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2000

(

ι)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛ ΥΒΩΝ

ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΧ)

Σωτ. Τεσσέρης

Δlντής ΚΕΔΕ

Ο

Κανονισμός

Τεχνολογίας

Χαλύβων

Οπλισμού

Σκυροδέματος

( ΚΤΧ)

συντάχθηκε από Επιτροπή που λειτούργησε στο ΚΕΔΕ στα πλαίσια του
Έτους Ποιότητας

(1998).

Στην Επιτροπή μετείχαν υπάλληλοι του ΚΕΔΕ , των

Ελληνικών Χαλυβουργιών ,

καθηγητές από το

Ε.Μ .

Πολυτεχνείο

και το

Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδιώτες Μηχανικοί .
Ο ΚΤΧ εγκρίθηκε με την Δ 14/36010/29.2.2000 Απόφαση του Υφυπουργού
ΠΕΧΩΔΕ ,

δημοσιεύτηκε

στο

ΦΕΚ

381/Β/24 . 3.2000

και

ισχύει

από

τις

24.6.2000.
Πριν η Επιτροπή συντάξει το τελικό κεί μενο του Κανονισμού ετοίμασε ένα
Σχέδιο , το οποίο δόθηκε σε δημόσια κρίση .

αντίτυπα,

τα

οποία

Πολυτεχνεία ,

στάλθηκαν σε

επαγγελματικές

Το Σχέδιο τυπώθηκε σε

Δημόσιες

οργανώσεις

Υπηρεσίες ,
Μηχανικών

3.000

Οργαν ισμούς,
και

ιδιώτες

Μηχανικούς με την παράκληση μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευσή του
στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ να μας σταλούν παρατηρήσε ις και σχόλια .
Το Σχέδιο παρουσιάστηκε στο

τον Οκτώβριο του

13°

Συνέδριο Σκυροδέματος στο Ρέθυμνο

1999 και σε ειδική ημερίδα που έγινε στο Πολυτεχνείο .

Στάλθηκε επίσης , μέσω του ΕΛΟΤ , στην αρμόδια Δ/νση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για κοινοποίηση στα Κράτη -μέλη .
Από τους

ποσοστό

3.000
0.8%.

συναδέλφους

περίπου

που πήραν το Σχέδιο μας απάντησαν

Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μόνο

Μηχανικούς,

οι

υπόλοιπες

1Ο

24,

δηλαδή

απαντήσεις ήλθαν από

προέρχονταν

από

φορείς

και

αναφέρονταν κυρίως σε θέματα διακίνησης των χαλύβων , καταλαβαίνουμε
πόσο αναγκαία ήταν η έκδοση του Κανονισμού . Η αναγκαιότητα αυτή είχε
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διαπιστωθεί και από τους ανθρώπους του ΚΕΔΕ που ασχολούνται με τους
χάλυβες .
Οι παρατηρήσεις έστω κα ι λ ίγες ήταν ουσιαστικές και ευχαριστούμε όσους
έστειλαν .

Η

αρ μ όδια

Γεν ική

Δ/νση

« Επιχειρήσε ι ς»

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

αποδέχτηκε ότι το αίτημα της επείγουσας έκδοσης του Κανονισ μού ε ίνα ι

αιτιολογημένο , διατύπωσε , ό μως , μια επιφύλαξη στην οποία θα αναφερθώ
παρακάτω.
Μετά την επεξεργασία των σχολίων η Επιτροπή συνέταξε το τελικό κείμενο
του Κανονισμού , το οποίο σε αρκετά σημεία διαφέρει από το Σχέδιο .

Ο ΚΤΧ ε ίναι γραμμένος σε δύο στήλες .
κείμενο , που έχει υποχρεωτική ισχύ

Η δεξιό στήλη είναι το κυρίως

και η αριστερή περιέχει τα σχόλια . Τα

σχόλια έχουν ενημ ερω τικό κα ι επεξηγηματικό χαρακτήρα .

Τι ίσχυε πριν την έκδοση του ΚΤΧ.
Από

το

1954

ίσχυε

ο

«Κανονισμός

δια

την

μελέτην

και

εκτέλεσην

οικοδομικών έργων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος » , που ε ίχε εγκρι θεί με

Βασιλικό

Διάταγμα

χαλύβων του

1

(ΦΕΚ

DIN 1045

160Α/18 . 2 . 54)

και

καθιέρωνε

που αναφέρονται στον Πίνακα

1

τις

κατηγορίες

του Παραρτήματος

του κτχ .

Το

1987

εκδόθ ηκαν από τον ΕΛΟΤ τα Πρότυπα :

ΕΛΟΤ

959- Χάλυβες

ΕΛΟΤ

971 -

Οπλισμού Σκυροδέματος

Συγκολλήσιμοι Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος , με τα οποία

καθ ι ερώθ ηκαν οι κατηγορίες
δείκτης

s

και

8220, 8400, 8500, 8400s

κα ι

8500s,

όπου ο

σημαίνει ότι οι χάλυβες είναι συγκολλήσιμοι .

Τα Πρότυπα αυτά δεν ήταν υποχρεωτικά .

Διακίνηση Χαλύβων

Το

1985 με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας ( 15283/Φ7/422/8 . 8 . 95 ) τα

Πρότυπα του ΕΛΟΤ έγ ιναν
κατοχή

VλS01/ΚrJ(1

και

πώληση

υποχρεωτικά και απαγορεύτηκε η παραγωγή ,

χαλύβων

2

οπλισμού

σκυροδέματος

που

δεν

ανταποκρίνονται σε μία από τις προηγούμενες κατηγορίες .
απόφαση και με την 23934/Φ7/670/29 . 12 . 95 καθορίστηκαν

Με την ίδ ι α
οι διαδικασίες

για τον έλεγχο των χαλ ύβων .

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές οι χάλυβες από πλευράς προέλε υσης
διακρίνοντα ι στις εξής κατηγορίες:
εγχώριας καταγωγής

καταγωγής χωρών μελών της Ε .Ε
καταγωγής χωρών

AELE

(ΕΖΕΣ) που δεν προσχώρησαν στην Ε . Ε

και

καταγωγής τρίτων χωρών .

Θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στις ποιότητες

S 500 5

των

προτύπων

ΕΛΟΤ

959

και

S 220, S 400 , S 500, S 400 5 ,

ΕΛ ΟΤ

971

και

ως εκ

τούτου

κυκλοφορούν ελεύθε ρα εντός του τελωνειακού εδάφους της χώρας
προϊόντα τα οποία

τα

:

καλύπτονται από σήμα συμμόρφωσης (πο ι ότητας) ή συνοδε ύ ονται από
πιστοποιητικό συμμόρφωσης το οποίο χορηγείται ή εκδίδεται με βάση τα

πρότυπα του ΕΛΟΤ ή

συνοδεύονται

από

πιστοποιητικό

συστήματος

π ι στοποίησης

αναγνωρ ισμένο από Δημόσια Αρχή κράτους μέλους της Ε . Ε. , για το
οποίο

σύστημα

πιστοποίησης

ισχύει

συμφωνία

αμοιβαίας

αναγνώρισης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου .

Θεωρούνται

επίσης

ότι

ανταποκρίνονται

στις

ανωτέρω

πο ι ότητες

των

προτύπων του ΕΛΟΤ και ως εκ τούτου κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του
τελωνειακού εδάφους της χώρας προϊόντα καταγωγής τρίτης χώρας εφόσον ,
πλέον

των

λοιπών

παραστατικών

εγγράφων ,

κατατεθεί

στην

αρμόδια

τελωνειακή αρχή πιστοποιητικό του ΕΛΟΤ ότι οι ει σαγόμενοι χάλυβες έχουν
τα χαρακτηριστικά μιας των κατηγοριών των Προτύπων του ΕΛΟΤ.

Οι αποφάσεις ορίζουν επίσης ότι αρμόδιος οργανισμός για την έκδοση των
πιο πάνω πιστοποιητικών είναι ο ΕΛΟΤ και αρμόδια εργαστήρια για τον
έλεγχο των δειγμάτων είναι το ΚΕΔΕ και η ΕΒΕΤΑΜ .
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Η δειγματοληψία των χαλύβων διενεργείται

:

•

για τους εγχώριας καταγωγής στην αντίστο ιχη παραγωγ ι κή μ ονάδα,

•

για

τους

καταγωγής

Ε.Ε.

ή

χωρών

της

ΕΖΕΣ

στους

χώρους

αποθήκευσης και

•

για

τους

καταγωγής

τρίτης

χώρας

σε

χώρους

υποκείμενους

σε

τελωνειακό έλεγχο .

Το ίδιο καθεστώς ισχύει και μετά την έκδοση του ΚΤΧ .

Σε τι διαφέρει ο ΚΤΧ από το Σχέδιο
Εκτός από τις διορθώσεις που έγιναν στο κείμενο του Σχεδίου που δεν

αλλοιώνουν την ουσία , σε ορισμένα σημεία ο Κανονισμός διαφοροποιήθηκε
ουσιαστικά από το Σχέδιο . Έτσι
στο

Σχέδιο

διακίνηση

'

του

:

Κανονισμού

των χαλύβων

η

και

στο

Επιτροπή

κεφάλαιο

που

αναφέρεται

ανέφερε την προϋπόθεση

στη

περί

συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών πιστοπο ί ησης κα ι

ελέγχου . Όμως η Ε . Ε ., όταν εκδόθηκαν οι αποφάσεις του Υπ . Βιομηχανίας
δεν είχε ούτε και τώρα έχε ι καθιερώσει τέτοιες διαδικασίες . Στην απάντηση
που μας έστειλε η αρμόδ ι α Δ/νση μας υπενθύμισε ότι η επίκληση της
προϋπόθεσης αυτής στις Υπ. Αποφάσεις ήταν ο λόγος που η Ελλάδα
παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο .

Ύστερα από αυτό η Επιτροπή έκρινε ότι η προϋπόθεση περί αμοιβα ίας
αναγνώρισης

θα

έπρεπε

να

αφαιρεθεί

από

το

τελ ι κό

κείμενο

του

Κανονισμού .
ένα άλλο σημείο στο οποίο δ ιαφέρει ο Κανονισμός από το Σχέδιο είναι
α υτό που αναφέρετα ι

στη

Ραδιενέργεια

και

η δ ιαφορά ε ίνα ι

ότι

δεν

αναφέρετα ι « ανώτατο επι τρεπτό επίπεδο αποδέσμευσης» .
Η Επιτροπή θεώρησε πρόωρη την καθιέρωσή του αφού και στο υπό έκδοση

Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ

10080

δεν υπάρχουν όρια . Όταν με πρόταση της

Ελληνικής Επιτροπής Ατομ ι κής Ενέργειας εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που

θα καθιερώνει ανώτατα όρ ια , θα ισχύσουν αυτά τα όρ ια .
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Προς το παρόν με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης
και

Υγείας

( 11592/ΦΟΡ/1125/4 . 8 . 99-ΦΕΚ

« υποχρεωτική

η εγκατά σταση

έχει

1633/8/18.8.99)

γ ίνει

και χρήση στις βιομηχανίες επεξεργασίας

παλαιού σιδηρομεταλλεύματος εξοπλισμού με ειδ ικές μετρητικές διατάξεις ,

με τις οποίες θα γίνεται έλεγχος για τυχόν ύπαρξη ραδιενεργών υλικών στο
παλαιό σιδηρομετάλλευμα κατά την είσοδο στη βιο μ ηχανία

... »

Γιατ ί ο Κανονισμός δεν καθιερώνει νέες κατηγορίες χαλύβων
Στο σημείο αυτό να δώσουμε μιαν

απάντηση στην ε ρώτηση που έγινε από

αρκετούς συναδέλφους γιατί δεν καθιερώσαμε νέες κατηγορίες χαλύβων
υψηλής ολκιμότητας.

Η

απάντηση είναι

ότι

το υπό έκδοση Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ

βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
κράτη

'
•

μέλη να εκδώσουν δικά

(Stand Still)

10080

και δεν επιτρέπεται στα

τους Πρότυ πα ή να τροποποιήσουν τα

υφιστάμενα .

Έτσ ι αν ο ΚΤΧ υ ι οθετούσε νέες κατηγορίες χαλύβων και δεδομένου ότι ο
ΕΛΟΤ δεν μπορεί να τροποποιήσει τα δικά του Πρότυπα , θα εδημιουργε ίτο

μία

αναστάτωση

στην αγορά

με απρόβλεπτες συνέπειες .

απόφαση του Υπ . Βιομηχανίας είναι σαφής:

Εξά λλου

η

απαγορεύεται η πα ραγωγή ,

κατοχή και πώληση χαλύβων που δεν ανήκουν σε μ ία από τ ι ς κατηγορίες

που ορίζουν τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ.
Παρόλα αυτά ο Κανονισμός δίνει στα σχόλια πίνακα στον οποίο αναφέ ρονται

ε ιδικές απαιτήσε ι ς χαλύβων για λόγους αυξημένης πλαστιμότητας .
Τι καινούργιο φέρνει ο ΚΤΧ .;

1.

Όπως θα έχετε διαπιστώσει κάνει εκτεταμένη αναφορά στο θέμα της
συγκόλλησης των χαλύβων που , όπως ξέρουμε όλοι , είναι ένα πολύ

σοβαρό θέμα , και απαγορεύει τη χρήση φλόγας κατά τις δι αδικασίες
κοπής ή κατεργασίας των χαλύβων.

2.

Διαπραγματεύεται το θέ μα της διάβρωσης, και δίνε ι , έστω και στα σχόλια ,
μια ένδειξη

του βαθμού διάβρωσης για να μπορεί ο Μηχανικός να

αποφασίζει μόνος του αν μπορεί να χρησιμ οποιήσει ένα χάλυβα ή όχι .

VλS011ΚτJC1
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3.

Αναφέρεται στη σήμανση των χαλύβων , όπως πρέπει να γίνεται σήμερα

και σε ειδικό Παράρτημα δίνε ι όλο το ιστορικό της σήμανσης για να
μπορεί ο Μηχανικός να αναγνωρίζει την προέλευση και την ποιότητα του
χάλυβα .

4.

Επιβάλλει στις επιχειρ ήσεις διάθεσης χαλύβων να απασχολούν τεχνικό
υπάλληλο , που να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες
χαλύβων και να τηρούν αρχεία πιστοποιητικών από τους προμηθευτές .

Δίνει επίσης οδ ηγίε ς για τον τρόπο αποθήκευσης των χαλύβων , ώστε να
είναι δυνατή η επιτόπια επαλήθευση της ταυτότητάς τους . Επιβάλλει
ακόμ η

κατά

τη

μεταφορά

του ς

να

συνοδεύονται

από

το

Δελτίο

Αποστολής , το Τεχνικό Δελτίο Παράδοσης , στο οποίο θα αναφέρονται
συγκεκριμένες πληροφορίες και αντίγραφα των Πιστοποιητικών Ελέγχου

,

Παραγωγής από τον παραγωγό .

5. Στις επιχειρ ήσεις διαμόρφωσης επιβάλλει να απασχολούν τεχν ι κό ,
απόφοιτο τουλάχιστον ΤΕΙ , ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την ορθή
εφαρ μογή

των

κατασκευαστικών σχεδίων

και

της

μελέτης

και

δίνει

οδηγίες για τον τρόπο κάμψης των χαλύβων και τις διαμέτρους των
τυμπάνων που θα πρέπει να διαθέτουν οι επιχειρήσεις.
Καθιερώνει διαδ ικασίες δειγματοληψίας και ελέγχου των χαλύβων στο

6.

εργοτάξ ιο και στις επιχειρήσε ις διάθεσης και διαμόρφωσης του οπλισμού .

7.

Τέλος

δίνει

σε

Παραρτήματα

πληροφορίες

για

την

παραλαβή

του

τοποθετημένου οπλισμού , για το θέμα της ραδιενέργειας και πως αυτή
αντιμετωπίζεται από τις άλλες χώρες, αναφέρεται σε ειδικές μεθόδους
συγκόλλησης και θίγει το θέμα της δέσμευσης του αζώτου στο χάλυβα , το

οποίο επηρεάζε ι σημαντικά τις μηχανικές του ιδιότητες .
Στα

περισσότερα από τα

παραπάνω θέματα

αναφερθούν οι επόμενο ι ομιλητές .

Εκδήλωση ΤΕΕ
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και

σε

μερικά

ακόμη θα

