιο σκυροδέματος
πόσο τσιμέντο πήρε σ' ένα χρόνο. Εάν το διαιρέσει ας πούμε με το

300,

δε λέω εγώ

270

ή

οποιοδήποτε άλλο, είναι σίγουρο το πόσα κυβιιcά μπετόν πούλησε αυτό το εργοστάσιο

τσιμέντου. Εάν τα απογραφικά του δελτία δεν δείχνουν αυτή τη ποσότητα το υπόλοιπο πρώτον:
είναι φοροδιαφυγή, δεύτερον είναι αυθαίρετα διότι μόνον αυτοί ενδιαφέρονται να μην έχουν
δελτίο αποστολής, επομένως τους βουτάει ο υπουργός οικονομικών και τους πατάει το
πρόστιμο της φοροδιαφυγής, και τους βουτάει ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και τους πατάει το

πρόστιμο του αυθαιρέτου και έτσι ελέγχεται η κατάσταση . Σας βεβαιώνω ότι αν όλοι αυτοί
ήξεραν ότι κρύβοντας όλες αυτές τις ποσότητες είχαν τον κίνδυνο να κλείσουν δεν θα έκαναν
τη δουλειά την οποία κάνουν. Το να πουλάν δηλαδή τη νύχτα το μπετόν το οποίο οι κανονικές
εταιρείες πουλάν στο ένα τέταρτο της τιμής. Έχω πάρει λοιπόν την απόφαση την οποία σας
έχω πει, το γράμμα ήταν ήδη γραμμένο από τον παλιό υπουργό και δεν έχω παρά να το
επαναλάβω στον καινούριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν να πούμε μία δύο ερωτήσεις και να συνεχίσουμε γιατί έχουμε
ξεσύρει. Φυσικά δεν θα κάνουμε ερωτήσεις συζήτηση μετά τον κύριο Φλέγκα, θα κάνουμε ένα
διάλειμμα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση για τον κανονισμό σκυροδέματος. Ολα αυτά
είναι πολύ ωραία και ενδιαφέροντα αλλά πρέπει να μας ενδιαφέρει ο τελικός καταναλωτής.
Εκεί νομίζω πρέπει να αποβλέπουμε να έχουμε σπίτια γερά ικανά να ζήσει μία οικογένεια και

όχι αν το κράτος θα πάρει το Φ.Π.Α του.

Νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να υπάρχει

προληπτικός έλεγχος, και η δική μου εμπειρία λέει ότι δεν υπάρχει, στη διακίνηση του
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προϊόντος. Πριν κάποια χρόνια γινόταν. Το τοπικό εργαστήρ ιο στο δρόμο να παίρνει δοκίμια
να κοιτάζει αν πραγματικά έχουν την ποιότητα και να τα ζυγίζει. Και φοροδιαφυγή δε θα
έχουμε γιατί στο Βόλο δεν υπάρχουν αυθαίρετα όσα υπάρχουν στην Αθήνα .. Κινδυνεύουμε να
χάσουμε την ουσία που είναι γερές κατασκευές και οχι

αν το κράτος θα κερδίσει ή όχι.

Προτείνω να υπάρχει προληπτικός έλεγχος. Ελεγχος αξιοπιστίας παραγωγής δυναμικότητας

και ε ργατικότητας των εργοστασίων.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ : Αυτό ακριβώς λέω, υπήρχε ο αιφνιδιαστικός αγορανομικός έλεγχος, ο
αυτεπάγγελτος έλεγχος, υπήρχε η περίφη μη εγκύκλιος Ε21 του

198 1

και συμμετείχα το

'85

στην κατάργησή της και την αντικατάσταση με τον προληπτικό έλεγχο που σας είπα πριν.
Τώρα ενισχύουμε ακόμα παραπάνω τους προληπτικούς ελέγχους. Δηλαδή πρόληψη είναι οι
πηγές παραγωγής των υλικών, τα εργοστάσια ετοίμου σκυροδέματος να μη λε ιτουργούν έτσι ,
αλλά να υπάρξουν προϋπόθεσης λειτουργίας που θα λέγονται μηχανικός, εργαστήρια, μητρώα,
διαγράμματα και δυνατότητα μέσω του Π.Δ.

393

α ιφνιδιαστικού ελέγχου όχι του υλικού αλλά

των διαδικασιών. Δη λαδή να πάρω το περ ιφερε ιακό εργαστήριο να τσεκάρει κάθε δύο τρεις

ημέρες ένα εργοστάσιο και να βλέπει έχει μη χανικό έχει εργαστήριο έχει μητρώα έχει
ελέγχους, και αν θέλε ι μπορεί να κάνει αιφνιδιαστικούς ελέγχους με

6

δοκίμια από

6

βαρέλες

στο έργο. Το να σταματήσεις, σαν χωροφύλακας μία βαρέλα, για να πάρεις δείγμα, αυτό είναι
καταστολή, εμείς κάνουμε πρόληψη, οι πηγές των υλικών να λε ιτουργούν καλύτερα. Η πρώτη

φάση αυτής της π ρόληψης είναι αυτά τα μέτρα που είπαμε στον κανονισμό, η δεύτε ρη φάση
είναι αυτά που εξήγγειλε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και η οποία είπε ότι από το
στην ογδόη, Η' τάξη εταιρειών, θα ζητήσουμε
Και από το μεσοδιάστημα'

95 έως' 97

ISO 9002

1997

θα ζη τήσουμε διασφάλιση ποιότητος.

θα ζητήσουμε σε κάθε διακήρυξη στις δημοπρασίες των

δη μοσίων έργων να μπαίνουνε τα λεγόμενα προγράμματα δ ιασφάλιση ς έργων . Και έφτιαξε μία
επιτροπή ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΧΩΔΕ ο Κώστας ο Γείτονας,

6

Απριλίου, στην οποία

μετέχω κιόλας, η οποία φτιάχνει αυτή τη στιγμή, οδηγίες για τα λεγόμενα προγράμματα
διασφάλισης ποιότητος του συγκεκριμένου έργου.

Δη λαδή για το κάθε έργο από το

Σεπτέμβριο, από το Δεκέμβριο δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό, που θα δημοπρατείται, οι
εταιρείες που θα λαμβάνουν μέρος στο δ ι αγωνισμό θα υποβάλουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα

διασφάλισης της ποιότητος, δηλαδή θα λένε στο ΥΠΕΧΩΔΕ πώς "θα τους δέσει τα χέρια". Θα
λένε με ποιές διαδικασίες, με ποιό πρόγραμμα, ποιοί άνθρωποι θα κάνουν, ποιά πράγματα
προκε ιμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του έργου. Αυτό λέγετε πρόγραμμα ποιότητος. Το δε

'97 ή '98 θα ζητήσουμε πλέον η εταιρεία η ίδια να οργανωθεί και να έχει τα εχέγγυα ότι
διασφαλίζετε η ποιότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών της, δηλαδή να πάμε στο ISO 9002.
Ολα αυτά είναι πρόληψη. Προς θεού μη ξαναγυρίσουμε πίσω στο σκεπτικό περνάει η βαρέλα
τη σταματάω παίρνω ένα δοκίμιο αυτό δεν κάνει τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν πάμε σε

ISO 9002 πρέπει μετά. όλη

η αλυσίδα να είναι πιστοποιημένη έτσι;

Εάν δεν υπάρχει άλλη ε ρώτηση να πάμε σε διάλειμμα και ξεκινάμε με τον κ. Φλέγγα και τον
κύριο Βουδικλάρη αν δεν έχετε αντίρρηση.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ : Αν δεν τηρήσατε τις διατάξεις του κανονισμού, δηλ . η διάστρωση να γ ίνετε
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όχι με σάρωμα αλλά να γίνετε σε μία στρώση με δόνηση ίση με την ακτίνα ενεργείας του

δονητή που θα πηγαίνει ξανά δίπλα κ.λπ., να γίνε ι με το σωστό τρόπο η δόνηση, η διάστρωση ,
η συμπύκνωση , η συντήρηση όλα αυτά, προφανώς μιλάμε γ ια μείωση

30, 40, 50

κιλά την επί

τόπου αντοχή από την πραγματική. Ο κανονισμός σου δίνει εργαλεία πως να πετύχεις επί
τόπου αντοχή ίση με τη συμβατική . Σου λέει κάνε έτσι τη δόνηση , κάνε έτσι τη διάστρωση ,
από τόσο ύψος, να πέφτει έτσι, να μη γίνετε η απόμιξη. Έχει ένα σωρό εργαλεία μέσα και σου

λέει πως να πετύχεις επί τόπου αντοχή ίση με τη συμβατική. Προφανώς αν δεν κάνεις τίποτα
και τα αφήσεις στα χέρια του υπεργολάβου πάμε σε άλλη αντοχή. Είχα γράψει ένα γράμμα το
οποίο δεν το δημοσίευσε τότε ο Θόδωρος

Βο υδικλάρη ς γιατί μου είπε ότι άμα το πιάσει

κανένας δικηγόρος μετά θα πηγαίνουνε σε όλα τα δικαστήρια. Το γράμμα ξεκίναγε ως εξής: Ο

κύριος Μαρσέλλος στο δήμο και θα έλεγα. " Αγαπητοί βιομήχανοι καλησπέρα σας" και θα μου
έλεγε ο κύριος Φιλιππιτζής είναι πολιτικοί μη χανικοί εδώ, αγαπητοί βιομήχανοι καλησπέρα

σας, και θα σας έλεγα, μα δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι είσαστε "μικροί βιομήχανοι", ότι
παίρνετε μία πρώτη ύλη , ένα νωπό σκυρόδεμα και

μέσα από διαδικασίες διάστρωσης,

συμπύκνωση ς, συντήρησης παράγετε ένα μεταποιημένο προϊόν που λέγετε σκληρυμένο

σκυρόδεμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τις ιδιότητες του πρώτου. Είσαστε μικροί
βιομήχανοι με αποδοχές εργάτη βέβαια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος Φλέγκας χη μικός μηχανικός, τμηματάρχης του περιφερειακού

εργαστηρίου Θεσσαλίας θα μας αναπτύξει το θέμα "έλεγχος σκληρυμένου σκυροδέματος."
Κ.ΦΛΕΓΚΑΣ: Ως γνωστόν,

οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του

σκληρυμένου σκυροδέματος δ ιακρίνονται σε α) Έμμεσες ή μη καταστρεπτικές μεθόδους και

β) σε άμεση ή καταστρεπτική μέθοδο (αποκοπή και έλεγχος σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος
που είναι γνωστά σαν "καρότα"). Οι μη καταστροφικοί μέθοδο ι χρησιμοποιούν συσκευές με τις
οποίες μετρούνται ιδιότητες του σκυροδέματος, ο ι οποίες σχετίζονται με την αντοχή του, και
με κατάλληλα νομογραφήματα οι μετρήσεις αυτές μετατρέπονται σε αντίστοιχες αντοχές του
σκυροδέματος. Εφαρμόζονται τέσσερις κυρίως μέθοδοι:

1)
2)
3)
4)

Κρουσιμέτρηση

Μέθοδος δι' εξολκεύσεως ήλου
Μέθοδος δι' υπερήχων

Μέθοδος δια ραδιοϊσότοπων Οι έμμεσοι ή μη καταστροφικοί μέθοδο ι είναι ένα καλό

βοήθημα του μηχανικού για μία ταχεία εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος αλλά
συνήθως έχουν μεγάλη διακύμανση σε σχέση με την πραγματική τιμή , γι' αυτό δεν είναι

ασφαλείς και πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν μία κατά προσέγγιση εκτίμηση της αντοχής
του σκυροδέματος. Είναι όμως ένα πρόσφορο και ασφαλές μέσο εκτίμηση ς της ομοιομορφίας
του σκυροδέματος της κατασκευής. Συνήθως για τη χρησιμοποίηση των έμμεσων μεθόδων
παίρνουμε πρώτα δοκίμια νωπού σκυροδέματος ή αποκόπτουμε πυρήνες σκληρυμένου
σκυροδέματος. Στα δοκίμια αυτά υπολογίζουμε την αντοχή με την έμμεσο μέθοδο και εν

συνεχεία κάνουμε τη θραύση των δοκιμίων και βγάζουμε μία συσχέτιση των αποτελεσμάτων
της αμέσου και εμμέσου μεθόδου και βάσει αυτής της συσχέτισης μπορούμε να κάνουμε ένα
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>υ

γρήγορο έλεγχο της αντοχής του σκυροδέματος όλης της κατασκευής ή να προσδιορίσουμε

η,

την αντοχή σε κάποια σημεία της κατασκευής που είναι δύσκολο να αποκόψουμε πυρήνες

τί

(καρότα). Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ .Σ.) που ισχύει, όπως και οι

τί

Κανονισμοί άλλων χωρών, για τους ελέγχους συμμόρφωσης και για την εκτίμηση της αντοχής

i,

παλιών κατασκευών, αποκλείει τις εμμέσους μεθόδους και τις χρησιμοποιεί μόνο παράλληλα

υ

με δοκίμια ή πυρήνες όταν απαιτείται ο έλεγχος όλης της κατασκευής. Γι' αυτό θα ασχοληθώ

α

με την άμεση μέθοδο . Η άμεση μέθοδος με αποκοπή πυρήνων σκυροδέματος (καρότων) και ο

ο

έλεγχός τους σε θλίψη είναι ο πιο ασφαλής τρόπος ελέγχου σκληρυμένου σκυροδέματος και το

ι

μόνο που δέχεται ο Κ .Τ.Σ. Οι πυρήνες χρησιμοποιούνται σε δύο περιπτώσεις: α) Για τον

)
)

έλεγχο πρόσφατα διαστρωθέντος σκυροδέματος το οποίο ελέγχθηκε με τον Κ.Τ.Σ. και δεν
ικανοποίησε τα κριτήρια συμμόρφωσης. β) Για την εκτίμηση της σημερινής αντοχής
σκυροδέματος παλιών κατασκευών. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι
στην πρώτη περίπτωση γίνεται εκτίμηση της συμβατικής αντοχής του σκυροδέματος γι' αυτό
γίνεται αναγωγή της αντοχής στις

28

ημέρες και υπεισέρχεται συντελεστής συντήρησης ενώ

με τη δεύτερη βρίσκεται η αντοχή της κατασκευής κατά την ημέρα του ελέγχου χωρίς αναγωγή

στις

28 ημέρες

και χωρίς συντελεστή συντήρησης. Θα κάνω μία παρένθεση για να αναφέρω εν

συντομία τα κριτήρια συμμόρφωσης. Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστούν από επόμενο. ομιλητή.
Ο αριθμός των

δοκιμίων είναι διαφορετικός για κάθε κατηγορία σκυροδέματος. Στον

παρακάτω πίνακα φαίνεται η συχνότητα δειγματοληψίας.

Είδος σκυροδέματος

Αριθμός δοκιμίων

Θέση
δε ιγματοληψίας

ανά ημέρα ή

ή ανά 150 m σκυροδέματος
12 για πάνω από 150 m3

Στην εξοδό του

Έτοιμο σκυρόδεμα

Εργοταξιακό
σκυρόδεμα
μικρών έργων

6 ανά ημέρα ή 150 m3 σκυροδέματος
3
12 για πάνω από 150 m

του αναμικτήρα

15 - 60 σε δοκιμαστικά αναμίγματα
12 δοκίμια ανά ημέρα γ ι α
τις 3 πρώτες ημέρες
3 δοκίμια ανά ημέρα γ ια

Στην εξοδό
του αναμικτήρα

6

Εργοταξιακό
σκυρόδεμα
μεγάλων έργων

1

11 φορτία αυτοκινήτων

αυτοκ ινήτου
μεταφοράς

Στην εξοδό

τις επό μ ενες ημέρες
ανεξάρτητα από την ποσότητα

Για να αποφανθούμε εάν το σκυρόδεμα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ.

εξετάζουμε κατά πόσο ικανοποιούνται οι κανόνες αποδοχής των αντίστοιχων κριτηρίων
συμμόρφωσης:
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Κριτήρια Συμμόρφωσης
π

1.

s

Κριτήριο Α (Μικρών έργων)

Χ6 ? FCK

+ 1.40 S

Xi ? FCK - 2.5

lος Κανόνας αποδοχής,

η

d

ΜΡα 2ος Κανόνας αποδοχής

ά

όπου:

= Μέσος όρος αντοχής των 6 δοκιμίων της δειγματοληψίας
Χ = Η αντοχή κάθε δοκιμίου της δειγματοληψίας
S = Η τυπική απόκλιση της δε ιγματοληψίας που προκύπτει από

Ρ.

Χ6

θ

τη Σχέση:

δ

6
,::::.:;

S=

i= I

(Xi-X 6) :
5

δι

2.

Κριτήριο Β (Μικρών έργων)

Χ 12 ? FCK
Χί

+ 1.43 S

α

3ος Κανόνας αποδοχής

? FCK - 4 ΜΡα 4ος Κανόνας αποδοχής

όπου:

Χ

12

=

Μ έσος όρος αντοχής

12 δοκιμίων της δε ιγματοληψίας.

= Η τυπική

απόκλιση της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση:

ί-= 1 2

,::::.:;

S=
3.

i= I

(Xi·XI 2)z
11

Κριτήριο Γ (Μεγάλων έργων)

Χ

12 ? FCK + 1.43 S 5ος Κανόνας αποδοχής

Χί

? F CK - 4 ΜΡα 6ος Κανόνας αποδοχής

όπου:

Χ

12

S

=

Μέσος όρος αντοχής

= Η αντοχή κάθε

Χί

= Η τυπική

12

δοκιμίων της δειγματοληψίας.

δοκιμίου της δειγματοληψίας.

απόκλιση της δειγματοληψίας που προκύπτει από τη Σχέση :

js )2

,::::.:;

S=

i= ι

(Xi-XI2)z
11

4. Κριτήριο Δ (Μεγάλων έργων)
Χ

36 ? FCK + 1.50 S Ίος Κανόνας αποδοχής

Χ

3 ~ FCK + 1.60 S 8ος Κανόνας αποδοχής

όπου:

Χ 3

δ
'(;

Χί = Η αντοχή κάθε δοκιμίου της δειγματοληψίας.

S

μ

= Μέσος όρος

αντοχής 3 δοκιμίων της δειγματοληψίας

ο
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δοκιμίων της δε ιγματοληψίας και των

33

37
αμέσως

προηγούμενων δοκ ιμίων.

s = Η τυπική

απόκλιση της τελευτα ίας ομάδας

η πρ<ίrτη ομάδα

60

60

δοκιμίων ή (αν ακόμη δεν έχει σχη ματιστεί

δοκιμίων) η τυπική απόκλιση των δοκιμίων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί

συμπληρου μένων με τον απαιτούμενο αριΟμό των δοκιμίων των τελευταίων δοκιμαστικών
αναμιγμάτων <ί)στε να αποτελέσουν ένα σύνολο

60

δοκιμίων.

Αν τα δοκίμια των δοκιμαστικύ)ν αναμιγμάτων είναι λιγότερα από

θα υπολογίζεται από τα

3

24, τότε

η τυπική απόκλιση

δοκίμια που έχουν ήδη συγκεντρωθε ί και τα δοκίμια όλων των

δοκιμαστ ικών αναμιγ μάτωv παρ' ότι ο συνολικός αριθμός των δοκιμίων ε ίναι μικρότερος από

60.
Επανέλεγχος πρόσφατα διαστρωθέντος σκυροδέματος
Στην περίπτωση που ικανοποιείται ο lος ή αντίστοιχα ο 3ος ή 5ος κανόνας αποδοχής, αλλά
δεν ικανοπο ιείται ο 2ος ή αντίστοιχα ο 4ος ή ο 6ος κανόνας αποδοχής από ένα μόνο δοκίμιο
αμφισβητείται δηλ. ένα ανάμειγμα ή φορτίο αυτοκινήτου, γίνεται εντατική συντήρηση για
μεχρι

28

14

ημέρες της περιοχής του έργου που διαστρώθηκε το φορτίο. Γι' αυτό όταν παίρνουμε

δοκίμια πρέπε ι να σημειώνεται η πε ριοχή του έργου στην οποία διαστρώνονται . Η συντήρηση
γίνεται με πλημμύ ρισμα στα οριζόντια στοιχε ία και με βρεγμένες λινάτσες στα κατακόρυφα
στοιχεία. Έχει αποδειχθεί σε πολλές κατασκευές ότι μία εντατική συντήρηση ιδίως με

πλημμύρισμα, ακόμα και αν επιβάλλεται ένα μήνα μετά τη διάστρωση επαναδ ραστηριοποιεί ή
επιταχύνει το μηχαν ισμό ενυδάτωσης και αυξάνει την αντοχή

ιδίως το καλοκαίρ ι.

Οι

διορθώσεις στην αντοχή των πυρήνων που προβλέπονται, η εντατική συντήρηση που
προηγείται τη ς κοπής των πυρήνων και η αύξηση τη ς η λικίας του σκυροδέματος κατά

14-28

ημέρες (ενός χρονικού διαστήματος που θεωρείται απαραίτητο για τον εμποτισμό της μάζας
του σκυροδέματος και την πρόσθετη ενυδάτωση) φέρνει τη ν αντοχή των πυρήνων στα επίπεδα
της αντοχή ς των συ μβατικών δοκιμίων. Κατά τον Κ .Τ .Σ. πυρήνες που περιέχουν οπλισμό

διαμέτρου μεγαλύτερης από

8 mm θα απορίπτεται. Τα βιβλιογ ραφ ικά δεδομένα δεν συμφωνούν

σχετικά με τη ν επίδραση που έχει ο σιδηρός οπλισμός στην αντοχή του π υ ρήνα. Άλλες πηγές
αναφέρουν ότι έχουμε αύξη ση της αντοχής, άλλες μείωση. Από την Ελλη νική ε ργαστηριακή
εμπειρία προκύπτει ότι για ένα σκυρόδεμα μεγάλη ς αντοχής τα τμήματα του οπλισμού που

είναι κάθετα προς τη διεύθυνση του καρότου αυξάνουν την αντοχή

ενώ αντίθετα σε

σκυροδέματα μικρή ς αντοχής την μειώνουν. Η πυρηνοληψία χωρ ίς σίδερα στις πλάκες εφ'

όσον περιορίζεται στα ανοίγματα των πλακών που δεν υπάρχει οπλισμός στο πάνω πέλμα δεν
παρουσιάζει δυσκολία. Στα υποστη λώματα ή τα τοιχεία στα οποία η θέση του εξοπλισμού δεν

είναι γνωστή πρέπει να εντοπίζονται δύο διαδοχικοί ράβδοι ώστε η κοπή του πυρήνα να
γίνεται στο ενδ ιάμεσο δ ιάστη μα. Ο εντοπ ισμός των ράβδων πραγματοποιείται εύκολα είτε με
μαγνητικό ανιχνευτή είτε με χάραγμα της επιφάνειας του σκυροδέματος με καλέμι. Σε κρίσιμες

διατομές της κατασκευής ή σε κόμβους ισχυρά οπλισμένους δεν θα γίνεται πυρηνοληψία. Δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι η πυρηνοληψία δεν αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αντοχής του
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σκυροδέματος σε μια ορισμένη θέση αλλά στην εκτίμηση της αντοχής του ανοίγματος ή μιας

παρτίδας που αμφισβητείται. Δεν γίνεται πυρηνοληψία κοντά σε ακμές ή αρμούς εργασίας ή

από θέσεις στις οποίες το σκυρόδεμα παρουσιάζει ανωμαλίες ιστού (μεγάλα κενά, απόμιξη,
συγκέντρωση λεπτού υλικού κ .λ.π. ) Μετά τη συντήρηση , από τυχαίες θέσεις του διαστρωμένου

αναμείγματος που αμφισβητείται, θα αποκόπτονται τρεις πυρήνες (διάμετρος:
μέχρι

12,5 cm).

10,5cm

και ύψος

Ο μέσος όρος των ανοιγμένων αντοχών των τριών πυρήνων αντικαθιστά την

αντοχή του δοκιμίου που αστόχησε. ~ν με αυτή την αντικατάσταση ικανοποιούνται και οι δύο
κανόνες αποδοχής του αντίστοιχου κριτηρίου συμμόρφωσης, η αντοχή του αναμείγματος ή
του

φορτίου αυτοκινήτου που αμφισβητήθηκε θεωρείται ικανοποιητ ική ,

διαφορετικά

ολό κληρη η παρτίδα σκυ ροδέματος αμφισβητείται και ακολουθείται η διαδικασία που
περιγ ράφεται παρακάτω. Στη ν περίπτωση που δεν ικανοποιούνται είτε ο l ος, 3ος ή 5ος
κανόνας αποδοχής είτε ο 2ος, 4ος ή 6ος από περισσότε ρα από ένα δοκίμια ή τουλάχιστον ένας
κανόνας του κριτηρίου Δ, τότε αμφισβητείται ολόκληρη η παρτίδα του σκυ ροδέματος της

δε ιγματοληψίας. Γίνεται εντατική συντήρηση, όπως εκθέσαμε παραπάνω και αποκόπτονται

12

πυρήνες από τυχαίες θέσεις. Ο αυξημένος αριθμός πυρήνων οφείλεται στη μεγάλη διασπορά
που παρουσιάζει η αντοχή του σκληρυμένου σκυροδέματος στο έργο. Μετά την αναγωγή των

αντοχών σε συμβατικές σύμφωνα με το ΕΛΟΤ-344 και τις τροποποιήσεις της
εξετάζεται αν ικανοποιείται ο 3ος κανόνας αποδοχής

(13.7.2

13.7.8

του Κ.Τ.Σ

του Κ.Τ.Σ). Στην περίπτωση που

δεν ικανοποιείται ο 3ος Κανόνας Αποδοχής εκτιμάται η αντοχή αυτής της παρτίδος από ένα

συμπληρωματικό αριθμό πυρήνων σε συνδιασμό με έμμεσους μεθόδους ελέγχου. Ακολουθεί

υπολογισμός του στοιχείου ή του φορέα με περισσότερο ακρίβείς μεθόδους και πιθανώς με
ελάττωση των φορτίων, όπου η λειτουργία του έργου το επιτρέπει. Σε όσους φορείς κρίνεται
σκόπιμο διενε ργείται δοκιμαστική φόρτιση . Σημειώνεται ότι κανονισμοί πολλών ωρών δεν

συμπεριλαμβάνουν τη δοκιμαστική φόρτιση στις μεθόδΌυς επανελέγχου, κυρίως διότι δεν
υπάρχουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της. Με τη δοκιμαστική φόρτιση

δεν αξ ιολογείται η συμβατική αντοχή του σκυροδέματος
τους προηγούμενους ελέγχους που αναφέ ραμε

-

- αυτή

έχει κριθεί ήδη απορ~ιπτέα με

αλλά ελέγχεται αν ο φορέας μπορεί να

παραμείνει έστω ενισχυμένος ή πρέπει να καθαιρεθεί. Αν οι παραπάνω έλεγχο ι αποδείξουν ότι
το στοιχείο ή ο φορέας δεν έχει τη ν απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα γίνεται ενίσχυση στην
έκταση που απαιτεί η ασφάλεια του έργου. Οταν η ενίσχυση

δεν είναι δυνατή λόγω

ιδιομο ρφίας του φορέα ή δεν εξασφαλίζει τη ν ασφάλεια του έργου, γίνεται καθαίρεση και
επανακατασκευή του αντίστοιχου τμήματος. Ο κύριος του έργου έχει το δ ικάιωμα να μη δεχτεί
την ενίσχυση της κατασκευής αλλά να απαιτήσει την καθαίρεση της ελαττω ματική ς παρτίδας

και την αντικατάστασή τη ς με υγιές σκυρόδεμα .

Έλεγχος σκυ ροδ έματος παλιών κατασκευών
Όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα αφορούν σκυρόδεμα στο οποίο έγινε έλεγχος με δοκίμια
νωπού σκυροδέματος σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ .

και δεν ικανοποιήθηκαν τα κρ ιτήρ ια

συμμόρφωσης. Για παλιές κατασκευές, γ ια τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία ελέγχου
συμμόρφωσης, εφαρμόζεται διαφορτεική διαδικασία σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε58 του
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ΥΠΕΧΩΔΕ. Με τη διαδικασία αυτή εκτιμάται η κατηγορία αντοχής του διαστρωμένου και
σκληρυμένου στο έργο σκυροδέματος την ημέρα του ελέγχου και όχι η συμβατική αντοχή του
νωπού σκυροδέματος που διαστρώθηκε την εποχή της κατασκευής. Από την παρτίδα
σκυροδέματος που θέλουμε να ελέγξουμε αποκόπτονται έξι πυρήνες από τυχαίες θέσεις και
με βάση τις ανοιγμένες αντοχές τους γίνεται εκτίμηση της σημερινής αντοχής της παρτίδας.
Με τους πυρήνες εκτός από την αντοχή του σκυροδέματος μπορεί να ελεγχθεί η συμπύκνωση

που έχει επιτευχθεί, το πραγματικό στατικό ύψος της πλάκας καθώς και η ενανθράκωση που
έχει υποστεί το σκυρόδεμα. Η μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης στις παλιές κατασκευές

είναι ουσιώδης για την εκτίμηση της κατάστασης του οπλισμού (στο ενανθρακωμένο
σκυρόδεμα ο οπλισμός οξειδώνεται) . Δύο λόγια για την ενανθράκωση ή ανθρακοποίηση. Ως
γνωστόν κατά την ενυδάτωση του τσιμέντου σχηματίζεται μεταξύ των άλλων και υδροξείδειο

του ασβεστίου

(Ca(OH) μια έντονα αλκαλική αντίδραση με Ph 12-13. Αυτή η αλκαλικότητα

του μπετόν καθιστά τον οπλισμό παθητικά προστατευόμενο από διάβρωση. Με την πάροδο του

χρόνου το

Ph ελαττώνεται και όταν πέσει κάτω από εννέα περίπου αρχίζει μία διαδικασία

εξουδετέρωση ς και το μπετόν παύει να αποτελεί πλέον αντιδιαβρωτική προστασία για τον
οπλισμό. Η διαδικασία αυτή της εξουδετέρωσης λέγεται ανθρακοποίηση και δεν είναι τίποτε
άλλο από προσβολή του μπετόν από όξινα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και κυρίως

από το

CO. CO + Ca(OH) Ca Co +

Η Ο. Το ανθρακικό ασβέστιο που σχηματίζεται είναι

ουδέτερο και δεν παρέχει καμμία προστασία στον οπλισμό. Ο οπλισμός οξειδώνεται με
αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου του και την εξάσκηση πολύ ισχυρών πιέσεων στα
τοιχώματα του μπετόν τα οποία περιβάλλουν τον οπλισμό , τα οποία τελικά υποχωρούν

αποκαλύπτοντας τον διαβρωμένο οπλισμό. Η ενανθράκωση μπορεί να προληφθεί με
καλή ποιότητα του μπετόν

2) προστατευτική επίστρωση 3) πάχος σκυροδέματος.

1)

την

Οι τρύπες που

προκαλούνται από την αποκοπή των πυρήνων πρέπει να γεμίζονται όσο το δυνατό πιο γρήγορα

με ειδικό σκυρόδεμα μη

συρρικνούμενο κατά την πήξη. Σε όλες τις περιπτώσεις η

πυρηνοληψία δεν πρέπει να γίνεται κοντά σε ακμές ή αρμούς (εργασίας ή διαστολής) ή από

θέσεις στις οποίες το σκυρόδεμα παρουσιάζει ανωμαλίες ιστού (μεγάλα κενά, απόμιξη ,
συγκέντρωση λεπτ ού υλικού κ.λ.π.) .

Διευκρινήσεις
Για τον έλεγχο του νωπού σκυροδέματος απαιτούνται έξι δοκίμια. Από τη στιγμή που
έχου με πάρει λιγότερα από έξι ή καθόλου, δεν υπάρχει τρόπος σύμφωνα με τον Κ .Τ.Σ. για

διεκδίκηση αποζημίωσης στην περίπτωση που το σκυρόδεμα δεν έχει την απαιτούμενη
αντοχή. Ο επανέλεγχος με

3

ή

12

πυρήνες σύμφωνα με τον Κ.Τ.Σ. γίνεται μόνο όταν έχουν

παρθεί έξι δοκίμια νωπού. Εάν δεν έχουν παρθεί έξι δοκίμια νωπού οι

12 πυρήνες

σύμφωνα με

τον Κ.Τ.Σ. δεν οδηγούν στην συμβατική αντοχή που είναι η ζητούμενη και την οποία πουλά το
εργοστάσιο. Ο έλεγχος με έξι πυρήνες σύμφωνα με την Εγκύκλιο Ε58 μας δίνει την αντοχή της

κατασκευής σήμερα και όχι την συμβατική των

28 ημερών . Για τους παραπάνω λόγους είναι

προφανές ότι γι τη διεκδίκηση αποζημίωσης πρέπει να παίρνονται απαραίτητα έξι ή δώδεκα

δοκίμια. Εδώ έχουμε κενό στη νομοθεσία για τις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο
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παρθούν πέντε , λιγότερα από πέντε ή καθόλου δοκίμια. Πυρηνοληψίες διενεργούν μετά από
αίτηση τα κατά τόπους εργαστήρια του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα αναγνωρισμένα από το ΥΠΕΧΩΔΕ
ιδιωτικά ε ργαστήρια.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ:

Έχω ένα ερώτημα για τον κύριο Φλέγκα.

Για την

Ε58.

Εκεί

κύριε

Βουδικλάρη κ' κύριε Μαρσέλλο να δείτε το θέμα που είχε ανακύψει με τη γέφυρα του

Ξηριά. Ο κ . Κουφόπουλος έκανε αναγωγή στην Ε58. Το περιφερειακό εργαστήριο δεν έκανε
και γράφανε οι εφημε ρίδες κ.λπ. πρέπει να το ξεκαθα ρίσει ο κανονισμός .
ΦΛΕΓΚΑΣ: Μιλάτε όχι με την Ε58 γιατί στη ν Ε58 δεν μπαίνουν συντελεστές συντήρησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη , αν έχετε την καλοσύνη όποιος απαντάει να παίρνει παρακαλώ το
μικρόφωνο γιατί καταγράφονται και οι ερωτήσεις και οι απαντήσε ις.

ΦΛΕΓΚΑΣ: Είχε δημιουργηθεί τότε το πρόβλημα ποιο συντελεστή θα πάρουμε αν θα
πάρουμε το

0,85

που είναι για πλημμελή συντήρηση γιατί η γέφυ ρα δεν είχε συντηρηθεί

καθόλου, ή θα παίρναμε το συντελεστή
κανονισμό αυτό ανέφεραν τον

0,94

0,94

που είναι για καλή συντήρηση. Επειδή στον

αλλά χωρίς να αναιρούν τους άλλους συντελεστές από τον

παλαιότερο κανονισμό υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Κουφόπουλος έλεγε ότι εφ' ό σον
δεν έχει γίνει συντήρηση στη γέφυρα άρα δεν μπορού με να πάρουμε τον

συντήρηση γέφυρας πρέπει να πάρουμε τον

0,85

0,94

που είναι για

που αναφέρετε στον προηγούμενο κανονισμό

που είναι για πλημμελή συντήρηση και το ΚΕΔΕ δεν το δέχθηκε αυτό και έβαλε τον

094

και το

πρόβλημα είναι ποιό συντελεστή θα πάρουμε τελικά σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος είναι σαφής πρέπει να γίνει εντατική συντήρηση
του σκυροδέματος και ο συντελεστής που πρέπει να πάρουμε είναι

094.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Η δ ικιά μου θέση πέστε πως είναι διαπλανητική ή εξωπραγματική για το
συγκεκριμένο γεγονός ήτανε ότι δεν έπ ρεπε καθόλου το ΚΕΔΕ ή κανείς να πάει να πάρει

καρότα.

Ο κανονισμός δε λέει καρότα, ο τίτλος του κανονισμού λέγεται επανέλεγχοι.

Επανέλεγχοι , το λέει η λέξη , γίνονται όπου έχουν γίνει έλεγχοι. Εκεί είχαν γίνει έλεγχοι με
συμβατικά δοκίμια δώσανε αυτά τα αποτελέσματα με τα οποία δεν απορρίπτεται, αμφισβη
τείται η παρτίδα . Από κει και πέρα λέει ο κανονισμός ότι πρέπει , (μονόδρομος), να κάνεις

28

14 με

μέρες εντατική συντήρηση και να κόψεις καρότα. Εδώ επελέγη ο τρίτος δρόμος, ούτε

συντήρηση έγινε και κόπηκαν τα καρότα και μετά προσπαθούμε να δούμε ποιός έχει δίκιο.
Πως να βγάλουμε ποιός έχει δίκιο , ο Κουφόπουλος σου λέει αφού δεν έγ ινε συντήρηση παίρνω

συντελεστές που δεν έγινε συντήρηση η άλλη με ριά λέει άλλα, δεν ξέρω η μόνη λύση είναι
κακώς κοπήκανε τα καρότα πριν γίνει συντήρηση . Δηλαδή γ ιατί να μην ακολουθήσουμε τη
διαδικασία του κανονισμού που σου λέει κάνε εντατική συντήρηση στην πλάκα, δώσε μία
τελευταία ευκαιρία στον κατασκευαστή ή στο κακώς ενυδατωμένο τσιμέντο να ενυδατωθεί και
μετά πάρε καρότα το οποίο επηρεάζει

5 ως 10%

την αντοχή. Αφού δεν έγινε η συντήρηση τα

καρότα ήταν άκυρα, δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν, η άποψη η δική μου, ούτε ο ένας έχει

δίκιο ούτε ο άλλος .
ΦΛΕΓΚΑΣ: Εμείς συνήθως δεν ξέρουμε αν έχει γίνει εντατική συντήρηση. Εμείς πάντοτε,
όταν κάποιος έρχεται και μας ζητάει να κάνουμε επανέλεγχο, εφ ' όσον έχει γίνει ο έλεγχος με

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

41

νωπό σκ:υρόδεμα, του λέμε ότι πρέπει να γίνει εντατική συντήρηση, βέβαια όταν πάμε εμείς να
κόψουμε καρότα δεν ξέρουμε αν έχει γίνει και τους ρωτάμε, μάλιστα ζητάμε και βεβαίωση ότι

έγ ινε εντατική συντήρηση.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: .... υπεύθυνη δήλωση του Ν.

105.

ΦΛΕΓΚΑΣ: Δεν θυμάμαι αν σ' αυtή την περίπτωση πήραμε βεβαίωση.

ΜΑΡΣΕΛΟΣ: Εγώ σαν περιφερειακός θά έλεγα, αρνούμαι να κόψω δοκίμια μέχρις ότου
υποταγείτε στις διατάξεις του κανονισμού, μέχρις ότου. να κάνετε εντατική συντήρηση. Εγώ

δεν κόβω καρότα, δεν παράγω αποτελέσματα, που δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
ΦΛΕΓΚΑΣ: Εμείς πολλές φορές το λέμε αυτό το πράγμα, να κάνουνε συντήρηση , αλλά

συνήθως, δεν έχουν κάνει , αλλά μας λένε ότι κάνανε συντήρηση και από κει και πέρα αφού μας
ζητάνε να πάρουμε καρότα προχωράμε στην πυρηνοληψία. Βέβαια αν δεν έχει γίνει η
συντήρηση που προβλέπεται κακώς παίρνονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Κύριος Βουδικλάρης.

ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ θα συμφωνήσω με το Μαρσέλλο απολύτως . Οτι τα καρότα αυτά είναι
άχρηστα κατά τον κανονισμό, δεν έχετε κανένα περιθώρ ιο να πάρετε καρότα και να τα
χρησιμοποιήσετε. Ο επιβλέπων μη χανικός του έργου έπρεπε να δηλώνει ότι έχει κάνει τη
συντήρηση και να την έχει κάνει πραγματικά να καταγράφεται στο ημερολόγιο του έργου, ή

αλλιώς έπρεπε τα καρότα να τα "βγάλετε" από τον επιβλέποντα μηχανικό εκείνον έπρεπε να
κόψετε σε κομμάτια.

ΦΛΕΓΚΑΣ: Επειδή δημιουργήθηκαν τέτοια προβλήματα από ένα σημείο και μετά ζητάμε
από τον επιβλέποντα μηχανικό βεβαίωση ότι έχει γίνε ι η σχετική συντήρηση.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Άλλο η βεβαίωση , η διοικητική πράξη που ζητάτε και άλλο το να έχει

γίνει ή δεν έχει γίνει η συντήρηση. Πάντως και στο συγκεκριμένο θέμα έχω να κάνω μία
πρόταση. Να ακολουθείται η διαδ ικασία έτσι όπως τη λέει ο κανονισμός αν ό μως τα καρότα
κατόπιν συντηρήσεως εξακολουθούν να μην ικανοποιούν το κριτήριο να μην τίθεται θέμα
κατεδαφίσεως εφ' όσον ικανοποιούνται οι απα ιτήσεις της Ε58. Είμαι νομίζω σαφής, δηλ. αν το

μπετόν έστω και αν του προσθέσεις την ηλικία δείχνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την
κατασκευή, υπάρχε ι ίσως ένα θέμα ότι δεν έχει ικανοποιηθεί μία σύμβαση και πιθανώς υπάρχει

ένα θέμα ο ικονομικής μεταχειρίσεως του υπεύθυνου γι' αυτή την υστέρηση, αλλά δεν μπορεί
να υπάρχει θέμα κατεδαφίσεως και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μπει στον κανονισμό. Από κει

και πέρα θα κάνω δύο ερωτήσεις, τη μία στο ακροατήριο. Πόσο ι από σας κρατάτε σε κάποιο
αρχείο ή σε κάποιο σχέδιο τη θέση που πέφτει κάθε αυτοκίνητο του μπετόν όταν έρχεται στην
οικοδομή.
Παρακαλώ όποιος κρατάει τέτοιου είδους χαρτιά να σηκώσει το χέρι για να τον δούμε.

Κανένας, και όχι μόνο σε εσάς αλλά κανένας σε όλη την Ελλάδα. Για να καταλάβετε είναι
αυτό που σας είπα και προηγουμένως ότι αυτοί που συντάσσουν τους κανονισμούς κύριε

Μαρσέλλο δεν έχουν κάνει ποτέ τους επίβλεψη. Η δεύτερη είναι η εξής ερώτηση που
απευθύνεται στον κύριο Φλέγκα και θέλω να ακούει και ο κύριος Μα ρσέλλος. Αν εγώ αντί να

πάρω τα

6 δοκίμια που υποχρεούμαι πάρω 7 και σας τα στείλω, δικαιούμαι να ζητήσω να
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καλύτερα, για την ικανοποίηση του κριτη ρίου; Είναι συγχρόνως

ερώτηση και πρόταση .
ΦΛ ΕΓΚΑΣ:

Εφ'

όσον ένα δοκί μιο παρουσ ιάζει ε μφανή

απορρίψουμε αυτό το δο κίμιο και να κρατήσουμε τα υπόλο ιπα

ελαττώματα

μπορούμε να

6.

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Η απάντηση λοιπόν είναι μπορεί και ναι . Με συγχωρείτε αλλά εγώ έχω

δει και αυτή την περίπτωση από τα

6 δοκίμια τα 5 να είναι πάρα πολύ

καλά και αυτό το ένα να

απορ ρίπτει όλη την παρτίδα όλο το φορτίο ας πούμε. Αυτό το θεωρώ παράλογο , είναι μία

αδυναμία του κανονισμού και ίσως θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να διορθωθεί. Μια άλλη
ερώτηση που έχω να κάνω είναι η εξής: Όταν παίρνετε ένα καρότο αφαιρείτε από την
επιφάνεια με την οποία κάνετε τη διαίρεση της δυνάμεως που σπάει για να βγάλετε την τάση

έτσι δεν είναι; Αφαιρείτε τα πιθανά κενά που μπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια δ ιατρήσεως;
Με καταλάβατε κύριε Φλέγκα τι λέω;
ΦΛΕΓΚΑΣ: Οχι δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Καταλαβαίνω που το πάς το

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Οχι δε φτάνει το

british standard ...
British standard είναι ότι εκεί πια δεν μπορεί

να φταίει η

ποιότη τα του σκυροδέματος, πιθανώς φταίε ι η συμπ ύκνωση. Αν δηλαδή αυτό το μπετόν είναι
τόσο κακά συμπυκνωμένο που να λείπει μία ολόκληρη επιφάνεια

2, 3, 5 τετραγωνικά εκατοστά.

Δεν κατάλαβα γ ιατί η διαίρεση δε γίνετε με τη μειωμένη επιφάνε ια και γίνετε με την επιφάνεια
τη ν ιδεατή ενός κυλίνδρου που δεν έχει πραγματοποιηθεί.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Επειδή πιθανώς μόνο οι δύο μας καταλαβαίνουμε τ ι ρωτάς. Τι λέε ι ο κύριος
Βουδικλάρη ς.

Τι

φταίω εγώ ο κατασκευαστής ή

ο επιβλέπων αν η

κακοδονησμένη και υπάρχουνε κενά. Τι κάνει λοιπόν το

british standard.

πλάκα μου είναι

Ως σοφό πρότυπο

έχει φωτογραφίες, καρότο με πολλά κενά με πολλές φυσαλίδες με λιγότερες φυσαλίδες, ακόμα

ποιό λίγες και κανονικό καρότο. Εάν εσύ έχεις ένα καρότο , φωτογραφία, και μοιάζε ι με μία
από τις άλλες περιπτώσεις, σου επιτρέπε ι να διορθώσεις να αυξήσεις την αντοχή λόγο
παρουσίας πολλών κενών βάζει διορθωτικό συντελεστή. Διότι εμένα δε με ενδιαφέρει η

κακομεταχείρ ιση του υλι κού από τον εργολάβο, με ενδιαφέρει να αναγάγω την πραγματική
αντοχή καρότου σε συμβατική αντοχή. Μπαίνει λοιπόν στο βρετανικό αυτό πρότυπο , και το
έχει κάνει και παλαιότερα πρόταση ο Θόδωρος. Εάν κάνουμε αναγωγή καρότου σε συμβατική
αντοχή , είναι αρκετά πρακτικός αυτός ο τρόπος, αν δεν μπορούμε να παραγάγουμε κάτι
ελληνικό να αντιγράψουμε το βρετανικό που έχει

4

ή

5

φωτογραφ ίες και έχει κάποιους

διορθωτικούς συντελεστές που πολλαπλασιάζεις την αντοχή με αυτούς και το αναγάγεις.
Δηλαδή πριμοδοτείται η αντοχή λόγο κακή ς δόνησης γ ια να βρούμε τη συμβατική αντοχή.
Ενα δεύτερο ερώτημα που έθεσες είναι τι γίνεται άμα πάρω
πάρεις

7, σπάστω στις επτά ημέρες το έβδομο.
δοκίμια, ή 6 ή 12 δεν παίρνω 8 και διαλέγω

7 δοκίμια.

Να μην πάρεις

7.

Αν

Δεν ξέρω. Εμένα στο εργαστήριο θα μου φέρεις
τα

6

6

καλύτερα. Το θέμα που προέκυψε και από

άλλες συζητήσεις είναι τι γίνεται στην πε ρίπτωση που κάποιος από αμέλεια ή αδυναμία ή του
τα κλέψανε χαθεί όλη η εξάδα. Δυστυχώς δεν καλύπτεται αυτή η περίπτωση. Δη λαδή αν

κάποιος δεν πάρει δοκίμια ή τα πάρει και του τα χάσουν δεν μπορεί να γίνει η αποδοχή με
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συμβατικό τρόπο του σκυροδέματός του, και ακόμα και αν πάρει καρότα με την Ε58. Παίρνει
μόνο μία εκτίμηση της πραγματικής αντοχής γ ια το στατικό. Για να δει αν πέφτει ή δεν πέφτει

το σπίτι.
Δεν καλύπτει την περίπτωση αυτή ο κανονισμός διότι αν αφήσουμε παραθυράκια αν δεν
πάρεις δοκίμια, πάρε καρότα και βάλε αυτό για τη συντήρηση, βάλε αυτό για την κακή

δόνηση , όλοι θα πούνε ξέχασα καί δεν θα πάρει κανείς και τα μεν 6 καρότα στοιχίζουν ως
γνωστό

100.000 δρχ.

τα

6 δο κίμια στοιχίζουν 6.000 δρχ.

πάρουμε όλο ι τη φτηνή δειγματοληψία των

6 δοκιμίων

Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να μην
νωπού σκυροδέματος με

να την ξεχνάμε και να καταφεύγουμε στα καρότα που έχουν

6.000

δρχ. και

και έχουνε μέσα τους το

100.000

πιθανό μεικτό λάθος κακή ς δόνησης, κακής συντήρηση ς ή κακού ετοίμου σκυροδέματος.
ΦΛΕΓΚΑΣ:

Για τη

συγκεκριμένη πάντως περίπτωση

συντήρησης . Το συζητήσαμε με το ΚΕΔΕ αν θα βάλουμε το

να πω για τον συντελεστή

0,94

ή

0,85

όπως γνωμάτευε ο

κύριος Κουφόπουλος. Το ΚΕΔΕ μας απάντησε ότι πρέπει να πάρει το

0,94

αλλά στο

απαντητικό μας έγγραφο εμείς το γράψαμε επειδή πράγματι ξέραμε ότι δεν έγινε συντήρηση,

το γράψαμε ότι τα αποτελέσματα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι έγινε εντατική συντήρηση
από

14 έως 28

ημέρες. Επομένως αυτά τα αποτελέσματα δεν ήτανε τέλος πάντων που έπαιρναν

κεφάλι εφ' όσον έγινε η εντατική συντήρηση , η επίβλεψη μπορούσε να διαβε βαιώσει αν έγινε

εντατική συντήρηση ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην επεκταθού με άλλο σ' αυτό το θέμα.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Μου επιτρέπετε πριν κλείσουμε το σκυρόδεμα να δείξω δύο ζελατίνες γιατί
θα ενδιαφέρουν τους συναδέλφους.

Ξέχασα να σας δείξω πριν και είναι αρκετά επίκαιρο ότι από

1/7/95 θεωρητικά παύουν να

ισχύουν οι παλιές κατηγορίες, πάει το Β225 πέθανε και θα βλέπετε κάτι μαγικά νούμερα του
τύπου

Cl6/20 ή C20/ 25, τα λέει ο κανονισμός τι είναι. Εγώ έκανα αυτή τη ζελατίνα για να τα

κατανοήσουμε, από δω και πέρα λοιπόν οι κατηγορίες σκυροδέματος θα έχουνε το

C

μπροστά

και δύο αριθμούς, ο πρώτος αριθμός δείχνει τη χαρακτηριστική αντοχή του σκυροδέματος, αν
το βάζαμε σε δοκίμιο κυλινδρικό και ο δεύτερος τη χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος , αν

τη βάζαμε σε δοκί μιο κυβικό. Επειδή πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα δουλεύετε με κυβικά
δοκίμια άρα το

Cl6/ 20 στην ουσία είναι C20 ε ίναι χαρακτηριστική αντοχή 20 MPa σε κυβικό

δοκίμιο 15 επί 15 επί 15. Η πλήρης ονομασία θα πρέπει να είναι Cl6/20 γιατί αν πείτε C20
πιθανώς κάποιος να νομίζει ότι το

C20/25, ότι είναι το πρώτο νούμερο της επόμενη ς

κατηγορίας.

Και ένα δεύτερο σημείο. Προς θεού είχαμε πει προχθές ένας χονδρικός συσχετισμός των

νέων και των παλαιών κατηγοριών σκυροδέματος. Αν λοιπόν σ' αυτόν τον μαύ ρο άξονα
ί}άλουμε τις χαρακτηριστικές αντοχές το Β160 , Β225, Β300 και Β450 έχουν αντίστοιχα
χαρακτηριστικές αντοχές

πριν το

Cl6/20

στο

Το

25.

12 MPa, 18 MPa, 25 MPa

σε κυβικές αντοχές τι σημαίνει ,

C20/25

ξεχνάμε το

20,

το

C25

και

C20,

38 MPa.

άρα το

Σύμφωνα με αυτά που είπαμε

Cl6/20

είναι ανάμεσα στο

κυβικό είναι ακριβώς ίδιο με το

Άρα το Β 300 ταυτίζετε απολύτως με το

C20/ 25.

Το

Cl6/ 20

είναι

20

C25

18

και

το παλιό.

κιλά, πιο μεγάλης
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αντοχής από το παλιό Β225, που σημαίνει

10 με 15 κ ιλά τσιμέντο στη βιομηχανία
σκυροδέματος παραπάνω που σημαί νει 200 με 300 δρχ. ακριβότερο. Ανάμεσα στο Β300 και
στο Β450 σχεδόν πλασάρονται το C25/30 κα ι το C30/37, και το C12/ 16 κατωτέρα ποιότητα
είνα ι αφοQ ξεχνάμε το 12 που είναι κύλινδρος μένει το 16, το 16 είναι ανάμεσα στο 12 και στο
18.
Νομίζω δε αυτό σε πιο ωραία μορφή υπάρχει σε εκείνο το αφιέρωμα, ή αν δεν υπάρχει στο
αφιέρω μα, υπάρχει σε κάποιο δελτίο του συλλόγου πολιτικών μηχανικών, τα είχε γράψει ο
κύριος Κουφόπουλος. Προφανώς κάποια τέτοια πρακτικά πράγματα θα πρέπει να κυκλοφο
ρήσουν σε πιο καλή μορφή από αυτό. Ελπίζω να πιάσατε το μήνυμα, επαναλαμ β άνω ο πρώτος

αριθμός είναι η χαρακτηριστ ική αντοχή σε κύλινδρο και ο δεύτερος είναι σε κύβο .
ΟΜΙ ΛΗΤΗΣ: Τα εργαστήρια έχουν κυλινδρικά δοκίμια για να μας φέρουν;
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Δεν ξέρω για τα εργαστήρια και δεν ξέρω αν και οι βιομη χανίες έχουν

κυλινδρικά δοκίμια και δεν ξέρω ποιοί από σας θα παραγγείλουν ποτέ σε κυλινδρική αντοχή.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Γιατί το βάλατε τότε στον κανονισμό;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Το βάλαμε γιατί είναι εναρμονισμένο με τα Ευ ρωπαϊκά πρότυπα, όπου στη
Γαλλία χρη σιμοπο ιούν μόνο

κυλ ινδρικά δοκίμια,

γιατί θεωρούνε οι

Γάλλοι ως ποιο

φ ιλοσοφη μένος λαός ότι , η πρ ισματική αντοχή εξο μειώνει πιο καλά την κολόνα από τον

κύβο , εν το μεταξύ το κυλινδ ρικό δοκί μιο έχει και το μειονέκτημα του καπελώματος . Οι
Γερ μανοί και ο ι Β ρετανοί δεν το θεωρούν.

Εμείς, "το τρελοκομείο", όλα τα έχουμε και

Αμερικάν ι κα και Γερ μανικά κα ι Γαλλικά .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος Βουδικλάρης έχει το λόγο.
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ θα πω δύο λόγια γενικά για την ποιότητα και όχι για την ποιότητα

του σκυροδέματος. Κατ' αρχήν βέβαια αφού συγχαρώ το περιφερειακό τμήμα Μαγνησίας διότι
απ ' ότι ξέρω είναι η δεύτερη φορά μέσα σ' ένα δίμη νο που κάνει η μερίδα που έχει σχέση με την
πο ιότη τα και αυτή η ευαισθησία είναι κqτι που κάνει καλό και μας χρειάζεται ολονών. Η

πο ιότητα έχει γίνει πια θρησκεία σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο και έχει έρθει η ώρα να
μάθουμε και εμείς πέντε πράγματα γι' αυτήν και να ενταχθούμε ως πιστοί αυτής τη ς θρησκείας.
Ευτυχώς η ευαισθητοποίηση αρχίζει σε όλα τα επίπεδα και έχουμε καταφέρει να φτάσει και
στο υπουργείο δημοσίων έργων, στον ίδιο τον υπουργό, ο οποίος όπως σας είπε και ο Νίκος
Μαρσέλλος και όπως θα σας ξαναπώ και εγώ, σε λίγο, έχει ήδη αρχίσει να καταλαβαίνει, ότι

μόνο ακολουθώντας κάποιες τέτο ιες διαδικασίες πο ιότη τας, έχουμε την ελπίδα να αποκτή
σουμε καλύτερα δημόσια έργα. Η ποιότη τα βέβαια ως η θ ική αξία δεν είναι καινούργια έννοια,
πάντα υπή ρχαν άνθρωποι με μεράκι που ζητούσαν ότι έβγαινε από τα χέρια τους να είναι όσο

γίνεται τέλειο. Υπή ρχαν πάντοτε άνθρωπο ι που είχαν σκοπό της ζωής τους να μην
προχειρολογήσουν αν είναι δυνατόν ποτέ. Οταν αυτοί ο ι λίγοι, οι πολλοί λίγοι, ρομαντικοί,
που επιζη τούσαν το τέλειο, οι τελειομανίες, ο ι τελειοθηρίες, οι περφεκτίστες όπως τους λένε,
τώρα που αρχίσαμε να μιλάμε περισσότερο Αγγλι κά και λιγότερο Ελληνικά. Πρόσφατα όμως

αυτή η η θική αξία απέκτησε και εμπορική αξία. Η ποιότητα δη λαδή έγινε και οικονομικό
μέγεθος. Η άνοδος της στάθμης ζωής η άνοδος του βιοτικού επιπέδου έκανε το καταναλωτικό
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κοινό να δείχνει μία πολύ μεγάλη προτίμηση στα προιοντα ποιότητας και μάλιστα μία

προτίμηση η οποία αυξάνεται προοδευτικά συνεχώς και έχει και μία τάση να ακριβοπληρώ
νεται. Δη λαδή παρά το ότι θα περίμενε κανείς ότι τα προϊόντα ποιότητας ως πο ιό ακριβά θα
ήταν απλησίαστα εμφανίζετε εμπορικά ότ ι το κοινό δεν αντιδρά στην αυξημένη δαπάνη που
πληρώνει για να αγοράσει κάτι το οποίο είναι καλύτερο , σε γενικό επίπεδο. Σήμερα λο ιπόν
ολόκληροι τομείς της επιστή μης ασχολούνται με αυτό το θέμα.
Συγχρόνως έχει γίνει μία προϋπόθεση επιβίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι αν δεν

ακολουθήσουν, αν δεν ενταχθούν σ' αυτό το κίνημα, αν δεν καταλάβουν ότι αυτό που βγάζουν
από τα χέρια τους, πρέπει να έχει την ποιότητα που πρέπει, είναι καταδικασμένοι να
εξαφανιστούν. Έχει γίνει για όλες τις παραγωγούς χώρες και για όλες τις παραγωγικές

μονάδες μία απαίτηση πρώτης προτεραιότητας. Έχει αρχίσει να αναπτύσεται μία σημαντική
θεωρεία με τους διάφορους πατριάρχες και προφή τες και τους ιερείς αλλά και τους πιστούς, οι
γκουρού" λέει ο Νίκος Μαρσέλλος, και για να ενταχθεί κανείς σ' αυτό το κίνημα, για να γίνει
πιστός αυτής της θεωρίας, δε φτάνει μόνο αυτό το ρο μαντικό μεράκι της τελειοθηρίας,
χρειάζεται γνώση συγκεκριμένης θεωρίας, χρειάζεται η ενημέρωση ούτως ώστε αυτό που είναι
κατ' αρχήν επ ιθυμία να γίνει συγκεκριμένη πράξη.

Αλλωστε, έχω την αίσθηση ότι αυτό κάνουμε εμείς εδώ με την σημερινή μας παρουσία .
Δηλαδή όλοι ενδ ιαφέροντε και τους αρέσει η ποιότητα πρέπει όμως από κει και πέρα να
μάθουν πέντε στοιχεία το πώς αυτή η πο ιότητα προσεγγίζετε. Γιατί βέβαια πρόκειται περί
προσεγγίσεως.

Η ποιότητα είναι σαν τα αθλητικά ρεκόρ που επιτυγχάνονται για να

καταρριφθούν. Δεν τη φτάνεις ποτέ, κάθε φορά που θα φτάσεις σε κάποιο επ ίπεδο βάζεις ένα
μακρινότερο στόχο και αυτό έχει μία χάρη έχει και μία πικρία επάνω του ότι δεν μπορεί ποτέ

να φτάσεις αυτό το οποίο κυνηγάς.
Τους κυνηγούς αυτούς της ποιότητας τους έχουν παρομοιάσει με έναν οδοιπόρο που βαδίζει
σ' έναν μεγάλο κάμπο ατελείωτο αλλά όσα χιλιόμετρα και να κάνει δεν μπορεί ποτέ να φτάσει
τον ορίζοντα. Ο ορίζοντας είναι πάντοτε στην ίδια απόσταση από αυτόν. Σ ' αυτό το κυνήγι του

ατέλειωτου ορίζοντα μετέχουν βέβαια και οι μη χαν ικοί ο ι οποίοι είναι και αυτοί παραγωγοί,
όποια δουλειά και αν κάνουν. Παραγωγοί ας πούμε διανοητικών αγαθών, όταν κάνουν μελέτες,
αλλά και παραγωγοί υλικών αγαθών όταν κάνουν ένα έργο. Ειδικά για τους μηχανικο ύς η
επιτυχία της πο ιότητας σημαίνει συγχρόνως αποφυγή κάποιων ταλαιπωριών , των ταλαιπωριών
που συνεπάγεται το ατύχη μα ή η αστοχία στο έργο, ή αποτυχία γενικώς σε μία επ ιδίωξη για
την οποία έχου με

αναλάβει μία συμβατ ική

υποχρέωση.

Για

μας τους επαγγελματίες

μηχανικούς η ποιότητα δεν είναι μόνο ηθική αξία, δεν είναι μόνο οινονομικό μέγεθος, δεν

είναι μόνο η επιστημονική δικαίωσ=η του ότι κάναμε μία προσπάθεια η οποία δικαιώνετε με ένα

έργο που πλησιάζει το τέλειο , δεν είναι μόνο η νομική άμυνα τηc: αποφυγής των ατυχημάτων
και των αστοχιών, είναι συγχρόνως και πρέπει να είναι το προσωπικό μας σήμα κατατεθέν,

είναι η επαγγελ ματική μας σφραγίδα. Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει. Όλοι ξέρου με ότι η
δουλειά που κάνει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος και εδώ στην πόλη σας, ότ ι βγει από τα χέρια
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του είναι καλό μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σ' αυτό. Είναι και αυτό μία δικαίωση. Και αφού
πια μιλάμε όχι για το επίπεδο αυτό το ρομαντικό της ποιότητας σαν ηθικής αξίας αλλά
μπήκαμε σ' ένα πεδίο επαγγελματικό η σύγχρονη τάση είναι η ποιότητα είναι συντελεστής
παραγωγής διότι η οργάνωση που βελτιώνεται υποχρεωτικά για να πιάσει την ποιότητα
μικραίνει τις αστοχίες.

Αν κάποιος κατασκευάζει, ας πούμε βίδες υπάρχει πάντα ένα ποσοστό

1%

το οποίο δεν

ακολουθεί τις προδιαγραφές και πρέπει να καταστραφεί, είναι άχρηστο και πρέπει να πεταχτεί.
Αυτό το ποσοστό το αχρηστευόμενο μειώνετε σημαντικά όταν η διαδικασία παραγωγής μπει
μέσα σ' αυτή την επιδίωξη τη ς ποιότητας με την σημερινή έννοια. Η ποιότητα είναι ακόμα ένα
συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τους ανταγωνιστές.

Οποιος δεν προσχωρήσει είναι

καταδικασμένος να καταστραφεί. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως προϋπόθεση για την
ύπαρξη . Είναι προϋπόθεση ύπαρξης πλέον η επίτευξη της ποιότητας . Είναι ένας παράγων
ανάπτυξης αφού όταν μπεις πραγματικά στη φιλοσοφία τη ς ποιότητας και η ποιότητα μπει στο
αίμα σου οι υποχρεώσεις σου αυξάνονται κατακόρυφα. Είσαι υποχρεωμένος να προηγείσαι της
εποχής σου. Είσαι υποχρεωμένος να προβλέπεις τις επιθυμίες του καταναλωτή, να διαθέτεις τα

προϊόντα που εκείνος θα ζητήσει στο μέλλον τη στιγμή που τα ζητάς, και συγχρόνως να είσαι
και στο μικρότερο κόστος, να είσαι ανταγωνιστικός, να μπορείς να παρακολουθείς και να
συμμετέχεις στο ρυθμό των εξελίξεων και να κερδίσεις τόσο την εμπιστοσύνη του καταναλωτή

ώστε να γίνει αμετακίνητος πελάτης σου. Πρόσφατα για μας που είμαστε ήδη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι και. υποχρέωσή μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Έναισης κατατείνει σε μία υπερπροστασία θα έλεγα του καταναλωτή και δεν ξέρω αν έχετε

υπόψη σας ότι υπάρχει σήμερα νομοθεσία προσαρμογής προς τις οδη γίες της κοινότητας η
οποία επιβάλει τρομακτικά πρόστιμα σε βάρος του παραγωγού όταν από τη δική του αμέλεια

βλαφτεί ο καταναλωτής. Έχω την εντύπωση ότι είναι της τάξεως των

7

δις η ποινή που

επιβάλεται και από την Ελληνική νομοθεσία πια στον παραγωγό ο οποίος δεν ικανοποιεί τις

απαιτήσεις, που πρέπει για τον καταναλωτή του . Επομένως αυτή η δική μας νοοτροπία "του
καπάτσου", του λεβέντη, του πονηρού, του εξυπνάκια, πρέπει

κάποια στιγμή

να την

ξεχάσουμε. Θα τολμούσα να προσθέσω ότι η ποιότητα είναι για μας και ένα συμφέρον
συντεχνιακό μέγεθος. Εννοώ ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί, η δέουσα ποιότητα, αν δεν
καταβληθεί η πρέπουσα φροντίδα σε όλη αυτή τη δ ιαδικασία που παρακολουθήσατε τη ς
αδυναμίας των λατομείων, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προβλέπει ο κανονισμός

τεχνολογίας σκυροδέματος για τα αδρανεί υλικά. Αυτό το να πιάσουν τα χιλιάδες λατομεία που
υπά ρχουν σήμερα στην Ελλάδα την ποιότητα των αδρανών και τη σταθερότητα που λέει ο

κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη φροντίδα κάποιου
μηχανικού, πολιτικού μηχανικού ή μεταλλειολόγου ή

κάποιου εξειδικευμένου πάντως

ανθρώπου στο αντικείμενο. Είναι δη λαδή και αντικείμενο απασχολήσεως το να συλληφθεί η
ποιότητα και το είπαμε και το παραδεχθήκαμε όλο ι όταν μιλούσαμε για τα εργοστάσια
παραγωγής σκυροδέματος. Είναι πολλοί οι τομείς στούς οποίους δεν μπορf;ί κανείς να ανέβει
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μερικά σκαλοπάτια χωρίς να πάρει κάποιον ε ιδικό για να τον βοηθήσει .

ά

Τώρα στην εκτέλεση των έ ργων αν φύγουμε από αυτές τις γενικές θεωρίες που πραγματικά

ς

κατακλύζου ν την εποχή μας, ας δούμε ιστορικά ποια ήταν η εξέλιξη της προσεγγίσεως της

α

ποιότητας στα έργα τα δικά μας. Τα πρώτα βήματα έγιναν ασυναίσθητα από αυτό που είπαμε
προσέγγ ιση ηθικής αξ ίας, ήταν το μεράκι του παραγωγού έστω και δ ιανοητικών προϊόντων ότι

v

φτ ιάξει να είναι τέλειο. Η πρώτη προσέγγιση τη ς ποιότητας έγινε με τις προδιαγραφές και τους
κανονισμούς. Ο κανονισμός είναι και αυτός ένα είδος προδιαγραφή ς γενικότε ρου ενδιαφέ

ροντος από το οποίο κατά πάσα π ιθανότητα εξαρτώνται όχι μόνο συμβατικές υποχρεώσεις
αλλά πιθανώς ζωές και πε ριουσίες, αυτό ήταν το νόη μα του κανονισμού. Ο χρήστης λο ιπόν, ή
0 καταναλωτή ς, ή ο ιδιοκτήτης, προσδιόριζε τη στάθμη της ποιότη τας που επιθυμούσε όσο

μπορούσε καλύτερα με κάπο ια περιγραφή , σε κάποιες προδιαγραφές και στη σύμβαση που
έκανε με τον παραγωγό, τον κατασκευαστή , τον υποχρέωνε να αναλάβει τη συμβατική

υποχρέωση, να φτάσει στη στάθμη , να τηρήσει τις προδιαγραφές και να φτάσει σ' αυτό το
επιθυμη τό επίπεδο ποιότη τας. Η δεύτερη στάθμη ήταν η επίβλεψη. Θα παρατη ρήσω ότι στη
χώ ρα μας το στάδιο προσεγγίσεως της ποιότη τας με τις προδιαγραφές δεν ολοκληρώθηκε

ποτέ. Ποτέ δεν αποκτήσαμε προδιαγ ραφές για το συνολικό έ ργο το οποίο παρασκευάζουμε . Ο
επιβλέπων μη χανικός λοιπόν παρακολουθεί, κατά τη διάρκεια τη ς κατασκευή ς, την τήρηση
των προδιαγραφών και προσέξτε, το ένα δεν καταργεί το άλλο, αυτό συμβαίνει και με τα

επόμενα βήματα . Δη λ. η ύπαρξη του επιβλέποντος μηχανικού δεν καθιστά την ύπαρξη των
προδιαγραφών πε ριττή. Η ποιότητα προσεγγίζετε με διαφορετικά βήματα που το καθένα θέλει
και την ύπαρξη του προηγούμενου. Είναι ακριβώς όπως ανεβαίνεις μία σκάλα, μπορεί βέβαια
να ανεβαίνεις τα σκαλοπάτια δύο δύο αλλά δε σημαίνει ανυπαρξία του προηγούμενου

σκαλοπατιού όταν εσύ επιθυμείς να προσθέσεις το επόμενο. Το τρίτο στάδιο ήταν και είναι ο
έλεγχος της πο ιότητας. Ο επιβλέπων μηχανικός δεν αρκείται να δει την κατασκευή και την

τήρηση των προδιαγραφών αλλά διατηρεί το δικαίωμα, είτε στο τέλος του έ ργου, είτε στο
τέλος μιας εργασίας, είτε ενδιαμέσως χω ρίς να έχει χρονικό όριο, χωρίς να έχει τελειώσει η

διαδικασία χω ρίς να έχει ολοκληρωθεί κάποιο έργο , δικαιούται να ελέγξει πια το παραχθέν
ή δη υλικό. Όχ ι απλώς τον τρόπο με τον οποίο παράγετε, αλλά το υλι κό που έχει είδη παραχθεί
κα ι να το αποδεχθε ί και να το παραλάβει ή να μην το αποδεχθεί και να το απορ ρίψε ι .

Αυτού του είδους ο έλεγχος, αυτού του είδους η απόρριψη , κάποιων ετοίμων κατασκευών,

κάποιων ετοίμων τμημάτων του έ ργου ή του συνολ ικού έ ργου δε λε ιτουργεί μόνο
κατασταλτικά, διότι αυτό το οποίο απορρίπτετε αντικαθίσταται, λειτου ργεί και προλη πτικά

δ ιότι ο πα ραγωγός, ο κατασκευαστής, ο εργολάβος, ξέ ρ οντας αυτή την πιθανότητα
απο ρρ ίψεως ορ ισμένων υλικών μικ ραίνε ι την διακιν δύνευση του, να υποστεί τέτοια
οικονομική ζημιά και μεγαλώνει ο ίδιος τους συντελεστές ασφαλείας για το κομμάτι το
οποίο κατασκευάζει . Επό μενο βήμα είναι η διασφάλιση της ποιότητας για τη ν οποία ακόμα

και σήμερα μιλήσαμε πολύ. Τι να το κάνεις να αποκτήσεις ύστερα από

28

ημέ ρες κάποια

δοκίμια σκυ ροδέματος που δεν ικανοποιούν τις αντοχές και έλα να μου πεις τι Θα κάνεις την

πλάκα αυτή που έχει πέσει πριν

28 ημέρες ή αυτές τις πλάκες που έχουν πέσει από πάνω τη ς.
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Μία κουβέντα είναι να λέει ο κανονισμός θα την κατεδαφίσεις, εδώ να σε δω πόσοι έχουν αυτή
τη δυνατότητα της κατεδαφίσεως. Επο μένως καλά ήταν μέχρ ι εδώ οι προδιαγραφές, η
επίβλεψη , ο έλεγχος, ο έλεγχος που έγινε με τα δοκίμια αλλά στην ουσία από κει και πέρα το

πρόβλημα κοντεύει να είναι άλυτο πια. Επομένως αυτό που σου χρειάζεται είναι να βάλεις μία
σειρά διαδικασιών, μία σειρά ενεργειών, μία σειρά προσωρινών ελέγχων που σου εξασφαλίζει
το αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Σε κάποιο δη λαδή εργοστάσιο σκυροδέματος,

να βάλεις τέτοιες διαδικασίες ώστε να ε ίσαι σχεδόν βέβαιος για το αποτέλεσμα. Αυτό δεν
καταργεί τους ελέγχους, μόνο που ο έλεγχος πια παίρνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα.
Παίρνει το χαρακτήρα της επιβεβαιώσεως των διαδικασιών, τις οποίες έχεις ήδη βάλει και
σου δ ίνει τη χαρά ότι ο έλεγχος σε βεβαιώνει ότι έχεις κάνει τη δουλειά σου σωστά . Είνα ι

λοιπόν εξαιρετικά σημαντική αυτή η δ ιαδικασία εξασφάλισης της ποιότητας. Η οποία
ξαναλέω ότι δίνει το περιθώριο στον έλεγχο ποιότητας να είναι διαπίστωση της επιτυχίας
διότι η δ ιαπίστωση της αποτυχίας πολλές φορές σε φέρνει σε αδιέξοδο. Υπάρχει και πέμπτο
βήμα, η ολική πο ιότητα που είναι έξω από το αντικείμενο της σημερινής ημέρας, που μιλάμε

μόνο γ ια το σκυρόδεμα και μάλιστα μόνο για τον κανονισμό τεχνολογίας, κάποια
προδιαγραφή δη λαδή , γ ια τον έλεγχο πο ιότητας . Νομίζω ότι προετοιμάζεται και έκτο. Το

πέμπτο πάντως βήμα έχει πάρει μία άλλη μορφή εμπορ ική η ολική ποιότητα, της κατακτήσεως
και δ ιατηρήσεως του πελάτη. Ο πελάτης δηλαδή ε ίναι αυτός που κρατάει το εμπόριο του

κόσμου

ζω ντανό, είναι ένα ιε ρό τέρας και πρέπε ι να κάνουμε

ότ ι

μπορούμε να τον

ικανοπο ιήσουμε. Δε φτάνει ο βιομήχανος να μας στέλνει τη σωστή ποσότητα σκυροδέμα
τος, και να την πληρώνετε στη σωστή τιμή , να έρχονται όλα στην ώρα τους και να λειτουργούν

όλα τέλεια, σιγά σιγά ο πελάτης αρχίζει και δημιουργεί άλλου είδους απαιτήσεις και λέει στον
βιομήχανο. Εγώ δε θέλω αυτόν το μουστακαλή για οδηγό του αυτοκινήτου θέλω να έρχεται
κοπέλα και να οδηγεί το αυτοκίνητο , ή το επό μενο βήμα είναι να είναι όμορφη και αυτές οι
απαιτήσεις του πελάτη για ικανοποίηση, όλων, ακόμα και των παραλόγων, πρέπει να φροντίζει
η ολική ποιότητα δεν σταματάνε.
Αυτό είναι ακόμα μακριά από μας, ας κατακτήσουμε τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η σημερινή
μας επιδίωξη. Ξέρουμε πάντως ότι υπάρχει πέρα από αυτό το βήμα της ολικής ποιότητας προς
το οποίο σιγά-σιγά πρέπει να προσανατολ ιζό μαστε και να ενημερωνό μαστε . Και τώρα θα πω

δύο λόγια για τα δημόσια έργα. Τα δημόσια έργα δεν πάνε καλά και το ξέρετε όλοι και
διαβάζετε στις εφημερίδες και γίνονται απεγνωσμένες κινήσεις να βελτιωθεί η κατάσταση .
Διαβάζου με όλοι για μεγάλες εκπτώσεις, για παράλογες εκπτώσε ις, για αιτιολογήσεις
προσφορών, για τέτο ια πράγματα, για την κατακραυγή της ΕΟΚ που λέει πως θα εκτελεστούν

τα έργα με τα δικά μου τα λεφτά με τέτοιο επίπεδο κατασκευής των έργων. Οταν βλέπετε
μερικούς από τους δρόμους τις εθνικές οδούς που κατασκευάζονται σήμερα να είναι ήδη από
την πρώτη μέρα που τίθενται σε κυκλοφο ρία σε απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι μυστικό,
που πρέπει να το κρύβουμε. Η τάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, δε μιλάω για
κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση ή για κάποιο συγκεκριμένο υπουργό, η κατάσταση είναι έτσι

με όλες τις κυβερνήσεις και με όλους τους υπουργούς, το ενδιαφέρον τους ρίχνετε, γ ιατί αυτό
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είναι το δημοσιογραφικό ενδιαφέ ρον και τελικά η κοινή γνώμη είναι το μόνο όπλο με το οποίο
μπορούμε να παλέψουμε την οποιαδήποτε πολιτική η γεσία, όλο λοιπόν το ενδιαφέρον του
υπουργείου , είναι αυτό , ο ι μεγάλες εκπτώσεις. Και γίνετε μία προσπάθεια να κατεβάσουνε
βιαίως έστω τις μεγάλες εκπτώσεις νομίζοντας ότι έτσι θα αποκτήσουνε τα σωστά έργα. Εγώ

έχω μία προσωπική διαφωνία, που όσο μπο ρώ τη λέω δυνατότερα και σε περισσότερα αυτιά.

Αυτό που φταίει δεν είναι οι μεγάλες εκπτώσεις, ή μεγάλη έκπτωση θα έπρεπε να είναι
επιθυμητή, υπό δύο όμως πολύ σημαντικές, πολύ καυτές προϋποθέσεις. Η μία είναι ότι
εκτελείται το έργο το οποίο δη μοπρατείται και όχι κάποιο άλλο έργο. Και επειδή η δουλειά
μας είναι τα έ ργα ξέρουμε όλοι με ποιους τρόπους με ποιες μεθοδεύσεις γίνεται κανείς
μειοδότη ς σε ένα έργο και εκτελεί μετά κάποιο άλλο.
Τα τεχνικά έ ργα γίνονται χωματουργικά αλλάζουν οι χαράξεις αλλάζει το ένα, αλλάζει το
άλλο και δε μένει τίποτα από αυτό στο οποίο εμείς ανακηρυχθήκαμε μειοδότες. Αμφιβάλω
δηλαδή αν οι τιμές μας επιτρέπουν να είμαστε μειοδότες, όταν κάνουμε τον τελικό απολογισμό

του έργου και όχι τη σύνθεση της προσφοράς όταν δίνουμε την προσφορά. Η μία προϋπόθεση
είναι να εκτελείται το ίδιο έργο, η δεύτερη προϋπόθεση το έργο να εκτελείται στη σωστή

ποιότητα. Και επειδή μιλάμε για ποιότητα σ' αυτό το δεύτερο κομμάτι θα επικεντρώσουμε
τέσσερις πέντε προτάσεις . Η έλλειψη ποιότητας οφείλεται σ' αυτά που είπαμε προηγουμένως

στην έλλειψη προδιαγραφών, επαρκών προδιαγραφών, συγχρόνων προδιαγραφών και
ρεαλιστικών προδιαγραφών. Οφείλονται στην πλημμελή επίβλεψη , όπως ξέρετε, τα δημόσια

έργα στην ουσία γίνονται χωρίς επίβλεψη. Υπάρχε ι ένας επιβλέπων μηχανικός σε κάποιες
νομαρχίες που μπορεί να έχει χρεωθεί και
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έ ργα. Να επιβλέψει
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έργα πάσης φύσεως,

οικοδομικά, γεφυράκια, αποχετεύσεις όλα τα έργα του νομού ή όλα τα έργα ενός δήμου, πρέπει
να μπορεί να τα κάνει, να τα ξέρει και να τα επιβλέψει ένας άνθρωπος. Στην ουσία δεν
προλαβαίνει να διαθέσει μία μέρα του μήνα για το καθένα. Έργο λοιπόν χωρίς προδιαγραφές,
χωρίς επίβλεψη , χωρίς έλεγχο, χωρίς διασφάλιση ποιότητος, το αποτέλεσμα είναι αυτό που
ξέρουμε όλοι και μάλιστα μας βλάπτει πολλαπλώς και ως μέλη αυτής τη ς κοινωνίας ως

Έλληνες πολίτες που τα πληρώνουμε αυτά τα έργα αλλά και ως κλάδο. Θα έχετε όλοι ακούσει
πόσες φορές λέει ο κόσμος ή λέει ένας έξυπνος δημοσιογράφος στην τηλεόραση ότι φταίνε οι
μη χανικοί για την πολεοδομική καταστροφή της Αθήνας ή για οτιδήποτε άλλο. Η ολική

ποιότητα στα δημόσια έργα είναι άγνωστη έννοια, ούτε σαν λέξη δεν την ξέρουμε. Όποτε

γίνεται η όχληση στην πολιτική ηγεσία, στους πολιτικούς γενικά, γι' αυτή την κατάσταση στα
δημόσια έ ργα η πολιτεία λέει με αυτή τη δημόσια δ ιοίκηση πέσμου τι έργα θέλεις να εκτελέσω.
Και το λένε δημόσια οι πολιτικοί μας χωρίς να ντρέπονται λες και είναι ανεύθυνοι για το χάλι
της δημόσιας διοίκησης λες και δεν είναι δουλειά τους να κάνουν κάποια προσπάθεια για τη

βελτίωση αυτής της κατάστασης. Η πολιτική ηγεσία βγάζει την ουρά της απέξω. Ιδιαίτερα
βγάζει την ουρά της απέξω στη σημερινή εποχή που τα έργα είναι πολλά και επείγοντα, ξέρετε

όλοι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πακέτο Ντελόρ το οποίο μας δίνει λεφτά και δεν μπορούμε
να τα ξοδέψουμε δεν μπορούμε να εκτελέσουμε έργο. Αυτή λοιπόν η επίκληση της κακής

δημόσιας διοίκηση ς δίνει το δικαίωμα στην πολιτική ηγεσία αντί να χρησιμοποιήσει τα έργα

so
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για τη βελτίωση τη ς δημόσιας διοίκησης τουλάχιστον στον τομέα των έργων , της δίνει το

δικαίωμα να επικαλείται τα υπαρκτά ή ανύπαρκτα πλεονεκτήματα κάποιας ιδιωτικής
πρωτοβουλίας κάποιων, υποτίθεται, ιδιωτών συμβούλων, και να έχει έτσι το δικαίωμα, να
μεροληπτεί, να χαρίζεται και να κάνει τις αναθέσεις των έργων σε εκείνους τους οποίους
επιθυμεί.

Η αιτιολόγηση των προσφορών, υπήρχε και στην παλιά νομοθεσία και στον υπάρχοντα
νόμο περί δημοσίων έργων. Τώρα ό μως έχει γίνει το εξής: Υποτίθεται ότι κάνεις αξιολόγηση
προσφορών, απορρίπτεις όσους θέλεις, φτάνεις σ' αυτόν που θέλεις και αναθέτεις σ' εκείνον .

Το ρεκόρ είναι ο 19ος στην τάξη μειοδοσίας να έχει αναλάβει τέτο ιου είδους έργο και να

χρήζεται "μειοδότης" εντός εισαγωγ ικών, πόσων μεγάλων άραγε εισαγωγικών; Η κατάσταση
είναι λοιπόν απογοητευτική αλλά έχει εμφανιστεί μία ακτίδα ελπ ίδας. Στην τελευταία έκτακτη
συνεδρίαση που έκανε το Τεχνικό Επιμελητήριο, η αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στις
του

'95,
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Μαρτίου

έγινε στον παριστάμενο υπουργό αναπληρωτή ΥΠΕΧΩΔΕ η πρόταση και εκείνος την

αποδέχθηκε και την υλοποίησε. Του έγινε λοιπόν η πρόταση

αφού η

επίβλεψη, οι

προδιαγραφές είναι ατελείς και δεν μπορούν να διορθωθούν από τη μία μέρα στην άλλη ,
αφού ο έλεγχος της ποιότητας δεν μπορεί και αυτός να βελτιωθεί από τη μία μέρα στην άλλη
(θα πω ότι κάποια εποχή είχε γίνει η σκέψη στο υπουργείο δημοσίων έργων, να καταργήσουν
τα εργαστήρια δη λ. αναρωτιέται κανείς αυτοί οι άνθρωποι , πως τους γεννιούνται τέτοιες ιδέες,
έχουν καθόλου μυαλό στο κεφάλι τους ή έχουν κάποια πονηρή σκέψη στο κεφάλι τους) αφού
λοιπόν όλα αυτά συ μβαίνουν η πρόταση ήταν να υποχρεωθούν οι μεγάλες εταιρείες οι Η'
τάξεως και αργότερα και οι Ζ' τάξεως να επιβάλουν εκείνες στον εαυτό τους τις διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας, τις διαδικασίες του

ISO 9002.

Αυτή η διαπίστευση της ικανοποιήσεως των απαιτήσεων του

ISO 9002

από τις μεγάλες

εταιρείες, θα είναι αναγκαία προϋπόθεση τόσο για την απόκτηση όσο και για τη διατήρηση
του πτυχίου Η' τάξεως και αργότερα του Ζ' και αργότερα αυτό έπρεπε να κατέβει ακόμα
χαμηλότερα. Όχι το κακό που γίνετε σήμερα με τους εκατοντάδες εμπειροτέχνες σε κάθε
Νομαρχία. Αυτό είχε κάποιο νόημα όταν οι μηχανικοί ήταν λίγοι και δεν πήγαιναν καν στην

επαρχία και ήταν το

80%

συγκεντρωμένο στην Αθήνα. Σήμερα που το κάθε χωριό έχει

μηχανικό δεν καταλαβαίνω τ ι νόη μα έχει αυτή η χορήγηση εργοληπτικών πτυχίων σε
ανθρώπους ανίδεους και ανεύθυνους. Ετσι λοιπόν όταν μπουν αυτές οι εσωτερικές διαδικασίες
ελέγχου στις ίδιες τις εταιρείες και αυτή η διαπίστευση γίνετε από οργανισμούς που δεν έχουν
σχέση με το υπουργείο δημοσίων έργων, όπως σήμερα είναι ο ΕΛΟΤ ή όπου μπορεί να είναι
και κάποιος ευρωπαϊκός οργαν ισμός, διότι ο ΕΛΟΤ αν χαριστεί θα χάσει το δικαίωμα είναι

δίκοπο μαχαίρι δεν είναι να παίζεις μ' αυτά, και εκεί οι ανταγωνιστές θα το φροντίσουν, δηλ.
αν πραγματικά δεν ικανοποιήσεις τις απαιτήσεις θα το μαρτυρήσει ή θα το καταγγείλει ο
ανταγωνιστής σου. Τότε λοιπόν η ποιότητα θα αυξηθεί και τότε είναι σίγουρο ότι οι εκπτώσεις

θα μικρύνουν. Ηδη στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έχει συσταθεί μία τέτοια επιτροπή στην οποία
λαμβάνει μέ ρος και ο φίλος μας ο Νίκος Μαρσέλλος που έχει πει μερικά πράγματα, έχει πει ότι
το πρώτο βήμα είναι να μπουν οι διαδικασίες διασφάλιση ς ποιότητος στα συγκεκριμένα έργα
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που δημοπρατούνται κα ι το δεύτερο βήμα που πρέπει να ε ίναι χ ρονικά λίγο μεγαλύτερο, ώστε
να δοθεί καιρός συμμορφώσεως, θα γίνει έτσι με τις κατηγορίες με τις εργοληπτικές εταιρείες
Η' τάξεως.

Και εδώ με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι κάποιοι , δόξα ο θεός, στην Ελληνική πολιτεία
στο Ελληνικό κράτος έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν το πόση σημασία έχει η προσπάθεια

για την επίτευξη ποιότητας, είμαστε σε ένα καλό δρόμο . Ήδη έχει αρχίσει αυτό το μήνυμα :η ς
ποιότητας να γενικεύετε, είμαστε εμείς μία απόδειξη σήμε ρα και εδώ θα κλείσω αφού σας
ευχαριστήσω που με ακούσατε μέχρι τέτοια ώρα νηστικοί.
ΙΊΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Βουδικλάρη είναι πολύ μεγάλο το θέμα η ποιότητα
έτσι όπως το έθεσε ο κύριος Βουδικλάρης σαν φιλοσοφία σαν αρχή .
Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της ημερίδας για τον

κύριο Βουδ ικλάρη ή γενικότερες ερωτή σεις.
Εγώ ήθελα να πω ότι η διασφάλιση της ποιότητας από τους παραγωγούς σκυροδέματος και

συγκεκριμένα από τις εταιρείες μπορεί να γίνει.
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ έχω τη ν εντύπωση ότι μία από τις αδυναμίες μας, σαν χώρας και σαν
κλάδο μη χανικών, είναι ότι πραγ ματικά έχουμε λιγότερα εφόδια από όσα έχει ένας ξένος

μηχανικός . Αν δείτε το τι βιβλία, το τι παραδείγματα, το τι έχει ένας Αμερικάνος ή ένας

Γερμανός είναι εκπληκτικό. Αυτές τις ανάγκες κατά τη δική μου αίσθηση έπρεπε να μπορεί να
τ ις καλύψει και έπρεπε να στρέφετε προς τα κει το Τεχνικό Επιμελη τήριο και ακό μα
περισσότερο ο σύλλογος πολιτικών μηχανικών γιατί εκείνος είναι το επαγγελματικό μας

όργανο. Αυτή εγώ την προσπάθεια την έκανα με τις ανθρώπινες δυνάμεις μου γιατί παιδιά δε
φτάνε ι ένας κα ι δύο και πέντε άνθρωποι εδώ πρέπει να γίνει σύνθημα αυτό . Ομως να δώσω
απάντηση γ ιατί είχαμε κάνει αυτή τη ν προσπάθεια σ' αυτού του είδους τις ε ρωτήσεις, στα

τεύχη αυτά των αφιερωμάτων να υπάρχουν απαντήσεις. Αν λοιπόν βρεθείς στο σημείο του να
μη δουλεύει ο δονητής και να θες να συνεχίσεις χωρίς να μπορείς να εγγυηθείς την
συμπύκνωση η λύση είναι το ρευστοποιητικό . Μεγάλωσε το ρευστοποιητικό και από κει και

πέρα κάνε τη συμπύκνωση με την απλή πήχη . Τα είπε αυτά ο Νίκος Μαρσέλλος. Είπε ότι όταν
η κάθιση φτάσει τα
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εκατοστά ίσως δεν χρειάζεστε δονητή διότι η κακή χρήση του δονητή

μπορεί να κάνει κακό, μπορεί να προκαλέσει απόμιξη .
Τέτοιου είδους όμως συνταγές πρέπει κάποια στιγμή να τυποποιη θούν. Είναι πολύ σπουδαίο

πράγμα όλοι σας να κάνετε τέτοιες σκέψεις που είναι τα καθημερινά μας προβλή ματα έτσι

ώστε να μπορέσουν κάποια στιγμή να δοθούν απαντήσεις.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εγώ θέλω να πω το εξής: Από τη στιγμή που ο μηχανικός δεν είναι το μεγάλο
αφεντικό , όπως είναι ο Αμερικάνος και ο Γε ρμανός νο μίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε

σωστά τη δουλειά μας .
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Λοιπόν και εκεί έχεις δίκιο γιατί πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του
επιβλέποντος μη χανικού, ο οποίος σήμερα στη χώρα μας, και πάντως με τον τρόπο που

εκτελούνται τα έργα και μιλάω πιο πολύ για τα ιδιωτικά έ ργα, δεν κάνει διαχείριση του έργου
δεν είναι αυτός το αφεντικό του έργου και όμως σήμερα ο επιβλέπων μηχανικός, το έχω κάνει
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και πρόταση ήδη στο Τεχνικό Επιμελητήριο θεωρείται υπεύθυνος, ποινικός υπεύθυνος για την
απόθεση υλικών επί του πεζοδρομίου ή επί της οδού . Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν χάσει
το λευκό ποινικό τους μητρώο γιατί κάποιος έβγαλε τα υλικά στο πεζοδρόμιο λες και τον
ρωτάει κάποιος τον επιβλέποντα μηχανικό της ιδιωτικής οικοδομής που θα αφήσει τα υλικά

και πόσο καιρό θα τα αφήσει. Είτε οι εργάτες τραγουδάνε το μεσημέρι, είτε σηκώνετε σκόνη
από την άμμο, που έχουν αποθέσει, είναι αυτό που σας είπα, ο επιβλέπων μηχανικός είναι ο
αγορανομικός υπεύθυνος είναι αυτός δηλ. τον οποίο βουτάει ο εισαγγελέας ότι και αν συμβεί.

Και αυτό είναι δουλειά δική μας να το παλέψουμε και να το διορθώσουμε και σας βεβαιώνω ότι
δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Συγκεκριμένα εγώ πριν

10

χρόνια τιμωρήθηκα με

40

μέρες φυλακή με

αναστολή γιατί ένα κομμάτι ασβέστη ήταν στο πεζοδρόμιο και γλίστρησε κάποιος .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα μέχρι της 5μ.μ. και παρακαλούμε όλους
τους παρευρισκομένους να είναι εδώ στις

5 για

να ξεκινήσουμε έγκαιρα.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΉ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρχίζει η απογευματινή συνεδρίαση. Το θέμα είναι, αν έχετε διαβάσει τα
χαρτ ιά, "εισαγωγή στην ολική ποιότητα", όμως στο δρόμο άλλαξα γνώμη γιατί λέω

5η

ώρα

θα δε ίξουμε τέτοια πράγματα, δεν δείχνουμε κάποια άλλα που πιθανός να είναι και χρήσιμα.
Γι' αυτό ρυθμίσατε τη θέση του καθίσματός σας κλείσατε τη ζώνη ασφαλείας και
ετοιμαστείτε να κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο του θεάματος. Θα δούμε μία σειρά από σλάιτς,

είστε

18

άτομα και μετράτε για

500.

Οταν έδινα για το πολυτεχνείο εξετάσεις έκανα

φροντιστήριο στον Κανέλο και η αίθουσα του είχε μία κολόνα στη μέση και εγώ ήμουνα πίσω

από την κολόνα. Κάποια στιγμή παραπονέθηκα και είπα στον Κανέλο. Κύριε Κανέλο το μισό
πίνακα μόνο βλέπω και μου λέει. Βρε βλάκα, τα μισά από όσα λέω να μάθεις πέρασες στο
πολυτεχνείο . Λοιπόν θα δείτε αυτές τις διαφάνειες και θέλω όπως τα βλέπετε να σκεφτείτε ποιο

είναι το κοινό σημείο που αναφέρονται.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Εδώ βλέπουμε ένα αεροπλάνο της ολυμπιακής, όταν το βλέπετε αυτό το
αεροπλάνο τι σκέφτεστε; Ακούω. Ωνάση ς, εθνική υπερηφάνεια, ταξιδάκι αναψυχής, άλλη μία
προβληματική , ο μιλη μένος πίσω λέει όταν βλέπω εγώ ένα αεροπλάνο σκέφτομαι τη λέξη,

ασφάλεια, πράγματι αν δεν έλειπες και εσύ θα έλεγα μόνο εγώ φοβάμαι να μην πέσει το
αεροπλάνο, εγώ όταν βλέπω αεροπλάνο λέω να μην πέσει. Άρα τι μας έρχεται στο κεφάλι, μας
έρχεται η λέξη ασφάλεια, μας έρχεται η λέξη ταξίδι, μας έρχετα ι η λέξη αξιοπιστία, στην
Αμερ ική, στην Ατλάντα, τι είναι αυτό που είναι το κύριο συστατικό; Λειτουργ ικότητα,

ολυμπιακοί αγώνες Ατλάντα άλλο τι σας έρχεται στο κεφάλι, το βλέπετε αυτό, υψηλή
τεχνολογία άλλο κοντά πάμε, δεν είπε κανείς τι ωραίο , τι προδιαγραφές δεν το λέει κανείς.
Αυτό τι είναι , είναι ένα τεστ, μία δοκιμαστική φόρτιση πασσάλου. Να ο πάσσαλος, από πάνω
είναι οι γρύλοι , πάνω είναι το κεφάλι και οι αγκυρώσεις και η διαφήμιση της εταιρείας που
κάνει τα μηχανήματα και εγώ είμαι σε ηλικία

32

ετών εκεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεστ, μία

δοκιμή. Για πέστε μου, εσύ που το κοιτάς τι λέει εδώ, είναι η Κιμ Μπάσιτζερ εσύ που κοιτάς τη
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φωτογραφία τι σου έ ρχεται στο κεφάλι, πρόκληση, πόθος, γυμνό και σεξ κ.λπ . Εδώ, αρμονία η
Ακρόπολης, άλλο, αθάνατο, δε μου λες εσύ το έχεις ξαναδεί, πράγματι αυτό το δείχνω διότι η
κύρια διάσταση είναι η αρμονία της Ακρόπολης κ.λπ. αλλά αν χτίσω εγώ μία Ακρόπολη στο

Βόλο ή στο Σύνταγμα θα πάει κανείς να τη δει; Εκείνο που πρυτανεύει ότι είναι

2300

χρόνια

δηλαδή θαυμάζουμε την ανθεκτικότητα του μνημείου στο χρόνο, το αρχαίο δε θαυμάζουμε;
Άρα αυτή είναι η κύρια διάσταση σ' αυτή τη φωτογραφία. Εδώ τι θαυμάζουμε, τι είναι αυτό
έχετε καταλάβει; Είναι οι ολυμπιακοί αγώνες στη Σεούλ και αυτοί είναι οι αλεξιπτωτιστές που

πέφτουνε και σχηματίζουνε τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους και από κάτω είναι το στάδιο
στην Κορέα. Τι σκέφτεται κανείς τόλμη, άλλος, συγχρονισμός, άλλος, θέση μάχη ς.
Τρώει κανείς από αυτά τα χάμπουργκερ, όχι κανείς. Να σηκώσουν τα χέρια ποιοι τρώνε .
Γιατί είναι σβέλτα, άλλο, σταθερή ποιότητα, άλλο, τυποποίηση, ένα ψωμάκι παρακαλώ λέει η
αεροσυνοδός της Λουφχάνσα. Δεν θα μπορούσε η Λουφχάνσα να διαφημίσει και να έχε ι
αεροπλάνα τουρμπίνες, γιατί διάλεξε αυτή τη διαφήμιση , πρέπει να την έχετε δει όλη αυτή τη
δ ιαφήμιση ; Τις ανθρώπινες σχέσεις, τι άλλο, εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, σέρβις
δηλαδή , ο άλλος κάνει ταξίδι, στην Ολυμπιακή. Σας ήρθε στο κεφάλι σας η ασφάλεια της

πτήσης ενώ σ' αυτή την εταιρεία σας ήρθε η εξυπηρέτηση οι ανθρώπινες σχέσεις. Μα ακριβώς
σ' αυτό ποντάρει , λέει δηλαδή η Λουφχάνσα την ποιότητα της πτήσεως την ασφάλεια την
αξιοπιστία, μα αυτή τη ν έχω δεδομένη εγώ μιλάω ότι σας προσφέρω και εξυπη ρέτηση και

ανθρώπινες σχέσεις. Γι' αυτό γράφει όταν μία αεροπορική εταιρεία έχει πάντα νέο στόλο ,
δη λαδή αξιοπιστία, έμπειρους πιλότους και ασφάλεια πτήσης, πρόθυμο πλήρωμα δηλ.

service,

τους καλύτερους μηχανικούς εδάφους στον κόσμο , μπορεί ελεύθερα να ασχοληθεί με αυτό που

την ενδιαφέρει περισσότερο , εσάς. Σας περνάει δηλαδή έμμεσα ότι όλα τα άλλα, που τα έχουν

οι άλλες εταιρείες, εγώ τα έχω τόσο δεδομένα και τόσο σίγουρα που ούτε ασχολούμαι, σας
δίνω επιπλέον και αυτό. Μάρκετινγκ.

Γιατί πίνετε μπύρα" Άμστελ" ακούω, ποιος είναι ο "έτσι μας αρέσει"; Τη δ ιάσταση αυτή αν
μπορείτε να φανταστείτε. Πόσα πράγματα κάνετε κάθε μέρα όχι επειδή είναι ποιό σβέλτα, όχι

επειδή είναι ποιο ασφαλή, όχι επειδή είναι ποιο όμορφα, όχι επειδή είναι με μεγαλύτερη
αρμονία, όχι επε ιδή έχουν επίδοση. Πόσα πράγματα κάνετε κάθε μέρα επειδή ,

"

έτσι μας

αρέσει", δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ότι είσαστε εδώ πέρα είναι γιατί" έτσι σας αρέσει" ,
το ότι θα πάρετε πολλές φορές από μία εταιρεία αυτά τα προϊόντα ή τα άλλα προϊόντα μπορεί
να οφείλετε στο φιλικό χαμόγελο μιας όμορφης κοπέλας, μιας γραμματέα, ή στο ότι τα
τηλέφωνά τους δεν χτυπάνε σαράντα ώρες και τα σηκώνουνε αμέσως ή σας κάνουν τις

εκπτώσεις που σας έχουν υποσχεθεί, πόσα πράγματα κάνετε για τον υποκειμενικό λόγο, γ ιατί
"έτσι μας αρέσει", πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μου πείτε ποια είναι η
κοινή συνισταμένη της Πατουλίδου με τους Κορεάτες που πέφτουνε, με την Ακρόπολη, της

νοοτροπίας "γιατί έτσι μου αρέσει", της ολυμπιακή ς, του στόλου, της εξυπηρέτησης, της
αισθητικής της Κιμ Μπάσιτζερ, ποια είναι η κοινή συνισταμένη. Δηλαδή μ' αυτό θέλω να σας

ρωτήσω. Είδαμε
Μαρσέλλος

15

15

διαφάνειες, θα λέγατε σε κάποιον το βράδυ μας έδειξε ο Νίκος ο

διαφάνειες που αναφέρονταν πού. Στην πρωτιά, άλλος, στην ικανοποίηση του
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καταναλωτή, στο ότι είναι καλά, άλλος, ποιότητα, ο Αλέξανδρος Κοκινάρης μας είπε ότι
αναφέρονταν όλα στην ποιότητα, πράγματι η κεντρική έννοια πίσω από όλα αυτά είναι η
ποιότητα , θέλω

λίγο ακόμα να μου το

ραφινάρεται,

αναφέρονταν στην ποιότητα ή

αναφέρονταν σε κάποιες διαστάσεις της ποιότητος;
Θα μου πεις τρελάθηκες, η ποιότητα έχει διαστάσεις; Έχει και μάλιστα

8.

Αυτές είναι οι

διαστάσεις της ποιότητος, είναι η επίδοση, ένα αυτοκίνητο τρέχει και κάνει τα
δευτερόλεπτα και το άλλο κάνει

13

χιλ. σε

δευτερόλεπτα, επίδοση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια

προϊόντα, το μπετόν έχει επίδοση , πιάνει αντοχή, σε τάση, σε θλίψη
τετραγωνικό εκατοστό άλλο πιάνει

100

8
17

350.

260

κιλά ανά

Εχουμε λοιπόν κάποια πράγματα, η πρωτιά, η

Πατουλίδου βγήκε πρώτη, επίδοση , η διάσταση λοιπόν της ποιότητας στο δρόμο

110 μέτρα

με

εμπόδια είναι η ταχύτητα.
Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά, αγοράζω ένα αυτοκίνητο επειδή έχει ωραίο χρώμα, ή έχει

ωραίες ζάντες ή μας δίνει δωρεάν και τις ζώνες ασφαλείας και ένα κασετόφωνο και αερόσακο ,

έχει αρχίσει ήδη το παραμύθι να προσπαθούν να σας πλασάρουνε προϊόντα με δευτερεύοντα
χαρακτηριστικά. Τρίτη διάσταση της ποιότητας η αξιοπιστία, σε μία πτήση, ασφάλεια
πτήσεως, σε κάποιο προϊόν, που να έχει σχέση με τη ζωή και την ασφάλεια, πράγματι μπορεί
να είναι η διάσταση η τρίτη η κρίσιμη, η αξιοπιστία. Συμμόρφωση σε απαιτήσεις και πρότυπα
το καταλαβαίνετε, ένας πάσσαλος που κάναμε δοκιμαστική φόρτιση ή το μπετόν. Πρέπει να
έχει απόλυτη συμμόρφωση σε απαιτήσεις και πρότυπα. Διάρκεια στο χρόνο, ανθεκτικότητα.
Έκτη διάσταση είναι η εξυπηρέτηση, το επίπεδο συντήρησης. Χαλάει μία τηλεόραση άμα
είναι να βγάλεις τον καρκίνο μέχρι να σου την επισκευάσουν, δεν θα αγοράσετε από κάποια
εταιρεία τηλεόραση η οποία έχει μεγάλο και σωστό κατάστημα για συντήρηση;
Είναι κρίσιμη διάσταση. Εγώ αγόρασα μία τηλεόραση , στα

10 χρόνια χάλασε και μου είπαν

ότι μετά τα 8 χρόνια δεν κρατάμε ανταλλακτικά, πέτα την'. Δεν ξέρω αν την έχετε πατήσει, για
μένα είναι κρίσιμη διάσταση πλέον, και όταν ξαναγόρασα τηλεόραση την αγόρασα από
εταιρεία που μου εξασφάλιζε ότι αν χαλάει έχει

Το

service

service 10

και

15

χρόνια κ.λπ.

είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις, σ' ένα κατάστημα πάς και τρως ποιότητα

φαγη τού αλλά δεν ξαναπάς γιατί δεν είχε ωραία ατμόσφαιρα ή δεν είχε καλό

service

περίμενα

δύο ώρες κ.λ.π. Η εξυπηρέτηση είναι πολλές φορές το κρίσιμο, όπως είναι και η αισθητική.
Έλα τώρα που θα μας πεις εσύ για αισθητική στη δουλειά μας. Ποιος σας είπε ότι δεν είναι και

η αισθητική και όχι μόνο στη δουλειά μας. Εγώ σας μιλάω τώρα γενικά για την ποιότητα,
συνεχίζω την ομιλία του Βουδικλάρη την πρωινή και σας λέω ότι καμιά φορά η αισθητική
είναι η κύρια διάσταση για ένα προϊόν. Αν π.χ. πάς σ' ένα καμπαρέ η χορεύτρια να ξέρει
ξένες γλώσσες και να έχει

3 διδακτορ ικά

5

και να είναι άσχημη ή θες να είναι η Κιμ Μπάσιτζερ

και ας μην ξέρει καμία ξένη γλώσσα τι προτιμάτε. Εδώ είναι το ένα καμπαρέ δίπλα το άλλο πού
πάτε ακούω.; Και τέλος έχουμε την

8 διάσταση,

πως δέχεται την ποιότητά μας ο πελάτης .

Μπύρα Άμστελ "γιατί έτσι μου αρέσει" δεν πα να μου εξηγούσανε στο εργοστάσιο της
Χαϊνεκεν ότι η Χαϊνεκεν και η Αμστελ είναι από το ίδιο εργοστάσιο. Το πρώτο, το ελαφρύ το
άρωμα, είναι η Χαϊνεκεν το πίνεις και με άδειο στομάχι , ενώ η Αμστελ που είναι η βαριά την
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πίνεις αφού έχεις φάει κ.λ.π. Το βράδυ πάω στο εστιατόριο να φάω τι θα πάρετε μου λέει το
γκα ρσόνι , Αμστελ, γιατί μου λένε ο ι άλλοι γιατί έτσι μου αρέσει. Πάρα πολλά πράγματα
κάνουμε επειδή έτσι μας αρέσει . Αρα αυτές είναι οι

8

διαστάσεις της ποιότητος και ο ρόλος

μας είναι να βρούμε την πιο σημαντική διάσταση της ποιότητος για τη δική μας δουλειά το
δικό μας προϊόν ή τη δική μας υπηρεσία . Οταν εσείς λο ιπόν πάτε να αναλάβετε μία
πολυκατοικία ή μία βίλα από κάποιον ιδιοκτήτη ή από κάποιο γιατρό, ποιος σας είπε ότι το
κύριο χαρακτηρ ιστικό για να πάρετε τη δουλειά είναι η σωστή στατική λύση. Μπορεί να είναι
η συνέπεια στα ραντεβού, μπορεί να είναι ο ι καθαρές επιμετρήσε ις. Μην αναρωτηθείτε γ ιατί η
όμορφη αρχιτεκτόνισσα σας πήρε τη δουλειά; Θα είναι αισθητική , χαμόγελο, θα είναι συνεπής

στα ραντεβού σε σχέση με εσάς που δεν θα σας βρίσκει ποτέ κανείς σε κανένα τηλέφωνο . Θα
τη χάσετε τη δουλειά.
Δηλαδή με λίγα λόγ ια τι λέω; Όταν έχεις ένα προϊόν ή μια παροχή υπη ρεσ ιών, πρέπει να
βρείς στον πελάτης σου, ποιες είναι ο ι ανάγκες του και τι να κάνεις; Να ικανοποιή σεις τις

ανάγκες του πελάτη σου . Μολις το καταλάβετε αυτό το πράγμα, τότε έχετε καταλά βει και τον
ορισμό τη ς ποιότητος. Ο ορισμός της ποιότητος είναι αυτό το πραγματάκι που λέμε τόση ώρα,
αυτός είνα ι ο επ ίσημος ο ρισμός, οτι ποιότητα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη,

των όποιων υποκειμενικών αναγκών του πελάτη . Ποιότητα είναι δηλαδή το σύνολο των
ιδιοτήτων και χα ρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίαc., που προσδιορίζουν την
ικανότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας να ικανοποιεί ρητά ή μη ρητά διατυπωμένες
ανάγκες .

Ο πιο επίση μος ορ ισμός, τι λέει ; Π ο ιότη τα είναι το σύνολο των ι δ ιοτήτων και

χαρακτηριστικών ενός προϊόντος. Δηλαδή μια πτήση με ένα αεροπλάνο, πο ιο είναι το
σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών; η ασφάλεια, η αξιοπιστία, κ.τ . λ .. Ποιες είναι οι
τέσσερις, οι πέντε, οι έξ ι λέξεις, οι τέσσερ ις, οι πέντε, ο ι έξι διαστάσεις εκείνες οι οποίες
ικανοποιούν την ανάγκη σας, ποιά ανάγκη; την ρητά ή μη ρητά διατυπωμένη ανάγκη .

Αυτό το πράγμα, αυτή η φιλοσοφία, που στοχεύει στην ολική ικανοποίηση των όπο ιων

υποκειμενικών αναγκών του πελάτη , ε ίναι η φιλοσοφία της ολικής πο ιότητος, ώστε η ολική
ποιότητα

- γ ι'

αυτό το θέ μα λέγεται" εισαγωγή στην ολική ποιότητα"- δεν έχει καμμία σχέση

με την ποιότητα του προϊόντος, αφού η κύρια δ ιάσταση σε κάποια δεδο μένη υπηρεσία ή
προϊόν, μπορεί να είναι η αισθητική, να μην έχει καμμία σχέση με την ποιότητα του
προϊόντος. Μια μόνο από τις οκτώ διαστάσεις της ποιότητας είναι η συμμόρφωση σε
απαιτήσεις και πρότυπα. Οταν βάζει γκολ ο Ολυμπιακός κι έχεις

80.000

χούλιγκανς να

ουρλιάζουν σε παραλήρημα, αυτοί είναι σε κατάσταση ολικής ποιότητας.
Σημασία δεν έχει λοιπόν αν η

SHARP

βγάζει

είναι ικανοποιημένος ο πελάτη ς που αγόρασε

video και είναι καλά τα video, σημασία έχει αν
το video; Μας ενδιαφέρει η ικανοποίηση του

πελάτη , όχι το σωστό προϊόν . Το σωστό προϊόν υπάρχουν πολλοί τρόποι να το βγάλεις με
εργαστηριακούς ελέγχους, ή τώρα το

ISO 9002,

που είναι η διασφαλιση ποιότητας. Βγάζει

πολύ καλό μπετόν εντός των προδιαγραφών η Α εταιρεία. Μα, αυτό μας νοιάζε ι μόνο; Ή αν
μένουμε ικανοποιημένοι; Δηλαδή , μή πως κύριο χαρακτηριστικό μετά την ποιότητα, που τη
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θεωρούμε δεδομένη, είναι η συνέπεια; Μας λέει στις
στις

9;

Μας λέει δεύτερο στήσιμο, στις

1η

-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

8η

ώρα. Έρχεται στις

ώρα. Έρχεται στη

1ή

πάει

8 η πρέσσα
στις 3;

ή πάει

Δηλαδή , μήπως κάποια πράγματα που τα θεωρείτε εσείς στο κεφάλι σας οτι είναι προϊόν,

είναι παροχή υπηρεσιών; Μήπως στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, η

αισθητική , η εξυπηρέτηση , η αξιοπιστίας, η επίδοση, η διάρκεια στο χρόνο και όχι η
συμμόρφωση σε απαιτήσεις;
Πρέπει

δη λαδή

να διαχωρίσετε την έννοια της ποιότητας από τη

διάσταση

4,

τη

συμμόρφωση του προϊόντος σε απαιτήσεις και σε πρότυπα.

Υπάρχουν άλλες επτά διαστάσεις, η 8η όμως είναι ακόμα πιο σημαντική~ εντελώς
υποκειμενική. Αυτά λέει η ολική ποιότης.
Ποιοι είναι ο ι πελάτες σου εσένα, σαν πελάτες σου τι είναι; εταιρε ίες, βιομηχανίες;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Το Δημόσιο.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Το Δημόσιο . Για να δούμε, εσένα, Γιάννη, ποιοι είναι οι πελάτες σου; και ο
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, ο ι εργολάβοι, οι μηχανικοί. Αυτοί είναι οι πελάτες σου;
Έχεις υπαλλήλους μέσα στην εταιρεία; πόσους;

30;

Αυτοί είναι οι πελάτες σου. Μόνο που

αυτοί λέγονται εσωτερικοί πελάτες και οι άλλοι λέγονται εξωτερικοί πελάτες.
Ώστε η θεωρία της ολικής ποιότητας λέε ι οτι σε κάθε επιχείρηση, ο κάθε εργαζόμενος έχει

όλους τους υφ ισταμένους του ως εσωτερικούς πελάτες κα ι η εταιρεία σαν σύνολο έχει όλους
αυτούς στους οποίους πουλάει το προϊόν της ως εξωτερικούς της πελάτες της.

Πρέπει εσύ λοιπόν σαν μάνατζε ρ, είτε στον δη μόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, να
φροντίσεις για την ικανοποίηση και των εξωτερ ικών πελατών, πράγμα το οποίο είναι

αυτονόητο και κατανοητό, αλλά και των εσωτερικών, των εργαζόμενων . Διότι εάν δεν φτάσεις
σε κατάσταση όχι απλώς να είναι ικανοποιημένος αλλά ενθουσιασμένος, με την επιχείρησή
του , δεν πρόκειται να αποδώσει . Και ποιά είναι τα κόλπα για να κάνεις ενθουσιασμένο τον
εσωτε ρικό σου πελάτη;
Πρώτα απ ' όλα και καλύτερο είναι η αναγνώριση. Ενα χτύπημα στην πλάτη "μπράβο, ρε

Μήτσο, μπράβο, ρε Γιώργο, πολύ καλό" . Η ηθική αναγνώριση. Πολλοί λίγοι είναι εκείνοι που
θέλουν την υλική , το

bonus.

Οι περισσότεροι είναι σαν κι εμένα, "ψώνια". Ενα μπράβο τους

λέει, "μπράβο, ρε μεγάλε " , ένας έπαινος, μια ευαρέσκεια. Ένα λοιπόν είναι η ηθική
αναγνώριση.
Δεύτερο είναι η

συμμετοχή . Κώστα, είσαι στο δημόσιο, έτσι; Δεν θα σου άρεσε

περισσότερο αν ο διευθυντής του περ ιφερειακού εργαστηρίου ή ο διευθυντής της ΔΕΚΕ

•

πριν πάρει μια απόφαση , σε φώναζε να ρωτήσει τη γνώμη σου ; Σου αρέσει η συμμετοχή ;

Υπάρχει κανείς που να μην καταλαβαίνει την έννοια της συμμετοχής στις αποφάσεις;
Πασχάλη , δεν θα ήθελες να συμμετέχεις εσύ πάνω στη διοίκηση , στον ΗΡΑΚΛΗ, και να
ακούνε τη γνώμη σου έως απάνω;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άμεσα ή έ μμεσα, μέσα απο διαδικασίες;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Μέσα από διαδικασίες. Θεσμοθετημένα, έμμεσα ή άμεσα.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Άμεσα;
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ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Άμεσα, ναι.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Καταρχάς, εδώ βγήκε ο μοντέρνος τρόπος διοίκησης που λέει οτι πρέπει να

έχεις τρία επίπεδα από τον αρχηγό έως κάτω τον εργάτη. Πάνε αυτά τα επτά επίπεδα, γενικός
διευθυντής , διευθυντής, υποδ ιευθυντής, τμηματάρχης, υφιστάμενος του τμηματάρχη , γενικός

εργοδηγός, εργοδηγός, αρχιεργάτης, επιστάτης , δούλος.
Λοιπόν, συμμετοχή. Από κάτω οι υφιστάμενοί σου . Δεν θα ήταν ευτυχείς αν τους ρώταγες;
δεν θα ήταν ευτυχείς αν είχαν την αναγνώριση ; Δεν την ζητάνε την αναγνώριση;
Τρίτο.

Παρακίνηση , ντοπάρισμα.

"

Είμαστε και η πρώτη

εταιρεία, το

καλύτερο

τσιμεντάδικο, η πρώτη εταιρεία σ1Cυροδέματος, το πρώτο εργοτάξιο, το καλύτερο περιφερεια
κό εργαστήριο". Παρακίνηση. Είναι τρόπος να κινητοποιήσεις τον εσωτερικό πελάτη .
Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Θα υπενθυμίσω ένα γ νωστό , το γνωστό κουτί. Είναι ένα
κουτί σε κάποιες επ ιχε ιρήσεις που απέξω γράφει

24/72.

Τι σημαίνει αυτό το κουτί; Σ' αυτό το

κουτί δίνουν οι εργαζόμενοι τις ιδέες τους . Ιδέες πολλές φορές αμοιβόμενες . Και ρίχνοντας
μέσα στο κουτί την ιδέα σου για το πώς θα δουλεψει καλύτερα η δική σου επιχείρηση- γιατί κι
εκεί που δουλεύε ις έτσι επρεπε να είναι- το κουτί

24/ 72

σημαίνει οτι πρέπει η διοίκηση της

εταιρείας ή η διοίκηση του Δημοσίου να σου απαντήσει μέσα σε

οχι, την ιδέα σου. Και αν είναι ναι , μέσα σε

72

24 ώρες

αν αποδέχεται ναι ή

ώρες να την εφαρμόσει. Θα σας άρεσε; να

δουλεύατε έτσι σε μια επιχείρηση;
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Είναι μια καλή ιδέα.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ : Ετσι δουλεύουν οι Γιαπωνέζο ι. Οι Γιαπωνέζοι έχουν καταλάβει οτι το
μεγαλύτε ρο κεφάλαιο στον άνθρωπο είναι το μυαλό του. Ετσι όταν κάνουν απεργία στην
Ιαπωνία βάζουν ή μια κορδέλα στο κεφαλι ή μια κορδέλα στο χέρι, συνεχίζουν να δουλεύουν

και λένε " απεργεί το μυαλό μου ". Δουλεύω, αλλά όσες διαδικασίες, βελτίωσης υπάρχουν, για
να γίνει καλύτερη η δουλειά, δεν σου τις λέω, αφεντικό, γιατ ί έχεις αγοράσει το σώμα μου, τα
χέρια μου. Και βέβαια δεν είμαι σαν τους Έλλη νες, να κάνω απεργία, να μείνω στο σπίτι μου,
να πάρω πλακάτ, να ρίχνω πέτρες και να εξαντληθώ από την απεργία και να καταρρεύσει η
απεργία. Οχι. Εγώ είμαι έξυπνος. Εγώ έρχομαι, σου παίρνω τα λεφτά, δουλεύω, σου κάνω
χειρονακτικά την εργασία, αλλά δεν παίρνεις τις ιδέες μου. Εχω βέβαια στην τσέπη μου το

μεροκάματο , παραμένω ισχυρός, εσύ θα σπάσεις, εγώ γιατί να σπάσω ; Ίσα-ίσα που βιδώ νω τις
βίδες στραβά, όπως τις βίδωνα και χθες στραβά, κι έχεις κάποιον άλλον εργάτη να τις
ξαναβιδώνει σωστά. Δεν πρόκειται να σου πω την ιδέα μου.
Και μετά απο δυο μήνες διαπραγματεύσεων διάβασα οτι τελικώς κατέρρευσε η διοίκηση και

είπε στους εργαζόμενους

"

αμάν σταματήστε την απεργία" . Αυτού του είδους την απεργία.

"Δεκτά όλα σας τα αιτήματα". Πίνοντας τσάι και τρώγοντας μια κούπα ρύζι λύσανε τα
προβλήματά τους και τελειώσανε. Βεβαίως η ποιότητα στην Ιαπωνία είναι κουλτούρα ζωής.

Είναι χίλια χρόνια που υπάρχε ι η ποιότητα στην Ιαπωνία , όλες οι ο ικογένειες είναι
πειθαρχημένες κλπ , είναι άλλη κουλτούρα. Στους καουμπόηδες στην Αμερική ξέρετε πώς
γίνεται η αλλαγή διοίκησης; Πας σε μια επιχείρηση στην Αμερική , μπαίνεις μέσα και λέει:
Από τις

9.00 σήμερα το πρωί αλλάζει ο γενικός διευθυντής,

ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής κλπ .
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Γίνεται ένα τρομερό κομφούζιο, γίνεται ο χαμός, ώσπου να προσαρμοστούν οι εργαζόμενοι, τα
χάνουνε, κάποια στιγμή σε μια, σε δυο εβδομάδες, ξαναξεκινάει η επιχείρηση . Μερικούς
μάλιστα δεν τους αφήνουν να μπουν καν στην επιχείρηση , μένουν απέξω, σπάνε τα μούτρα
τους στο τζάμι, τους βάζουν σε δυο σακκούλες, τα προσωπικά τους είδη, και έξω, ούτε 0
γκαραζιέρης δεν τους βάζει μέσα .

Στη ν Ιαπωνία ξέρετε πόσο καιρό κρατάει μια προαγωγή; Εχετε διαβάσει; Ενα χρόνο. Στον

π ρώτο χρονο, τη ν πρώτη ε βδομάδα του χρόνου, όπως μπαίνουν μέσα εκεί, ο Ιάπωνας
προϊστάμενος μπαίνει μέσα και αντί να πει "καλημέρα" που λέει σε όλους, λέει "καλημέρα,
κύριε Παπαδόπουλε. Τι κάνει η γυναίκα σας; " Με το που θα πει αυτό, όλοι ο ι άλλοι παίρνουν
το μήνυμα οτι ο κ. Παπαδόπουλος είναι σε διαδικασία προαγωγής .
Ένα μήνα μετά φεύγει από την τρίτη θέση πίσω και τον βάζει δυο θέσεις δίπλα του στο

meeting, ή

αν είναι γιατρός, προχωράει, κι όπως είναι μερικοί με τις ρόμπες και τρέχουν στους

διαδ ρόμους, απο τέταρτος είναι τρίτος, ή ε ίναι δυο βήματα πίσω απο τον καθηγητή. Ξέρουν

όλοι οι άλλοι, και μέσα σε ένα χρόνο .. Βεβαίως μέσα σ' αυτόν τον χρόνο προλαβαίνουν όλοι
να ενημερωθούν, αυτός ενημερώνεται, όλοι συνειδητοποιούν κι έτσι δεν αιφνιδιάζονται . Τους

αρέσει αυτή η πειθαρχία των Ιαπώνων και γι' αυτό φτάσανε οι πωλήσεις τους στα αυτοκίνητα,
με τις θεωρίες της ολική ς ποιότητας, με την παρακίνηση , την αναγνώριση, τη συμμετοχή, αυτά
όλα που σας είπα, φτάσανε να έχουν τον εσωτερικό τους πελάτη ενθουσιασμένο. Και ο
ενθουσιασμένος πελάτη ς είναι ο π ιο παραγωγικός υπάλληλος. Το καταλάβατε;
Άρα, ποιότητα, διαστάσεις τη ς ποιότητος, ή ανάγκες θα τα έλεγα εγώ, μήνυμα για σας, από

αύριο να αρχίσετε να κοιτάξετε τον διπλανό σας, ποιές είναι ο ι ανάγκες του; μπορώ εγώ να
ικανοποιήσω τις ανάγκες του; αν μπορώ, τότε έχω ποιότητα ως προς αυτόν. Εάν δεν μπορώ , δεν

έχω ποιότητα. "Μα εγώ του δίνω καλό μπετόν" . Ο άνθρωπος δεν ή θελε καλό μπετόν, ήθελε ένα
χαμόγελο. Το καταλάβατε; Ικανοποίηση των όποιων αναγκών.

Οι υφ ιστάμενοί σας είναι πελάτες σας . Βεβαίως κι εσείς σαν προϊστάμενος είσαστε πελάτη ς
των υφισταμένων. Ολοι αυτοί που είναι απο κάτω σας, έχουν στόχο τη δικιά σας ικανοποίηση.
Είναι δηλαδή μια τέτοια σχέση, που ο κάθε ένας απο μας είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα που
πρέπει να ικανοποιεί και να τον ικανοποιούν οι εσωτερικοί πελάτες της επιχείρησης και όλοι
μαζί με καλό κλίμα εργασιακό, με ικανότητα και με συστήματα διαδικασίας να ικανοποιούν
τους εξωτερικούς πελάτες . Αυτό λέγεται ολική ποιότης .
Σας το λέω γιατί την πρώτη φορά που μου δώσανε να κάνω εισήγηση στην πολυεθνική που
δούλευα πριν τέσσερα χρόνια είχαν πει. Ο κ. Μαρσέλλος θα φέρει εισήγηση γ ια την ολική

ποιότητα. Άσχετος και βλάχος εγώ, παρομοίως κι όλοι οι αλλοι γενικοί δ ιευθυντές σε κείνη

τη\! επιχείρηση που δούλευα, πήγα και τους έ κανα μια ανάλυση πώς θα δουλεύει το λατομείο ,
πόσες φορές την ημέρα θα παίρνουν κόσκινα, οι κοκομετρήσεις, ισοδύναμα άμμου, μετά, πώς

το λατομείο αυτό θα στέλνει στο τσιμεντάδικο τα δείγματα, ποιες δοκιμές στο τσιμέντο , ποιες
δοκιμές στο σκυρόδεμα, παραλαβή υλικών, παραγωγή, μεταφορά, διάσπαση, συμπύκνωση ,
όλα, τα πάντα, καταπληκτικά, ενθουσιασμένοι όλοι οι διευθυντες, εγώ, οι υπάλληλοι. φύγαμε.

Πριν φύγουμε με φωνάζει ο διευθυντής, ο πρόεδρος τη ς πολυεθνικής "κάτσε εδώ πίσω, μου
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λέει, εσύ " . Μ α τι είναι αυτά, λέε ι, που μας είπες; εγώ σου είπα να κάνεις για ολική ποιότητα".
'Αυτό, λέω, δεν είναι συνολική ολική ποιότητα; " "Τι λες, παιδάκι μου"; μου λέει . Ολική

ποιότητα είναι όρος μάρκετινγκ που σημαίνει ολική ικανοποίηση του εσωτερικού και του
εξωτερικού πελάτη.
Σας το λέω για να το καταλάβετε, γιατί απο δω και πέρα θα το γράφουν οι εφημερίδες, το
λένε,

T.Q.M.

Το λένε ολική ποιότητα, συνολική ποιότητα , είναι όλα όροι που αναφέρονται

στην ικανοποίηση, την υποκειμενική ικανοποίηση των όποιων αναγκών του πελάτη.

Βιβλία για ολική ποιότητα υπάρχουν πολλά. Ένα είναι αυτό εδώ πέρα, διάφορα άλλα
βιβλία υπάρχουν στο ελληνικό φόρουμ ποιότητος, υπάρχουν δηλαδή τρόποι να βρείτε πάρα
πολλή βιβλιογραφία για την

total quality managment

κλπ.

Ένα παράδειγμα ακόμα ολικής ικανοποίησης του πελάτη, της υποκειμενικής αυτής
διάστασης μπορείτε να το βρείτε ακόμα και μέσα στο σπίτι σας. Είναι λίγο παρακινδυνευμένο

αλλά άμα προσπαθήσετε να δείτε και τη γυναίκα σας σαν πελάτη σας, να δείτε ότι έχει
ανάγκες, να ψάξετε τις ανάγκες του πελάτου αυτού και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες του ,
πιθανόν να αρχίσετε να αποκτάτε και να έχετε ποιότητα ως προς τη γυναίκα σας. "Μα, της
δίνω, λέει, αυτό , της δίνω αυτό .. " Βρε, είναι αυτές οι ανάγκες τη ς; Ποιες είναι οι ανάγκες της;

Μήπως είναι χρόνος παραπάνω; Γιατί θέλει χρόνο παραπάνω; Γιατί έτσι μας αρέσει.
Είδη ποιότητας είναι τρία. Κάθε μέρα το έχουμε αυτό το πράγμα. Είδη τη ς ποιότητος.
Πρώτα είναι η ποιότητα που προγραμματίζεται. Προγραμματίσαμε μια ποιότητα γι ' αυτή την

ημερίδα, θα είναι εδώ κόσμος, θα είναι Βουλευτές, ο Νομάρχης, θα είναι όλοι τεχνικοί
υπεύθυνοι, Δημόσιες Υπηρεσίες, κόσμος, χαλασμός. Θα έχουμε φυλλάδια, θα έχουμε
ειση γήσεις από όλους, θα πάρουμε ένα ωραίο τόμο ο καθένας κ.τ. λ. Ποιότητα που
προγραμματίσαμε.

Ποιότητα που πραγματοποιήσαμε; Ε, καθόμαστε

50

άτομα τώρα εδώ πέρα, να κάνουμε και

το σταυρό μας. Ποιότητα που πραγματοποιήσαμε. Εχει ποιότητα, εχουμε κάποιες διαστάσεις,
κάποια χαρακτηριστικά και πιθανόν να ικανοποιώ εγώ σε κάποιους κάποιες από τις ανάγκες
τους και να έχω ποιότητα.
Και η τρίτη δ ιάσταση είνα ι η ποιότητα που απαιτείται από τον πελάτη. Αυτήν θα μας την

πείτε εσείς στο τέλος. Μπορούσαμε να κάνουμε κι ένα ερωτηματολόγιο ή να ρωτήσουμε κατ'
ιδίαν, τι θα θέλατε ; Δηλαδή, σας ρώτησε ποτέ κανείς , αυτές οι ημερίδες, που κάνει το ΤΕΕ,
αυτά τα σεμ ινάρια, είναι αυτά που θέλετε; ή θέλετε γ ια μηχανογράφηση; ή θέλετε ομιλίες από
έμπειρους μηχανικούς παλιούς, να σας πούνε πώς κάνανε τα έργα; ή θέλετε γενικές ομιλίες για
επικοινωνία, για ηγεσία, για πωλήσεις, για μάρκετινγκ;
Γιατί, κακά τα ψέματα, μπορεί το πρόβλημά σας να είναι η πώληση . Διότι αν δεν είχατε
πρόβλημα στις πωλήσεις σας, δεν θα είσαστε εδώ πέρα, θα ήσασταν κάπου αλλού. Αλλά για να

έρθεις εδώ, έρχεσαι για να πάρεις κάποιες γνώσεις, για να μπορέσεις να κάνεις καλύτερα την
πώληση. Μα η πώληση έχει κάποιες τεχνικές.
Ίσως πρέπει το ΤΕΕ να κάνει ένα ερωτηματολόγιο. Ποιες είναι οι ανάγκες σας; μήπως σας

κάνω, σας προγραμματίζω και σας πραγματοποιώ ποιότητα άλλη από αυτή που απαιτείτε; Ή
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ανάποδα, αν αυτοί δεν το κάνουν, κάντε εσείς γράμματα και πέστε τους οτι εμείς θέλουμε αυτά,
δεν θέλου με σεμινάρια, θέλουμε εκπαιδευτική εκδρομή στο μετρό Αθηνών, δεν ξέρω τι
θέλουμε. Ή δεν θέλουμε άλλο επιμόρφωση και εκπαίδευση, ασχοληθείτε με τη ν ανεργία,
ασχοληθείτε με την υποβάθμιση του κλάδου, ασχοληθείτε να βγούνε θέσεις εργασίας. Τι
θέλετε; ποιες είναι οι ανάγκες σας;

Εάν δεν ικανοποιήσει το Επιμελητήριο τις ανάγκες των
έχει το ΤΕΕ εδώ- δεν θα ' ρθουν να ψηφίσουν . Μα, γιατί,

500 μηχανικών -πόσους μηχανικούς
λέει, ήρθανε μόνο οι 35.000 από τους

70.000 μηχανικούς να ψηφίσουν στο ΤΕΕ; Μα διότι δεν έχετε ποιότητα ως προς τους άλλους
35.000. Διότι δεν ικανοποιείτε τις ανάγκες τους. Και ποιές είναι οι ανάγκες; Μα, κάνατε ποτέ
έ ρευνα ικανοποιήσεως του πελάτη; ποιές είναι οι ανάγκες του; Αυτό ισχύει οχ ι μόνο γι' αυτά,
γ ια το ΤΕΕ, ισχύει παντού. Και ανάποδα, η διοίκηση του ΤΕΕ ή του Συλλόγου κάνει μια
πώληση. Λέει, κάνει πώληση προϊόντος, με τα σεμινάρια , με δεν ξέρω τι, υπηρεσιών, κάνει

πώληση. Βγαίνει ένας πολιτικός αρχηγός, πώληση δεν κάνει; Και εάν πιάσει η ιδεολογία,
αυτή που πουλάει , αν ικανοποιεί ανάγκες του συγκεκριμένου μεριδίου της αγοράς των
πελατών, παίρνει αντίστοιχες ψήφους.
Δηλαδή η πώληση είναι ένα παιχνίδι ικανοποιήσεως αναγκών των πελατών. Μη σας

νοιάζει, αυτοί οι

marketing directors

ή οι αρχηγοί κομμάτων, ή οι ηγέτες σε διάφορα πόστα,

ξέ ρουν πάρα πολύ καλά οτι γ ια να επιβιώσουν πρέπει να βρούνε τις ανάγκες σας και να τις
ικανοποιούν .

Αφού μιλήσαμε πάρα πολύ λοιπόν για τα θέματα της ολικής ποιότητος και επειδή
υποψιάζο μαι οτι οι ανάγκες είναι να σταματήσω να μιλάω, άρα γ ια να έχω ποιότητα ως προς

εσάς πρέπει να σταματήσω. Θέλω να σας πε ράσω , σε επίπεδο διασφάλισης ποιότητος, ένα
μήνυμα ότι στο σκυρόδεμα. Το σκυρόδεμα θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με ένα
στερεοφωνικό συγκρότημα.
Όπως είναι το στερεοφωνικό συγκρότημα, που έχε ις το δ ίσκο, το πικάπ, τη βελόνα, τον
ενισχυτή, τα ηχεία, στο τέλος τον άνθρωπο που ακούει; έτσι είναι και το έτο ιμο σκυρ όδεμα.

Τι έχεις; Έχεις πρώτες ύλες, παραγωγή, μεταφορά, άντληση, διάστρωση , δόνηση,
συμπύκνωση , συντήρηση και ξεκαλούπωμα. Εάν σε ένα από αυτά τα στάδια γίνει λάθος , αν
κάνω λάθος μεταφορά, μέχρι να το δ ιαστρώσω περνάνε

3

ώρες, έχει χαλάσει όλη η αλυσίδα.

Εάν ένα από τα κομμάτια του στερεοφωνικού συγκροτήματος, ή ο δίσκος είναι σπασμένος, ή

έχω τέλειο δίσκο και στο πικάπ έχει χαλάσει η βελόνα, ήχος δεν βγαίνει.
Παραγωγή

πρώτων υλών, μεταφορά, αποθήκευση, μέτρηση

των υλικών, παραγωγή

σκυροδέματος, αποφόρτωση του σκυροδέματος, μεταφορά, άντληση , διάστρωση , συμπύκνω
ση , συντήρηση , ξεκαλούπωμα.

Θέλω λο ιπόν μια έννοια, να τονίσω σε επίπεδο διασφάλισης ποιότητος, οτι το μπετόν είναι
ένα στερεοφωνικό συγκρότημα και θα πρέπει όλα τα στάδιά του να τα κοιτάξουμε σαν αλυσίδα.

Και το δεύτε ρο , μια και είπαμε για την ενανθράκωση και για τα
μόνο τα

270 κιλά τσιμέντου, δεν είναι

270 κιλά, γράφω εδώ, τα 5 c της ανθεκτικότητας . Θα έπρεπε , αν θέλετε να έχουν τα

έργα σας ανθεκτικότητα, να φροντίσετε γ ια τη συντήρησή τους, για επτά μέρες, να φροντίσετε
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των οπλισμών, τα επιθέματα του οπλισμού που είπε ο
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Θόδωρος

Βουδικλάρης, να φροντίσετε για τη συμπύκνωση του σκυροδέματος, να φροντίσετε για την

περιεκτικότητα του τσιμέντου, τα

270

κιλά που λέγαμε προηγουμένως, και να φροντίσετε για

ένα χαμηλό λόγο νερού/ τσιμέντου.
Εάν δηλαδή ένα σκυρόδεμα έχει χαμη λό λόγο νερού τσιμέντου π.χ. Ο,

50,

Ο,

50, έχει

τα

270

κιλά, το συμπυκνώσετε, το συντηρήσετε καλά και έχε ι καλή επικάλυψη του οπλισμού , αυτό
δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα ανθεκτικότητας.

Είναι ένα δεύτερο μήνυμα, που ήθελα να σας το περάσω, κλείνοντας την εισαγωγή, στην
ολική ποιότητα. Θυμόμαστε οτι μια απο τις οκτώ διαστάσεις είναι η συμμόρφωση σε πρότυπο
και προδιαγραφές, οι άλλες έξι ή επτά είναι πιθανότατα πιο κρίσιμες, δουλειά μας είναι για το
καθε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρουμε, να βρούμε ποιά είναι καθε φορά η πιο κρίσιμη,
μήπως είναι η αισθητική; ποιά είναι κάθε φορά η πιο κρίσιμη; Και να ευχαριστήσουμε τον

πελάτη ο οποίος είναι βασιλιάς (εξωτερικός ή εσωτερικός) .
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε, ο κ. Κερμεντζόγλου, χημικός μηχανικός.
Ηθελα να σας γνωρίσω οτι ο κ. Χρονόπουλος τελικά δεν θα 'ρθει.
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Ηδη με σύστησε ο κ. Μαρσέλλος, λέγομαι Κερμεντζόγλου Αρης,

δουλεύω στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, μόνο που δεν είμαι στις δημόσιες σχέσεις αλλά στην
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξη ς πωλήσεων.
Εγώ θα σας μιλήσω λίγο για το τσιμέντο, το πώς παράγεται και τι τύποι υπάρχουν στην

ελληνική αγορά, αλλά πριν αρχίσω θα ήθελα να πω δυο λέξεις για την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ , που
κλείνει φέτος

84

χρόνια λειτουργίας.

Ιδρύθηκε λοιπόν το

1911

και εκτός από την παραγωγή , διανο μή και εξαγωγή τσιμέντου που

είναι το κύριο αντικείμενο των εργασιών της, οι δραστηριότητες του ομίλου επεκτείνονται και
σε αλλες εργασίες. Τα δυο εργοστάσιά της, ένα στο Βόλο και το άλλο στο Μιλάκι, με
υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό παράγουν τσιμέντο διαφόρων ποιοτήτων, ετήσιας

παραγωγικής ικανότητας
το υπόλοιπο

50%

6, 5 εκατομμυρίων

τόνων. Το

50%

της παραγωγής της εξάγεται, ενώ

διατίθεται στην εγχώρια αγορά .

Με υψηλής τεχνολογίας υλική υποδομή, κατάλληλη τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό, η ΑΓΕΤ έχει εξασφαλίσει την ανάπτυξη και επέκτασή της διεθνώς. Από τα δυό

εργοστάσιά της παράγονται συνολικά

23 ποιότητες,

τονίζω

23,

διότι είναι πιθανόν και το μόνο

εργοστάσιο στον κόσμο που παράγει τόσες πολλές ποιότητες. Συνήθως όλα τα εργοστάσια

παράγουν μόνο

1ή 2

ποιότητες.

Λοιπόν , τα τσιμέντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι πιστοποιη μένα από τον
ΕΛΟΤ και είναι σύμφωνα με τον ελληνικό κανονισμό περί τσιμέντων , Π.Δ.

244/80.

Θα σας μιλήσω τώρα λίγο για την παραγωγική διαδικασία τσιμέντου. Το τσιμέντο είναι ένα

λεπτοαλεσμένο υλικό που έχει την ιδιότητα να αναπτύσσει αντοχές κατά την ενυδάτωσή του.

Για την παραγωγή του τσιμέντου χρησιμοποιείται μεγάλος αριθμός πρώτων υλών, ασβεστο
λιθικών και αργυροπυριτικών, η χημική σύσταση των οποίων βρίσκεται μέσα σε καθορισμένα
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ό ρια. Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει τα εξή ς τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η
παραγωγή της φαρίνας, το δεύτερο στάδιο είναι η παραγωγή του κλίνκε ρ και το τρίτο η
παραγωγή του τσιμέντου.
Οι πρώτες ύλες λοιπόν που μεταφέρονται στα εργοστάσια θραύονται με τη βοήθεια μεγάλων

θραυστήρων και αποθηκεύονται ξεχωριστά ή οδηγούνται απευθείας στους σrορούς προομο
γενοποίηση ς. Από κει με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα και με τη

βοήθεια ζυγών

τροφοδοσίας και μεταφορικών ταινιών αυτές οι πρώτες ύλες τροφοδοτούν το μύλο και
παράγουν τη φαρίνα . Ένα πολύ λεπτοαλεσμένο υλικό.
Το υλικό αυτό που καλείται φαρίνα, οδηγείται στα σιλό ομογενοποίησης, ομογενοποιείται

ώστε να μπει ομοιόμορφα μέσα στην Περιστροφική Κάμινο (Π.Κ.) στο φούρνο. Για τη ν
παραγωγή ενός τόννου κλίνκερ, που είναι εδω πέρα ένα ενδιάμεσο προϊόν στο τέλος της Π.Κ .,
απαιτούνται περίπου

1,6 τόννοι
μήκους 70 με 120

πρώτων υλών. Η Π .Κ. είναι κύλινδροι κατασκευασμένοι από

ειδικό κράμα ,

μέτρων και διαμέτρου

3 με 5 μέτρα

και είναι επενδεδυμένοι με

ειδικά πυρότου βλα. Η φαρίνα πριν την είσοδό της στην Π.Κ. υφίσταται μια θερμική
κατεργασία, σε

θερμοκρασία

900

βαθμών ,

με τη

βοήθεια συστήματος

κυκλώνα και

ασβεστοποιητή , ενώ στην Π.Κ. έχουμε προοδευτική αύξηση θερμοκρασίας μέχρι

1.400

βαθμούς.

Το τελικό προϊόν που έχει κοκκώδη

μορφή είναι αποτέλεσμα της διάσπαση ς του

ανθρακικού ασβεστίου και των αργυροπυριτικών ενώσεων και των αντιδράσεων μεταξύ τη ς

ασβέστου και των οξειδίων του πυριτίου, του αργιλίου και του σιδήρου.
Το τελευταίο στάδιο, όπως είπαμε και πριν, είναι η παραγωγή του τσιμέντου, όπου
χρησιμοποιείται το κλίνκερ μαζί με ένα ποσοστό γύψου. Αν τυχόν δεν βάλουμε καθόλου γύψο,

τότε το υλικό πή ζει αμέσως. Δηλαδή η προσθήκη του γύψου είναι για να επ ιβραδύνει την πήξη
του τσιμέντου.

Όπως είπα και πριν, το τσιμέντο είναι ένα υλικό που συνδέει τα αδρανή με το νερό και
αναπτύσσει αντοχές ώστε να δημιουργηθεί το σκυρόδεμα. Βάσει του κανονισμού , είναι
πιστοποιημένα από τον ΕΛΟΤ και βάσει κανονισμού τα τσιμέντα διακρίνονται ανάλογα με τη
σύνθεσή τους και με την κατηγορία. Οταν λέμε σύνθεση , δη λαδή τι μπαίνει μέσα.

Ο τύπος του τσιμέντου. Έχουμε τον τύπο

1, που είναι το κλίνκερ

και γύψος, είναι ο τύπος

2,

τσιμέντα με ποζολάνη , έχει μέσα κλίνκε ρ , γύψο και πρόσθετα, το αδιάλυτο υπόλειμμα σ' αυτή
την πε ρίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το
Ο τύπος

40 %.

3

20% .

είναι κλίνκε ρ , γύψος και πρόσθετα, αλλά με περ ισσότερο ποζολάνη μέχρι και

Και τέλος έχουμε και ένα ειδικό τύπο, ο τύπος

4, που

κι αυτό θεωρείται αμιγές, δηλαδή

καθαρό τσιμέντο, είναι κλίνκερ αλλά με ειδική χημική σύσταση , μαζί με γύψο.

Όταν λέμε ποζολάνη, είναι διάφορα φυσικά ή τεχνητά πυριτικά ή αργυροπυριτικά υλικά,
ιδιότητα των οποίων είναι σε λεπτότατο καταμερισμό και με παρουσία υγρασίας να ενώνονται
χη μικά με την υδράσβεστο και να σχηματίζουν ενώσεις υδραυλικές. Στις φυσικές ποζολάνες

περιλαμβάνονται τα ηφαιστιογενή υλικά και στ ις τεχνητές υπάγονται η τέφρα, εφ' όσον έχει
ποζολανικές ιδιότητες.
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Όπως είπαμε λοιπόν είναι ο τύπος του τσιμεντου , είναι και η κατηγορία αντοχών. Κάθε
τύπος τσιμέντου παράγεται με τρεις κατηγο ρίες. Δηλαδή έχουμε τύπου

1 κατηγορία 35, τύπου 1
κατηγορία 45 και τύπου 1 κατηγορία 55. Αντίστοιχα, τύπος 2-35, 2-45, 2-55. Η κατηγορία των
αντοχών, όταν λέμε αντοχή κατηγορίας 35, η minimum επιτρεπτή αντοχή είναι 35 και
maximum 45. Δηλαδή ένα τσιμέντο που έχει αντοχή 46, δεν ανήκει στην κατη γο ρία 35 αλλά
αμέσως πάει σε μια ανώτερη κατηγορία, την κατηγορία 45.
Τώρα , πώς μετράμε την αντοχή του τσιμέντου.

Παρασκευάζονται πρίσματα ειδικών διαστάσεων με καθορισμένο τρόπο και θραύονται σε

28

ημέρες. Είναι ειδικά πρίσματα, έχουν μήκος

16

εκατοστά και πλάτος

4

εκατοστά.

Κατασκευάζονται με ένα καθορισμένο τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιούμε μια πρότυπη άμμο, η

οποία είναι μια γαλλική πρότυπος άμμος, με ειδ ική κοκκομετρία, ανακατεύεται αυτή η άμμος
μαζί με νερό και μαζί με το τσιμέντο που ελέγχουμε σε ορισμενες αναλογίες, ανακατεύεται σε

ορισμένο χρονικό διάστημα και με ορισμενες στροφές. Επομένως, αφού είναι όλα σταθερά, το
μόνο που αλλάζει είναι μόνο το τσιμέντο που ελέγχου με. Κι έτσι βλέπουμε σε ποια κατηγορία

αντοχών ανήκει,

35, 45,

ή

55.

Εκτός από την αντοχή, ένα βασικό φυσικό χαρακτηριστικό είναι και η πήξη του τσιμέντου,
το οποίο έχει μεγάλη επίδραση στην ποιότη τα του σκυροδέματος που θα παραχθεί. Όπως

ξέ ρουμε τα ποζολανικά τσιμέντα καθυστερούν να πήξουν πολύ πιο αργότερα απ' ότι τα καθαρά
τσιμέντα τα τύπου

1.

Ενώ τα ποζολανικά έχουν μια πή ξη περίπου, αρχή · πήξης,

καθαρά τσι μεντα τύπου

1 περίπου γύ ρω στα 120-130. Και την πήξη

180

λεπτά, τα

τη μετράμε με τη συσκευή ,

που λέγεται συσκευή Β και τη μετράμε σε κονίαμα. Δη λαδή κάνουμε ένα χαρ μάνι που

αποτελείται από νερό και τσιμέντο και με τη βοήθεια της βελόνας μετράμε σε πόσο χρόνο
χρε ιάζεται να μπει μέσα στον τσιμεντοπολ τό. Αυτή η

βελόνα χρησιμοποιείτα ι στον

προσδιορισμό τη ς αρχής πήξης, που βάσει κανονισμού δεν πρέπει να είναι λιγότερο από
λεπτά, και με αυτή τη βελόνα το τέλος πήξης, που δεν πρέπει να υπερ βαίνει τις

8 ώρες.
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Βεβαίως

σ' όλα τα τσιμέντα, που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, ο χρό νος είναι πολύ πιο αυξημένος.

Εκτός από τα φυσικά χαρακτηριστικά, βάσει του κανονισμού τσιμέντο, σκυρόδεμα, πρέπει
να καλύπτει το τσιμέντο και διάφορα χημικά χαρακτηριστ ικά . Δη λαδή το οξε ίδιο του

μαγνησίου δεν πρέπει να υπε ρβαίνει το

6% maximum,

κι αυτό διότι όταν ενώνεται το τσιμέντο

με το νερό δημιουργείται υδροξείδιο του μαγνησίου, το οποίο με την πάροδο του χρόνου

διογκώνεται και έχει πρόβλημα στις οικοδομές λόγω προβλημάτων μικρορωγμών. Και
φαντάζεσθε λοιπόν όταν υπε ρβεί το μαγνήσιο το

6%, πιθανόν να έχουμε

μεγάλες καταστροφές.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα θειϊκά.
Επίσης, η απώλεια πύρωσης δεν πρέπει να υπε ρβαίνει το

5% maximum.

Με την απώλεια

πύρωσης μπορούμε επίσης να καταλάβουμε αν το τσιμέντο είναι καθαρό ή αν τυχόν έχουν μπει
μέσα άλλα πρόσθετα. Διότι συνήθως στο κλίνκερ η απώλειά του είναι μη δαμινή, Ο,

Επομένως όταν το αναλύσουμε

5%

5.

γύψο , η απώλεια είναι πολύ χαμηλή. Αν τυχόν μπει μέσα

ασβεστολιθικό φίλερ, τότε ανεβαίνει .

Και τέλος το αδιάλυτο υπόλειμμα , είναι αυτό που ξεχωρίζει τα αμιγή, καθαρά τσιμέντα από
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τα ποζολανικά.
Ανάλογα με τον τύπο του τσιμέντου λοιπόν, για τα καθαρά το αδιάλυτο υπόλειμμα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το
ποζολανικά

40%

3%,

τσιμέντα με ποζολάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει το

και τα ανθεκτικά στα θειϊκά

1-35.

τα

l, 5% .

Όπως είπαμε λοιπόν, τα τσιμέντα που κυκλοφορούν στην εσωτερική

πλειοψηφία είναι ο τύπος

20%,

αγορά κατά

Αυτό έχει μια γρήγορη ανάπτυξη αντοχών και είναι

κατάλλη λο για την κατασκευή σκυροδεμάτων υψηλών κατηγοριών και στοιχείων που
απαιτούν γρήγορο ξεκαλούπωμα.

αντοχή, το

Αντίστοιχα έχουμε το τύπου

l,

αλλά με μεγαλύτερη

1-45, οι ιδιότητες του οποίου είνα ι ανάλογες με το προηγούμενο τσιμέντο το,

κυρίως στην ανάπτυξη αντοχών.
Μειονεκτήματα όμως αυτών των δύο, δηλαδή του τύπου

είναι οτι έχουν πολύ γρήγορο

1,

χρόνο πήξης εν σχέσει με τα ποζολανικά τσιμέντα, επο μένως ο παραγωγός σκυροδέματος
πρέπει να το λάβει αυτό υπ' όψη κι αν χρειαστεί, να βάλει μέσα επιβραδυντή.
Το

90%

περίπου της εσωτερικής αγοράς καταναλώνει το τσιμέντο τύπου

2-35,

το οποίο

χρησιμοποιείται για σκυροδέματα συνήθων κατασκευών . Η ανάπτυξη των αντοχών είναι

βραδύτερη συγκριτικά με τους προηγούμενους τύπους, αλλά λόγω της παρουσίας στη σύνθεσή
του ποζολανικών υλικών αυξάνονται μακροχρόνιες αντοχές. Το σκυρόδεμα που παρασκευά
ζεται με το τσιμέντο αυτό παρουσιάζει μειωμένη ανάπτυξη θερμοκρασιών, δηλαδή χαμηλή
θερμότητα ενυδάτωσης, όπως λέμε, μειωμένη υδατοπερατότητα και αυξημένη ανθεκτικότητα

στα θειϊκά.
Επίσης, αντίστοιχα έχουμε το τσιμέντο τύπου

2-45, δηλαδή

τσιμέντο με ποζολάνη αλλά και

πιο μεγαλύτερη αντοχή. Χρησιμοποιείται επίσης κι αυτό για τις συνήθεις κατασκευές, για
λιμενικά έργα, για φράγματα, λόγω της χαμηλή ς θερμότητας ενυδάτωσης που έχε ι.

Τέλος, είναι και ο τύπος 4-45 που είναι κι αυτό, όπως είΠαμε πριν, καθαρό τσιμέντο, και έχει
ισχυρή αντίσταση στις προσβολές από τα θειϊκά άλατα και το θαλασσινό νερό. Επίσης

υπάρχει το λευκό τσιμέντο το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο παρά κλίνκερ και γύψος αλλά ένα
διαφορετικο κλίνκερ λευκό, με πολύ χαμη λή περιεκτικότητα σε οξείδιο του σιδήρου.
Βασικά ο ελληνικός κανονισμός σκυροδέματος δεν καθορίζει το τι τσιμέντο πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε. Οι συνήθεις ποιότητες είναι τύπου

1 ή 2.

Ανάλογα λοιπόν με τον βαθμό

προσβολής, άσχετα αν είναι ασθενής ή και πολύ ισχυρός, και στις τρεις περιπτώσεις
συνιστάται ο τύπος

l

τσιμέντου, από Ο,

πάει στο Ο,

6

ή ο τύπος

2. Το μόνο όμως που αλλάζει είναι ο μέγιστος λόγος νερού
5 και ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο, 300, κι εδω πέρα

370.
Δη λαδή ένας καλός παραγωγός σκυροδέματος άσχετα με τι τσιμέντο, με ποιά ποιότητα

τσιμέντου παίρνει, μπορεί να βγάλει πολύ καλό μπετόν αν προσέξει το λόγο νερού-τσιμέντου
και αν προσέξει τη

Το Β

160,

το Β

minimum
225

ποσότητα τσιμέντου που πρέπει να βάλει.

και το Β

300

θα μπορούσαν να παραχθούν με διαφορετικούς τύπους

τσιμέντου τροποποιώντας βέβαια το λόγο νερού- τσιμέντου. Μερικές όμως ποιότητες όπου

απαιτούνται αυξημένες αντοχές, δηλαδή όπως είναι το Β

450,

σ' αυτές τιc περιπτώσεις είναι
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!!Qλύ δύσκολο να χpησιμοποιήσουμε τσιμέντο κατη γο pίαc; αντοχών

35.

65

Τότε,

όπως

καταλαβαίνετε, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ποσότητα τσιμέντου, πράγμα που θα δυσκολέψει
μετά την αντλησιμότητα και την εργασιμότητα του μπετού. Βεβαίως μπορεί να βάλει μέσα ο
παραγωγός πρόσθετα, αλλά το μπετόν του δεν θα είναι καθόλου οικονομικό.
Αυτό είναι ένα πινακάκι με την ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου που απαιτείται, ανάλογα με

το μέγιστο κόκκο , για το επιχρισμένο, όπως βλέπετε,

310, 270,

ανάλογα με την κοκκομετρία

του υλικού, και το ανεπίχριστο ακόμα περισσότερο.
Επίσης, ειδικές κατασκευές μέσα σε θάλασσα, μεγαλύτε ρη
χαμηλότερο λόγο
υδατοπερατότητας

νερού-τσιμέντου, επ ιφανειακής φθοράς,

350

και Ο,

350

ποσότητα τσιμέντου και
και Ο,

6

και με ιωμένης

58.

Τέλος, θα σας μιλήσω για τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή θα πρέπει κ:ι εμείς στο μέλλον
να προσαρμοστούμε με τις καινούριες ονομασίες που θα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Η ΤΕ

51

είναι η ελληνική τεχνική επιτροπή, αρμόδια για την παρακολούθηση, εναρ μόνηση και

σύνταξη των ελληνικών προτύπων του τσιμέντου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που
λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΕΛΟΤ. Οταν ψηφισθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο , θα π ρέπει να

εφαρμοστεί και στην Ελλαδα, πρέπει λοιπόν κι εμείς ως χώρα να εκδώσουμε σχέδια προτύπων
για την τυποποίηση και πιστοποίηση και να προσαρμόσουμε τα τσιμέντα μας ώστε να πληρούν
πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Δηλαδή απλούστατα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα

παρά πολύ μικρές τροποποιήσεις πιστεύω, και θα καταργηθούν οι ονομασίες οι παλιές

45

2-35, 2-

και θα δώσου με τις καινούριες ονομασίες.
Οπως βλέπουμε εδώ πέρα, έχουμε πάρει τα καθαρά τσιμέντα, τα οποία είναι μόνο κλίνκερ,

εδώ, είναι σκέτο κλίνκερ-γύψο, και μετά έχουμε τα σύνθετα τσιμέντα, είναι ο τύπος
είναι τσιμέντα με σκωρία, ο τύπος

4

τα ποζολανικά και ο τύπος

5

2, ο

τύπος

τσιμέντα για ειδικές

κατασκευές. Δηλαδή κάπου εδώ πέρα θα ενταχθούν τα ποζολανικά τσιμέντα, στον τύπού
ποζολάν εξιμέντ, που μπορεί να κυμαίνεται

10 με 35, κι

3

εδω πέρα τα καθαρά, τα τύπου

1.

4,

Μόνο

η ονομασία θα αλλάξε ι, τίποτε άλλο.
Επίσης αλλάζουν και οι κατη γορίες των αντοχών, δεν θα λέμε
κατηγο ρία

32,5/ 42,5/ 52,5.

Ελάχιστη αντοχή για το

32, 5 θα

35, 45, 55, αλλά θα υπάρχει η
είναι 32, 5 και μέγιστο 52, 5 και

αντίστοιχα στις αλλες ποιότη τες . Επίσης ενδιάμεσα θα υπάρχουν και κάτι ποιότητες με το

σύμβολο
έχει

R, δηλαδή θα έχουν ελάχιστη αντοχή και στις δύο ημέρες. Δηλαδή ενώ τα 32,5 δεν
απαίτηση 2 ημέρες, το 32, 5 R τουλάχιστον η αντοχή του πρέπει να είναι 10 Νιούτον.

Αντίστοιχα και στις άλλες ποιότητες.

Η πήξη παραμένει σταθερή ,

60

και

45,

κι η διαστολή μικρότερη από

10

εκατοστά. Η

διαστολή μετ ριέται με τη μέθοδο Λεσατελιέ, είναι κάτι δακτύλ ιοι στρογγυλοί, κάνουμε ένα

τσιμεντοπολ τό, γεμίζουμε δακτυλίους, τα συντηρούμε για
επόμενη ημέρα τα βράζουμε περίπου γ ια

5 ώρες

24

ώρες στον υγρό θάλαμο και την

και μετράμε κατά πόσον διεστάλησαν οι άκρες

του δακτυλίου .

Ως προς τα χημικά χαρακτη ριστικά με τους νέους κανονισμούς, σχεδόν θα παραμείνουν τα
ίδια. Η απώλεια μικρότερη από

5, το

αδιάλυτο, ανάλογα με τον τύπο του τσιμέντου, μι κρότερο
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δηλαδή δεν θα αλλάξε ι τίποτα σημαντικό στη χημική σύσταση.

Τέλος, θα ήθελα να πω εδώ πέρα δυο κου βεντο ύλες, ότι το τελικό προϊόν σε μια κατασκευή
εξαρτάται από την συνεργασία πολλών παραγόντων. Δη λαδή πρέπει και οι παραγωγοί να είναι
συνεπείς στα υλικά που παραδίδουν, στο τσιμέντο, τα αδρανή , το νερό, τα πρόσθετα και τα
σίδερα, πρέπει να παραχθεί καλό μπετόν από τη μονάδα σκυροδέματος ώστε το σκυρόδεμα να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις, και με τη βοήθεια των μηχανικών των εργολάβων να γίνει σωστά η
ρυμπύκνωση , η συντήρηση , η διάστρωση , ώστε να έχουμε μια καλή κατασκευή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Ο κ. Βουδικλάρη ς.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Λοιπόν, τα εξής ήθελα να πω κ. Κερμεντζόγλου. Π ρώτον μήπως μας

λέγατε δυό λέξεις για τη ν ιπτάμενη τέφρα και ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δώσετε,
μπορεί να σας κάνουμε καμμιά ερώτηση παραπάνω.

Δεύτε ρον, θα ήθελα να μας πείτε, τουλάχιστον εγώ δεν ξέ ρω τι είναι το αδιάλυτο υπόλοιπο
που αναφέρατε, αδιάλυτο πού; δεν καταλαβαίνω. Δώστε μας δυό εξηγήσεις.

Τρίτο, ήθελα να διευκρινίσετε αν είναι δυνατόν με χημική ανάλυση να διαπιστωθεί σε ένα
δοκίμιο η ποσότητα τσιμέντου που υπάρχει και υπό ποιες προϋποθέσεις .
Και τελευταίο, θεωρώ οτι η ευρύτητα διακύμανσης των αντοχών που χα ρακτηρίζει τον τύπο

του τσιμέντου είνα ι απαράδεκτα μεγάλη . Και βλέπω οτι εξακολουθεί να δ ιατη ρείται και ξέρω
οτι ισχύει και στον γερ μανικό κανονισμό και πάει να δ ιατη ρηθεί και στον Ευρωπαϊκό.
Κάπου μας δίνει την εντύπωση και ξέ ρω ότι η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δεν είναι ιδιοκτησία σας,

ότι σε όλη αυτή την ιστορία οι παραγωγο ί τσιμέντου μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή δεν κατάλαβα
γιατί όταν χαρακτηρίζουμε ένα τσιμέντο τύπου

35 πρέπει

αυτό να κυμαίνεται από

25

μέχρι

Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γ ιατί ένας παραγωγός θα βγάλει τσιμέντο που πλησιάζει στο

όταν μπορεί και το

25

45.
45,

να ταυτισθεί στον ίδιο τύπο; Θεωρώ οτι είναι δη λαδή εξαιρετικά μεγάλη

και μήπως έχετε να δώσετε κάποια εξήγηση πάνω σ' αυτό.

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ : Να αρχίσουμε με την πρώτη ερώτηση, είναι σχετικά με την
ιπτάμενη τέφρα. Οπως ξέ ρου με όλοι στο εξωτερικό, στο σκυρόδεμα βάζουν το τσιμέντο και
βάζουν ένα ποσοστό ιπτάμενης τέφρας το οποίο όπως είπαμε και πριν, έχει υδραυλικές
ιδιότητες. Το μειονέκτημα εδώ πέρα με την ιπτάμενη τέφρα στην ελληνική αγορά είναι ότι δεν

είναι καθόλου σταθερή. Δηλαδή εάν συγκρίνουμε τη ν ιπτάμενη τέφρα Πτολεμαϊδος με τη ν
ιπτάμενη τέφρα της Μεγαλούπολη ς, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Οπως ξέρετε, ένα φ ράγμα τη ς
ΑΓΕΤ που είναι να γίνε ι στην Πλατανόβρυση , έχει ήδη καθυστερήσε ι αν όχ ι ένα χρόνο,
τουλάχιστον

6-7

μήνες, μόνο και μόνο για την ποιότητα της ιπτάμενης τέφρας.

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Δεν ε ίναι έτσι πάντως, διότι όταν παίρνετε εσείς ως βιομηχανία
τσιμέντων ιπτάμενη τέφρα, παίρνετε ή από τη Μεγαλούπολη ή από την Πτολεμαϊδα, δεν
έχετε κανένα λόγο να πάρετε το μισό από τον έναν και το μισό από τον άλλον.

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Συμφωνώ μαζί σας, την παίρνουμε, αλλά είναι ελεγχόμενη μέσα στο
τσιμέντο που μπαίνει . Το τι χημικές αναλύσεις γίνονται μέσα στην ιπτάμενη τέφρα και τι
ποσοστό μπαίνει , αυτό ελέγχεται ανά δύο ώρες. Εάν οι μονάδες σκυροδέματος έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν τέτοιους ελεγχους, δεν υπάρχει καμμία αντίρρηση ότι το σκυρόδεμα
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που θα βγεί θα είναι σταθερό. Η ελευθέρα έχει πολύ μεγάλες δ ιακυμάνσεις.

Ήδη κάτι μελέτες που γίνανε γ ια την Πλατανόβρυση, είχαν γίνει για να μπουν
τσιμέντο και

250

50

κιλά

ιπτάμενη τέφρα. Αυτό όμως δεν ισχύει στη ν πραγματικότη τα. Μέχρι τώρα το

έργο δεν έχει ξεκινήσει, μόνο και μόνο γ ι' αυτό το θέμα. Και μέχρι τώρα δεν ξέρουν ακόμα

πόσο τσιμέντο πρέπει να βάλουνε γ ια να πιάσουν την αντοχή και να καλύψουν τις αστοχίες της
ιπτάμενης τέφ ρας και την αστάθεια της ιπτάμενη ς τέφρας.
ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Ναι. Πάντως εκεί ο λόγος δεν είναι αυτός, ο λόγος είναι λιγάκι
εργολαβικός εκεί πέρα. Οτι πράγματι όταν δεν σ' αρέσει κάπο ιο υλικό, όπως γίνεται σε όλα τα
δημόσια έργα κα ι το ξέ ρουμε όλοι μας, προσπαθείς να το αλλάξεις . Αν λοιπόν έχεις τιμές που
δεν σε βγάζουν καλά με ιπτάμενη τέφρα, προσπαθείς να αντικαταστήσεις την ιπτάμενη τέφρα
με τσιμέντο.

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ : Ναι, αλλά οι δοκιμές που έγιναν εργαστηριακά με ιπτάμε νη τέφρα
είπανε οτι με

50

κιλά τσιμέντο μόνο πιάνει μια αντοχή τεράστια. Και αποδείχθηκε στην

εφαρμογή μη δαμινή αντοχή.
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Έδωσες πληροφορίες για τη χ ρήση της ιπτάμενη ς τέφρας στο τσιμέντο; ή

της ιπτάμενης τέφρας στο σκυρόδε μα;
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Βουδικλάρη , εσείς στο τσιμέντο εννοούσατε ή στο σκυρό
δεμα;

ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εσείς την ιπτάμενη τέφρα σαν βιομηχανία τσιμέντου, τη βάζετε στο
τσιμέντο.

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ : Στο τσιμέντο, ακριβώς.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ : Στο τσιμέντο που χρησιμοπ οιείτε στο σκυρόδεμα. Μάλιστα, ήμουν

σαφή ς. Αλλο το κυλινδρούμενο σκυρόδε μα στην Πλατανόβρυση , που μπορεί να γ ίνει σχεδόν
με συνολική ιπτάμενη τέφ ρα και σχεδόν χωρίς ίσως τσιμέντο.
Η ερώτησή μου ήταν για την ιπτάμενη τέφρα που μπαίνει στο τσιμέντο .
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ : Η ιπτάμενη τέφρα, όπως είπαμε πριν, έχει υδραυλικές ιδιότητες,

επομένως μπορεί να τη θεωρήσουμε, ότι έχει ποζολανική δραστηριότητα και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Την ελέγχουμε κάθε

2

ώρες, μπαίνει σε ένα καθορισμένο ποσοστό και

ελέγχεται πλήρως . Όταν λέμε αδιάλυτο υπόλειμμα είναι ότι όλα τα χημικά συστατικά
διαλύονται με την προσθήκη του υδροχλωρίου. Το μόνο που δεν διαλύεται είναι το πυρίτιο.
Και προσδιορίζουμε ακριβώς αυτό το πυρίτιο .

Δη λαδή η ποζολάνη έχει ένα αδιάλυτο υπόλειμμα. Όταν λέμε τύπου
υπόλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα

20%

2,

το αδιάλυτο

Γίνεται λοιπόν η δοκιμή με το υδροχλώριο,

βλέπουμε πόσο αδιάλυτο υπόλειμμα έχουμε και μπορούμε να προσδιορίσουμε αμέσως το τι
ποσοστό ποζολάνης έχει προστεθεί.
Αν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ποσότητα του τσιμέντου που υπάρχει σε ένα παλιό

δοκί μιο;

Μπορούμε να το προσδιορίσουμε αν τυχόν έχουμε τα αδρανή που χρησιμοποιήθηκαν
ταυτόχρονα με την σκυ ροδέτηση. Από την ίδια παρτίδα, τα ίδια αδρανή. Δη λαδή κάνουμε
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χημική ανάλυση στα αδρανή υλικά, ξέρουμε περίπου τι τσιμέντο είναι, και μπορούμε να
βρούμε το ποσοστό.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Στην ουσία δεν μπορούμε.

Γιατί πρώτον υπάρχει μια διακύμανση

εξαιρετικά μεγάλη στα αδρανή και δεύτερον όταν πρόκειται για παλιά κατασκευή

..... τρέχα

γύρευε.

Το λέω γιατί κάνει καλό να το ακούσουν όλοι, οτι στην ουσία δεν μπορούμε.
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Η διακύμανση των αντοχών. Κοιτάξτε , έχετε δίκιο. Η αντοχή από

μέχ ρι και

45

25

είνα ι πολύ μεγάλη διακύμανση, αλλά συνήθως απ' οτι ξέρω εδώ πέρα στην

ελληνική αγορά και η ΑΓΕΤ αλλά και οι άλλες τσιμεντοβιομηχανίες έχουν περίπου μια
σταθερή παραγωγή περίπου στη μέση. Δηλαδή η κατη γορία

25

αλλά ούτε και

45,

περίπου γύρω στο

36.

Η

35,

η αντοχή τους δεν είναι ούτε

κατηγορία περίπου

45

47

με

50.

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Ναι, αλλά είναι στη διάθεσή του να παράγει ή να μη ν πα ράγει. Οταν

εσείς ως ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ , προγραμματίζετε την αντοχή του τσιμέντου, τι πιθανότητα
αποκλίσεως έχετε; με τι ακρίβεια κάνετε αυτόν τον προγραμματισμό τη ς αντοχής που

περιμένετε;
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ : Για το

αντιστοιχεί στις

28

2-45

στόχος

ημερών, γ ιατί μιλάμε αυτή η

28

ημέρες, είναι περίπου γύ ρω στο

46.

αντοχή

Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν

ρόλο στην παραγωγή του τελικού προϊόντος. Αφενός η ποιότητα του κλίνκερ. Υπάρχουν

πολλές πο ιότητες κλίνκερ , το ποσοστό του κλίνκερ, τι άλλες π ρώτες ύλες θα βάλε ις, το
ποσοστό τη ς ποζολάνης, με τ ι μπλέϊντ θα το αλέσεις.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ πάλι δεν καταλαβαίνω την απάντηση. Εσείς θέλετε να βγάλετε μια

κατηγορία τσιμέντου. Τι αντοχή προγραμματίζετε; Ξαναλέω όταν το περιθώριό σας είναι από

25

μέχρι

45,

εσε ίς προγραμματίζετε το

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ:

35,

Αυτό που σας

συγκεκριμένα γ ια την ΑΓΕΤ είναι

46.

το

42

ή το

είπα,

Στόχος

28

26;

ακριβώς.

Για την

κατηγορία

45

στόχος

ημερών .

ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ : Και το ποσοστό δ ιακύμανση ς, δηλαδή πόσο έξω πέφτετε σε αυτό που
προγραμματίζετε ; Το τελικό αποτέλεσμα πόση πιθανότητα έχει να πέσει έξω απο αυτό που
προγραμματίζετε;

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ: Δηλαδή

minimum

να πάει η αντοχή γύρω στο

43

στην ημερήσιας

παραγωγή ς.
Μετά είναι

T.Q.M.

που είπε και ο κ . Μαρσέλλος, χτυπάνε καμπανάκια και λαμβάνονται τα

μέτρα, διορθώσεις κ.λ.π .
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Να κάνω άλλη μια ερώτηση για την ιπτάμενη τέφρα. Χρησιμοποιείτε και

εσείς, όπως και όλες οι βιομηχανίες τσιμέντου, ιπτάμενη τέφρα πια σε μεγάλες ποσότητες, εδώ
και αρκετόν καιρό.

Γιατί η

αγορά δεν αντελήφθη την οικο νομική

ανακούφιση της

χρησιμοποιήσεως της ιπτάμενης τέφρας στο τσιμέντο; Γιατί δηλαδή ποτέ δεν έπεσε η τιμή
του τσιμέντου από τότε που αρχίσατε να χρησιμοποιείτε ιπτάμενη τέφ ρα;
Επαναλαμβάνω, κ. Κερμεντζgγλου, ξέ ρω οτι δεν είναι ιδιοκτησία σας η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ .

Οι ερωτήσεις δεν είναι επειδή εσείς είστε κατηγορούμενος, είναι για την ενημέρωση όλων.
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Γιατί δεν φτήνυνε το τσι μέντο, όταν αρχiσατε να χρη σιμοποιείτε ιπτάμενη τέφ ρα. Αυτό πώς
εξη γείται;

ΚΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ : Θα μπορούσα να το θέσω λίγο δ ιαφορετικά; Ισως η απάντηση θα ήταν
σ' αυτό που λέτε, οτι η όποια ωφέλεια της χρήσης της ιπτάμενης τέφρας, χωρίς να υπολογίζετε
οτι αυτό το υλικό έχει αρκετά υψη λή τιμή αντισταθμίζει τις διάφο ρες αυξήσεις που δεν έχουν
γίνει.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Λοιπόν, να κάνω κι εγώ ένα, μπαράζ απαντήσεων, στις πέντε ε ρωτήσεις. Ας
ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από το τσιμέντο. Καταρχάς το τσιμέντο ποιός σας είπε ότι δεν

έχει διακυμάνσεις; έχει διακυμάνσεις .
ονομαζόταν

1-35,

Αυτό είναι τσιμέντο που ονομάζεται, έως εδώ

και δείτε τι γίνεται. Θα μου πείτε, βγάζει το τσιμεντάδικο ποτέ με τόσες

τέλειες μεθόδους τσιμέντο που να κυμαίνεται από

420 έως 450

έως

500, 520

κλπ; Είναι κιλά ανά

τετραγωνικό εκατοστό.

Αυτό λοιπόν το τσιμεντο ονομαζόταν

1-35

στο δελτίο αποστολής και αν εξαιρέσουμε ίσως

κάποιες από αυτές τις τιμές, όλο αυτό είναι εντός του κανονισμού. Αυτές είναι οι αντοχές του
τσιμέντου που μπαίνει μέσα στις βιομηχανίες σας ή στα εργοτάξιά σας. Δεν είναι το τσιμέντο
που βγαίνει από τα εργοστάσια. Πράγματι έχει δίκιο ο κ. Κερμεντζόγλου, το δεδομένο
ε ργοστάσιο στο δεδο μένο σιλό βγάζε ι αντοχές τσιμέντου

+ - 3 μεγαπασκάλ τυπική

απόκλιση.

Αυτό όμως είναι. Τι έρχεται; Σου έρχεται μία από το ένα εργοστάσιο τη ς εταιρείας, μία από
κάποιο άλλο εργοστάσιο της εταιρείας . Κι αν τελειώσει το ένα σιλό από το εργοστάσιο σου
στέλνουν της αμέσως καλύτερης κατηγορίας, που εσύ όμως πιθανόν να μην το θέλεις.
Θέλω να σας πω λο ιπόν ότι έχει διακύμανση η αντοχή του τσιμέντου , και η διακύμανση
οφείλεται όχ ι το ίδιο το τσιμεντάδικο. Το τσιμεντάδικο βγάζει καταπληκτικό τσιμέντο για την

ίδια ποιότητα,

+- 3

μεγαπασκάλ. Είναι δυο ή τρεις παράγοντες. Ο ένας παράγων είναι οτι

πιθανόν να σου στείλουν από άλλο εργοστάσιο πάλι τύπου

1-35

ή αντίστοιχα τύπου

1-45,

ο

δεύτερος λόγος ε ίναι οτι όταν τελειώνει μιά κατηγορία, σου στέλνουν την επόμενη, καλύτερη
γ ι' αυτούς, αλλά εσένα σου τρελλαίνονται οι αντοχές, πάνε προς τα πάνω.
Και ο τρίτος λόγος ε ίναι οτι υπάρχουν κάποια εργοστάσια που αλέθουν κλίνκερ μια και έξω

για να βγάλουν μετά από αυτό το πράγμα κάποιους τύπους τσιμέντου.
Από κει και πέρα γίνεται η εξής δουλειά, δεν μπορεί να αλέσουνε , αν δεν κάνω λάθος, για
κάθε διαφο ρετικό τύπο άλλο κλίνκερ, κι έτσι αυτό το βελτιωμένο ενδεχομένως, δηλαδή που
ετοιμάζεται για το εξωτερικό, το διοχετεύουν αργότερα και στην εσωτερική αγο ρά, αν δεν
κάνω λάθος. Είναι έτσι;

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες ποιότητες κλίνκερ. Διάφορες
ποιότητες και κάθε ποιότητα κλίνκερ είναι για ορισμένες ποιότητες τσιμέντου. Δηλαδή μπορε ί
ένα κλίvκερ να παράγει

5 τύπους

τσιμέντου διαφορετικούς .

Τώρα, αυτό που μας δείχνει ο κ. Μαρσέλλος, βεβαίως δεν ξέ ρουμε σε τι εργαστήρια έχουν
ελεγχθεί.

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Το αμφισβητείται δηλαδή ;

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ : Κοιτάξτε, αυτό το 60 πιθανόν να μην είναι 60. Να σας δείξω εγώ
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αποτελέσματα εργαστηριακά, μεταξύ πολλών εργαστηρίων, και διεθνούς φήμη ς εργαστήρια,
το τι αποκλίσεις υπάρχουν μεταξύ τους.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Να τα δείξω εγώ, έτοιμα. Δείτε εδώ. Γίνεται στη Γαλλία. Φτιάχνουν, να το

πω απλά, από τον ίδιο τόννο τσιμέντου

60

δείγματα και τα στέλνουν σε

60

χώρες, σε

60

ε ργαστήρια. Σπάζουν τα δοκίμια και σου λένε, όλο ι αυτοί, ότι ο μέσος όρος όλων αυτών των

δειγ μάτων είναι

48,5

αλλά κάποιοι σε κάποιες χώρες είπαν ότι είναι

βρέθηκαν μερικοί και είπαν ότι ε ίναι

42,

μερικοί είπανε

40, 38

46

ότι είναι

44.

Εδώ

και κάποιοι είπαν ότι είναι

54.

Η ίδια σκόνη με την ίδια πρότυπη άμμο, ανακατεμένη με τον ίδιο πρότυπο τρόπο, με τον
ίδιο λόγο νερού-τσιμέντου, απλώς άλλαξε το εργαστήριο και η χώρα στο τσιμέντο κι έχουμε
αυτή τη διακύμανση .

ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ: Που σημαίνει ότι οι εργαστηριακοί παγκοσμίως είναι για δέσιμο .
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Μετά τους μελετητές και τους επιβλέποντες, η αμέσως τρίτη κατηγορία

είναι οι εργαστηριακοί, ναι .
Λοιπόν, για να τελειώνουμε με το θέ μα της διακύμανσης. Προφανώς λοιπόν υπάρχουν τα
ό ρια αυτά, είναι ευ ρέα, προφανώς θεωρώ οτι είναι πολύ ευνο ϊκή η μεταχείριση των
κανονισμών για το τσιμέντο, φανταστείτε δηλαδή να έλεγε ο κανονισμός οτι Β225 είναι το

μπετόν που μπορεί να είναι από Β

160

έως

400.

Εδώ για

l0-20

κιλά και μας πάνε στα

δικαστήρια.

Λοιπόν, οι τσιμεντάδες παγκοσμίως τα κατάφεραν με τις ευ ρωνόρμες και τους ευρωκώδικες.

Είναι ευρέα τα όρια. Για ποιο λόγο; Δεν υπάρχει για ποιό λόγο. Αφού μπορώ να τα κάνω
ευρέα τα όρια και αφού όλοι μαζί έχουν συμφωνήσει και τα κάνουν ευρέα τα όρια, είναι ευρέα

τα όρια. Σας λέει λοιπόν ο κ. Κερμεντζόγλου , ότι τώρα το
διάφορες εταιρείες τσιμέντου

48, 50, 52.

Έχουν όμως δ ικαίωμα

1-45 εμη:ορικά το βγάζουν οι
στο 1-45 να το βγάλουν και 35,

ναι. Έχουν στο 1-45 δικαίωμα να πάει και 55. Καλύπτουv πιθανόν αυτό που σας είπα, είτε οτι
το κλίνκερ εξωτερικού-εσωτερικού ανακατεύεται , δεν ξέρω τι κλπ , ή διάφο ρους άλλους
παράγοντες ή από εργοστάσιο σε ε ργοστάσιο .
Στο δεύτερο ερώτημα περί ιπτάμενης τέφρας. Να πο ύμε οτι η ιπτάμενη τέφρα είναι ένα
παραπροϊόν των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ, ότι υπάρχει η τέφρα που ίπταται και την

πιάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα και υπάρχει και η τέφρα που "πιάνεται" κάτω. Εμάς μας
ενδιαφέρει αυτή η λεπτή η τέφρα η οποία είναι ένα θαυμάσιο υλ ικό για το τσιμέντο. Δίνει
θαυ μάσιες ιδιότητες στο τσιμέντο

2-35,

στα θαλάσσια έ ργα. Τα λιμενικά έ ργα θα έπρεπε να

επιβάλλεται, από τους κανονισμούς, να γίνονται από το τσιμέντο

2-35,

γιατί με την ίδια τιμή

παίρνεις και μέτ ρια αντίσταση στα θειιικά. Οι μελέτες που έχουν κάνει και στον ΗΡΑΚΛΗ και
στα άλλα τσιμεντάδικα δείχνουν αυτές τις θαυμάσιες ιδιότητες της ιπτάμενης τέφρας. Τώρα,
αν το τσιμεντάδικο τη βάζει αντί για

15%,

τη βάζει

20%,

τη βάζει

25 %,

τη βάζει και

βάζει γιατί το αδ ιάλυτο υπόλειμμα λέει ο κανονισμός πρέπει να είναι κάτω από

30%,

τη

20. Και πες μου

πόσο είναι η διαλυτότητα της τέφρας, άρα με τις δεδομένες διαλυτότητες της τέφρας μπορεί να
βάλουμε και

30%

ιπτάμενη τέφ ρα.

Άρα συμφωνούμε ότι μπαίνει τέφρα, καλώς μπαίνει η τέφρα, έχει θαυμάσια αποτελέσματα.
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Το μόνο θαυμάσιο αποτέλεσμα που δεν έχει είναι να έχει συνολική μείωση της τιμής. Αλλά
μείωση της τιμής, απορώ δεν το έλεγες τόση ώρα, υπάρχει. Υπάρχουν
διαφορά μεταξύ του

1-45

και του

2-35.

Εσύ θέλεις

4.000

ή

5.000

2.000

δρχ. στον τόννο

δρχ. τον τόννο. Εκεί σου λέει

λοιπόν ο τσιμεντάς, ελευθέρα οικονομία έχουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Νομίζεις εσύ ότι είναι
θαυμάσιο υλικό η ιπτάμενη τέφρα; Πάρτο, κ. Βουδικλάρη , βάλτο κατευθείαν στο έτοιμο
σκυρόδεμα σου για να δεις πόσα απίδια έχει ...
Λοιπόν, να τελειώσω στο θέμα αυτό. Μπορεί να "πέσει" η σωστή ιπτάμενη τέφρα, η τέφρα

που δεν έχει ανομοιομορφία και μεταβολές πάνω κάτω, σ' όλον τον κόσμο χρησιμοποιείται η
ιπτάμενη τέφρα.
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ: Μείωση της τιμής θεωρείται και η αναβάθμιση της ποιότητας.

Δηλαδή όταν επί χρονικό διάστημα δίναμε ένα τσιμέντο με μια αντοχή
ένα τσιμέντο με μια αντοχή

50, 51

47 και

σήμερα δίνουμε

μια μονάδα σκυροδέματος, που ελέγχει το μπετόν της έχει

δυνατότητα μείωση ς τσιμέντου. Και είναι κι αυτή ένα είδος μείωσης κόστους.
ΒΟΥ ΔΙΚΛΑΡΗΣ: Εγώ νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά μεγάλη συζήτηση , ήθελα να κλείσω
τη ν κουβέντα κάνοντας μια προσωπική εξομολόγηση που είναι ίσως λίγο πιο έξω από το

σημερινό. Ήμουν Πρόεδρος στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών και ο Σύλλογος έκανε ένα
σεμινάριο τεχνολογίας σκυροδέματος με υπεύθυνο τον Νίκο Μαρσέλλο. Ο Μαρσέλλος με
πέθανε

κυριολεκτικά,

διότι κάποια

μέρα είχε υποσχεθεί στους παρακολουθούντες το

σεμινάριο , μηχανικούς επίσκεψη σε εργοστάσιο τσιμεντου, στο Μιλάκι,

στην ΑΓΕΤ

ΗΡΑΚΛΗΣ. Μου ζήτησε λοιπόν να πάω μαζί τους.
Και τελικά, επειδή δεν του χαλάω χατήρι του Μαρσέλλου, πήγα μαζί τους. Έμεινα άναυδος.
Η ποιότητα του εργοστασίου στο Μιλάκι ήταν κάτι που δεν το πίστευα ότι μπορεί να υπάρξει.
Το λέω γιατί θέλω να δείξω οτι δεν έχω καμμία προκατάληψη. Είχα πολύ καιρό βέβαια να πάω
σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου, ίσως από την εποχή που ήμουν σπουδαστής. Αλλά στο
Μιλάκι έμεινα άναυδος. Αισθάνθηκα περήφανος που ήμουν Έλληνας μηχανικός.
Όταν ήρθε η ώρα που πουλήθηκε η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στην ΚΑΛΤΣΕΣΤΡΟΥΤΣΙ, ο

Σύλλογος πολιτικών μηχανικών έβγαλε μια ανακοίνωση που έλεγε αυτό που σας λέω. Κρίμα οι

Έλληνες μηχανικοί να μπορούν να φτιάξουν τέτοια βιομηχανία και οι Έλλη νες πολιτικοί να
μην μπορούν να την κρατήσουν ελληνική, επειδή φοβούνται οτι κάποια στιγμή θα γίνει
ζημιογόνα.

Το τι άκουσα, το υποπτεύεστε, δεδομένου ότι όλα αυτά φέρνουν πάντα μια πολιτική χροιά
που δεν έχει καμμία σχέση με την αλήθεια την πραγματική. Όμως θέλω να πω ότι οι

συνάδελφοί μας στην ΑΓΕΤ έκαναν καταπληκτική δουλειά. Εγώ ρώτησα στο Μιλάκι "παιδιά,
είχατε ως πρότυπο εργοστάσιο όταν φτιάξατε αυτό; Κανένα, μου λένε. Είναι απλό . Εμείς

ξέραμε τη δουλειά και ξέραμε που "πονάει" και βελτιώσαμε όλα αυτά τα οποία "πονούσαν".
Στους συναδέλφους μας λοιπόν, που δουλεύουν στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, τουλάχιστον αυτό

που είδα εγώ, χρωστάμε μια εθνική υπερη φάνεια, θα έλεγα, χρωστάμε το ότι έχουν καταφέρει

να κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Συνιστώ σε όλους με πρώτη ευκαιρία, δεν ξέρω πώς είναι
το εργοστάσιο εδώ στο Βόλο, υποθέτω όμως ότι θα εί ναι της αυτής περίπου τάξεως, εκείνο
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είναι ίσως πιο σύγχρονο, είναι όμως ένα καταπληκτικό έργο , που σας ξαναλέω, εμένα
τουλάχιστον με έκανε να αισθάνομαι περήφανος που ήμουν Έλληνας μηχανικός.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Να θεωρήσω ότι η πρόσκληση, με την παρουσία εδώ του κ. Πασχάλη
Βασιλούδη και του κ. Αρη Κερμεντζόγλου γίνεται επίσημη. Να οργανωθεί μια επίσκεψη από

το ΤΕΕ-Μαγνησίας, ένα πούλμαν 25-40 συναδέλφων, να δούν πραγματικά

io

καταπληκτικό

αυτό εργοστάσιο, τους ελέγχους ποιότητας που γίνονται κλπ, εγώ απλώς σας έδωσα μια
διασπορά αντοχών και σας ερμήνευσα πού και πόθεν προέρχεται αυτή από διαφορετ ικά ίσως
εργοστάσια κλπ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Θέλω να πω ότι ο μύθος που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια σχετικά με τη
σύνθεση του τσιμέντου , δεν υπάρχει πια. Δηλαδή δεν είναι πλέον κρυφά τα ποσοστά των
διαφόρων τύπων. Εδώ διάβασα οτι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ήδη σε ισχύ, σύμφωνα με
το οποίο μπορεί ο όποιος ενδιαφέρεται, να προσδιορίσει τα συστατικά του τσιμέντου. Δηλαδή
το ποσοστό κλίνκερ, το ποσοστό της τέφρας αν υπάρχει, του σλάκ κ.λ.π. Πλέον δεν μένουμε
μόνο στην αμιγή ανάλυση όταν μιλάμε για πιστοποίηση.

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Πάντως επειδή μας στρίμωξε πολύ εμάς που εργαζόμασταν ή εργαζόμαστε
σε βιομηχανίες ετοίμου σκυροδέματος ο κ. Βουδικλάρης, και είπε στο δελτίο αποστολής να

γράφει τον τύπο του τσιμέντου, να γράφει την ώρα, να γ ράφει το ονοματεπώνυμο και το όνομα
της μητέρας που σε γέννησε, ε, να κάνω κι εγώ , Θόδωρε, μια πρόταση. Στο δελτίο αποστολής
τσιμέντου, δεν νομίζω να έχετε αντίρρηση, να γράφεται εκτός από τον τύπο του τσιμέντου, η

ποσότης, της ιπτάμενης τέφρας. Τι θα το κάνω εγώ αν θα είναι

15%

ή

25%,

αφήστε με εμένα να

κρίνω. Είναι και θέμα σχέσης, αντοχής επτά ημερών προς αντοχή εικοσιοκτώ ημερών, είναι
θέμα το οποίο εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ.
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ: Κοιτάξτε, είναι σαν να φεύγει η βαρέλα και να λέτε ότι θα βγάλει Β

160 ή θα βγάλει Β 250. Όπως είναι το σκυρόδεμα ένα προϊόν που περνάει από μια διαδικασία,
έτσι είναι και το τσιμέντο.
Γι' αυτό λέμε οτι κάθε μονάδα σκυροδέματος να έχει κι ένα χημείο, να έχει ένα εργαστήριο ,
να παίρνει δοκίμια. Δηλαδή το αν θα πάρει ένα τσιμέντο με

θα βάλει

5 κιλά.

Κι όταν πάρει τσιμέντο

49,

θα κόψει

10

43,

θα το διαπιστώσει αμέσως και

κιλά τσιμέντο.

ΛΙΑΠΗΣ: Όταν τον Γιώργο Μελά, τον κουβαλούσα συνέχεια στο Βόλο , μου το είπε

ξεκάθαρα, το λέω, μετά απο επτά χρόνια. Μου λέει, "πήγαινε να πάρεις καθαρό τσιμέντο και
καθάρισες". Γιατί έχεις απαιτήσεις, και δεν πρόσκειται το ποζολανικό να σε ικανοποιήσει.
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Όπως είπα και πριν , κάθε τσιμέντο έχει και τα προτερήματά του και
τα ελαττώματά του. Τα ποζολανικά τσιμέντα έχουν το προτέρημα ότι αναπτύσσουν
μακροχρόνιες αντοχές, αλλά έχουν χαμη λή θερμότητα ενυδάτωσης, δηλαδή δεν θέλουν
πολλή θερμοκρασία, πάει η βαρέλα στο έργο, δεν βάζει πολύ νερό ,
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Καθόλου , καθόλου νερό.
ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Λέω, το νεράκι μπαίνει, δεν βάζει πολύ νερό και γίνεται σούπα. Ενώ
αν πάρουμε το υψηλής αντοχής, το καθαρό, αναγκαστικά μόλις γίνει η διαδρομή που

υπερβαίνει σίγουρα τις

2 ώρες, έχει πή ξει

και για να αδειάσει η βαρέλα προσθέτει νερό. Εγώ το

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

73

είπα ότι έχουν ελαττώματα τα καθαρά τσιμέντα.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Λοιπόν, να πω κι εγώ την άποψή μου. Εμένα σαν βιομηχανία ετοίμου
σκυροδέματος με καλύπτει απολύτως να μου πει ο κ. Κερμεντζόγλου, ότι σου δίνω

έχω εγώ τα κότσια σαν εργαστηριακός, σαν μηχανικός, θα κάνω ένα
θα τους πω "Πέστε μου εσείς το

1-45 τι

fax

1-45

και αν

στον ΗΡΑΚΛΗ και

μέσο όρο μου εγγυάσθε και με ποιά τυπική απόκλιση ;"

Και εγώ δεν εχω κανένα παράπονο, γιατί θυμάμαι, είχα λάβει

fax

από τον ΗΡΑΚΛΗ.

Δηλαδή δεν χρειάζεται να το βγάζεις σε κάθε δελτίο. Είναι εμπορικό θέμα αυτό, η επιπλέον
αυτή ιδιότητα, και μπορείς να την απαιτήσεις και αν δεν σου τη δώσει η μια εταιρεία

τσιμέντου, να είσαι βέβαιος ότι η άλλη εταιρεία τσιμέντου προκειμένου να σου πουλήσει, θα
σου πει εγγυώμαι μέσο όρο αντοχής τόσο και τυπική απόκλιση τόσο. Συμφωνείς, Αρη; Κι αυτό
γίνεται.

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓ ΛΟΥ: Αυτή η πιστοποίηση υπάρχει, και υπάρχει μέσω του ΕΛΟΤ, για την
Ελλάδα τουλάχιστον, και μέσω άλλων φορέων πιστοποίησης για όλες τις χώρες του

εξωτερικού που εξάγει η τσιμεντοβιομηχανία. Δηλαδή ο ΕΛΟΤ πιστοποιεί όλους αυτούς
τους τύπους τσιμέντου,

2-35, 2-45

κλπ. Πιστοποίηση , πέραν των υπολοίπων, δηλαδή πέραν της

πιστοποίησης του συστήματος ποιότητας, σύμφωνα με το οποίο παράγεται το τσιμέντο,

ση μαίνει και στατιστική επεξεργασία της παραγωγής, δηλαδή ο μέσος όρος που λέμε, σε
μηνιαία βάση, και η τυπική απόκλιση, τέτοια ώστε καμμία τιμή μέσα στο μήνα να μην πέφτει

κάτω από το μίνιμουμ του κανονισμού με ασφάλεια

95% .

Αυτό σας το εγγυάται ο ίδιος ο

ΕΛΟΤ. Δηλαδή το πιστοποιητικό ούτε καν απο την ΑΓΕΤ δεν χρειάζεται να το ζητήσει

κάποιος, διότι ο κανονισμός είναι συμμορφωμένος προς το ελληνικό πρότυπο, σημαίνε ι οτι με
ασφάλεια

95%

καμμία παραγωγή δεν πέφτει , καμμία τιμή , δεν πέφτει κάτω από αυτό το όριο

που θέτει ο κανονισμός .

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Ναι. Εμάς όμως που είμαστε δύσκολοι πελάτες, δεν μας αρκεί στο
καμμία τιμή δεν κατεβαίνει κάτω από

35,

ή το

95%

είναι άνω του

35.

1-45

ότι

Εμείς είμαστε δύσκολοι

πελάτες και θέλουμε να ξέρουμε περίπου τον μέσο όρο, πράγμα που δεν έχετε νομικά

υποχρέωση να μας το πείτε, αλλά τελικά γ ια εμπορικούς λόγους μας το λέτε, και μας λέτε
μεγαπασκάλ,

48

51

μεγαπασκάλ, κ.τ.λ.

Και τελικώς αυτό είναι το μήνυμα που θα δώσουμε στους συναδέλφους αν ποτέ βρεθούν σε
ε ργοτάξιο ή σε εργοστάσιο ετοίμου σκυροδέματος, μπορείτε να ζητήσετε από τις τσιμεντο
βιομηχανίες εκτός από το πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ, εκτός από τον τύπο

1-45,

μπορείτε

εμπορικά να τους πείτε και ακριβώς περίπου ποιά περιοχή , κυμαίνεται αυτό. Και αν δεν σας το
δώσει το ένα εργοστάσιο, είναι πρόθυμο αμέσως το άλλο εργοστάσιο να σας εγγυηθεί μια πολύ
στενή ζώνη, πολύ πιό στενή από τα όρια του κανονισμού, είναι έτοιμοι να σας το εγγυηθούν.

Και μάλιστα με δικά τους στατιστικά στοιχεία.
Αυτό δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανείς και είναι κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εμείς σαν καταναλωτές, σαν πελάτες, μας ενδιαφέρουν και ορισμένα άλλα
πράγματα. Δηλαδή, η ποιότητα και οι προδιαγραφές του προϊόντος να είναι καθορισμένες.
Δηλαδή άλλου είδους τσιμέντου θέλω να βάλω σε χοντρά μπετά, κι άλλο είδος σε άλλου είδους
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μπετά.
Πού ξέρω εγώ τι είδος μπετό παίρνω; Τι είδους τσιμέντο; Για να το χρησιμοποιήσω
σύμφωνα με ένα ταμπελάκι που λέει: Αυτό το μπετόν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εκεί. Να διαλέξω εγώ σαν μηχανικός, να ξέρω οτι θα πάρω εκείνο, για να κάνω

τη δουλειά που θέλω.
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Εσείς μιλάτε για τα ογκώδη έ ργα της ΔΕΗ, τον υπερχειλιστή , ή κάποιες

σήραγγες ή κάποια θεμέλια, που θέλει τον τύπο ΙΠ ή τον τύπο

IV.

Υπάρχουν δυο τρόποι για να

το μάθετε. Ή από τα εργοστάσια τσιμέντου, που θα μπορούσαν να βγάλουν κάποιο προσπέ1Cτ
που να λένε ότι αυτοί οι πέντε τύποι κάνουν γι' αυτές τις πέντε δουλειές ο καθένας, ή από
τεχνικά εγχειρίδια ή από σημειώσεις ή από βιβλιογραφία, που σας λένε ανάποδα, οτι "θέλεις
να κάνεις σκυρόδεμα ογκωδών έργων; Πάρε τύπο ΙΠ ή πάρε ποζολανικό τσιμέντο με
ποζολάνη, ή θέλεις για θεμελίωση; Πάρε τύπο

IV

40%

με τσιμέντο αντίστασης σε θειϊκά".

Αυτό δηλαδή, Άρη , απ' οτι καταλαβαίνω από την παράκληση του συναδέλφου, είναι.
Δώστε μας εσείς οι τσιμεντοβιομηχανίες ένα μπούσουλα σε μας τους απλούς μηχανικούς, που
να λέε ι από τη μια μεριά τύπος τσ ιμέντου, η μια στήλη , κι από την άλλη μεριά χρήσεις και
εφαρμογές. Σε ποιά έργα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Και το ανάποδο, να γίνει και ανάποδα ο πίνακας και να πείτε: Έργα: Θεμελιώσεις, πέδιλα,

πάσσαλοι, αναδομή , υποδομή, τούτα, κείνα, κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Και δίπλα ένα
πινακάκι, ενδεικνυόμενος τύπος τσιμέντου

1, 2; 4, 2, 3

κλπ.

Δεν μπορείς να διαφοροποιήσεις, να πεις π.χ. για τα πέδ ιλα θα βάλεις τύπου

1ή

τύπου

2.

Ναι, κάπο ιο μπούσουλα μπορείτε να δώσετε. Για συγκεκριμένα έργα, όπως είναι τα
φράγματα. Σαν μελετητές για να μην φτάσουμε αυτή τη στιγμή στο φαινόμενο, το οποίο το

\

καταγγελω και αυτό εδώ μέσα. Έχουμε τους βιολογικούς καθαρισμούς σε τόσες περιοχές

τόσων Δήμων στην Ελλάδα, όπου κάποιος, δεν ξέ ρω από πού έγινε, από ποιό κεντρικό
Υπουργείο, έδωσε μια κατευθυντήρια οδη γία στους Δήμους και βάζουν τσιμέντο τύπο

1 στους

βιολογικούς καθαρισμούς. Αποτέλεσμα, δημοπρατείται το έργο και μόλις δημοπρατείται, ο

εργολάβος κάνει αλλαγή μελέτη ς, λέει "μα δεν είναι δυνατόν να μην βάλουμε τύπο

IV

τσιμέντου" και γίνεται η νέα τιμή και είναι ευτυχής και ο εργολάβος, είναι ευτυχής ο
μελετητή ς, είναι ευτυχής και ο Δήμος.
Γι ' αυτό το πράγμα κάποιος έπρεπε να είχε ενημερώσει με ένα χοντρικό πίνακα, δεν ξέρω αν
θα είναι το ΤΕΕ ή αν θα είναι οι τσιμεντοβιομηχανίες, τον μελετητή του κεντρικού

Υπουργείου που έδωσε αυτή την κατευθυντήρια οδηγία, οτι "β ρε αδελφέ, σε βιολογικούς
καθαρισμούς βάζουμε τύπου

IV,

τσιμέντο, για να μη γίνονται αυτά τα πράγματα" .

ΚΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Τώρα, συγκεκριμένα, το παράδειγμα που είπες με τον βιολογικό

καθαρισμό, στον κανονισμό σε πολλά σημεία το αναφέρει, οτι τσιμέντο τύπου

IV

χρειάζεται.

Δηλαδή το συγκεκ ριμένο άτομο δεν είχε διαβάσει καν τον κανονισμό .

ΟΜΙΛΗΤΗΣ : Υπάρχει ραδιενέργεια στην ιπτάμενη τέφρα;

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Για το θέμα αυτό της ραδιενέργειας, είχε γίνει στην Πτολεμαϊδα το

'83 ένα

συνέδριο για την ιπτάμενη τέφ ρα και ή μουν εκεί με κάποιο υς επιστήμονες από τον

1
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ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ. Οι άνθρωποι έκαναν ανακοίνωση και εκεί, αλλά "χάσανε" και αρκετές ώρες με
μένα και τελικώς μου είπανε ότι όλα τα υλικά εκπέμπουν ραδιενέργεια. Αυτή η κολώνα, αυτό
το δοκάρι από πάνω μας, εκπέμπουν ραδιενέργεια, το γάλα που πίνετε έχει ραδιενέργεια, τα
σταφύλια που βγάζουμε το κρασί έχουν ραδιενέργεια. Από τη Γερμανία επεστράφη ένα φορτίο
με κρασιά διότι δεν είχε ραδιενέργεια. Που σημαίνει οτι είχε γ ίνει νόθευση με ξυλόλιθο ή πώς

διάολο τα λένε αυτά τα χημικά. Το πιάσανε οι Γερμανοί γιατί αν ήταν από φυσικό σταφύλι θα
είχε κάποιο ορισμένο ποσοστό ραδιενεργείας.
Και είναι όλα τα υλικά, το τσιμέντο, τα τούβλα, είναι ισάξια, ισοδύναμα και εφάμιλλα υλικά
από απόψεως ραδιενεργείας, πράγμα που είναι κάτι το απολύτως φυσικό, και βρίσκεται στις
τροφές, βρίσκεται στο εδαφος, βρίσκεται στο περιβάλλον. Όλο το συνέδριο έχει ασχοληθεί με

αυτό το θέμα. Και είναι καλό να το μάθουμε, να μην το φοβόμαστε σαν υλικό. Είμαστε
κατασκευασμένοι να ζούμε με τα μιλιρέμ χωρίς κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο δυσμενές χαρακτηριστικό το τσιμέντο, με τέφρα, το
τσιμέντο με θηραϊκή γη , απ' ότι έχει το τούβλο το ψημένο , απ' ότι έχουν όλα τα υλικά που μας
περιβάλλουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ενημερώνω οτι ο κ. Χρονόπουλος δεν πρόκειται να έρθει, υπάρχει κάποιο

κώλυμα , έτσι ένα τμήμα της ημερίδας που αναφέρεται κυρίως στους οπλισμούς και στους
χάλυβες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά δυστυχώς δεν θα το ακούσουμε . Ακούσαμε
για τις αποκλίσεις του σκυροδέματος, δυστυχώς για τις αποκλίσεις του χάλυβα δεν θα
ακούσουμε .
Έχουμε ιiλλη μία εισήγηση , της κυρίας Μαρίνου, από την ΚΟΝΤΡΟΛ

LAB.

Παρακαλώ

την κα . Μαρίνου.

ΜΑΡΙΝΟΥ: Γεια σας, είμαι η Μαρίνου Ασπασία και εκπροσωπώ την ΚΟΝΤΡΟΛ

LAB.

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε ανοίξει ένα ιδιωτικό εργαστήριο. Θα μιλήσω κι εγώ
γ ια τους ελέγχους.

Στο σκυρόδεμα όπως ξέρουμε , το παραγόμενο σκυρόδεμα, η ποιότητά του διαμορφώνεται
κατά τη μεταφορά και τη διάστρωσή του. Πριν απ' αυτό όμως υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες
που επηρεάζουν την ποιότητά του .
Τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται τους διαχωρίσουμε σ' αυτούς που αφορούν τη μονάδα
παραγωγής και αυτούς που γίνονται στο έργο. Στη μονάδα πρέπει να γίνεται έλεγχος στο
τσιμέντο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στα αδρανή, κοκκομετρία, κλπ, στο νερό και τις
επιβλαβείς ουσίες, αν έχει θειούχα νερά ή χλωριόντα, που επηρεάζουν και επιπλέον
προκαλούν διάβρωση στον οπλισμό του σιδήρου. Συνεπώς καταλαβαίνετε, μη ανθεκτικότητα
στο χρόνο .

Τα χημικά πρόσθετα είναι περίπου ένα άγνωστο προϊόν μας και πρέπει να προσέχουμε πάρα
πολύ τη σύστασή του και τη δοσολογία του . Γιατί μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα απ'
αυτά που θέλουμε.

Για τα μηχανήματα το μόνο που μπορούμε να πούμε, ξέρουμε ότι είναι ο αναμεικτήρας, οι
ζυγοί και οι μπετονιέρες, καλή λειτουργία σημαίνει πάντα καλή συντήρηση και έλεγχος. Τους
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ζυγούς, όπως αναφέρθηκε, με τα πρότυπα βάρη, τον αναμεικτήρα, να προσέχουμε τα μηχανικά

του μέρη και το χρόνο ανάμιξης να μην ξεπερνάει αυτόν που λέει ο κανονισμός, καθώς επίσης
οι μπετονιέρες και οι αντλίες να έχουν καλή συντήριση . Για το σκυρόδεμα τώρα. Στη μονάδα
παραγωγής πρέπει να έχουμε σωστή σύνθεση . Δηλαδή τη σύνθεση που λέει η δοσολογία. Να
προσέχουμε αυτά που μας λέει,-'llα κάνουμε έλεγχο ζυγών ώστε να έχουμε τη σωστή σύνθεση,

τους μετρητές νερού, γιατί έχουμε το λόγο νερού προς τσιμέντο και ξέ ρουμε πάρα πολύ καλά τι
ζημιές επιφέρει στο σκυρόδεμα, δηλαδή στις αντοχές. Εχουμε αύξηση του πορώδους, έχουμε

μείωση αντοχών, αύξηση διαπερατότητας, μη ανθεκτικότητας στο χρόνο.
Και κατόπιν προχωράμε στην εργασιμότητα. Η εργασιμότητα είναι ένα σύνολο χαρακτη
ριστικών,

ιδιοτήτων και καταστάσεων του νωπού σκυροδέματος που

καθορίζουν την

συνθετικότητά του, το ευκατέργαστό του, την ομοιογένειά του, την ικανότητα να ρέει χωρίς

να απομειγνύεται, δηλαδή με δυό λόγια πόσο "εργάζεται" το σκυρόδεμα στο έργο.
Γίνεται με κάθιση ή με εξάπλωση. Η εξάπλωση είναι μια άλλη μελέτη , πιο γνωστή όμως
είναι η κάθιση , που πρέπει να την κανουμε τόσο στις μοναδες παραγωγής, αλλά αν μπορεί ο

μηχανικός και στο έργο. Γιατί είναι σημαντικό να βλέπουμε πόσο είναι η κάθιση. Γιατί
μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς να προσθέσουμε νερό αλλά μόνο ρευστοποιητή.
Συνήθως η κάθιση για κανονικό σκυρόδεμα είναι
για οδοστρώματα

10

έως

12,

για προκατασκευές είναι

5 και

2, 5.

Κατόπιν περνάμε στην αντοχή. Γίνεται με συμβατικά δοκίμια . Με την υπεραντοχή στη

θλίψη βγάζουμε αποτελέσματα. Συγκρίνουμε τις τυπικές αποκλίσεις. Τυπική απόκλιση είναι η
δ ιασπορά των αντοχών. Με τα αποτελέσματα που έχουμε και τη διασπορά αυτή των αντοχών

καταλαβαίνουμε, ελέγχουμε την παραγωγή. Δηλαδή όταν έχου με μεγάλη τυπική απόκλιση ,
πρέπει να ελέγξουμε τους ζυγούς, τον αναμεικτήρα, γιατί είναι ουσιαστικά ο έλεγχος

παραγωγής ποιότητας. Πιστεύουμε οτι είναι ο στόχος κάθε μονάδας Παραγωγής η ποιότητα, με
τις προδιαγραφές και η οικονομία.
Το σκυρόδεμα λοιπόν έχε ι φύγει από τη μονάδα παραγωγής με την ποιότητα που έχουμε πει
παραπάνω κι έρχεται τώρα στο έργο. Υπεύθυνος ουσιαστικά είναι ο μη χανικός κατασκευα

στής. Τι πρέπει να κάνει ο μηχανικός; Ο μηχανικός πρέπει να δώσει σωστή παραγγελία
σκυροδέματος, να ζητήσει να δει την ποιότητα που θέλει, την κάθιση , και θα πρέπει
οπωσδήποτε να πάρει δοκίμια.

Όταν έρχεται πλέον η βαρέλα στο έργο, εκεί θα προσπαθήσουμε να μην κάνουμε αλλοίωση
της σύνθεσης. Η αλλοίωση της σύνθεσης γίνεται με προσθήκη νερού και παραμονή της

βαρέλας στο έργο παραπάνω από τα επιτρεπτά, θα το πω ακόμα μια φορά,
χωρ ίς επιβραδυντή και

1 ώρα

και

50

1 ώρα

και

30 λεπτά

λεπτά με επιβραδυντή.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα μείνει η βαρέλα και τι θα πάθει; Οταν περάσει αυτή η
συγκεκριμένη ώρα αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουμε εξάτμιση του νερού και

συντελείται η πήξη, οπότε όταν πάμε να το διαστρώσουμε δεν έχουμε καλή εργασιμότητα και
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Επίσης, ο μηχανικός πρέπει να προσέχει τη σκυροδέτηση , δηλαδή πώς γίνεται η
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σκυροδέτηση. Πριν ξεκινήσουμε να σκυροδετούμε πρέπει να έχουμε κάνει διαβροχή του
ξυλότυπου και του οπλισμού ή του σ ιδηροτύπου άν έχουμε σιδερέν ια καλούπια. Αυτό γ ιατ ί
έχει την ικανότητα να απορροφάει το νερό από το σκυρόδεμα. Όπως είπαμε, περίσσευμα νερού
δη μιουργεί προβλήματα, αλλά και μείωση του νερού μεσα στο σκυρόδεμα δεν συντελεί στην

γενική ιδιότητα της ενυδάτωσης.
Να προσέξουμε πάρα πολύ τη δόνηση του σκυροδέματος. Να γίνεται σε μια στρώση η

πλάκα, μέχρι τα

60

εκατοστά, να μην πέφτει από πολύ ψηλά, γιατί έχει σαν συνέπεια να

απομειγνύεται. Αυτό είναι καταστροφικό για το σκυρόδεμα , κι όταν έχουμε επαναδόνηση να
προσέχουμε να έχε ι πλαστικότητα. Όταν έχει συντελεστεί η διαδικασία της πήξης και πάμε να
το επαναδονήσουμε, τότε π ροκαλούμε καταστροφή στο σκυρόδεμα.
Κι ερχό μαστε τώρα στην αντοχή σε θλίψη. Γίνεται, όπως είπαμε και στις

μονάδες

παραγωγής, με συμβατικά δοκίμια. Τα συμβατικά δοκίμια, όπως έχει αναφερθεί, είναι ή
ή

15,

20

επί

20,

ή τα κυλινδρικά

15

Χ

30.

15

επί

Τα συμβατικά δοκίμια επηρεάζονται από κάποιους

παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες είναι πρώτον ο άνθρωπος, που δεν είναι γνώστης πώς γίνεται
η δειγματοληψία. Βέβαια δεν είνα ι τίποτα το δύσκολο, είναι πάρα πολύ απλό, απλώς έχει
κάποια διαδικασία. Παίρνουμε τις μήτρες, όπου πρέπει πρώτα να έχουμε δει τις διαστάσεις
τους, δηλαδή να έχουμε τη γεωμετρία τους, να τις έχουμε επ ιμετρήσε ι, να μη ν τυχόν υπάρχουν
αποκλίσεις, να έχουν λαδωθεί , ώστε να μπορούμε όταν τις χωρίζουμε να έχουμε εύκολο

δ ιαχωρισμό, και αφού έχουν γίνε ι αυτές οι διαδικασίες, στο έργο πια κάνουμε δειγματοληψία.
Αφήνουμε να πέσει σχεδόν

1

με

2 κυβικά

σκυρόδε μα και τότε παίρνουμε το δοκίμιο. Καλό

είπαμε είναι να παίρνουμε και την κάθιση και αποπερατώνεται έτσι η δ ιαδικασία λήψης
δοκιμίου.

Ρίχνουμε δυο στρώσεις μέσα στη μήτρα και έχουμε
και

50 για τα

δοκίμια ακμής

τη δόνηση τα

25

20.

25

κτυπήματα για τα δοκίμια ακμής

15

Οταν κάνουμε την πρώτη στρώση, φτάνουμε μέχ ρι τον πυθμένα

κτυπήματα. Αμέσως μετά ρίχνουμε τη δεύτε ρη στρώση , δεν αφήνουμε να

μεσολαβήσε ι κενό και το ξαναχτυπάμε , αυτό βέβαια δεν φτάνει τώρα μέχρι κάτω στον πυθμένα,
αλλά στις αρχές της άλλης στρώσης. Οταν επιτελεστούν και τα δεύτερα αυτά χτυπήματα,
επ ιπεδώνεται το επάνω μέρος του δοκιμίου και βάζουμε ένα χαρτί που θα αναφέ ρει μέσα την
ποιότητά του, τις καιρικές συνθήκες και να έχει οπωσδήποτε υπογραφή του μηχανικού. Ετσι
έχουμε πάρει τα δοκίμια.
Επίσης πρέπει μάλλον να προσέχουμε αυτά τα έξι δοκίμια. Είπε ο κ. Μαρσέλλος οτι πρέπει
να έχουμε λιγότερες από

1

βαρέλες γ ια να

ικανοποιούμαστε με τα τρία δοκίμια. Λοιπόν,

έχουμε πάρει τα δοκίμια, τα αφήνουμε στο έργο, λέει ο κανονισμός, από

20

το λιγότερο, έως

32

το ανώτερο, ώρες, τα έχουμε σε σκιε ρό μέ ρος σκεπασμένα με βρεμένες λινάτσες και εξαρτάται

από τις καιρικές συνθήκες, όταν έχουμε υψη λή θερμοκρασία όταν κάνουμε τη σκυ ροδέτηση , ή
χαμηλή αντίστοιχα θερμοκρασία, και μετά από τις

20

έως

32 ώρες

τα ξεκαλουπώνουμε και τα

μεταφε ρουμε σε εργαστήριο, είτε είναι δημόσιο εργαστήριο είτε αναγνωρισμένο ιδιωτικό
εργαστήριο και συντηρείται σε θάλαμο, που οι προδιαγραφες του είναι γ ια υγρασία

95%

και θερμοκρασία

20 + _ 2

βαθμούς Κελσίου .

90%

έως
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Τώρα μια ερώτηση μπορεί να γίνει, πώς καταγράφουμε την υγρασία. Εαν φτιάξουμε ένα
υγρό θάλαμο, μπορεί να έχουμε καταγραφικό της υγρασίας αλλά και της θερμοκρασίας. Αν
μπορέσετε κάποια στιγμή να περάσετε από το εργαστήριό μας, αυτό θα το δείτε. Αφού
συντηρήσουμε τα δοκίμια στις

28

ημέρες έχουμε τη θραύση του δοκιμίου. Πιστεύω οτι πρέπει

ο μηχανικός να απαιτήσει να είναι στη θραύση σε οποιοδήποτε εργαστήριο, ιδιωτικό ή

δημόσιο και αν είναι δυνατόν, μαζί με τον ιδιοκτήτη , να πάρουν τα αποτελέσματα.
Κατόπιν θα εκδοθεί ένα πιστοποιητικό το οποίο πηγαίνει στον ιδιώτη ή σε κρατικό φορέα.
Ένα πιστοποιητ ικό το οποίο θα αποδεικνύει, θα κατοχυρώνει ουσιαστικά την ποιότητα την
οποία αγόρασε.

Μπορούμε να πούμε με δυο λόγ ια, ένα πιστοποιητικό καταλληλότητας

σκυροδέματος.
Αυτά ωραία, αλλά αυτό είναι η συμβατική αντοχή , δηλαδή η αντοχή που έχει γίνει με
ιδανικές συνθήκες συντήρησης , με άριστη πρέσσα ξέ ρω 'γω; Επίσης, ήθελα να συμπληρώσω

στη διαμάχη που υπήρχε πριν, γ ια το θέμα των δοκιμίων και τι επηρεάζει. Πιστεύω οτι μεγάλη
σημασία έχει και η πρέσσα θραύσης δοκιμίων. Πρέπει την πρέσσα να την ελεγχουμε. Δη λαδή
να υπάρχει ομοιόμορφο φορτίο το οποίο φορτίζει , επιπλέο ν να έχει σφαιρική άρθρωση . Οταν
ακουμπήσει η πάνω πλάκα της πρέσσας, μην αρχίσει αυτόματα να σπάει, αλλά να ρθει

ομοιόμορφα να το πιάσει και τότε θα αρχίσει ομοιόμορφο σπάσιμο και θα έχουμε τα
αποτελέσματα . Σφαιρική άρθρωση, δηλαδή να μην πατήσει και αρχίσει αμέσως τις αντοχές.
Να έχει κλίμακες ανάλογες του φορτίου, να έχει μηχανισμό αυτόματη ς παρακολούθηση ς
και αυτόματο μηχανισμό ρύθμισης. Οι πλάκες της μηχανή ς πρέπει να έχουν τις διαστάσεις,

την επιπεδότητα και τη σκληρότητα, ώστε να μην παραμορφώνονται κατά τη διάρκεια της
φόρτωσης, και το δοκίμιο να τοποθετείται εύκολα με ακρίβεια στο κέντρο της μηχανής.
Πρέπει η πρέσσα να ελέγχεται, δηλαδή να καλυμπράρεται. Δηλαδή από τη χρήση της

ενδεχεται να μην έχει αυτές τις ακρίβειες που χ ρειαζεται' να έχει μια πρέσσα.
Οπως είπαμε, έχουμε ελέγξει το δοκίμιο , είμαστε σίγουροι οτι η αντοχή είναι αυτή που
ζητήσαμε. Εχει επιτευχθεί όμως στο έργο; Στο έργο πρέπει να γίνει ακόμα ένας έλεγχος, είναι ο
έλεγχος της συντήρησης. Πιστεύω οτι πρέπει να την κάνει ο μηχανικός, οπότε τίθεται το
ερώτημα, πόσα πράγματα πρέπει να κάνει ο μηχανικός;
Η συντήρηση είναι βασικός παράγοντας, ξεκινάει αμέσως μετά σχεδόν απο τη σκυροδέ
τηση, αρχίζει η πήξη του και αρχίζει και η συντήρηση. Πρέπει να συντηρείται γύρω στις
ημέρες αλλά οι

3 πρώτες

7

μέρες είναι οι πιο κρίσιμες για την ηλικία του σκυροδέματος. Τρόποι

συντήρηση ς είναι ο γνωστός με τη διαβροχή. Για την πλάκα ο καλύτερος τρόπος είναι ένα
τουβλάκι γύρω

-

γύρω και να π λημμυρίσουμε την πλάκα. Υπάρχουν τα πλαστικά φύλλα, οι

βρεμένες λινάτσες και πολλοί άλλοι τρόποι.
Ευχαρ ιστώ. Παρακαλώ ερωτήσεις.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Οι αμερικάνικοι κανονισμοί λένε οτι βάζεις την πρώτη στρώση και αφού τη
συμπυκνώσεις, πέρνεις μια ματσόλα ξύλινη με πλαστικό πάνω κεφάλι και τη χτυπάς ελαφρά
γύρω γύρω.

ΜΑΡΙΝΟΥ: Ο κανονισμός μας δεν το λέει πάντως.
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ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ: Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το λέει , αλλά εμένα ματώνει η ψυχή μου σε

όλα τα δοκίμια που κάνω. Τα χτυπάω με τη ματσόλα γύρω γύρω για να φύγουν οι φυσαλλίδες
του αέρα.
Υπάρχουν δηλαδή δύο τάσεις, η μια τάση είναι κάνω τη συμπύκνωση σε δυο στρώσεις και η
δεύτερη τάση είναι προσπαθώ με τη συμπύκνωση να πετύχω την μέγιστη δυνατή πυκνότητα
και τη μέγιστη δυνατή αντοχή, που είναι η αμε ρικάνικη και η βρεττανική . Οι Εγγλέζοι λένε να

στηθεί σε τρεις στρώσεις το 15άρι, εμείς λέμε σε δύο στρώσεις, 2Χ25, αυτοί λένε σε 3Χ35 και
μάλιστα όχι λιγότερες από 3Χ35.
Άρα σαν τεχνολόγος σκυροδέματος δεν μπορώ ακριβώς να πάω αυτή τη στιγμή να γίνω
ψείρας τυπολάτρη ς, εγώ τα χτυπάω ελαφρά με τη ματσόλα κλπ.
Δηλαδή έχει δίκιο η Ασπασία η Μαρίνου, οτι δεν το επιτρέπει ο κανον ισμός ο ελληνικός,
αλλά έχω δίκιο κι εγώ που σας λέω οτι ο αμερικάνικος και ο βρεττανικός το συνιστούν.
ΜΑΡΙΝΟΥ: Επίσης γίνεται και το εξής. Λέε ι , θα πάρω δοκίμια, και πήρε το φτυάρι και μου

το πετούσε σε μια απόσταση. Αυτό ε ίναι λάθος.
Και επίσης ήθελα να συμπληρώσω κάτι για το υπεράριθμο δοκίμιο . Συμφωνώ μαζί σας αλλά

θα έλεγα οτι το υπεράριθμο το σπάμε καλύτερα στις
στις

28

7,

γιατί, είναι μια εύλογη ερώτηση , οτι

ημέρες, όταν έχουμε μια οικοδομή, πρέπει να φτάνει στην τελευταία πλάκα. Ξαφνικά θα

τους πω οτι τα θεμέλια έχουν πρόβλημα; Μήπως θα έπρεπε να μπει στον κανονισμό σπάσιμο
δοκιμίου περίπου στις

7 ημέρες

για να ελεγχουμε τη συνέχεια του έργου;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;

Συνάδελφο ι, τελειώσαμε την ημερίδα, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ειση γητές και
κυρίως τον κ. Μαρσέλλο και τον κ. Βουδικλάρη που ήρθαν από την Αθήνα να μας
ενη μερώσουν για τις εξελίξεις στην τεχνολογία σκυροδέματος. Ευχαριστούμε όλους σας για
την συμμετοχή.

