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Πολιτικός Μηχανικός

1.

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η γνωρι μία του επιβλέποντος μηχανικού με το υλικό
και η παροχή των στοιχείων που αυτός χρε ιάζεται γ ια τη δ ι απί στωση ή τον έλεγχο

της ποιότητας και των χαρακτ ηριστικών του χάλυβα σκυροδέματος ( ως υλικού

-

όχι

ως εργασίας δια μορφώσεως οπλισμού) που θα χρησ ιμοποιήσει στο έργο του και θα
τον οδηγήσουν στην αποδοχή κα ι παραλαβή του ή στην αιτιολογημένη απόρριψη .

2.

Το υλικό

Οι χάλυβες σκυροδέματος , ως υλικό , θα μπορούσαν να χωρ ισθούν σε δύο
μεγάλες ομάδες

.

Στην πρώτη ομάδα θα κατετάσσοντο οι χάλυβες που οφείλουν τις φυσικές

ιδιότητες και τα μηχαν ικά χαρακτηριστικά τους (τάση διαρροής , τάση θραύσεως ,
μήκυνση θραύσεως κλπ . ) στη "χημεία " του υλικού , στη σύνθεση του κράματος
δηλαδή κα ι τις αναλογίες των συστατικών του . Στη δεύτερη ομάδα θα κατετάσσοντο
οι χάλυβες που οφείλουν τις ιδιότητές τους σε κάποια κατεργασία (εν θερμώ ή εν
ψυχρώ) , που δεν επε μβαίνει στο κράμα και τις αναλογίες των συστατικών του .

I

Ως γενική παρατήρηση θα μπορούσε να σημειωθεί ότι οι κατεργασμένοι
χάλυβες πετυχαίνουν τις επιδόσεις ή αποκτούν τις επιθυμητές ιδιότητές τους με
φθηνότερο τρόπο (σε σύγκριση με τους χάλ υβες " κράματος") , διατρέχουν όμως τον
κίνδυνο απώλειας (προσωρινής ή μόνιμης) των βελτιωμένων ιδιοτήτων τους σε
ψηλές θερμοκρασίες και άρα παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο και αυξημένη ανάγκη

•

προστασίας έναντι πυρκαγιάς .
Μέχρι πριν από λίγα χρόνια , ο πιο γνωστός τρόπος διακρίσεως των χαλύβων

σκυροδέματος ήταν (σε συμφωνία και με τους Γερμανικούς Κανονισμούς και

DIN

που ακολουθούσε η χώρα μας) ο διαχωρισμός τους στις κατηγορίες St I , St 111 και
St IV (η κα τηγορία St 11 είχε προ πολλού καταργηθεί και " ξεχαστεί"). Οι κατηγορίες

St 111 και St IV (ο ι " σκληροί " χάλυβες)
και St IVa , St IVb αντίστοιχα, όπου

διακρίνονταν σε υποκατηγορίες
η ένδειξη

a

St llla , St lllb

έδε ιχνε τους φυσικώς σκληρούς

χάλυβες ενώ η ένδειξη

b τους εν ψυχρώ κατεργα σμένους . Στην κατηγορία St I η
2
τάση διαρροής ήταν 2200 kp/cm 2 και η επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας 1400 kp/cm ι
2
στην κατηγορία St 111 οι αντίστοιχες τιμές ήταν 4200 kp/cm για τη διαρροή και 2400
2
kp/cm για την επιτρεπόμενη τάση και στην κατηγορία St IV οι τιμές ήταν 5000
2
2
2
kp/cm και 2600 kp/cm ή 2800 kp/cm αντίστοιχα .
Στον Νέο Γερμανικό Κανονισμό Σκυροδέματος του 1972, οι συμβολισμοί
τροποποιήθηκαν σε BSt 22/34 (γ ια το St Ι ), BSt 42/50 (για το St 111 ) και BSt 50/55
( για το St IV ), όπου ο αριθμητής του κλάσματος έδειχνε το εγγυη μ ένο όριο
διαρροής κα ι ο παρανομαστής το εγγυημένο όριο θραύσεως σε εφελκυσμό , π . χ . για

το BSt 22/ 34 έδειχνε όριο διαρροής 2200 kp/cm 2 και όριο θραύσεως 3400 kp/cm

2

.

Άλλωστε με τον ίδιο τρόπο εμφαν ιζόταν εξ αρχής και προ πολλού χρόνου ο των
χαλύβων προεντάσεως (ένδειξ η διαρροής και θραύσεως) .
Το βασικό τμήμα αυτού του κε ιμένου . γράφτηκε και δημοσιεύτηκε για πρώ τη φορά στο « Βοήθημα για τη χρήση
του Κανονισμού μελέτης και κατασκευής έργων από σκυρόδεμα)) που ε κδόθηκε από την ΕΠ ΕΣ στις α ρχές
του 1997, επί προεδρίας Σταμ . Σταθόπουλου . Το παρόν περιλαμβάνει συ μπληρώσεις, διαφοροποιήσεις κα ι
επ ικαιρ οποιήσε ις σε αρκετό σημε ία .

Σήμερα

η

ποιότητα ,

οι

διαστάσεις ,

οι

ανοχές

και

οι

λοιπές

απαιτήσεις

χα ρακτηριστικών που πρέπει να ικανοποιούνται από τους χάλυβες του οπλισμού
σκυροδέματος που κυκλοφορούν , προδιαγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ-959
"Χάλυβες

Οπλισμού

Σκυροδέματος "

και

ΕΛΟΤ-971

" Συγκολλήσιμοι

Χάλυβες

Οπλ ισμού Σκυροδέματος" (2η έκδοση 1994, επί κειται αναθεώρηση *), που έγιναν
υποχρεωτικά με την υπ· aριθμ . Β 21538/2228/3-12-1987 (ΦΕΚ 702/Β/4-12-87)
Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, όπως (ύστερα από διαδοχικές τροποποιήσεις

-

καταργήσεις

επαναφορές)

-

15283/Φ7/422/8-8-95 (ΦΕΚ

διαμορφώθηκε

τελικά

με

την

Υπουργ .

Αποφ.

7 46/Β/30-8-95) . Σύμφωνα με αυτά καθορίζονται τρεις

κατηγορίες χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος με βάση την χαρακτηριστική τιμή του
ορ ίου διαρροής τους (εμφανούς ή συμβατικού για μήκυνση 0.2%), ήτοι οι κατηγορίες

S220, S400 και S400s, S500 και S500s, που κάθε μιά τους έχει τάση ορίου διαρρο~ς
2
220 MPa (2200 kp/cm\ 400 MPa (4000 kp/cm ) και 500 MPa (5000 kp/cm )
αντίστοιχα .

Η ένδειξη

δείχνει τους συγκολλήσιμους χάλυβες. Για τον χάλυβα

s

όμως σχεδόν πάντα συγκολλήσιμος . Οι

λοιποί χάλυβες

συγκολλήσιμοι , αλλά υπό προϋποθέσεις.

Κατά

τα

S400

και

S220s , είναι
S500 είναι επίσης

S220 δεν

υπάρχει ιδ ιαίτερη κατηγορία

Πρότυπα ΕΛΟΤ

ο λόγος της τάσεως θραύσεως προς την τάση

δ ιαρροής που προκύπτει από τη δοκιμή εφελκυσμού , πρέπει να είναι τουλάχιστον

1.05, ώστε να εξασφαλίζεται κάπο ι α " κράτυνση " του χάλυβα , να υπάρχει επαρκής

'
•

"προειδοποίηση "

για

την

επε ρχόμενη

θραύση

και

να

«ενεργοπο ιείται »

η

υπερστατικότητα του φορέα και η ανακατανομή της εντάσεως . Ο Νέος Κανον ι σμός

Οπλισμένου Σκυροδέματος (σχέση 3.1) απαιτεί επί πλέον να είναι ο λόγος της
τάσεως θραύσεως προς την χαρακτηριστική τιμή της τάσεως διαρροής τουλάχιστον

1.1ο

.

Ο Ευρωκώδικας
προσαρμόζετα ι

ο

2

(Κατασκευές από Σκυρόδεμα) προς τον οποίον συνεχώς

ΝΚΩΣ ,

διατυπώνει

παρεμφερείς απαιτήσεις (πργρ .

με

τον

παρακάτω

διαφορετικό

τρόπο

3.2.4.2), με διάκριση ως προς τους χάλυβες μεγάλης

και συνήθους ολκιμότητας (μιά διάκριση που δεν υπάρχει ακόμα στη χώρα μας) .

: λόγος χαρακτηριστικών τιμών θραύσεως - διαρροής
1.08 και μήκυνση υπό το μέγιστο φορτίο (στο υψηλότερο σημείο
της καμπύλης τάσεων - παραμορφώσεων) τουλάχιστον 5%.
*

Μεγάλη ολκιμότητα

μεγαλύτερος από

*

Συνήθης ολκιμότητα

μεγαλύτερος από

: λόγος χαρακτηριστικών τιμών θραύσεως - διαρροής
1.05 και μήκυνση υπό το μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 2.5% .

Στον Ευρωκώδικα 8 (Αντισεισμικές Κατασκευές) στον Πίνακα 2.1 της πργρ . 2.2 του
Μέρους 1 - 3, διατυπώνονται πρόσθετες απαιτήσεις, για ακόμα μεγαλύτερες
μηκύνσεις και λόγους αντοχής - διαρροής , για τον χάλυβα οπλισμού στις
κρίσιμες περιοχές , με την επιφύλαξη αντίστοιχων εξελίξεων στην τεχνολογία
παραγωγής και iην τυποποίηση των χαλύβων στην Ευρώπη . Στην πραγματικότητα

προαναγγέλλεται η δημιουργία μιάς νέας κατηγορίας χαλύβων "αντισεισμικής extra ολκιμότητας" , που σήμερα δεν περιλαμβάνεται στο ENV 10080 και που
εκτι μάται ότι θα έχει λόγο τάσεων αντοχής- διαρροής 1.15 ως 1.20 ( η ολκιμότητα του
( • ) Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι «επέκειτο» . Η αναθεώρηση αυτή δεν έγινε και δεν φαίνεται ότι θα γίνει ποτέ ,
παρέμεινε μόνο ως πρόθεση . Η παρατήρηση ισχύει γ ια όλες τις αναφορές στην αναμενόμενη αναθεώρηση πο υ
γίνο νται κ α ι στ η συνέ χε ια του κειμ ένου .

2

χάλ υ βα έχει τη σημασία που έχει η «πλαστιμότητα» στο ωπλισμένο σκυρόδεμα , κα ι
γι ' αυτό είναι επιθυμητή) .

κα ι

Είναι προφανές ότι οι νέες κατηγορίες αντιστοιχούν προς τις παληές St I , St 111
St IV (αν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές στη σύνθεση των κραμάτων και

ακό μα

μεγαλύτερες

στις

μεθόδους

παραγωγής ,

με

επίπτωση

κυρίως

στην

συ γ κολλησιμότητα) και γι · αυτό πολλοί τις ονομάζουν ακόμα με το "παληό" τους
όνομα , ίσως και για τη διευκόλυνση της συνεννόησης με τους τεχνίτες .

Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παράγονται σε ράβδους
πρακτικά κυκλικής διατομής, με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

*

κυκλικής ή

θερμή έλαση χωρίς παραπέρα κατεργασία (όλοι οι χάλυβες S220, αλλά και
S400 κα ι S500)

μερικοί

*

θερμή έλαση με άμεση θερμ ι κή κατεργασία

*

ψυχρή κατεργασία με στρέψη ή/και όλκηση του αρχικού προϊόντος που
προέρχεται από θερμή έλαση

Η

μέθοδος

παραγωγής

επιλέγεται

από

τον

υποχρεούται να

την γνωστοπο ι ήσει στον χρήστη ,

χαρακτηρίζονται

πάντως

μόνο

από

τις

φυσικές

παραγωγό ,
αν του
και

ο

οποίος

ζητηθεί .

μηχανικές

Οι

τους

όμως

χάλυβες
ι διότητες ,

ανεξάρτητα από τη μέθοδο παραγωγής τους.

'

Ο χάλυβας

S220 έχει λεία επιφάνεια , ενώ οι χάλυβες S400 και S500 έχουν

γενικώς νευρώσεις (εξέχουσες γλυφές , υπάρχουν επίσης και « έγγλυφοι » χάλυβες ,
σχεδόν άγνωστοι

στη

χώρα

μας)

στην επιφάνειά

τους ,

γι α

τη

βελτίωση

της

ικανότητας πρόσφυσης, και είναι συνήθως προϊόν θερμής έλασης κα ι θερμικής ή
ψυχρής κατεργασίας. Ο χάλυβας

S500

μπορεί να είναι λείος όταν χρησιμοποιείτα ι σε

δομικά πλέγματα (η πρόσφυση αυξάνεται με τις εγκαρσίως

ηλεκτροσυγκολλημ ένες

ράβδους) , χωρίς αυτό να αποκλείει τη χρήση ανάγλυφων ράβδων

S500

για την

παραγωγή δομικών πλεγμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νέος Κανονισμός Σκυροδέματος (σχόλ ι α

17.2.2) σ υ νιστά τη

χ ρήση νευροχαλύβων όταν υπάρχει πρόβλημα απομειώσεως της συνάφειας π . χ.
λόγω σεισμού .

Όλοι

οι

χάλυβες

που

χρησι μοποιούνται

παρουσιάζουν

τα

εξής

κοινά

χα ρα κτηριστικά :

* Μέτρο ελαστικότητας

* Μέτρο ολισθήσεως (διατμήσεως)
* Συντελεστή θερμικής διαστολής
* Πυκνότητα

Ε= 2.0 Χ 105 MPa (2.0 Χ 106 kρ/cm 2 )
2
4
6
. G =8.0 Χ 10 MPa (0.8 Χ 10 kp/cm )
: α = 12 Χ 1 0"6 Ι ψad
3
3
: d = 7.85 kg/dm ή Um ή g/cm

°

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για θερμοκρασία περί τους 20 C, μεταβαλλόμενες
αισθ~τά υπό την επίδρασή της (π . χ . τα Ε και G μειώνονται κατά 40% περίπου στους
650
C , ενώ ο συντελεστής α θερμικής διαστολής αυξάνει κατά 15% περίπου για
την ίδια θερμοκρασία) . Η μεταβολή είνα ι ανομοιόμορφη .

Στο
εμπόριο
κυκλοφορεί
και
aνοξείδωτος
χάλυβας
ωπλ ι σμ ένου
σκυροδέ ματος , εισαγωγής , από κράμα πλούσιο σε Cr και Νί , με νευρώσεις , σε
ράβδους και πλέγμα , κατηγορίας S500, που ικανοποιεί τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ( όχι όμως
το ισοδύναμο σε άνθρακα , που υπερβαίνεται λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε Cr και
3

Νί ,

άρα

ο

χάλυβας

αυτός

δεν

κατατάσσεται

στους

συγκολλήσιμους ,

κατά

τα

αναφερόμενα παρακάτω). Η συγκόλληση αυτών των χαλύβων είνα ι δυνατή (στη
θέση συγκολλήσεως δημιουργείται πάντως σχετικώς αδύνατο σημείο) , απαιτεί όμως
ειδικά ηλεκτρόδ ια , τα περιγραφόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ είναι ακατάλληλα . Ακόμα

π ιο απαιτητική
ανοξείδωτου

είναι

χάλυβα

η συγκόλλησή

του

είνα ι

δεκαπλάσια της

περίπου

με τους άλλους χάλυβες .
τιμής του

Η

τιμή

συνήθους

του
και

χρησιμοποιείται σε πολύ μικρές ποσότητες , σε περιπτώσεις πολύ διαβρωτικού
περιβάλλοντος , θαλασσίων έργων ,

συντήρησης

-

ενίσχυσης μνημείων κλπ .

Στα

επόμενα δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον ανοξείδωτο χάλυβα , του οποίου

πάντως η ύπαρξη και η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως σε πολύ ειδικές περιπτώσεις ,
πρέπε ι να είναι γνωστή στους μηχανικούς.
Γενική Παρατήρηση

: Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος και ιδιαίτερα οι
S400, S400s, S500 , S500s είναι ένα υλικό δύσκολο , γενικώς ευαίσθητο ,

χάλυβες

συχνά " δύστροπο", που αντιδρά στη δική μας συμπεριφορά με τρόπο μερικές φορές
απροσδόκητο .
επαναφορές

Η

κλπ .

θερμότητα ,
μπορούν να

η

κακή

μηχανική

επηρεάσουν

τις

μεταχείριση ,
μηχανικές

οι

του

κάμψεις

ιδιότητες

και

πολύ

περισσότερο απ' όσο θα περίμενε κανείς και ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής του
(γι ' αυτό και πρέπει να αποφεύγεται η επανευθυγράμμιση διαμορφωμένων ήδη, με
κάμψε ις , οπλισμών και , όταν αυτό δεν είναι οικονομικώς εφικτό , θα πρέπει αυτές οι

ράβδοι να θεωρούνται ως " μειωμένης αξιοπιστίας" και να χρησιμοποιούνται ως

,

κατασκευαστικός, μη φέρων ή δευτερεύων οπλισμός) . Για το λόγο αυτό , η ακριβής
τήρηση των Προτύπων και των Προδιαγραφών και στο εργοτάξιο είναι αναγκαία ,

ιδιαίτερα

όμως

αναγκαία

είναι

αν πρόκειται

για

τους

ελέγχους

αποδοχής .

Ο

επιβλέπων μηχανικός, ο ελεγκτής μηχανικός , ο διαιτητής, ο πραγματογνώμονας
πρέπει να γνωρίζουν (κάτι που ισχύει για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους) ότι ο
έλεγχος πρέπει να γίνετα ι

με απολύτως πιστή τήρηση των σχετικών Οδηγιών ,

αλλοιώς τα λαμβανόμενα αποτελέσματα δεν είναι επαρκώς αξιόπιστα .

'

3. Διαστάσεις -Ανοχές
Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος παράγονται σε ράβδους κυκλικής ή
πρακτικά
κυκλική ς διατομής και
παραδίδονται
σε
ευθύγραμμες
ράβδους
( 12μετρες ή 14μετρες ή άλλου μήκους κατά παραγγελία) ή ρόλλους , ανάλογα με τη
διάμετρο και τη ν κατηγορία τους. Οι εισαγόμενοι χάλυβες παραδίδονται γενικώς σε
12μετρες ράβδους ή ρόλλους .
Οι "ονομαστικές" διάμετροι παραγωγής των χαλύβων αυτών σε

mm είναι οι

επόμενες :

(μόνο για τις ποιότητες S400 και S500, όχι για την S220
των Προτύπων θα προστεθούν επίσης οι διάμετροι 4.2 , 4.6 και

* 4, 5

- στην αναθεώρηση
5.5 mm), 6 , 8, 10,

12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25 , 28 και 32 (στην αναθεώρηση θα προστεθούν επίσης
οι διάμετροι 36 και 40 mm).
Από αυτές τις ονομαστικές διαμέτρους προκύπτουν υπολογιστικά η
ονομαστική διατομή και η ονομαστική μάζα , όπως εμφανίζονται στον Πίνακα 2
του Προτύπου ΕΛΟΤ- 959 και τον Π ίνακα 3 του ΕΛΟΤ - 971 .
Στους ίδιους Πίνακες δίνονται επακριβώς και οι ανοχές (διατομής, μάζας) που
είναι , αδρομερώς:

περί το
περί το

± 10% για τις διαμέτρους 4, 5
± 8% για τις διαμέτρους 8, 1Ο
4

και
και

6 mm
12 mm

περί το
περί το

± 6% για τις διαμέτρους 14, 16, 18 και 20 mm
± 5% για τι ς δ ια μ έτ ρους 22 , 25, 28 και 32 mm

και

Ο έλεγχος των ανοχών γίνε ται ύστερα από προσδιορισμό της πραγματικής
διατομής , κατά την πργ ρ .

4.2

του Ε ΛΟ Τ

- 959

τρ ία δοκίμια συνολικού βάρους μικροτέρου των

ή την πργρ .

1Ο kg , των

5.2

του ΕΛΟ Τ

- 97 1,

με

οποίων μετριέται ακριβώς

το μήκος και η μάζα , και ο μέσος όρος τους συγκρίνετα ι προς το θεωρη τ ικό μέγεθος
της ονομαστικής διατομής .

Στους λείους χάλυβες η διάμετρος της ράβδου μπορεί να μετρ η θεί απ ' ευθείας,
με το παχύ μ ετρο (γ ια τ ις ανάγκες του εργοταξίου , όχι για την κατά το Πρότυπο
αποδοχή ) .
Στους

δ ιαμέτρου

χάλυβες

με νευρώσεις το παχύμετρο δίνει

εσφαλμένη

ένδειξη

(μικρότερη ή μεγαλύτερη από την πραγματική , ανάλογα με τη θέση

τοποθετήσεώς του) , καθώς στη διαμόρφωση και το μέγεθος της ονομαστικής
δι ατομής μετέχουν και οι επιφάνειες της δ ι ατομής των νευρώσεων . Σ' αυτήν την
περίπτωση η πραγματική δ ιά μ ετρος τ η ς ράβδο υ προσδιορίζετα ι έμμεσα , από τη

μάζα της , ως η διάμετρος που αντιστοιχεί σε λεία ράβδο κυκλικής διατομής ίσου
μήκους και ίσ η ς μάζας . Η πραγ μ α τι κή δ ι α το μή υπολογίζετα ι από τ η σχέση
Α= 127.4 Χ m/1
όπου Α είναι η πραγματι κ ή διατο μή σε mm 2 , m είναι η μάζα σε gr , Ι ε ίνα ι το μήκος
του δοκιμίου σε mm και 127.4
1000/7.85 .

=

'

Σε

περίπτωση

πραγματογνωμοσύνης

και

ενσωματω μένων

χαλυβδίνων

ράβδων , που δεν μπορούν να ζυγισθούν , μπορεί να μετρηθεί η διάμ ετρος του

κυκλικού πυρήνα για να συ γ κρι θεί προς τις δηλού μ ενες από την

βιομηχανία

παραγωγής του χάλυβα γ ια κάθε ονομαστική διάμετρο , ώστε να προ σδ ι ο ρισθεί
εκε ίνη η ονομαστική διάμετρος προς τη ν οποία αντιστοιχεί, λαμβανομ ένων υπ' όψη

•

και των επιτρεπομένων ανοχών .

Ενδεικτικά και προσεγγιστικά αναφ έρ ετα ι ότι η

διάμετρος του κυκλικού πυρήνα είνα ι μ ι κρότερη τ η ς ονομαστικής κατά

ράβδο Φ

1Ο

κα ι κα τά

στη ράβδο Φ

25.

νευρώσε ι ς πρέπε ι

να

1 mm

4. Σ ήμανση

- Αναγνώριση

Οι

με

χάλυβες

δείχνουν

τη

χώρα

0.5 mm

στη

προ έλε υσης του

προϊόντος , την ποιότη τα του χάλυ βα και το εργοστάσιο παραγωγής του . Δυστυχώς

δεν υπάρχε ι ακόμα διεθνής προδιαγραφή σημάνσεως (εκτός μόνο για τη χώρα
προέλευσης κα ι το εργοστάσ ιο πα ραγωγής) κοινή για όλους του ς παραγωγούς, αν
και φαίνετα ι να βρισκόμαστε αρκετά κοντά σε μιά τέτοια φάση (ENV 10080 τη ς TC 19
- Apr. 1995) . Έτσι , προς το πα ρ όν του λάχιστον, κάθε παραγωγός εφαρμόζε ι τον δικό
του

τρόπο σημάνσεως και

διακρίσεως

των προϊόντων του

από

τους άλλους ,

τουλάχιστον ως προς τη ν ποιότ η τα και την σ υγκολλησιμότητα , επιλέγοντας συνήθως
να ακολουθήσε ι κάποια από τ ι ς ξένες ή διεθνείς προδι αγραφές (DI N 488 ή ENV
10080 ή EUN 80/69 ή EUN 80/85 κλπ . ) . Μερι κές φορές μάλ ι στα ο παραγωγός
τροποποιεί κατά την κρ ίση του τ η δ ι κή του σή μ ανση , έτσι αν θέλει κανείς να είναι
α σφαλώς ενήμερος πρέπε ι να έρθε ι σε επαφή με το εργοστάσιο ή μ ε την αρμόδια
Υπηρεσία του ΚΕΔΕ ή με τον ΕΛΟτ.

Δεν θα ήταν μεγάλη υπερβολή να πε ι κανε ίς ότι στη σ ή μ ανση των
χαλύβων σκυροδέ ματος επικρατεί σήμ ε ρα ένα μικρό χά ος .
Η σήμανση γίνετα ι με τις γλυφές που δημιουργούντα ι στην επιφάνε ια των
ράβδων , όπως στο παρακάτω σκαρίφημα . Εδώ κα ι 30 σχεδόν χρόνια , σύμφωνα με
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τη

EURONORM 80-69, γίνεται χρήση τριών ο μ άδων πλαγ ίων νευ ρ ώσεων Α , Β και C,

που χω ρίζονται μεταξύ τους με μιά ενισχυμένη (παχύτερη) νεύρωση κα ι
επαναλαμβάνονται ανά δι αστήματα σε όλο το μήκος της ρά βδου , περίπου ανά μέτρο
μή κο υς . Σή μ ε ρα , ύστερα από τη EURONORM 80-85 και κατά το ENV 10080, η
ο μάδα Α (δύο συνεχόμενες παχει ές νευρώσεις) δείχνει μόνο την έναρξη της
σήμ ανσης κα ι την κατεύθυνση ανάγνωσης , η ομάδα Β τη χώρα προέλευσης και ή
ομάδα C το εργοστάσιο παραγωγής .
Κατά το ENV 10080 η σήμ ανση της χώρας προέλευσης (ο μάδα Β ) , για τις
ευρωπαϊκές χώ ρες που ο χάλυβας τους χ ρησιμοποι είται συνηθέστερα στην Ελλά δα ,
είναι η παρα κάτω :

Αυστρία- Γερμανία
Βέλγιο- Ολλανδία- Λουξεμβούργο - Ελβ ετ ία
Γαλλία
Ιταλία
Βρεττανία - Ιρλανδία- Ισλανδία
Δανία

Σουηδία

-

Ισπανία

-

-

Νορβηγία

-

Φινλανδία

Πορτογαλία

Ελλάδα

Άλλες χώρες

•
•

1 γραμμή
2 γραμμές
3 γραμμές
4 γραμμές
5 γραμμές
6 γραμμές
7 γραμμές
8 γραμμές
9 γραμμές

\
\\
\\\
\\\\

\\\\\
\\\\\\
\\\\\\\
\\\\\\\\
\\\\\\\\ \

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη εξακολουθεί να
χρ ησιμοποιείται και η EURONORM 80-85, που έχε ι κάποιες δ ιαφορές με την
προηγούμεν η σήμανση, εκ των οποίων θα αναφερθεί η χαρακτηριστικώτερη γ ια μάς :
με 8 γραμμές σημαίνεται η Ελλάδα και η Τουρκία. Στο ISO 6935-2: 1991 μάλ ι στα ,
με
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γραμμές σημαίνονται η Ελλάδα , η Τουρκία και η Τσεχοσλοβακ ία .

Τα εργοστάσια παραγωγής έχο υν , σε κάθε χώ ρα , ένα κωδικό αρ ιθμό . Αν ο
αριθ μός αυτός είναι σχετικά μι κρός (έστω και λίγο μεγαλύτερος του 10), σημειώνεται
με ίσο αριθμό πλαγ ίων νευρώσεων στην ομάδα C. Αν είναι αρκετά ή πολύ μ εγάλο ς
(π . χ. 38 ή 114), τότε η ομάδα υποδιαιρείται εσωτερικά , με παχύτερες νευρώσει ς , σε
υποομάδες που ο αρ ιθμός νευρώσεων κάθε μιάς τους , δίνει το αντίστοιχο ψηφίο του
κωδικο ύ . Τα πολλαπλάσια του 1Ο αποφεύγονται ως κωδικοί εργοστασίου . Μονάδες
παραγωγ ής διαφορετικών χώρων, που έχουν κοινή σήμανση για τ η χώρα
προέλευσης , έχ ουν υποχρεωτικά διαφορετική σήμανση των μονάδων παραγωγής .
κατεύθυ νση ανάγνωσης

..... \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \\ \ \ \ \ .. . . .
L___; ι

Α

8 =4

πρόκειται για χάλυβα το υ Ι ταλι κού
εργοστασίου με κωδικό 38

C = 38

Οι γλυφές είναι (στην ελληνική αγορά) πάντα εξέχουσες κα ι θα μπορούσαν να
χωρ ισθούν σε δύο κατηγορίες . Στις κατά τον διαμήκη άξονα της ράβδου ( η ύπαρξή
τους δεν είναι υποχρεωτική ) ή παράλληλες προς αυτόν (τουλάχιστον προ της
στρεπτικής εν ψυχρώ κατεργασίας) και τις εγκάρσιες ως προς αυτόν , κάθετες ή
κεκλ ιμμένες (πλάγιες, ελι κοειδείς) με διάφορες κλίσεις .
Η διατομή της γλυφής είναι είτε 'Όρθογωνική " είτε " τραπεζοειδής" με διάφορες
κλίσεις πλευρών . Η προεξοχή των διαμήκων γλυφών (ορθογωνικών ή τραπεζοειδών)
είναι γενικώς ομοιόμορφη κατά το μήκος τους. Οι εγκάρσιες γλυφές ε ίναι άλλοτε

σταθε ρού και άλλοτε (στη συντριπτική πλειοψηφία τους , σε όλους τους ελληνικο ύς
χάλ υβες) απομειουμένου ύψους , σε σχήμα μηνίσκου . Ο συνδυασμός μορφής και
αρ ι θμού γλυφών , μεγέθους , κλίσεων απλών ή πολλαπλών , αποστάσεων , ζευ γών
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κλπ . δίνε ι την ποικιλία δυνατοτήτων που απαιτείται για τη διάκρ ι ση των προϊόντων
κατά κατηγορία χάλυβα ή/και κατά παραγωγό .

ορθογων ική δι ατο μή

τ ραπεζοειδής διατο μή

διαμήκους

νευρώσεως

ο μ οιό μο ρφ ο ίιψος
εγκ α ρσ ί ας

σχήμα μηνίσκου
νευρώσεως

Τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ δεν καθορίζουν διαστάσεις , μορφ ή, πυκνότητα κλπ.
των

γλυφών

ούτε

απαιτήσεις

αναπτύξεως

κάποιας

δυνάμεως

προσφύσεως ,

αφήνοντας σιωπηρά τη σχετική αρμοδιότητα και πρωτοβουλία στα εργοστάσ ι α
παραγωγής . Αντιθέτως το Ευρωπαϊκό Δοκιμαστικό Πρότυπο

ENV 10080

ορίζε ι

υποχρεώσεις γεωμετρίας των νευρώσεων, έτσι ώστε να επιτ υγχάνεται η επιθυμητή

πρόσφυση στο σκυρόδεμα. Συνα ρτήσε ι της ονομαστικής διαμέτρου της ράβδου ,
απαιτούνται :

•

*

μια ελάχ ιστη επιφάνεια προβολής των νε υρώσεων

*

ύψος μ εταξύ του

*
*

απόσταση νευρώσεων επί του άξονος μεταξύ μισής και μιάς δι αμ έτρου

5 και του 10% της ονομαστικής διαμέτρου

μερικές άλλες απαιτήσεις ως προς την κλίση των γλυφών ή των πλευρών της
τραπεζοειδούς διατομής νευρώσεως κλπ .

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι χάλυβες που κυκλοφορούν στην ελληνι κή
αγορά ικανοπο ι ούν γενικώς τις παραπάνω απα ιτήσεις, παρουσι άζοντας ένα ύ ψος
εγκαρσίας νευρώσεως (μέγιστο , στο μέσον της) λίγο μεγαλύτερο από το

5% της

ονομαστικής διαμέτρου . Μερικές (λίγες) φορές όμως , η φθορά των ραούλων των

ελάστρων ευθύνεται για ουσιαστ ι κή μ είωση αυτού του ύψους (όχι υποχρε ωτκά σε
χάλυβες ελληνικής παραγωγής) , μ έχρ ι σημείου (στις ακραίες περ ιπτ ώσεις) να
αναρωτιέτα ι κανείς αν ο χάλυβας ε ίναι ανάγλυφος ή λείος.

Το ΚΕΔΕ

διαθέτουν

κα ι τα λοιπά εργαστήρια δεν κάνουν έλεγχο "αναγλύφο υ " ού τε

κριτήριο

αποδοχής .

Ο

χρήστης

και

ο

επιβλέπων

μηχανικός

δεν

βοηθούνται στην αντ ιμ ετώπιση του προβλήμ α τος - πρέπει μόνο ι τους να πάρουν την

απόφαση αποδοχής ή απορρίψεως του πιθανώς ελαττωμ ατικού χάλυβα , κατά την
κρ ίση τους .

5.

Απα ιτήσεις -Δοκιμές

Δεν επιτρέπεται η παραγωγή χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος με επανέλαση
ετοίμων προϊόντων , σιδηροτροχιών, χαλυβδοφύλλων κλπ .

Δεν επιτρέπετα ι η χρήσ η οπλισμού που πα ρουσιάζει στην εξωτερική του
ε μφάνιση aπολεπίσεις (από σφάλματα ελάσεως) , παραμορφώσεις ή αλλοιώσεις ,
ρωγμές , χαλαρές πλάκες σκουριάς ή κατάσταση που δείχνει προχωρημένη
διάβρωσ η (αν αφεθεί μιά ράβδος να πέσε ι στο έδαφος από ένα ύψος π . χ . 1 m και
εκτιναχθούν κομμάτια σκουριάς, θεωρείται η διάβρωση προχωρημένη) . Κατά τη
διαχείριση του οπλισμού (μεταφορά , αποθήκευση κλπ . ) πρέπει να αποφεύγονται οι
μηχανικές
βλάβες
(εγκοπές)
ή
πλαστικές
παραμορφώσεις ,
οι
θραύσει ς
συγκολλήσεων των πλεγμάτων ή των "κλωβών" οπλ ι σμών, οι ρυπάνσε ις που
βλάπτουν τη συνάφεια , ο ι μειώσεις διατομών ή συνάφειας από διάβρωση , η απώλεια
τ ης δυνατότητας αναγνώρισης ή πιστοποίησης του είδους των χαλύβων κλπ .
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Η κοπή των χαλύβων πρέπει

να γίνεται , κατά προτ ί μηση , με μηχανικά μέσα .

Τα άκρα ράβδων πού έχουν υποστεί κατεργασία εν ψυχρώ με συστροφή , πρέπει να

αφαιρούνται , ι διαίτερα αν γίνεται συγκόλληση σ' αυτά τα μη συνεστραμμένα άκρα .
Απαγορεύεται η παραγωγή , κατοχή , πώληση οπλισμών σκυροδέματος που δεν
αντα πο κρίνονται σε μία από τις ποιότητες
ποιότητα

πρέπει

να

αναγράφεται

και

S220, S400, S400s, S500

στα

παραστατικά

έγγραφα

S500s.

εμπορίας

Η

και

διακινήσεως του υλικού (τι μολόγια , δελτία αποστολής , διασαφήσεις κλπ . ) .

Τα

πιστοποιητικά

ελέγχου

ποιότητας

εκδίδονται

από

τον

ΕΛΟΤ

Οι

δε ι γματοληψ ίες ενεργούνται για τους εγχώριους χάλυβες στη μονάδα παραγωγής
τους , για τους εισαγόμενους τρίτων χωρών στα τελωνεία εισαγωγής τους και για τους
χάλυβες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρών της AELE (Assoc iation
Ευρωπαϊκη Ζώνη Ελευθέρων Σ υναλλαγών - ΕΖΕΣ) που
δεν προσεχώρησαν στην Ε . Ε . , στους χώρους αποθηκεύσεώς τους .

Europeene Libre Echanges,

Από την παραπάνω υποχρέωση απαλλάσσονται τα εγχώρια προϊόντα
καλύπτονται
από
Σήμα
(συμμόρφωσης)
Ποιότητας
ή
συνοδεύονται
Π ι στοπο ι ητικό
Συμμόρφωσης (Ποιότητας) που χορηγείται ή εκδίδεται από
ΕΛΟΤ . Από τον έλεγχο εξαιρού νται οι χάλυβες που παράγονται σε χώρα
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ή

της

AELE

στην

οποία

ισχύει

σύστημα

που
από
τον
της

πιστοποίησης

ποιότητας αναγνωρ ισμ ένο από το Κράτος αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει

'
ι

συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου με τη
χώρα μας (καμμιά ακόμα) και ότ ι υπάρχουν πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι τα
εισαγόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ Διαφορετικά

θα πρέπε ι να ελέγχονται από τον ΕΛΟΤ , μιά και δεν υπάρχει ακόμα κο ι νό
Ευρωπαϊκό Πρότυπο και τα ισχύοντα Εθνικά Πρότυπα διαφέρουν μεταξύ τους . Έτσι
ο ΕΛΟΤ καλείται στην Ε . Ε . και πιστοποιεί (κατόπι ν αιτήσεώς τους) χαλυβουργεία
των χωρών της .
Ο χρήστ ης διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει κα ι εκείνος δοκιμές και ελέγχους
που θα πιστοποιούν την ποιότητα του χρησιμοποιουμένου υλικού , οι έλεγχοι
πάντως είναι έλεγχοι εργαστηρίου και ΔΕΝ μπορούν να γίνουν από τον
επιβλέποντα

μηχανικό

με πρόχειρα

μέσα .

Οι

αρμόδιες Υπηρεσίες

μπορούν

επίσης να ενεργήσο υν , σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και σε οποιοδήποτε
στάδιο διακίνησ ης και εμπορίας, αυτεπάγγελτο δειγματοληπτικό έλεγχο για τη
διαπίστωση της πιστότητας του προϊόντος προς τα χορηγηθέντα πιστοπο ιητικά ή
συνοδευτικά έγγραφα .

Η λήψη των προς έλεγχαν δοκιμίων γίνεται με τον περιγραφόμενο στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τ ης υπ' αρ . 15283/Φ?/422/8-8-95 Υπ. Αποφ . τρόπο , που είναι
συνοπτικά ο επό μ ενος:

Κάθε παρτίδα ελέγχο υ δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 100 τόννους και
περιλαμβάνει προϊόντα της ίδιας ποιότητας, της ίδιας ονομαστικής δ ι αμέτρου , από το
ίδ ι ο χυτήριο . Από κάθε παρτίδα λαμβάνονται 15 δοκίμια από διαφορετικές ράβδους,
για τον έλεγχο των μηχανικών ιδιοτήτων και 2 δοκίμια από διαφορετικές ράβδους για
τον έλεγχο της χημικής σύνθεσης (μόνο για συγκολλήσιμους χάλυβες) . Λαμβάνονται
επίσης 15 δοκίμ ια γ ια τη δοκιμασία αναδίπλωσης ή κάμψης - ανάκαμψης, αναλόγως
ποιότητας και διαμέτρου , κατά τον Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ - 959. Το μήκος κάθε
δοκιμίου θα ε ίναι τουλάχιστον 20 d, και πάντως αρκετά μεγάλο ώστε να διατίθεται
τουλάχιστον το μήκος ελέγχου τ ης μή κυνσ η ς θραύσεως 5d , πλέον το απαραίτητο για
τ η τοποθέτηση των σιαγόνων της μηχανής ελέγχου . Υποδεικνύεται ελάχιστο μήκος
8

δοκιμίου 60 cm για τις συνήθεις

διαμέτρους , για κάθε δοκιμή , ή 120 cm μήκος

δείγματος ώστε να προκύπτουν από το ίδιο τεμάχιο δείγματος και τα δύο δοκίμια για
τον έλεγχο εφελκυσμού και τον έλεγχο αναδίπλωσης ή κάμψης

ανάκαμψης (το

-

δεύτερο είναι προτιμώτερο , γιατί η εκτέλεση των δοκιμών σε κομμάτια της ίδιας
ράβδου επιτρέπει μερικές φορές τη συναγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων) .
Για κάθε ενεργούμενο έλεγχο εφελκυσμού (διαρροής , θραύσεως , μήκυνσης
θραύσεως) προσδιορίζονται όλες οι επί μέρους τιμές

τι μή m15
σχέση

Xi των

15

δοκιμίων , η μέση

και η τυπική απόκλιση 515 . Η παρτίδα είναι αποδεκτή όταν πληρούται η

m15- 2.33 515 ~ Cv
όπου Cν είναι η χαρακτηριστική τιμή (διαρροής , θραύσεως κλπ . ) που καθορίζεται
στον Πίνακα 1 των Προτύπων ΕΛΟΤ 959 και 971 (π.χ. 500 MPa για τη διαρροή , 550

MPa για τη θραύση και 12% για τη μήκυνση θραύσεως του χάλυβα S500) .
Αν η συνθήκη δεν πληρούται τότε υπολογίζεται ο δείκτης
k1

Αν k1

=( m15- Cv) I 515

< 2 η παρτίδα απορρίπτεται .

Αν k1 ~ 2 ο αριθμός των δοκιμίων
ελέγχεται με το κριτήριο

'
'

συμπληρώνεται σε 60 και η παρτίδα

Τους ελέγχους σε αναδίπλωση , κάμψη

- ανάκαμψη και τήρηση διαστάσεων
15)
δεν τ ηρούν τ ις απαιτήσεις , τότε ο αριθμός των δοκιμίων αυξάνετα ι σε 60 και η
παρτίδα γίνεται αποδεκτή, αν δύο μόνο από τα 60 αποτελέσματα δεν συμφωνούν με

πρέπει να ικανοποιούν όλα τα δοκίμια . Αν δύο το πολύ αποτελέσματα (από τα

τις απαιτήσεις των προδιαγραφών .
Τα ελεγχόμενα δοκίμια δεν πρέπει να έχουν υποστεί καμμιά προηγούμενη
κατεργασία , πλην πιθανώς της τεχνητής γήρανσης κατά το αρθρ .
(για

χάλυβες

ψυχρής

κατεργασίας

ή

αρχικώς

5

του ΕΛΟΤ-

καμπυλωμένα

δοκίμια

959
που

προέρχονται από κουλούρα) .
Για τους

συγκολλήσιμους χάλυβες,

στο

Πιστοποιητικό

Ελέγχου πρέπει να

αναφέρεται και η χημική τους σύνθεση (ανάλυση χυτηρίου) .
Οι διενεργούμενες δοκιμές είναι οι επόμενες:

* έλεγχος εφελκυσμού .
Γίνεται
κατά
το
Πρότυπο
ΕΛΟΤ
1045
(EURONORM 1 002-80) . Προσδιορίζεται η τάση διαρροής , η τάση θραύσης και η
μήκυνση θραύσης επί του αυτού δοκιμίου, επί του οποίου έχει ήδη γίνει ο έλεγχος
διαστάσεων

και

ανοχών .

Ως διατομή

θεωρείται

η πραγματική

διατομή

όπως

υπολογίζεται από τη μάζα .

*

δοκιμή αναδίπλωσης (για λείους χάλυβες μέχρι Φ32 , για νευροχάλυβες

μέχρι Φ12) . Η αναδίπλωση γίνετα ι με κάμψη των δοκιμίων κατά 180° γύρω από

κυλινδρ ικά στελέχη διαμέτρου 2d για τον χάλυβα S220, 3d για τον S400 και 4d για
τον S500, κατά τον Πίνακα 1 του ΕΛΟΤ - 959. Κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να
προκληθεί θραύση του δοκ ιμίου ή να εμφανισθούν εγκάρσι ες ή λοξές ρωγμές στην
εφελκυόμενη πλευρά του .

9

δοκιμή κάμψης - ανάκαμψης. Εκτελείται στους νευροχάλυβες με διάμετρο
μεγαλύτερη των 12 mm αντί για τη δοκιμή αναδίπλωσης . Τα δείγματα διαχωρίζοντα ι

*

σε

4 κατηγορίες ονομαστικών διαμέτρων,
α) από 12 ως κα ι 18 mm ,
β) από 20 ως και 25 mm ,
γ) από 28 ως και 30 mm και
δ) 32 mm (ως και 40 mm κατά το αναθεωρημένο Πρότυπο)
κατά τον Πινακα 1 του ΕΛΟΤ - 959. Οι αντίστοιχες διάμετροι του κυλινδρικού
στελέχους της δοκιμής είναι 6d, 8d , 1Od και 12d για τον χάλυβα S400 και 8d, 1Od,
12d και 14d για τον χάλυβα S500. Η δοκιμή εκτελείται κατά το κεφάλαιο 7 και τι ς
διατάξεις του Παραρτήματος του ΕΛΟΤ - 959. Για την αποδοχή απαιτείται να μη
προκληθεί θραύση ή εμφάνιση εγκαρσίων ή λοξών ρωγμών στο δοκίμιο .

έλεγχος χημικής σύνθεσης (για τους συγκολλήσιμους χάλυβες) . Η
συγκολλησιμότητα θεωρείται αυταπόδεικτη αν η χη μι κή σύσταση του υλικού σε C ,
Ρ , S και Ν δεν υπερβαίνει τις μέγιστες τιμές που αναφέρονται στον Πίνακα 2 του

*

ΕΛΟΤ

- 971

και συγχρόνως το ισοδύναμο σε άνθρακα δεν υπερβαίνει το

στη σύνθεση του ρευστού χάλυβα κατά τη χύτευσή του και το

ENV 10080

0.53%

(το

0.50%
0.52% στο

και την επικείμενη αναθεώρηση του Προτύπου) στη σύνθεση του τελικού

προϊόντος (που μόνο αυτό μπορεί να ελεγχθεί με τη χημική - φασματογραφική
ανάλυση των δοκιμίων) . Το ισοδύναμο σε άνθρακα εκφράζεται με το άθροισμα :
όπου

C + Μη /6 + ( Cr + Μο + V) I 5 + ( Cu + Ni ) /1 5
C , Mn , Cr , Μο , V , Cυ και Νί είναι τα ποσοστά % των

στο ι χείων αυτών ,

όπως προσδιορίστ ηκαν με τη χημική ανάλυση.

6.

Συγκολλησιμότητα

Όταν

μιλούμε

-

Συγκόλληση

για

συγκόλλ ηση

στο

εργοτάξιο

των

χαλ ύ βων

οπλισμού

σκυροδέματος, εννοούμε πάντα ηλεκτροσυγκόλληση .

Οι συγκολλήσεις πρέπει πάντα να γίνονται υπό αυστηρή τή ρ η σ η των σχετικών
μέτρων ασφαλείας, από τεχνίτες πεπειραμένους και ικανούς. Η θέση σ υ γκολλήσεως
πρέπει να επιλέγεται σε ευθύγραμμο τμήμα της ράβδου .
Οι χάλυβες

Οι χάλυβες

S220

είναι (σε συντριπτική πλειοψηφία) πάντα συγκολλήσιμοι .

S400 και S500 επιδέχονται συγκόλληση υπό προϋποθέσεις , που

αφορούν κυρίως στις συνθήκες συγκολλήσεως (τη θερμοκρασία περιβάλλοντος , τη

μέθοδο

και

τη

μηχανή

συγκολλήσεως,

την

ένταση

του

χρησιμοποιουμένου

ηλεκτρικού ρεύματος κλπ . ) , που δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν με γενι κό
τρόπο . Για τις κατάλληλες, πραγματικές συνθήκες του έργου , συγκολλούνται και

ελέγχονται δοκίμια κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ

971 ,

ήτοι μόνο με παράθεση καθ'

υπερκάλυψη κα ι ηλεκτρ οσυγκόλληση που ελέγχεται με τη δοκιμή εφελκυσμού και τη

δοκιμή κάμψεως . Η ηλεκτροσυγκόλληση αυτών των χαλύβων εκτελεί ται στο έργο
μόνον εφ ' όσον τα κατασκευασθέντα προηγουμένως δοκίμια περάσουν επιτυχώς τις
παραπάνω δοκιμές . Η εφελκυστική αντοχή του συγκολλημένου δοκιμίου δεν πρέπει
να είναι μικρότερη από το 90% της αντοχής ασυγκόλλητου δοκιμίου από το ίδιο
δείγμα (που πάντως πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών) .
Η αποδοχή της κατά 1 0% μειωμένης αντοχής, δικαιολογείται (χωρίς να αναγράφεται
στο Πρότυπο) από την εκκεντρότητα των αξόνων των παρατιθεμένων ράβδων και
την εκκεντρότητα της συγκόλλησης.
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Οι χάλ υ βες
τους

S400s και S500s είναι αυτονόητα συγκολλήσιμοι (εφ ' όσον η χημική

σύνθεση

ικανοπο ιεί

τις

προαναφερθείσες

απαιτήσεις)

ανεξαρτήτως

συνθηκών , γ ι α τους τύπους σύνδεσης (σταυρωτά , με υπερκάλυψη , μετωπικά) και με

τ ι ς μεθόδους συγκόλλησης (ση μειακή με ηλεκτρική αντίσταση , ημι α υτόμ ατη σε
προστατευτική ατμόσφαιρα C02 I Ar, με επενδεδυμένα ηλεκτρόδια , aυτογενής) που
αναφέρονται στον Πίνακα

1

του ΕΛΟΤ

- 971 .

Η συγκόλληση πάντως επηρεάζει

δ υ σμενώς , τοπικά , την ολκι μότητα του χάλυβα .

Απαγορεύεται η συγκόλληση με φλόγα οξυγόνου ή με σφυρηλάτηση .
Η ηλεκτροσυγκόλληση με παράθεση καθ ' υπερκάλυψη γίνεται σε θερμοκρασία

περ ι βάλλοντος , με παράθεση των δύο ράβδων, ονομαστικής διαμέτρου d, στην
απόσταση που επιτρέπουν οι γλυφές (σχεδόν εν επαφή) και εφαρ μογή δύο ραφών
συγκόλλησης , μήκους 5d καθεμιάς , με τρόπο που να μένει ανάμεσά τους διάκενο 20
mm περίπου , κατά το Σχήμα 1 του ΕΛΟΤ- 959. Η εφαρμογή της ραφής ξεκινάει από
έξω προς τα μέσα (γι α κάθε τ μήμα της και για τοποθέτηση των ράβδων κατά την
οριζόντια έννοια) και δεν επιτρέπεται να γίνει και από τις δύο πλευρές του δοκιμίου
(πάντως η αμφίπλευρ η συγκόλληση επιτρέπεται από τον

Structural Welding Code

της American Welding Society, ίσως όμως για διαφορετικούς
χάλυβες ή διαφορετική τεχνολογία παραγωγής) . Για τοποθέτηση των ράβδων κατά
την κατακόρυφη έννο ι α, η συγκόλληση πρέπει πάντα να έχει κατεύθυνση ε κ των
κάτω προς τα άνω . Για τη συγκόλληση πρέπει να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρόδια με
επένδυση όξινη , διοξειδίου του τιτανίου ( ρουτιλίου) ή με επένδυση βασική , με

for Reinforcing Steel

ι

χαρακτηριστικά ανάλογα μ ε εκείνα του βασικού μετάλλου (ερμηνεύεται ό τι το
Πρότυπο εννοεί τα μηχανικά χαρακτηριστικά , όχι σύνθεσης κράματος) και με
δ ιάμετρο ηλεκτροδίων που καθορίζεται από τ η διάμετρο των δοκιμίων ως εξής
Φ5 ως Φ10- ηλκτρδ .

ηλκτρδ .

3.25 mm

2 mm ,

: γι α
2.5 mm , για Φ16 ως Φ20 5 mm . Με απλά λόγ ι α , τα πιο

για Φ12 ως Φ14 - ηλκτρδ .

και για Φ22 κα ι άνω- ηλκτρδ .

4

ως

ενδεδειγμ ένα ηλεκτρόδια είναι αυτά το υ ρουτιλίου, αλλά κα ι αυτά που η "πιάτσα"

ονομάζει βασικά ηλεκτρόδια (καθόλου ακριβά , με μικρές απαιτήσεις εντάσεως
ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά με την απαίτηση να είναι «ξερά» , χωρίς υγρασία) είναι
κατάλληλα για τέτοιες συγκολλήσεις . Θα έλεγε κανείς ότι η μικρή (αλλ' επαρκής)
ένταση ηλεκτρικού ρεύματος , που σημαίνει μικρή θερμότητα συγκολλήσεως, είναι
πάντα επιθυμητή .
Τα παραπάνω θα πρέπει να θεωρηθούν ισχύοντα για τους χάλυβες που

προδιαγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ 959 και 971 . Πιθανές συγκολλήσεις μεταξύ
των χαλύβων αυτών με τους παληούς χάλυβες St I , St 111 και St IV , που η ανάγκη
τους είναι δυνατόν να προκύ ψ ει σε περιπτώσεις προσθηκών, ενισχύσεων κλπ ., δεν
προδιαγράφοντα ι στα Πρότυπα και η οποιαδήποτε περιγραφή του τρόπου, της
μ ε θοδολογίας και των υλικών εκτελέσεώς τους ξεπερνάει τους στόχους του
παρόντος . Για τη στοιχειώδ η μόνο ενημέρωση του αναγνώστη σημειώνεται :
α) Η συγκόλληση θα γίνεται μόνο με παράθεση, όχι μετωπικά
β) Η αντοχή τη ς μπορεί να ανταποκρίνεται στη φέρουσα ικανότητα του
ι σχυρότερου από τους συγκολλούμενους χάλυβες , που όμως σε εκείνη τη θέση θα
θεωρείτα ι στους υπολογισμούς ως χάλυβας της κατώτερης εκ των δύο κατηγορίας
γ) Η πιθανώς απαιτούμενη επανευθυγράμμιση της παληάς ράβδου θα γ ίνεται
μόνο μ ε σύγχρονη , προσεγμένη θέρμανσή της , ακόμα κα ι αν πρόκειται για St Ι ή
S220, με κανόνες , τρόπους και προδιαγραφές που χρειάζονται ι δια ίτερ η αναφορά .
Εξ άλλου είναι γνωστό ότι η σύνδεση διαφορετικών μετάλλων - που μπορεί να
μην είναι συγκόλληση - δημιουργεί γενικώς ευαίσθητες περιοχές λόγω φαινομένων
ηλεκτρολύσεως .

Το Πρότυπο δεν ορίζε ι το πάχος της ραφής , γι' αυτό θα πρέπε ι να θεωρηθεί
ισχύουσα

η

υπόδειξη

των

Συστάσεων
11

Επισκευών,

να

καταναλώνετα ι

όγκος

3

ηλεκτροδίου τουλάχιστον 0.5 d για μ ήκος ραφής 5 d. Σε πολλές ξένες προδιαγραφές
το πάχος αυτό ορίζετα ι σε 0.3 d. Στην πράξη η ηλεκτροκόλληση εφαρμόζεται
συνήθως με τρόπο που να γε μ ίζε ι πε ρίπου το μεταξύ των ράβδων δ ι άκενο , στα
απαιτούμενα μήκη . Φυσικά ι σχύει πάντα η απαίτηση για τις συγκολλήσεις σιδηρών
κατασκευών

(που συνήθως υπερκαλύπτεται άνετα από την προηγούμενη υπόδε ι ξη

κα ι την επικρατούσα συνήθεια , ακόμα κα ι όταν η μηχανική αντοχή του υλικού του

ηλεκτροδίου έιναι μ ι κρό τερ η από τη ν αντοχή το υ χάλυβα των συγκολλουμένων
ράβδων), να μπορεί η ραφ ή να αναλάβει τη συνολική δύναμη εφελκυσμού , όπου ως

επι φάνεια ραφής θεωρείται το άθροισμα Σ(al 1 ) , a το πάχος της ραφής και 11 τα επί
μ έρους (παράλλη λα προ ς τ η ν εφελκύο υσα δύνα μ η) μ ήκη , για τάση μικρότερη από
την επιτρεπό μενη τάση διατ μ ήσεως .

Η μετωπική ηλεκτροσυγκόλληση εκτελείται μόνο σε ράβδους με ονομαστική
διάμετρο

d

ίσ η ή μεγαλύτε ρη των

20 mm

κα ι μόνο για συγκολλήσιμους χάλυβες .

Τα προς συγκόλλ ηση ά κρα κό βονται έτσι ώστε να αποκτήσουν σχή μα άκρου
κατσαβιδιού και φέρονται σε απόσταση 2 mm περίπου . Το ενδιάμεσο γεμίζει με
διαδοχικές στρώσεις κολλή σεως , κατά τον εμφαινόμενο τρόπο στο Σχήμα
ΕΛΟΤ

- 971 .

Στο σημ είο συγκόλληση ς η διά μ ετ ρος μπορεί να φθάσε ι μέχρι

1 του
1.2 d.

Κατά τον έλεγχο της συγκόλλ ηση ς (χωρίς κα ι πάλι αυ τό να αναγράφεται

στο

Πρότυπο) , η θραύση πρέπε ι να γ ίνε ι έξω από τη συγκόλλη ση , αν αυτή έχε ι γίνει
σωστά , για εφελκυ στική δύνα μη σύ μ φωνη προς την πραγματική διατομή της ράβδου
και την ελεγμέν η τά σ η θραύσεως, χωρίς μείωσ η .

ι

Η ηλεκτροσυγκόλληση σταυρωτά γίνεται χωρίς προετοιμασία ( δεν αφορά αυτήν
που γίνεται στο εργοστάσιο για τη ν κατασκευή των πλεγμάτων), συνήθως για τη
βελτίωσ η της αγκύρωσης , κα ι πρέπε ι τότε να μπορεί να αναλάβει δύναμη ίση προς
( Καν . Σκυροδ . 3.1 .5). Γενικά οι λο ι πές συγκολλήσεις (σημειακή με ηλεκτρική

0.3 fykAs

αντίσταση , σε ατμόσφαιρα αδρανούς αερίου κλπ . ) , γίνονται κατά τι ς υποδείξε ις των
κατασκευαστών των μ ηχανών συγκόλλησης .

'

Σε όλους γενικώς τους τύπους συγκολλήσεων , η απότομη ψύξη με
κ ατάβρεγμα (για να «aτσαλώσει» κατά την λαϊκή αντίληψη) , αποτελεί μικρό
τεχνικό έγκλημα και επομένως απαγορεύεται.
Τα συγκολλημένα δοκί μι α ελέγχοντα ι σε εφελκυσ μ ό και κάμψη , χωρίς θερμική
κατεργασία πριν ή μετά τη συ γ κόλλη σ η .
Η δοκιμή σε κάμ ψ η των σ υγκολλημ ένων δοκιμ ίων (που αποτελεί έλεγχο της

συγκολλ~σιμότ η τας το υ χάλυβα κα ι όχι έλεγχο τη ς συγκολλήσεως) γίνεται κατά
γωνία 90 , γύρω από κ υλινδ ρι κά στελέχη με δ ι α μ έτρου ς που ορίζοντα ι στον Πίνακα 3
του ΕΛΟΤ - 959 και εξαρτώνται από τη ν ποιότητα του χάλυβα και τη διάμετρο των
δοκιμίων . Για ηλεκτροσυ γ κόλληση με υπερκάλυψ η και μονόπλευρη ραφή , το διάκενο
μεταξύ των δύ ο τμημάτων τη ς ραφής πρέπε ι να βρίσκετα ι κατά τη δοκιμή στο κέντρο
της αναδίπλωσης κα ι η ραφή συγκόλλ η ση ς στην εφελκυόμενη ζώνη . Δεν πρέπει να
εμφανισθεί ρωγμή στο βασι κό μ έταλλο , ακό μ α κα ι αν γίνε ι έναρξη ρωγμής στη
συγκόλλ ηση . Γ ι α τη μετωπι κή ηλεκτροσυγκόλληση και τις άλλες , δεν τίθεται θέμα
κάμ ψ ης ή αναδίπλωσ ης , αφού η συγκολλησιμ ότητα ελέγχετα ι μ ε τον προηγούμενο
τρόπο .

7. Ο

χάλυβας σκυροδέματος στην καθημερινή πράξη

Δεν προκύπτε ι από καμμιά διάταξη υποχρέωση του επιβλέποντος μηχανικού

να ελέγξει ή να δ ι α τάξε ι τον έλεγχο των χαλύβων που θα χρησιμοποιήσει στο έργο .
Θα ήταν άλλωστε παράλογ ο, την τελευ ταία στιγμή π ρο της χρήσεως , να απα ι τείται ο
12

έλεγχος ενός βιομηχανικού υλικού στο εργοτάξιο ή η αποστολή του σε εργαστήριο ,

γ ια

τις

μικρές

σχετικώς

ποσότητες

που

χρησιμοποιούνται

στη

συνηθισμένη

οικοδομή, ιδιαίτερα όταν ο επιβλέπων μηχανικός δεν ερωτάται και δεν μετέχει στην

προμήθεια του χάλυβα , που συνήθως υφίσταται κατεργασία μακρυά από το έργο και
αποτελείτα ι από ράβδους που προέρχονται από διαφορετικές "παρτίδες" και ίσως

από διαφορετ ικά

εργοστάσια .

επιτυγχάνεται

άλλους

με

Σήμερα ,

τρόπους ,

με

διεθνώς ,
το

Σήμα

η προστασία
Ποιότητας ,

με

του

καταναλωτή

τη

Δ ιασφάλιση

Πο ι ότητας , με τον Έλεγχο στην πηγή παραγωγής ή την αποθήκη και με ανάληψη της

πλήρους ευθύνης από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα, κατά τα προαναφερθέντα .
Παρά ταύτα ο επιβλέπων μηχανικός , που ενδιαφέρεται για την ποιότητα του
έργο υ που κατασκευάζει και έχει επίγνωση του ότι χειρίζετα ι ένα " υλ ικό ασφαλείας" ,

πρέπει να ξέρει τις απαιτήσεις των προδιαγραφών και των Κανονισμών και να έχει τα
μάτια του ανο ι χτά , ώστε με την παραμικρή ανησυχητική ένδειξη ή υποψία , να
εφαρμόσε ι το σχετικό δικαίωμα του χρήστη και να προχωρήσει στην αναζήτηση των
απαιτουμένων Πιστοποιητικών ή την εφαρμογή ελέγχων. Παρόμοια ή και μεγαλύτερη

ευ αισθησία θα πρέπει να επιδειχθεί ίσως και σε ένα μεγάλο έργο , δημόσιο ή
ιδιωτικό , ιδίω ς αν πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας , από το οποίο εξαρτάται η
ασφάλεια μεγάλου αρ ιθμού προσώπων ή σημαντικών λειτουργιών ή καλλιτεχνικών

θησαυρών κλπ .
Αυτοί οι έλεγχοι πάντως ,

•

δεν απαιτείται να έχουν την έκταση

όλων των

θεσμοθετημένων για τη χορήγηση το υ Πιστοποιητικο ύ ελέγχων (σε αριθμό δοκιμίων ,
πλήθος διαμέτρων κλπ . ) ,

αλλά

μπορούν να έχουν διερευνητικό χαρακτήρα .

Ο

επιβλέπων μηχανικός θα μπορούσε να διαλέξε ι τη δ ι ατομή ή τις διατομές που
εκείνος θεωρεί " κρίσιμες" για να ελέγξει μερικά δοκίμια , όχι υποχρεωτικά
μόνο

3

15,

π .χ .

από κάθε μία . Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης θα τον οδηγήσουν να

την θεωρήσει κατά την κρίση του επαρκή ή να προχωρήσει σε περαιτέρω ή και

•

πλήρη έλεγχο ή και απόρριψη .

Διαφορετική είναι η υποχρέωση για τον επιχειρηματία ή τον ε ργολάβο ενός
με τη Σύμβασή του με τον
προμηθευτή ή από τα Πιστοποιητικά ή και με τους προβλεπόμενους ελέγχους να
σημαντικού (κυρίως Δημόσιου) έργ ου , που πρέπει

βεβαιωθεί για την ικανότη τα και την καταλληλότητα του χάλυβα που θα ενσωματώσει
στο έ ργο και συγχρόνως να παρακολουθεί συνεχώς την πιστότητα και ταυτότητα του
χρησιμοπο ιούμενου χάλυβα προς τον ελεγχθέντα ή τον πιστοποιούμενο από τα

Πιστοποιητικά .

Απορίας

άξιον

είνα ι

βέβαια ,

πώς

αυτός

θα

πεισθεί

ότι

τα

επ ιδεικνυόμενα Πιστοποιητικά αφορούν τον χάλυβα που παραλαμβάνει , αφού η
τ ηρούμενη διαδικασία δεν εξασφαλίζει τέτοια βεβαιότητα.

Δυστυχώς η έλλειψη θεσμοθετημένης σήμανσης για τη διάκριση του χάλυβα

S400

από τον

S500

και του συγκολλήσιμου χάλυβα από τον κοινό , δυσχεραίνει τη

δο υλειά της επίβλεψ η ς, δεδομένου ό τι είναι πολύ δύσκολη η απομνημόνευση της
(διαφορετικής) σήμανσης όλων των ελληνικών εργοστασίων και αδύνατη η γνώση
της σήμανσης όλων των ευρωπαϊκών εργοστασίων , για την αναγνώριση .

Από αυτή την άποψη , διευκολύνει την κατάσταση η σχεδόν πλήρης επικράτηση
του χάλυβα S500 (εδώ χωρίς διάκριση από τον S500s) στην αγορά και η σχεδόν
πλήρης εξαφάνιση κάθε άλλης ποιότητας , τουλάχιστον για την ελληνική παραγωγή .
Ασφαλώς , η πλήρης αυτή επικράτηση οφείλεται κατά μεγάλο μ έρος κα ι στην
ανυπαρξία διαφοράς τιμής μεταξύ του S400 και του S500, που σήμερα (Οκτώβριος
1996) κυ μαίνεται περ ί τις 77 δρχ I χγρ κα ι για τους δύο , χωρίς ΦΠΑ. Παρόμοια τάση
έχε ι επικρατήσει και σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, χωρίς αυτό να φθάνει μέχρις
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αδυναμίας εισαγωγής χάλυβα

8400

ή

8400s.

Η διαφαινόμενη σήμερα τάση στην

Ευρώπη είναι προς την κατεύθυνση της υψηλότερης κατηγορ ίας 8500 ή μάλλον
8500s, με δύο διακρίσεις ως προς την ολκιμότητα (το ENV 10080 αφορά το 8500s).
Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην απόσυρση του

εξακολού θηση χρήσεως του

8220

8t I ,

αλλά κα ι η

(πολύ μικρή πάντως και τείνουσα στον μηδενισμό )

θα πρέπει να αποδοθεί στη δυσχέρεια μεταφοράς των 12-μετρων ή

14-μετρων

ράβδων οπλισμού των άλλων κατηγοριών στις απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες

πε ριοχές ή κάποια νησιά aπροσπέλαστα για την νταλίκα . Το πρόβλημα λύνεται
συνήθως είτε με την διαμόρφωση των οπλισμών στην περιοχή αγοράς τους και την

μεταφορά στο έργο έτοιμων " κλωβών" οπλισμών ή τεμαχίων , μήκους που μπορεί
γενικώς να μεταφερθεί με κο ινό φορτηγό αυτοκίνητο , είτε με την μεταφορά του
οπλισμού σε " κουλούρες" (άλλο τε γινόταν και σε " φουρκέτες") αντί για ράβδους , για

διαμέτρους που πάντως δεν μπορούν να υπερβούν το Φ16 . Η κάμψη του χάλυβα για
τη δημιουργία της κουλούρας μπορεί να προκαλέσει μικρή

μείωση της τάσεως

διαρροής, ίσως 100 ως 200 kρ/cm 2 , που είναι ασήμαντη για την αντοχή του χάλυβα

και τη λε ι τουργία του στο έργο , είναι όμως ικανή να τον βγάλει εκτός προδιαγραφών
αν βρίσκετα ι στην περ ιοχή των ορίων των απαιτήσεων (γι ' αυτό και απαιτείται η
τεχνητή γήρανση πριν από τον έλεγχο αποδοχής) . Η ευθυγράμμιση του χάλυβα της
κουλούρας γίνεται τώρα πια με " ισιωτική " μηχανή ή ακόμα με το παληό " τράβ ηγμα"

,

που αποτελεί μια μορφή

ψυχρής κατεργασίας , που ίσως προκαλεί

βελτίωση . Σε αντίθετη περίπτωση , ένας σχολαστικός μηχανικός θα μπορούσε να
απαγορεύσει την κατασκευή των συνδετήρων του δικού του έργου από κουλούρα,

για να μη χάνει αυτή την αντοχή των 100 ως 200 kp/cm 2 .
Είναι εντυπωσιακό ότι
κατηγοριών

•

και κάποια

8t I, 8t 111 , 8t IV

η πληροφορία για την αντικατάσταση
με τις αντίστοιχες

8220, 8400

και

8500

των παληών

δεν έχει φθάσει

α κόμα στο ΥΠΕΧΩΔΕ , δέκα τρία χρόνια μετά την υποχρεωτική αυτή μεταβολή . Το
Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών του Α ' Τριμήνου 2000 (το πιό
πρόσφατο) δίνει για τους χάλυβες

8t I

και

8t 111

την ίδια τιμή

91 .25

δρχ/χγρ

και για

τον 8t IV (δομικό πλέγμα) 144.40 δρχ/χγρ , χωρίς ΦΠΑ , αναγράφοντας εσφαλμένα
ότι στο 8t 111 αντ ιστο ιχούν και το 8400 και το 5500 (που είναι 8t IV), προφανώς
ευρισκόμενο σε αδυναμία , αφού ορίζει ως
σημαντική δ ι αφορά τιμής από το 8500.

8t IV

μόνο το δομικό πλέγμα , που έχει

Η συγκολλησιμότητα που προσφέρει ο χάλυβας
σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του

8500

8500s,

δεν φαίνεται να είνα ι

στις συνήθεις συνθήκες , δεδομένου ότι δεν

παρουσιάζουν διαφορά αντοχής μεταξύ τους και ότι η συγκόλληση οπλισμών στο

συνηθισμένο εργοτάξιο είναι (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) ενδεχόμενο σπάνιο . Για το

λόγο αυτό η πιθανή ευαισθησία συγκολλήσιμου χάλυβα σε θερμοκρασ ίες όχι και
τόσο υψηλές πρέπει να συνεκτιμάται κατά τη λήψη της απόφασης προμήθειας , ώστε
να αποφεύγεται η χρήση του στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς ή να
λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.
Από το άλλο μέρος είναι βέβαιο ότι η αυξημένη ολκιμότητα (ιδ ιότητα
απαραίτητη για την πλαστιμότητα των φορέων) αυτών των χαλύβων που παράγονται
με τη μέθοδο Tempcore, είναι ασφαλώς επιθυμητή για aντισεισμικές κατασκευές,
όπως αυτές που κατασκευάζονται στη χώρα μας.
Ο C.E.B. δίνει καμπύλες που συνδέουν τη θερμοκρασία του χάλυβα με την
πτώση της αντοχής του , διαφορετικές για τους χάλυβες τους κατεργασμένους εν
θερμώ ή εν ψυχρώ (σ' αυτούς ~ε ταχύτερο ρυθμό) . Η πτώση της αντοχής αρχίζει
από τη θερμοκρασία των 250
C και είναι γενικώς ραγδα ία, η αντοχή πρακτικά
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εξαφανίζεται (πέφτει περίπου στο 30%) στους 600 με 700

°C. Ήδη αυτό και μόνο

δείχνει την ανάγκη γνώσεως της μεθόδου παραγωγής και των ι δι οτήτων του
χρησιμοποιούμενου
χάλυβα ,
για
τη
στάθμιση
των
πλεονεκτημάτων
και
μειονεκτημάτων του σε κάθε περίπτωση . Πιθανώς το πλεονέκτημα της μεγάλης
αντοχής ή της ολκιμότητας ή της συγκολλησιμότητας ή και άλλο δεν μπορε ί πάντα να
αντισταθμίσει το μειονέκτημα της απώλειας της αντοχής σε περίπτωση πυρκαγιάς .
Υπενθυμίζετα ι ότι ο Κανονισμός Πυροπροστασίας , δίνει τα απαιτούμενα πάχη

επικαλύψεως των οπλισμών , για χάλυβες των οποίων η κρίσιμη θερμοκρασία

είναι τουλάχιστον ίση προς 550

Tcr

° C (Παράρτημα Α, πργρ . 2). Κρίσιμη είναι η μέγιστη

θερμοκρασία στην οποία μπορεί να θερμανθεί ο χάλυβας ώστε , αποψυχόμενος εν
συνεχεία στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, να έχει χάσει τμήμα της αντοχής του
μικρότερο από 15%. Απαίτηση όμως δηλώσεως από τη βιομηχανία ή ελέγχου από
την πολιτεία, της κρισίμου θερμοκρασίας των κυκλοφορούντων χαλύβων δεν έχει

διατυπωθεί στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ και έτσι κανένας σήμερα δεν γνωρίζει το

χαρακτηριστικό αυτό για τον χάλυβα που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί . Για την
κατ' αρχήν ενημέρωση , θα μπορούσε να πεί κανείς ότι οι χάλυβες

στα επόμενα) , ικανοποιούν γενικώς την απα ίτηση Tcr

550

tempcore ( βλέπε
Οι χάλυβες

° C.

κράματος δεν παρουσιάζουν καμμία μείωση (εκτός από τους χάλυβες ψυχρής
διαμόρφωσης) .
Πολύ χρήσιμες θα ήταν επίσης οι καμπύλες που θα έδει χναν τη μεταβολή
(πτώση ) της αντοχής συναρτήσει της θερμοκρασίας, για διάρκε ι α ε κθέσεως

, 120 ·

30 · , 60 ·

κλπ., ήτοι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς , για να μπορεί κα νείς να εκτιμήσει

στοιχειωδώς τον κίνδυνο αμέσου καταρρεύσεως (προστασία του π υροσβέστη). Γιατί
τότε η πτώση της αντοχής είναι πολύ μεγαλύτερη από

χάλυβες

tempcore.

15%,

και όχι μ όνο για τους

Τα πρότυπα του ΕΛΟΤ δεν διατυπώνουν τέτ ο ια απαίτηση , ούτε

οι μονάδες παραγωγής των χαλύβων δίνουν τέτοια στοιχεία.
Προσοχή πρέπει να δοθεί και στην περίπτωση που η μελέ τη προβλέπει χρήση
χάλυβα

8400

ή

8400s

και τελικώς χρησιμοποιείται

8500

ή

S500s

στι ς ίδιες διατομές

γιατί , παρά την αύξηση της αντοχής , είναι δυνατόν να προκύψ ουν παραβιάσεις

διατάξεων των Κανονισμών (κυρίως στην περιοχή των πλαστικών αρθρώσεων κα ι
στον ικανοτικό έλεγχο) . Παραβίαση των απαιτήσεων του ικαν ο τ ικού ελέγχου μπορεί
να προκύψει και από την (όχι σπάνια) διαφορά της πραγματικής από την
ονομαστική αντοχή του χρησιμοποιούμενου χάλυβα , χωρίς παράβαση των
Προτύπων του ΕΛΟΤ

8.

Η Ελληνική αγορά σήμερα

Είναι αναγκαίο , ο μελετητής και ο επιβλέπων μηχανικός να γνωρίζουν όσο το
τι ς συνθήκες που
επικρατούν στην ελληνική αγορά , για τις δικές τους δυνατότη τες επιλογής , για τους
δυνατόν περισσότερα για το υλικό που χρησιμοποιούν , γ ια
πιθανούς κινδύνους που καραδοκούν κλπ .

Ίσως ο πιο μεγάλος κίνδυνος που καραδοκεί , αφορά τους παρανόμως ή
ημιπαρανόμως εισαγόμενους χάλυβες, που διαθέτουν ψευδή ή παραπλανητικά
πιστοποιητικά συμμορφώσεως προς τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και που ενδεχομένως
ρηγματώνονται στη θέση κάμψεως ή υστερούν σημαντικά ως προς το αναμενόμενο
όριο διαρροής και την ολκιμότητα . Η προσοχή των τεχνιτών που κατεργάζονται τις
χαλύβδινες ράβδους πρέπει να είνα ι συνεχής για τη διαπίστωση των ενδεχομένων
ρηγματώσεων , όσο συνεχής πρέπει να είναι και η επίκληση αυτής της προσοχής
από τον επιβλέποντα μηχανικό , αλλά και η προσοχή του ιδίου . Η αστυνόμευση των
σχετικών ε ισαγωγών από την πολιτεία , πρέπει να βελτιωθεί .
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Μια άλλ η αδυνα μ ία που εμφανίζεται στην ελληνική αγορά , είναι η αδυναμ ία
εξακρί βωσης της ταυτότητας του χάλυβα για τον οποίο εκδόθηκαν τα (νόμιμα)
πιστοποιητικά του ΕΛΟΤ , προς τον προμηθευό μενο από τον χρήστη . Κανείς δεν
μπορεί να βεβαιώσει ότι τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν για μ ια συγκεκριμένη
ποσότητα , δεν επιδε ικνύονται για πολλαπλάσια ποσό τ η τα . Κανείς δεν μπορεί επίσης
να βεβαιώσει ότι τα επιδει κνυόμενα πιστοποιητικά , ανταποκρίνονται πράγματι στην
παραδιδόμενη ποσότητα . Π ρόκειται για πρόβλημα που πρέπει επίσης να επιλύσει η
πολιτεία .

Στα επόμενα θα επιχειρηθεί η χορήγηση των σχετικών στο ι χείων για τις πέντε
μεγαλύτερες εγχώριες βιομηχαν ίε ς παραγωγής χάλυβα οπλι σμού σκυροδέματος ,
ήτοι

ο

κωδικός

τους ,

η

εφαρ μοζόμενη

μέθοδος

παραγωγής ,

οι

παραγόμενες

ποιότητες και η σήμανση αναγνωρίσεώς τους .
Ο ι εφαρμοζόμενες από τις βιομηχανίες αυτές μέθοδοι παραγωγής είνα ι βασι κά
οι εξής δύο :
α) Η κατάλληλη σύνθεση του κράματος , ώστε να απο κτηθούν οι επιθυμητές
ιδιότητες . Ο φθηνότερος τρόπος για την αύξηση της αντοχής είναι με αύξηση της

περιεκτικότητας
παρενέργειες

σε

άνθρακα ,

πράγμα

όμως

που

συνεπάγεται

δυσμενείς

(ψαθυρότητα ) στο λαμβανόμενο προϊόν και γι ' αυτό εφαρ μόζεται

συγκρατημένα . Καλύτερη , αλλά πιο ακριβή , είναι η μέθοδος με την προσθήκη άλλων
στοιχείων , όπως το μέταλλο Βανάδιο ( V ) ή το Τ ιτάνιο ( τί ).
β)

Η μέθοδος

Tempcore.

Πρόκειται για μέθοδο θε ρ μικής κατεργασίας που έχει

επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό , στην Ελλάδα και διεθνώς ( με μ ι κρές παραλλαγές σε
κάθε βιομηχανία) , με την οπο ία παράγονται συγκολλήσιμοι χάλυβες και σ υνίσταται ,
πολύ συνοπτικά και απλουστευτικά , στην παρακάτω διαδικασία :

Η

χαλύβδινη

ράβδος

φέρεται ,

θερμοκρασία περί τους 1050

αμέσως

° C, σε ταχεία ,

μετά

τη

θερμή

έλαση ,

από

μιά

έντονη ψ ύξη , η οποία προκαλεί μια

" βαφή " του μετάλλου ( με την έννοια που έχει η λέξη στη μεταλλο υργία για την

κατεργασία των χαλύβων , με την επίτευξη επ ιφανε ιακής σκλήρυνσης κλπ . ) , σε βάθος
ή ίσως και 2.5 mm ( μεταβαλλομ ένου βαθμού κατά την ακτ ίνα ), ενώ το
εσωτερικό της διατομής περαμένει διάπυρο ( κατά την κατεργασία ) , ελατό κα ι όλκιμο
(στο τελικό αποτέλεσμα) . Η διατηρούμενη με αυτόν τον τρόπο θερμότητα στο
εσωτερικό , εκλυόμενη σιγά - σιγά , προκαλεί ένα είδος ανόπτησης του υλικού , που
σταθεροποιεί έτσι τις κτηθε ίσες ιδιότητες , μεταξύ των οποίων είναι και η ολκιμότητα .
Άλλη όμως θερμική κατεργασία ή καταπόνηση σε υψηλές
θερμοκρασίες δεν επιτρέπεται , γιατί διακινδυνεύεται η

1.5 ως 2.0 mm

απώλεια

των

αποκτήθηκαν .

βελτιωμένων

Η

σύνθεση

μηχανικών

του

ιδιοτήτων

αρχικο ύ

κράματος

που

δεν

διαφέρει σχεδόν από τη σύνθεση του κράματος για χάλυβα

S220. Η διαφοροποίησ η των κατηγοριών S400s και
S500s, γίνεται με διαφο ροπο ί ηση του βάθους " βαφής" , που
εξαρτάται από το ρυθμό της ψύξεως που αναφέρθηκε στην
περιγραφή

της

απαρατήρητο ,

μεθόδου .

ότι

σε

Δεν

θα

έπρεπε

να

περάσει

περίπτωση

έντονης

διάβρωσης ,

καταστρέφεται πρώτο το ισχ υρότερο μέρος της διατομής .

Εγ κάρσια τομή ράβδου

Άλλο ένα λεπτό σημεί ο υπάρχει στη διαδικασ ία παραγωγής χαλύβων με τη
μέθοδο Tempcore. Στην δημιουργία των ιδιοτήτων του χάλυβα με την κατάλληλη
σύνθεση του κράματος , η εσφαλμένη δοσολογ ία είνα ι κάτι σχετικώς απίθανο , και
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πάντως

χω ρίς

απαρατήρητο .

καταστροφικές
Στη

συνέπειες

διαδ ι κασία

όμως

όταν

της

τυχόν

μεθόδου

συμβεί

και

πε ρ ά σε ι

το

σφάλμα

Tempcore,

θ ερμοκρασίας ψύξεως ή διαρκείας ψύξεως του διάπυρου χάλυβα είναι λιγώ τερο
απί θανο , με συνέπεια ( στην περ ίπτωσ η σφάλ μ ατος) το τελικό προϊόν να παρουσιάζει
μειωμένη αντοχή ή ακό μα κα ι ψ αθ υ ρότητα , κάτι που συνεπάγεται ρωγμή στη θέση
κάμψεως , πράγμα που πρέπε ι να γνωρίζει ο επιβλέπων μηχανικός , ο τεχνίτης και ο
χρήστης.

Η γενική σήμανση αναγνώρισης των κατη γοριών S400, S400s , S500 και S500s
που ακολουθείτα ι από τις ελλην ι κές βιο μ ηχανίες (περίπου κατά το DIN 488) είναι η
ακόλουθη :
Η κυλινδρική χαλύβδ ι νη ράβδος θεωρείτα ι ότ ι χωρίζεται σε δύο ημικυλίνδρους ,
συνήθως

από

το

επίπεδο

που

ορίζουν

οι

δύο

διαμήκεις

( μη

υποχρεωτ ι κές),

παράλλ ηλες π ρος τον άξονα νευρώσεις . Στην κα μπύλη παράπλευρη επιφάνεια κάθε
ημ ι κυλίνδρο υ χαράσσοντα ι ο ι εγκάρσ ι ες νευρώσεις της ράβδου , όμοιες ή ανόμοι ες ,
από τ η μορφή, τ ι ς κλίσεις κα ι τ ην πυκνότη τα των οποίων προσδ ι ορίζεται για κάθε

t--..t--..'-'"-' μ ιάς νευρώσεως ( απλής ή
δι πλής) με μικρότερη κλίση , σε μορφή διαγωνίου , μεταξύ δύο άλλων επίσης
κεκλιμένων , δείχνει συγκολλ ή σιμο χάλ υ βα - δεν ισχύει το αντίθετο ( υπάρχουν
παραγωγό , η ποιότη τα του χάλυ βα . Η ένδειξη

συγκολλήσιμοι χάλυβες που δεν ακολουθούν αυτή τη σήμανση ).

•
•

Π αρά το ότι η παραγωγή κα ι η χ ρη σιμοποί η ση χαλύβων σκυ ροδέματος τείνει

να περιορισθεί στην κα τ ηγορία του S500 ή/κα ι του S500s, είναι αναγκαία η
δυνατότητα αναγνώρισης κα ι των λοιπών κα τ ηγοριών, για τις περιπτώσε ι ς των ή δ η
ε κτελουμένων έργων και για τις περιπτώσεις που ο μηχαν ι κός ενεργ εί ως
δ ια ιτητής
τελευ ταία

ή

πραγματογνώμονας

αυτή

περίπτωσ η ,

καλό

και
είνα ι

εξετάζει
ο

υπάρχοντα ,

μηχανικός

να

παληά

έργα.

αναζητήσει

Στην

τον τρόπο

σήμανσης τ ης εποχής κατασκευής του έργο υ .
Η παρατη ρούμενη πο ι κιλία στον ακολουθού μ ενο από τα εργοστάσ ι α τρόπο
σημάνσεως, που δίνει ίσως την εντύπωση αυθαιρεσίας , ερμηνεύεται ως αναμονή
οριστικοποιήσεως των δ ι εθνών προδιαγρα φών, ώστε να αποφευχθεί η π ι θανώς
άσκοπη ή προσωρ ινή αντι κατάστασ η των χαρακτι κών συσκευών των ράουλων , που
πάντως δεν είνα ι δυσχε ρή ς κα ι δεν στοιχίζει σημαντικά.
Η

αναφορά

που

γίνετα ι

παρακάτω

στ ι ς

μεγαλύτερες

σχετικές

ελληνικές

βιομηχανίες , τηρεί τη αύξο υσα σειρά του κωδικού αρ ι θμού τους .

1. ΧΑΛΥ Β ΟΥΡ ΓΙΚ Η Α.Ε.
: 13
Μ έ θοδος παραγωγής : Κατάλλ ηλη σύνθεση κράματος κυρίως με χρήση του
στοιχείου Βανάδιο ( V ) ακόμα κα ι για τους συγκολλήσιμους .
Παραγόμενοι χάλυβες : S400 , S500 κα ι S500s
Σή μανση : Η σήμανσ η τ ης Χαλυβο υργ ι κής χαρακτηρίζετα ι από τη χρήση του
γράμματος Χ . Η διάκρ ι ση των κατηγορ ι ών γίνετα ι με τον ακόλουθο τρόπο :
5400 : Χ κα ι από τι ς δύο πλευρές τη ς ράβδου .
5400s : Δεν παράγεται. 1
5500 : Χ από τη μ ι α πλευρά και πλάγιες γραμμές 11111 από την άλλη .
5500s : Πλάγιες γραμμές και από τις δύο πλευρές, με αντίθετες κλίσεις , θετική
από τ η μία πλε υ ρά Ι Ι Ι Ι Ι Ι κα ι αρνητική από την άλλη \ \ \ \ \ , έτσι ώστε οι
Κωδικός Αριθμός

προβολές

αυτών των πλαγίων γρα μμ ών στο

ημικυλίνδρων να συ μ πίπτουν .
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διαχωρ ι στ ι κό

επίπεδο

των δύο

2.

ΣΙΔΕΝΟΡ Α . Ε.

Κωδικός Αριθμός

: 14

Μέθοδος παραγωγής
Παραγόμενοι χάλυβες

: Tempcore .
: S400s , S500s .

Σήμανση

: Γίνεται με χρήση απλών , εγκάρσιων γλυφών .
5400 : Δεν παράγεται .
5400s : Παράγεται κατόπιν παραγγελίας . Πλάγιες γλυφές κα ι από τις δύο

πλευρές , με αντίθετες κλίσε ις , θετική από τη μία πλευρά

11 I 111

κα ι αρνητική από

την άλλη

\\\\\\.
5500 : Δεν παράγεται .
5500s : Πλάγιες γλυφές

με θετική κλίση από τη μία πλευρά

Ι Ι

III .

Πλάγιες

γλυφές σε μεγαλύτερη απόσταση από την άλλη πλευρά , με αρνητική κλίση και

ενδ ιάμεση γλυφή με μικρότερη κλίση , σε μορφή διαγωνίου \'--- \'- \"-- \ .

3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ Α . Ε .

Κωδικός Αριθμός

: 15 .
Μέθοδος παραγωγής : Tempcore για τους συγκολλήσιμους και βελτίωση του
κράματος μ ε άνθρακα για τους συνήθεις .
Παραγόμενοι χάλυβες: S400καιS500s .

Σήμανση

Γίνεται χρήση απλών και διπλών εγκαρσίων νευρώσεων , μιάς ή δύο

:

κλίσεων .

•

5400

Παράγεται κατόπιν παραγγελίας . Π λάγιες νευρώσεις και από τις δύο

:

πλευρές, με αντίθετες κλίσεις , θετική από τη μία πλευρά
την άλλη

\ \ \ \ \ \ .

και αρνητική από

Η σήμανση του εργοστασίου γίνεται με μία επί πλέον λοξή

γραμμή , που πυκνώνει τοπικά τις λοιπές

11111111

από τη διάμετρο και ποι κίλο υν περίπου από
αναγραφή του κωδικού

'

11 11 11

70

ανά αποστάσεις που εξαρτώνται

ως

80 cm

(δεν ακολουθείται η

15).

5400s : Δεν παράγεται .
5500 : Δεν παράγεται .
5500s : Ζεύγη πλαγίων

νευρώσεων απο τη 'μία πλευρά

11 11 11 11 .

Από την

άλλη πλευρά ζεύγη με αντίθετη κλίσ η και σε μεγαλύτερ η απόσταση , με ένα επί πλέον
ζεύγος

γλυφών

""""'"'"{~ .

ενδιάμεσα ,

με

μικρότερη

κλίση ,

υπό

μορφήν

διαγωνίου

\

4.

ΧΑΛ ΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α. Ε .

Κωδικός Αριθμός

: 18

Μέθοδος παραγωγής : Tempcore .
Παραγόμενοι χάλυβες : S500s .
Σήμανση : Γίνεται με τη χρήση απλών εγκάρσιων γλυφών .

5400
5400s
5500
5500s

: Δεν παράγεται .
: Δεν παράγεται .
: Δεν παράγεται .
: Πλάγιες νευρώσεις με θετική κλίση από τη μία πλευρά 11111 Πλάγιες

νευρώσε ις , σε μεγαλύτερη απόσταση , με αντίθετη κλίση και με ενδιάμεση νεύρωση
με μικρότερη κλίση, σε μορφή διαγωνίου \"--..""-\--........."-..\από την άλλη πλευρά .

5.

Α.Β . Ε. " Ο . ΔΑΡΙΓΚ

Κωδικός Αριθμός

& ΣΙΑ "

:

Μέθοδος παραγωγής

:

Παραγόμενοι χάλυβες :
Σήμανση:
18

Η Επιχείρηση εισάγει "σύρματα " από λείο ή ανάγλυφο χάλυβα , από τα οποία
παράγει δομικά πλέγματα .

Εισάγε ι επίσης και εμπορεύεται χάλυβα σε ράβδους .

9.

Κόστος ελέγχων

Θα παρατεθούν κάποια στοιχεία των δαπανών ελέγχου του οπλισμού
σκυροδέματος , ώστε να φανεί ότι δεν είνα ι καθόλου αποτρεπτικές του ελέγχου και να
ενθαρρυνθεί ο επιβλέπων μηχανικός να τους υποδεικνύει και ο κύριος του έργου να
τους ενεργεί , για την καλύτερη εξασφάλιση της σωστής ποιότητας .
Το κόστος των ελέγχων που γίνονται από τα Εργαστήρια Δημοσίων Έργων

καθορίζεται από το εγκεκριμένο Τιμολόγιο Εργαστηριακών και επί τόπου Δοκιμών
ΚΕΔΕ (ΦΕΚ 195/Β/22-2-2000) , περιλαμβάνει και τους στατιστικούς υπολογισμού ς

και είναι το αναγραφόμενο πιο κάτω . Στα ιδιωτικά εργαστήρια το κόστος είναι
μεγαλύτερο και ποικίλλει από εργαστήριο σε εργαστήριο .
έλεγχος εφελκυσμού (βά ρος , διαστάσεις,
διαρροή , θραύση , μήκυνση θραύσης)

•

δρχ .

δοκιμή αναδίπλωσης

δρχ .

δοκιμή κάμψης- ανάκαμψης
έλεγχος χημικής σύνθεσης (φασματοσκοπικός)

δρχ .
δρχ .

3000 ανά δοκίμιο
1000 ανά δοκίμιο
1500 ανά δοκίμιο
Ί 5000 ανά δοκιμή

Ο έλεγχος χημικής σύνθεσης εκτελείτα ι (πλην του ΚΕΔΕ) από λίγα μόνο
εργαστήρια ακόμα , κυρίως τα ε ργαστήρια των Πολυτεχνείων , το Γενικό Χημείο του
Κράτους , την ΕΒΕΤΑΜ (θυγατρική της ΕΤΒΑ , διαπιστευμένο εργαστήριο) και τα

εργαστήρια

των

χαλυβουργείων .

Μερικά

ιδιωτικά

εργαστήρια

(κυρίως

από

τα

ειδικευ μένα σε ναυπηγικές εργασίες) δηλώνουν ικανότητα εκτελέσεως του ελέγχου ,
δεν είναι όμως βέβαιο ότι δεν παίζουν απλώς το ρόλο του μ εσάζοντα . Η ανάλυση

'

κοστίζει περί τις

1Ο .

40.000

με

50.000

δρχ. ανά δοκιμή (Απρίλιος

2000) .

Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων
Τον Δεκέμβριο του

1998

συστάθηκε από τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ Επιτροπή ,

για τη σύνταξ η Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος , με
προθεσμία ενός έτους για την περαίωση .

Η Επιτροπή συνέταξε ένα Κανονισμό , με επιδίωξη αυτός να βρίσκεται σε
αρ μονία με τα Πρότυπα του ΕΛΟΤ , τους ελληνι κούς Κανονισμούς , Οπλισμένου

Σκυροδέματος και Αντισεισμικό , τους Ευρωκώδικες 2 και 8, το ευρωπαϊκό prEN
10080 - Jan. 1999 και τις σύγχρονες τάσεις επί του αντικειμένου , ενώ συγχρόνως θα
προετοιμάζει τις βιομηχανίες παραγωγής και τους μηχανικούς για τις επικείμενες νέες
απαιτήσεις .
Το Σχέδ ιο του Κανονισμού τέθηκε σε δημόσια κρίση τον Οκτώβριο του

1999

( ΕΔ ΤΕΕ 2073/1-1 1-1999), και το τελικό κείμενο εγκρίθ η κε με την υπ' aριθ μ .
Δ14/36010/29-2-2000 Υπουργική Απόφαση , δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38 1/Β/24-32000 και ισχύει μετά τρίμηνο από της δημοσιεύσεως , ήτοι από 25-6-2000.
Δημοσιεύθηκε επίσης στο τεύχος 21 00/8-5-2000 του ΕΔ του ΤΕΕ .
Αθήνα Οκτώβριος

2000

Θ. Γ . ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΡΑΒΔΩΝ

κατευθυvση σιryκόλλησης

κατευθυvση σιryκολλησης

-

1

- ---
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Sd

'

-

Το μή Α-Α

'

--

Sd

20 mm

κ:cπεύθυνση συyιcόλλη σης

mn:ύθυνση <rογl(όλληση ς
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•
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-ti
~d J3

Για κατακόρυφη τοποθέτηση ράβδων

η συγκόλληση γίνεται εκ των κάτω προς τα άνω

'
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
Όψη Α-Α

2mm

2-Jmm

προετοιμασία επιφανειών μετώπου
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