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Ε ΙΣΑΓΩΓΉ
Το ΚΕ .λΕ έ-,<οντας ε μπ ε ιρία από

:

α) εργαστηριακους ελ.έγχους σε περίπου

•

14.000

δείγματα χάλυβα οπλισμου σκυροδέματος την

τελευταία 8ετία .
β) σεμινάρια l(αt η.; συνεργασίες που πραγματοποιεί με τα περιφερειακά εργαστηpια Ι(αι τους
μηχανικούς των :\ομαρχιακών τεχvικων υπηρεσιών,

Ί) αυτοψίες σε σεισμοπλη!(τε.; περιοχές και σχετικές δειγματοληψίες,
ό) επιτόπιους ελ.εγχου..; σε οημοσια και ιδιωτικά έργα,

ε) ερ'(οστάσια παραγω'(ης Ι(αι μάντρες ε μπορίας και κατεργασίας χάλυβα οπλισμού σ!(υροοεματος,
στ ) τη συμμετοχή στην επιτροπή συνταξης σχετικών κανονισμών και προτύ πων του Ε.\ΟΤ.
~) τη συ\.·εργασια με τη Γραμματεία Βιομηχανιας Ι(αι τη Γραμματε ία Εμπορίου του Υπουργειου

:\.νάπrοξη ς,
η) τη συμμετοχή σε σχετικές με την όπλιση ερευ νητικές εργασίες του E\ιill,
θ) Την επιστημονική και διεργαστηριακή δ ραστηριότητα που ανέπτυξε με εργοστάσια και άλλους
ερευνητές και ιοιώ τε.; μηχανικούς

~ιαπίστωσ ε

:

α) Κu!(λοφορία ακατάλληλου χάλυβα

β) ··α·,Νοια·· σε ότι αφορά τις απαιτήσεις ποιότητας του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος από
αp!(ετούς ε μπλεκόμενους,

γ) κακοτεχνίες !(ατά την κατεργασία και ενσωμάτωση του χάλυβα στο έργο,

δ) δυσκολίες στην παραλαβή και δει"(ματοληψία των χαλύβων για τη διασφάλιση της ποιότητας στc
έργο . αφού δεν υπάρχε ι πρόβλ.εψη στα σχετικά πρότυπα,

ε ) σύγχυση και δυσκολία κατανόησης στην πράξη του πλήθους των κανονιστικών διατάξεων που
αφορούν αμεσα η έ μμεσα τον οπλισμο.
στ) δυσκολίες επιβολης ποινών ακομη και στην περίπτωση αποδεδειγμένων παρατυπιών σε θέματα
ποιότητας.
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Σεi.ίοα ι

Α. Διαπιστώσεις για την ποιότητα χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος

A l.
•

Παράτυπη ε ισαγωγή χάλυβα οικοδομών

Ηράκλειο Κρήτης . Εισαγωγή (διακίνηση) χάλυβα από Ιταλία στο Ημάι..:λειο Κμήτη;

1994 -

\1α~ί με τα σημασμενα Ιταλικά (που ήταν καλής ποιότητας), υπήρχαν και άλλα που οι νευμωσεις
τους ήταν χωμίς σήμανση . Αυτά τα δεύτερα ήταν ακατάλληλα (ψαθυρή θραυση ι..:ατα τη δοι..:ιμή
εφελκυσμού, θραύση κατά την κάμψη , χημική ανάλυση που προσομοίαζε σε χάλυβα ;τροέντασης

δηλ. :τλήρως εκτός προδιαγραφών και επικίνδυνος) . Στη συνέχεια βρέθηκε στη μάντρα ποσότητα
περί:του

και σε ακόμη πιο χειρότερη κατάσταση , όπως φαίνεται στον παρακάτω ;τίvακα .
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Η εισαχθείσα ποσότητα ήταν

-otn

Βρέθηκαν περ ίπου

4,5tn.

Οι υπόλοιποι ~5tn οεν έ'( ινε δυνατόν

να βρεθούν Οι μηνύσεις του ιδιοκτήτη συνεχίζονται, ο ι μηχανικοί του ΚΕΔΕ συνεχιζοuν \'α πηγαινουν

σαν μάρτυρε; στο Ηράκλειο

Οι δουλειές της μάντρας αυξήθηκαν

2 εώς 3 φομέ;. παρ ' όλη τη
(

δημοσιοτητα που πήρε το θέ μα και την πρωτόδικη καταδίκη 16μηνών γ ια αγορανομικη :ταράβαση
στο εφετείο Ι Ο μήνε;

•

1995 -

)

Χανιά Κρήτης. Είχαμε περίπτωση στην Κρήτη (Χανιά) , όπου το Περιφερειακό

Ερ'{αστήριο είχε καταγγελία ότι εισήχθησαν από τη Ρουμανία κουλούρες χονδροσύμματος (Φ lO,
Φ8. Φ6)

St-3 7

600tn,

για βιομηχανική χρήση

(

κατασκεύες προκών, πλεγμάτων περίφμα,;ης κτλ. ) τύπου

που έχει αντίστοιχες μηχανικές ιδιότητες με το λείο

S220

και τελιι..:α πωλοuνται για

οικοδομική χρήση με ή χωρίς κατεργασία. Κλιμάκια του Περιφερειακού Ερ'{αστηριου μαζί με την
αγορανομία επισκέφθηκαν μάντρες σιδήρου οπλισμού σκυροδέματος όπου ευρεθησαν ποσότητες
του χονδροσύρματος, γ ια το οποίο οι ιδιοκτήτες ισχυρίσθηκαν ότι δεν προκειται να το δ ιαθέσουν
σε οικοδομές, αλλά για περίφραξη (Ι! Ι) .

Ένα κενό θα έλεγα στον ΚΤΧ, είναι ότι παρέλειψε να απαγορεύσει στα καταστηματα πώλησης
δομικού χάλυβα να έχουν έστω και μια πρόκα ., πολύ περισσότερο χονομόσυρμα . Από
πληροφορίες μας τέτοιο χονδρόσυρμα κατέληγε σε μικρούς μεταποιητές παραγωγής μανδυών
υποστηλωμάτων και όχι μόνο. Δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθεί γιατί είναι ;τολύ μαλακό , και
βολεύει τους οικοδόμους οι οποίο ι δεν το υποπτεύονται

Η.\1Ε ΡΙΔ.Α τΕΕ
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1 999- Αθή ν α : .-\;το Iταλία ιωυλοίιμες ( Φ I Ο) που ήταν ομως ημικατεp"(ασμενο προιοv. που ε:φε;τε

•

να υ ;τοστει τμαβη γ μα '(tα \.'α α;τοι-::τησει ιόιοτητε;

σημα,·ση
ι

500

.,

500 και πο υ σωστα ειzε ε1-.: των
Οιοοl\ιμέ; έοωσαv όριο διαρροής 370Κ~ι mπ1~ Η uποθεση ε"'κρεμεί.

;τμοτερωv

,

-""'- - · _ ε ισμ ο ι
•

1999 - . \ ίγιο

Η ϊτολuι-::ατοιl\ια 1\αt το ~ενοδοχείο ;του έπεσαν 1\αι είχα μ ε αρl\ετοuς vεl\ρούς,

ειχαν καλη.; ποιοτη τας χαλuβες

\ 1ονο

...ιοο ~τις επισχευέ.; «έπεσε» στην αγορά αι-::ατάλληλη ποσοτητα

σε μια ;τεριπτωση (νέα.; ο μ ως ο ικοδομής) με την βοηθεια του ιδιο ηητη μπορεσαμε να

επιβάλλουμε προστιμο και να aποσύρουμε την συγκεκρ ιμένη ποσότητα (περ ιπ ου

Itn).

Ο χαλuβας

δεν ειχε ι-::αμία σημανση

•

2000 -

Αθ ήν α

σήμανση.;

:

Σε παλιές οικοδο μές που γίνονται διάφορες επισχευές, σε δοκιμές χάλυβα

...ιοο. διαπιστωθηκε χημική σύνθεση

S220

και μειωμένες αντοχές Ι 0°1ο (όριο διαρροής

περίπου 360 Κ , /mm\ Δεν έχουμε εντοπίσει κάτι σημαντικό στην περιοχή της Απιl\ής πλήν μιας
περίπτωσης ;του εκκρεμει και αφορά αναδιπλούμενο πλέγμα με όριο διαρροής 370 \i ' mm~ αντί 500
:--Ι mm~ min

Α3. Χάλυβ ας σ ε κουλού ρες προοριζόμενος γι α συνδετήρ ες

•

μο ρ φ ή ς

αναδ ιπλω μένου « πλέγματο ς>>
Για μεγάλο χρονικο οιαστημα ο ι Ελληνικές Χαλυβουργίες δε διέθεταν σχε τιι-.:ο σημα ;τοιοτητας .

:\.; σημειωθει οτι

δεν πραγματοποιουνται τέτοιες εισαγωγές

Οι σχετικέ; δοι-::ψες εδ ιναν πολλές φορές ορ ιακά αποτελεσματα ( π χ. fι 't~ =
οσο ;τμοβλεπεται

min

τα ΕΛΟΤ

959

και ΕΛΟΤ

1.0:

οηλ αι-::ριβώς

97 1).

Πάντω.; ση; ημέρες μα.; τ ε ίνει να ολο1-.:ληρωθεί η δ ιαδικασία αποl\τησης σηματο.; ποιοτητας
SSOO σε κουλούρες, απ'όπου ως επι το πλειστον παραγεται

α;το τις Ελλη νικέ.; Χαλυβουργίες για

αναδιπλούμενο πλέγμα. Βέβα ια ο κίνδυνος από τους μικρότερους παραγωyούς-μεταποιητές παραμένει

.

Α _. .\άθη στη δε ιγματοληψία και οδηγίες για την απ οφυγ ή τους ..
•

Η δειγμα τοληψία πρέπε ι να γίνεται κυρ ίως στην επιχείρηση διάθεσης και διαμόρφωσης (μαντρα)

ι-::αι ~υσικά πριν το κλείσιμο τη ς παραγγελίας και όχι μετά την τοποθέτηση του οπλισμού

•

~α λαμβαvο νται

3

δείγ ματα μή κους Ι . 5

m περίπου

από δ ιαφορετικά δέματα

(

της ιδιας χύτευσης

)

απο διαωορετικά σημεία του δέματος και από διαφορετικές ράβδους ή κουλου ρε.; !\ατά τρόπο που
να ε~ασφαλίζεται το τυχαίο τη ς δειγματοληψίας.

•

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αρίθμησης και aντιστοίχησης με ακρίβεια των δειγματων με τις

;τοσοτητε; ;του δειγματίσθηκαν, ώστε να μπορεί να γίνουν αν χρειασθεί ε;τανελεγχοι. δηλαδή να
γνωρίζουμε από πιο δέ μα προήλθε το δείγ μα .
Η δε ιγ ματοληψία θα γίνεται σε χάλυβες εργοστασίων που η επιχείρηση δ ιαθετει και ;τροτιθεται

να προμηθεύσει και που έχουν ζητηθεί στην παραγγ ελία. Αυτό σημαίνει ότι εάν π . χ. ζητηθούν
ελληνικής προελεύσεως χάλυβες. να μην γίνει δειγματοληψία από δέματα με πιναι-::ιδα και κυρίως
με σήμανση άλλης χώρας

f-[\,IEPIΔA ΤΕΕ
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Ραδιεν έ ργ ε ια (μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ~)
Ε;ι:οuν γινει ελα;ι:ιστοι έΊ.ετι.ο ι σε δεί-ιματα :τ:οu εστειλε το ΚΕ~Ε στην ΕΕλΕ

Ε:τ:ιτ ~'ο :τ:η -\ τομικη ; Ε\·εμ"(εια;

(

Εί.ληνιl\:η

Τ α όείγ ματα :τ:ροέρχονταν απο Ε λλάδα, Τουρl\:ια, [ταλια. Οul\:μανια.

)

με ..:αι.α u. :τ:ο τεΊ.εσματα Το ΚΕ~Ε αλλά και άλλοι φορείς οημο σιοι

(

καθως και ιδιωτε.:;

)

πpέ:τ:ει να

1\:α\ΟU\' εΊ.εποu~. :τ:αιJ Όί.ο :τ:οu όεν εχουν θεσπιστε ί ακο μη σχετικα ανώ τατα απ οοεl\: τα ορια
Κ Τ Χ: γι\ Ο\ τα ι μο\ ο σ;ι:ετιl\:ε~ συστασει.:;

.-\6.

(

στον

)

Συγκολλήσεις.

~ ε πο λλούς πασσάλους
συγκολλή σιμης :τ:οιοτητα.:;

( ανά την Ελλαδα ) έχουν γίνει συγ κολλήσεις σιοη ροπλισμου μη
S-iOO και S5 00 με τα στεφάνια συγκράτησης κατά απαγορευτικό τρό:τ:ο

~ε πολλές αναμονές

που εγ ινε μάτιση-συγκόλληση με επικάλυψη, η κατάσταση ήταν αρl\:ετά

S-iOO

άσχημη, γιατι απο άγv·ο ια

ο ηλ.εl\:τροσυγκολλητής κό λλησε και τις δύο πλευρές . Οι δο ~-.:ιμές

καμψεως αντίστο ιχων όειγ ματων είχαν πλήρη αστοχία, ο ι δοκιμές εφελκυσμού είχαν σχεδόν
ψαθυρη θραύση κλπ. ~τον κτχ περιέχονται αρκετές χρήσιμες οδηγ ίες .

3

~ ε συγκολλησεις του

Ε . \ΟΤ

,

-tOO

μετρηθηκε μείωση αντοχών εως και

10%

(προβλεπεται ω.;

max

στο

959) Αντίθετα σε συ'( κολλή σεις του S500S δεν παρατηρείται (και δεν :τ:ροβλε:τ:εται) τέτοια

μ ειω ση .

-t

Η χρήση η).εκτροοίου με ε:τ:ένδυση ρουτιλίου έδωσε στις δοκιμές καλύτερα αποτελέσματα από
αλλες πο ιότητ ε ς η λε~-.:τροο ιων

(

π . χ με βασικη επένδυση η σύ ρμα ημιαυτόματης η λ.εκτ ρο κολλησης

και .-\.RGO~ ) .

Δυστυχώς εχο uν γ ίνε ι αρκ ετες επισκεύες χωρ ίς να προηγείται ελεγχος των χαλύβων :τ:ου επρο~-.:ε ιτο
να συγκολληθούν

\

fια ;cημικη ανάλυση η οποια απαιτεί ελαχιστο μή~-.:ος δε ιγμάτων ι :τ: Ί..

οπλισμού. θα εδ ινε στοιχεία συγκολλησιμότητας, αλλά ακόμη και αντοχής

'·

- cm)

των :τ:ρο ς συ -;~-.:όλληση

;ι:αλυβων

.-\ 7. ~ιάβρωση.
Εχουμε βγαλ<: ι το συμπέρασμα. από την εμπειρία μας στο ΚΕΔΕ ότι, στις μαντρες σιδήρου, υλικό
που ε μφαν ιζει καλή συμπερ ιφορά κατά τον έλεγχο των ιδιοτήτων του (μηχανικές ιδιότητες,
γεωμετρια. ;cημιι-.:ή αναλυση ) συνήθως δ ιαθέτει σωστά πιστοποιητικά, δ ιακινείται :τ:ο λύ γρή'(ορα

~-.:αι δεν ε μφανίζει :τ:ροβλήματα διάβρωση ς ακόμα και όταν δεν λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα
π ρο στ α σιας του .

Α\-τιθετα ενα οξειδωμένο υλικό συνήθως παρουσιάζει προβλήματα στα άλλα. χαρακτηριστικά του ,
ο πως :τ: . χ. ορ ιακές τιμ ές στην γεω μετρία των νευρώσεων και τη μηχανική του αντοχη, δεν δ ιαθετει
σημα :τ:οιό τητας και ως εκ τουτου κυκλοφορεί στην αγο ρά παράνο μα.

Επίσης, παραμένει

αποθηκευ μένο σε κακ ες συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα μ ια και δ ιατιθεται σε μικρές
ποσο τητε.:; και σε πολλ<:ς παραγγελίες

..,

_τη ν επαρχία ( ιδίως στα νησιά ή κοντά σε λίμνες π. χ Ιωάννινα) παρατηρή θηκε συχvα έντονη

οξείδωση . σε δείγματα που μα.; έστελναν γ ια ελέγχους μηχανικών ιδ ιοτήτων

3

~το θέμα των αναμονών. είναι γνωστά τα προβλήματα διαβρώσεως σε μικρές κατασκευές. Σε
μεγάλα δημόσια έργα ιδίως οταν δ ιακόπτεται το έργο διαπιστώνεται συχνά οτι οι αναμονές
παραμένουν για με-ιάλο χρονικό δ ιάστημα χωρίς καμ ία προστασία.

-+

Σ τα μεγάλα έ ργα γίνοντα ι πολλε.; φορες εισαγωγές πολύ μεγάλων ποσοτήτων χάλυβα, όπου κάτι αν

δεν πάει καλά. οι καθυστερησε ις με την κακή αποθή κευση προκαλούν στον χάλυβα προβλήματα
δ ιάβρωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση το στάδιο Ηρακλείου Κρήτης

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ
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Πλήθος δειγμάτων που δίνονται στο ΚΕ~Ε για έλεγχο.

'Ι ό \'Ο ~ Ο οο ρ έ ~ ίΟ \' ;.φ ονο μα.; φέ ρνο υν δε ίγ ματα

•
•

;\;τ ο τα .:. ημοσια εμ·rα ουστυχώ..; γινοvται ελαχιστο ι έλεγzοι.
~τα lι3ι •J :- ιι-:α εμ·rα :.αματηρειται μεγάλη άγνο ια του θέματος

;τ χ :τιστο :ωιη τικά ι-: τλ

(

)

α;το του.:;

ι

1999
46

επιβλε;τοντε .:; ι-:αι εχο υμε :τολυ λιγες δ ε ιγ ματοληψίες.

Πραγ ματοποιnθ έντες έ~γχοι δειγμάτων που προσκομίστηκαν στο ΚΕ.λΕ

' 1992
έλεγχος

" ερ ικός
(δ ημ όσια
1

I

δειγ μ άτων

1995
58

1996
47

1997
58

ι

1998
29

205

364

555

604

450

)- _I )-

-38

4t0

330

-

8 10

1815

400

105

-

10500

Ε.\ΟΤ

1

(πλήθ ος δε ιγμάτων)

I

1

I

I

I

Παρατηρήσ ε ις: Οι σοβαρές :τεριπτώσεις aστοχιών αναφέρθ ηκαν στο Α Ι
Ο ι υ;τολοι;τε.:; ;τεp ι;π ωσει.:; αστοχιων δειγ ματων που έφεραν ιδιώτες στο ΚΕ~Ε rμ·α,

:~ :ι) ;ι:ιε.:; με ο ριο

οιαρροής οριαι-:ό. αλλα ο χι ανησυχητικ ό και ο ι ενδ ιαφερόμενο ι ήταν απ ροθυμυ ι ιιι..ι συ \ εzιση τη ς
ερ ε υν α.:;

•

1993 I 1994
54
34

!

λογαριασ μ ό ι

τ ου

'

14

'

' Πλή θος

1

I

και

ιδιωτικά κτίρια)

I Για

1

.-\9.

.

Πραγματοποιηθέντες

έλεγχοι πιστότητας

(αγοράς)

το

1999-2000

ύστερα από συνεργασία Υ π.Α νάπτυξης- ΚΕΔΕ.
Το υπάρχον α:το το

εί...έγzο υ

αγοράς

θεσμικό πλαισιο του Υπου ργ είου Αναπτυξη ς ενεμ '(ο .τοιη• · ψ,ε '( tα το θέμα

I987

στα

τέλη

του

I998

Το

αντίστοιχο

το υ

ΥΠΕΧΩ

Ε

ιμ •..ι\·

ανεπαρκές .

Πραγ ματ ο:τοιηθέντες ελεγχοι:

•

Κ εντι:-ιι-:η υπη ρεσια

-

καμ μ ία γιατί υπάρχει αρ μοδ ιότητα μόνο για ιδ ιάζουσες .τειJι :π<·ισεις, κατόπιν

ι-.:ατ απελίας .

•
•
•

:"ο μαρ χιακέ.:; υπη ρεσίες Υπ Ανάπτυξης και ΚΕΔΕ
Κ εντρική Υπηρ εσία Υπο υργείου Ανάπτυξης ΚΕ~ Ε

-

( τρεις(3 ) σε
ΚΕΔΕ · 5

άτυπα ( στα Γιάννενα, Πάτρα, Βόλο,

Λαμία,

Κό ρινθο. Π ατρα ..\u/χιδα) .

Θεσ/κη ,

Σέρρες.

Κ αβu ί.α.

Κο μοτηνή ,

Κεφαλλονιά, Τ ρίπολη) .

Το θεσμικό πλαισιο που υπάρχει στο Υπ . Ανάπτυξης παραπέμπει το θέ μα στι ς ι-.:ατά τόπους

νομαρχίες . Οι κεντ ρικές υπηρεσίες μπορούν να κάνουν ελέγχους σε « ιδ ια~ουσε~ ;τε μιπτωσεις», δηλ.
μόνο κατόπιν καταγγ ελίας, που μέχpι σήμερα έχει κάνει μόνο το ΚΕΔΕ .

AlO.
•

Παραλήψεις από του ς επιβλέποντες μηχανικούς

~εν ~η τούν σήμα πο ιότητας ή πιστοποιητικό ελέγχου.
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•
•
•

.:.εν ι-.:ανουν δει γ μα τολη:ττικους ελεπου.;
εν <Dpοντ ί~ουν για την ορθή ι<ατεργασια όπου παρατηρούνται με'(άλες κακοτεχνίες, οηί.αδΙi

•

. \αθος στην ι-.:αμψη (ραουλα αι-.:αταλληλης οιαμετρου)

•

Κ υ :τη με ο~υ'(Ο\ ο

•
•

λω;cη σε :τρομηθεια ό ιαβμωμένων χαλύβων
Πλημμεί.η .;

:τpοστασια

α:τό

διάβρωση

(οχι

σωστή

α:τοθηκευση) ,

ι-.:α ι

ανοι.ή

μεγαλων

ι-:αθuστεμησεω" στη σχυμοοετηση :ταμ· ολο :του έχει γινει 1< σιδερωμα»

•
•

Ελλειψη ψμοντιοα..; γ ια σωστή ποσοτική παραλαβή .

-\δυναμία αναγνωμιση..; σήμανσης επί των ράβδων της χώρας προελεuσης ι-:αι της :τοιοτητας των
χαλυβων

Α 1 1. Ενημέρωση για ζητήματα ποιότητας.
Όποιος θέλει να πληροφορ η θεί με υπεύθυνο τρόπο γ ια ζητήματα πο ιότητας του χάλυβα. πρεπει να
επικο ινωνει με το ΚΕ..:.Ε , το Υ:rουρyειο Ανάπτυξης και τον Ε Λ ΟΤ.

Τα δημοσ ιευματα των εφημερ ιδων πολλές φορές ε ίναι παραπλανητικά.
~χετικά :ταραδείγματ α παραπλανητικών δ ημο σιευμάτων :

•

«Ελλιπείς έλεtχοι εισαγόμενων από Το υρ ι,:ία. .. »

Όπως '( ια όλες τις εισαγωγές από Τρίτες χώρες ο ι χάλυβες καλύπτονται α:το Π ιστοποιητικά
Ε λέγχου :του ει-:δίδονται από τον ΕΛΟΤ κατόπιν εκτενών δειγ ματοληψ ιών κατά την εισα"(ωγή

'

στα τελωνεία και σχετικών ελέγχων . Έτσι

,
,

Για ει-:δοση Π ιστοποιητικού Ελέγχου ελέγχονται ι
Για

έκδοση

Πιστοποιητικο ύ

Συμμόρφωση ς

50

δείγ ματα} ι ΟΟΟτόvνο υ..;

ελέγχονται

δε ίγ ματα! ι ΟΟΟ τον'v·ους.

2

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης δ ιαθέτουν ο ι 4 Ελλην ικές Χαλυβουργίες και 3 Ιταλικε.; .

•

•

«Εισαγωγή από Βουλγαρία. .. » Δ ε ν έχουν πραγματοπο ιη θεί από το

•

«Αμφ ιβόλου ποιότητας εισαγωγές από Ιταλία και Το υρκία. .. » ~το εργαστηριο

J9, 3.

μετάλλων του ΚΕ Ε δεν έχουν δ ιαπιστωθεί αποκλίσεις άξιες λόγου .

.,

Ειδικότερα.

η Γραμ ματεία Βιομη χανίας του Υπ. Ανάπτυξης έχει στοιχεία που θα ήταν χpήσιμc

(π . χ. >.:αθε μηνα) να τα δ ημοσιεύει το ΤΕΕ , που αφορούν αφ'ενός τα πιστοποιητικα συμμόρφωσης
που έχουν εκδοθεί από τον ΕΛΟΤ για 3 Ιταλικά και 4 Ελληνικά ερ"(οστάσ ια ι<αι αφ ' ετέρου τα
:τιστοποιητικά ελ.έγχου που αφορούν συγκεκριμένες κάθε φορά ποσότητες που εισάγονται από
τμιτε.; χω ρε.; ( κυρίως Τ ουρκια, ελάχιστα από Μολδαβία και Αίγυπτο ) κάθε φο ρά .

3

:\α υ:ταρξει στα πιστοποιητικά που χορηγεί ο ΕΛΟΤ , σκαρίφημα για τη σήμανση των χαλύβων

με

βαση το σχήμα και τη δ ιάταξη των νευρώσεων.

Α12 . Η μετάβαση από το s.ιοο στο
•

S500s

έγινε με πολλά λάθη.

Στην μεταβατική περίοδο ι 99 ι- ι 996 μεταξύ της απόσυρσης του

S400

και της επικράτησης του

SSOOs, ο ι μάντρες είχαν και από τα δύο είδη και ο ι μελέτες πραγματοποιούνταν με S400 και τελικά
SSOOs (ο ι τιμές σε δρχlkgr ήσαν ίδιες) . Δυστυχώς και σήμερα βλέπουμε μελέτες με S~ OO
και ας απουσιάζει πλήρως απ · την αγορα, όπο υ υπάρχει μόνο SS OOs.
έμπαιναν
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Β. \Ιετρα ιια την επιλυση των προβληματων ποιοτητα ς που
εχουν διαπιστωθει.

1. \ I ε στόχο την επίλυση των προβλημάτων που αναφ έ ρονται στην

.-\

εν ότητα και την προώθηση του ζητήματος τη ς καλή ς ποιότητας
των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος στις κατασκευ ές το ΚΕJ.Ε :

•

~ υνέστησε

επιτροπή

για

την

σύνταξη

Κανον ισμού

Τεχνολογίας

Χαλυβων

Οπλισμού

~ κυροδέματος ( ΚΤ Χ) γ ια τον οποίο σήμερα εδώ συζητούμε.

•

~ υνέστησε επιτροπη για τη ν ·' Τ ροποποίηση και συμπλήρωση του αρθρου

2ι

του~ μ ι 8ι 8-+ ··

για τη ν επ ιβολή προστίμων και ενημέρω ση του εισαγγελέα για παράβαση των δ ιατά~εων του
ΚΤΧ ( περιμένου με σχετικές υ πογραφές ώ στε να αρχίσουμε ως ΥΠΕ Χ ΩΔΕ ελέγχους αγοράς. )

•

~ υνεργαζεται το Υπ . Ανάπτυξης (Δ/νση 3η Κ. Β Π . ) για την εφαρμογή τη:; εγκυκλιου ΑΠ
-1983 /Φ

5 3 /56ι ι 6-2- ι 998

του Γεν. Γραμματέα Βιομη χανίας, η οποία ορι~ει τα σχετικα με τη

δ ιασφάλιση ποιότη τας του χάλυβα που δ ιακινείται στην ελληνική αγορά .

•

2.
,..

Δ ε ιγματοληψίες -κόστος δοκιμών-δοκιμασίες από τους χρήστες

Οι επιβλέ ποντες σε ~ ημοσια και ιδ ιωτικά έργα έχουν πλέον τη δυνατότητα να κω·ουv ελεr;ι:ους με
βάση τις ;τροβλέψεις του ΚΤΧ (βλ.Α4 ), χωρίς κανένα εμπόδιο Α.λλωστε. μονο α;το δειΊματοληψία
που κάνε ι ο χρήστης μπορε ί να εντοπισθεί υλικό που κατά τα άλλα οι ελειχο ι αγορα.; δεν το

βρίσκουν γ ιατι είναι (συvήθως) καλα κρυμμένο!

,..

Κόστος δοκιμών στο ΚΕΔΕ και τα περιφερειακά εργαστήρια .
Για τη δο κιμή εφελκυσμού

: 3 ΟΟΟδρχ/δε ιγ μα

Για τη δοκιμή κάμψης, ανάκαμψης ή αναδίπλωσης : ι SΟΟδρχ /δείγμα
Για τη χημική ανάλυση

(

για επιβεβαίωση τη ς συγκολησιμότητας αΛΙ..Ό. κα ι αλλε; ανάγκες) :

ι 5 . 000δ ρχ / δείγμα

Οι δοκιμέ; στα κρατικά εργαστήρια ΚΕΔΕ και ΓΙΕΔΕ γίνονται παρουσία και των ενδιαφερομένων,
εάν το ~ητήσουν

3.

\Ιια

χρήσιμη

δοκιμή

από

τους

παλιούς

κανονισμού ς

και

ένα

« μυστικό» από τους τεχνίτες.

,..

~τους παλιούς κανονισμούς

(

διάταγμα του

αρκετα χρήσιμη , όσο και πολύ απλή .

ι 954) προβλεπόταν μια π ρόχειρη δοκ ιμή , νομίζω

Αυτή ήταν η δοκιμή κάμψεως στην ελάχιστη (τότε)

επιτρεπόμενη δ ιάμετρο τυμπάνου. Δε θα το βρείτε αυτό στον ΚΤΧ, γιατί οδηγού σε σε πολλές
αμφιβολίες μια και η κάμψη γινόταν σε ακατάλληλα ράουλα και κάποιος νό μιζε ότι η θραύση
οφειλετο σε κακή ποιότητα . Όμως να τονισθεί ότι οι ακρότατες αστοχίες στην Κ ρη τη το ι 994 και
στο Αίγιο το

,.

1999 εντοπίσθηκαν

ακριβώς από την θραύση κατάτη ν κάμψη από τους τεχνίτες.

Σ ε ένα ακατάλληλο χάλυβα με υπεραντοχές, ψαθυρότητα κτλ. , παρατηρείται

συνήθως,

μεγάλη

δυσκολία κοπής με το ψαλίδ ι η με τη ν καρ μανιόλα, που συνοδεύεται α;τό μεγαλο θόρυβο και
εκτόξευση σε αρκετή απόσταση του τεμαχίου που αποκόπηκε.
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Γ. Συμπεράσματα

Γ Ι.

Γιατί

πρ έπε ι

να

είμαστε

ήσυχοι

με

την

ποιότητα

του

χάλυβα

οπλισμου σκυροδ έ ματο ς:
•
•

Εχει Πl~ΤΟΠΟΙ Η ΠΚΑ ~Υ\ l\.ίΟΡΦΩ~ΗΣ η Ε λληνική Βιομηχανία
Εχοuν ΓΙJΣΤΟΠΟ L ΗΠΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ο ι (νό μιμες) εισαγω'(ές απο Τ ριτε; Χώpε.;

(π .χ Τοupι..:ια

)

•

Η Εupωπαίκή Β ιομηχανία έχε ι πιστοποιητικά

Γ2. Γιατί δεν πρ έπε ι να ε ίμαστε ήσυχοι με την ποιότητα του χάλυβα

οπλισμού σκυροδέματος (ε ι δ ι κ ά εφόσον δεν έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΣΥ\1.\lΟΡΦΩΣΗΣ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ του Ε.\ΟΤ)

,

Η μό''η δυνατότητα ελέγχων ε ίναι μέσω των ελi:γχων αγοράς (έλεγχο ι πιστότητ ας από τις
α ρμόδιες αρχές αλλά και οπωσδήποτε από τον χρήστη), που αφορά φυσικά όλους τ ους χάλυ βες,

α ν ε ξάρτητα από προ έλευ ση, ύπαρξη πιστοποιητικο ύ κλπ.
Εχουμε :ταρατηpησει ότι ο ι αστοχίε; υπάρχουν κυpίως στα μικρά έργα, άλλωστε ει..:εί ο « κακός»

εμπορος δεν πεpιμένει οε ιηιατοληπτικούς ελέγχους. Τι μπορ εί να γίνεται στα αυθαίρ ετ α, όυστυχώς
δ ε ν yνω ρί~ουμ ε.

•

Αν τα κριτήρια συμμοpφωσης ή οι διαδ ικασίες ελέγχων, ο μηχανισμός επιβολής :τ ροστιμου ι..:λπ δεν
αποδιδουν, uπαρχει ι..:αι ο ε ισαγγελέας, που μπορεί '(ενικότερα να αντιμετωπισει οτιδφτοτε δεν
καλί>πτεται λε:ττομεpci)ς από την υπάρχουσα νομοθεσία .

•

Η σύσταση λστυνομίας Κατασκευών, η οπο ία εξαγγέλλεται καθε φορά που '(t\·εται ενα.; σεισμός
ι..:αι ακόμη οεν πpα'( ματοποιήθηκε, θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση αυτή

1-l\.ιΕΡ Ι ΔΑ ΊΈΕ
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