4410

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ)

45·/\|

&

1*1

Σχήμα 8.3.

Για την Βφΐπτ(«κη| τον Σχ,Ι.3,2.3·ΙΙ, όχον η ράβδος
συγκολλιέται μετ«>ιπκα είϊί τον ελάσματος, το Ακρο
της ράβδου ιτρέχει να κοκεΐ με ακρίβεια κάθετα ως
προς τον άξονα της. Κατά τη συγκόλληση ιτρέκει να
Εξασφαλίζεται ότι η διατομή της ράβδου στηρίζεται
και χιάζεται χάν*β στην χλακα (χωρίς διάκενο».

ΙιΙ-

ι * κ»χ[υ.4<1. 4αηη\

Ιλ««|ΗΙ

8.3.2.4 Σνγκό
Στο Παράρτημα Π4 δίνονται λί^τομίρεικς για ιη
συγκόλληση με σκινθηρκιμαύς. Μ |ΐ£0ο5ος αυτή δε
συνιστάται στα συνήθη εργοτάξια.

Εφαρμόζβτηι 9ΐ>μφ«ονα μ« τον ΓΚνοκα 9.3.2.2-1.

8.3.2.5 Συγκύλλιρτη ρε νυμαΐεβΐ) («ύνθλιψΐ)) και
αέρια
Στο Παράρτημα Γ14 δίνονται λεχτο) ιέρειες για τη
συγκόλληση με συμπίεση (σύνθλιψη) κπι αέριο. Η μέθοδος
αυτή 8ε συνιστάται στα συνήθη εργοτάξια.

Εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Πίνακα 8.3.2.2-1.

8.3.2.6 Σημειακή ονγκολλΐ|<η| ρε αντίβταοί)
Στο Παράρτημα \14 δίνονται λεπτομέρειες για τη
συγκόλληση με αντίσταση. Η μέθοδος αυτή δε συνιστάται
στα οννήΟη εργοτάξια,

Εφαρμόζεται σύμφωνα μβ τον Πίνακα 1X2.2-1.

8.3.2.7 Γενικές εχιοΐ)|ΐΔνοεις
Συνιστάται να αποφεύγεται η συγκόλληση όταν
θερμοκρασία (Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

η

* Αντίξοες καφικες ·ν*0^κες
Η συγκόλληση 8ε θα γίνεται όταν βρέχει ή ρονίζρι ή όταν
φυσάει ισχυρός άνεμος, εκτός αν λαμβάνονται οδικές
προφυλάξεις (σκεπάσματα ή χετάσματα).
Οι ειτιφάνειες «ου συγκολλούνται χρέχει να είναι καθαρές
και στεγνές και όταν «ορατηρείται σρμχύκηφο*) οθρατμών
στην επιφάνεια τοος, βρΐικι/Λ^ «^οηγεϊϊΐτν ελαφρά
Θέρμανση για ιην
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Η θερμοκρασία μπορεί να εκτιμηθεί και μ£
ΟερμοεναΜ)ητ«ν χρωμαιοΒεικτΛν το» εμπορίου, χου
εφαρμόζονται στην επιφάνεια των ράβδων και έχουν
μορφή κιμαλίας.
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Πατηναχογν
κρβσλικής θέρμανσης στη διάρκίΜ της
συγκόλλησης, η αιτοΐα θα μπαρούσβ να μεκόσβι τις
μηχανικές ιδιότητες ή να προκαλέσει Αλλες συνέπειες (π.χ.
πακτώσεις με πλαστικά υλικά), η θερμοκρασία της ράβδου
δεν πρέπει να ξεπεράσει τανς 350°Ο σε μία απόσταση
25η«η αχό τη θέση συγκόλλησης σε οποιαδήποτε
διεύθυνση.
Η συγκόλληση αφήνεται να ψυχθεί ήρεμα και αργά.
Απαγορεύεται η επιτάχυνση της απόψυξης με χρηπη νερού
ή άλλων μέσων.
» Ανεξέλεγκτα (τβχνία) τόξ«
Τυχαία -τόξα ποιι δημιουργούνται κατή ανεξέλεγκτο τρόπο
σε άλλα σημεία εκτός της συγκόλλησης κρέχα να
αχοφεύγσνται. Τοπικές κηλίδες, ρωγμές ή άλλα
ελαττώματα κσι> χροκώττονν αχό τυχαία τόξο χρέχει να
απομακρύνονται με μηχανικό τρόπο (τροχιομα, κοπίδι),
ώστε το υλικό να παράμενα νγιές.

Η περίπκιχιη αφορά:
• Κοινά ηλεκτρόδια (Λ.χ. ρουτιλίοΐ))
• Κοίλα ηλεκτρόδια «τη μέθοδο ΜΑΟ

* Κ«θ«ριβ|ΐ£ς τ^ς «κουρίας
Όταν η τεχνική της συγκόλλησης χρησιμοποιεί σκονρ*Α
για την χροστασία ταυ μετάλλου, αυτή η σκουριά πρέπει
να απομακρύνεται αχό κάθε κορδόνι πριν εφαρμοσθεί το
εχόμενο, καθώς και ακό το τελευταίο κορδόνι. Ιδιαίτερη
προσοχή κρεκει να δίνεται στην επαφή μεταξύ τον
μέταλλο» συγκόλλησης και των χορειών της λοξοτομής
του προς συγκόλληση μέταλλο».
* Σημειακές «νγκολλήντις (κόντες)
Απαγορεύονται οι σημειακές συγκολλήσεις σε φέροντα
οπλισμό.
Οι σημειακές συγκολλήσεις, οι οχοίες χρησιμοποιούνται
μόνο με σκοχό τ«( συγκράτηοη τον οπλισμού οιη βέοη τα»
κατά την τοποθέτηση και τη διαμόρφωση -και δεν
προορίζονται να είναι φέρονβες- «ρέπει να περιορίζοντα»
στις απολύτως αναγκαίες.
Όιβν γίνονται υπό μορφή συνδέσεων κατά παράθεση
πρέχει να έχουν πάχος όχι μικρότερο τον 4 π»η και μήκος
όχι μικρότερο των 25 πι».
Στις
σημειακές
συγκολλήσεις
για
σταυρωτές
συγκολλήσεις που σκοπό έχουν να συγκρατήσουν στη
θέση τους τις ράβδους οπλισμού «ρέπει να έχαον πάχος
τουλάχιστον το 1/3 της διαμέτρου της μικρότερης ράβδου
ή 6πιιη όποιο είναι μεγαλύτερο.
* Ελνποφατικές βννοέββις
Οταν οι αννοέπεις δεν αντακοκρτνονται σης ακαπησεις
τον Κανονισμού, το ελαττωματικό υλικό απομακρύνεται
με μηχανικά μέσο ΜΠ γίνεται νέα νγτης σογκόλληοη.

Η διάμετρος των ηλεκτροδίων, ανάλογα με τη διάμετρο
των ράβδων οπλισμού να είναι αυτή ταυ Πίνακα 3.5.2.1-1.

* ΑναλΑσΐ|Μ (ΗλεκτρόοΜ - Πρσβτατενπκα Αέρκ)
Τα ηλεκτρόδια κοί) χρησιμοποιούνται
κατά τη
χειρωνακτική ηλεκτροσυγκόλληση τόξρν, ανεξάρτητα αχό
το αν χρόκειται για συγκόλληση με επικάλυψη ή
μετωπική, πρέπει να είναι με βασική επένδυση ή με όξινη
εχενοικτη ρουτιλϋη» που το^μηχδνϊκΛ·χΐΒ)ακτηριστικά τους
είναι ανάλογα με εκετνα/φιι
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Γ» τη χαραηφκτική ηλβ*τρ<χ»γκοΧΙη<πι
συνίσταται η χρήση ηλβκτροδί·* ροοτιλίσν, ιδιαίτερα όταν
η συγκολληοη γίνεται «χ< τΛκ» στην οικοδομή ή σε
ανοικτονς χήρους. Στην Η<ρΙκιηκιΐ| αυτή η
μιναρέ να γίνει χωρίς ιδιαίτερβς χροφυλάξίις ακόμη και με
αγρό καιρό. Με την έννοια »ης «ΒΰΛτητας «τη ονγκόϋηση
χαλρββν (ΜίΜμού οιπιροΚέματας είναι ούμφονο κνι το
Γαλλικό ΠρΑπηο Λ 35-ΟΙΧ/197Χ χοή συνκπά γ» τούτο τη
χρήση αχοκλειοπκά ηλε«ροδία>ν ρουτιλίον, χα>ρ1ς
χροβέρμανση ή μετοΟίρμανοη.

χρησψβιιοιοννΐοι (χιοικά ηλεκτρόδιο κρΑχη να
ξηραίνονται αμέσως χριν βκό ΐη χρηοη τους ββ ηΒίΚΒ
φορητά ξηραντήρια και η ουγκόλληση να βκτίλείται αχό
εξειδικευμένους στη χρήση βασικών ηλεκτροδίων

Κατά την ημιαυτόματη (τυγκόλληση με κροστατευτικό
οέρ«ο, το μίγμα μηορί! να είναι εΐιε (ΖΟ2 είτε μίγμα ΟΟ2Α. Το ηλεκτρόδιο - σύρμα κρέκει να είναι σύμφωνο με
τονς Κανονισμούς γι' αντό το είδος συγικ&λήσεων.

8-Ϊ.3

Ενωθείς με μηχννικΑ ρέσο

Τα μέσα σύνδεσης και οι ηντίσπητες αχαιτήσεις ορίζονται
στην Παραγρ. 17.7.3 του ΝΕΚίΙΕ-95.
8.4

Αγκυρώφεις

Οι τύποι και οι σιταιτήσεις την αγκυράσεων αναφέρονται
στην Παραγρ. 17.6 το» ΝΕΚίΐε-95.

8.5
οπλισμού
Ιΐο ΙΙαράρτημα Π5 δίνεται ένας βοηθητικός κατάλογος
ελέγχον (<Α«βι Ιϊϊί) για τον Εκιβλάκητα Μηχανικό.

Ο Ειηβλίκων Μηχανικός υποχρεούται να ελέγχει πριν οπή
τη οκν»ροΚέ*ιι<)ΐι την τήρηση των βιαιάξκων του
Κανονισμοί» αυτού,

8.6
Γν8εικτικα αναφέρονται κΐνδονη από πτώση, αχό
ηλτκτρκΑ ρεύμα, από λειτουργία γπρανών ή άλλων
ανιιψωτιιηβν μέσοιν, από καόσαινα - θερμοπληξία κλχ.

Λαφάλπα και Υγιεινή των εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια Εργασιών όπλισης (διαμόρφωσης και
ίοκοθέιησης) Οο τΐ|ρσύνταΐ οι ισχύουσες διάταξης για την
Ασφάλεια και την Υγιβινή των εργαζομένων.

ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Πληροφοριακοί; ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΟΡΙΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΑΕΜΑΤΟΣ
1

Σφιαννπι και «νβγννψΜη χαλνβαν.

Μέχρι το 1969 που εκδόθηκε το Ευρωχαΐκό Πρότυπο Ευ 80-69 ήταν σε ισχύ στη χώρο μας «διατάξεις του Κανονισμού του
1954 "Για ιην Μελέτην και Εκτέλεσιν Οικοδομικών Έργων εξ Οπλισμένου Σκυροδβματος", πο» δημοσιεύθηκε ντο
ΦΕΚ Ι60Λ, 1954. Με βάση αυτές τις κανονιστικές διατάξεις ήιαν δυνατή η παραγωγή και χρήση λείων ράβδων κατηγορίας
51 1, λείων ή με νευρώσεις κατηγορίας 5( ΠΙα και 51 ΙΥα και μόνο με νευρώσεις κατηγοριών 51 1110 και 8» ΙΥβ (Πίνακας Ι).
Σιις διατάξεις ίου Κανονισμού ιόν 1954 δεν υκήρχί χρόβλενη γη διάκριση τ»ν διαφορετικών κατηγοριών χαλύβων
οκλισμοή σκυροδέματος {Χ.Ο.Σ.) με ναιρώσεις με βάση τη δΛταξη των νευρώσεων, και όπως προαναφέρθηκε ήταν δυνατή
και η παραγωγή και χρήση διαφορετικών κατηγοριών λείων χαλύβων.
Με την εμφάνιση του Πρστυχοο Ευ 80-69 για κρώτη φορά καρσικηλζειαι και καθιερώνεται Ο τρόπος σήμανσης και
αναγνώρισης των διαφορετικών κατηγοριών Χ.Ο.Σ,, της χώρας και της μονάδας χαραγωγής τσος. Με την «χαρξη
ενισχυμένων νεηρώσεων με διαφορετική διάταξη. άχως φαίνεται στα Σχ.Ι και 2, γίνεται η διάκριση των διαφορετικών
κατηγοριών και ταυτόχρονα νχοδηλώντ.ται και η έναρξη αναγνώρισης της χαράς και της μονάδας χαραγωγής.
1 1 αναγνώριση της ταυτότητας τους γίνεται μέσω ενός συστήματος κανονικών πλαγίων νευρώσεων ανάμκσα σε ενισχυμένες
νλαγιες νευρώσεις χον συμβολίζουν δύο αριθμούς εχαναλαμβανόμενονς κάθε 1,0™ περίπου, στη μία σειρά των παράλληλων
νευρώσεων της ράβδο». Ο πρώτος αριθμός μεταξά Ι και 4 δήλωνε τη χώρα καρσγκιγής, ενώ ο δεύτερος αρΑμός, δήλβνε ιη
μονάδα χαραγωγής. Γτον Πίνακπ 2 σνηφερεται ο αρΛμός την νευρώσεων κου σιιμρΌλΙζει τη χώρα χαραγΓογής, με βάση το
ΕΙ) 80-69. Με τα τρία λοιπών διαφορετικά πεδία νευρώσεων ανάμεσα σε ενισχυμένες (χεδία Α, Β. Ο) νκήρχε η Μκριση
κατηγορίας και η έναρξη της σήμανσης από το πεδίο Α, η αναγνώριση της χάρος χαραγαγής ακύ το «δίο Β και η
αναγνώριση του χαραγωγον ΟΛΟ το κίδ4ο €. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Πρότυχο αναφερόταν σε χάλυβες συγκολλήσιμους
ΟΛΟ χροίίποβέσεις και 5εν είχβ κανέ\*α περιορισμό στη χημική σύσταση το» χρσΜντος. ΠαρΑμο» τροχό σήριανσης της
μονάδας και της χ&ραζ παραγωγής καθόριζε και το ιφότυπο ΟΙΝ 488/72.
Το Ι985 εκδίδεται το Πρότυπο Ευ «0-Ϊ5, το οποίο αντικαθιστά το ΕΙΓ 80-09. Το νέο Πρότνκο ανηφέρεται μόνο σε
συγκολλήσιμοιις χάλυβες, κατηγορίας ΓεΒ400 και ΡβΒ500, Οι δύο αυτές κατηγορίες χαλνβων ανανν(όο(ζσνται α^ το
διαφορεηκό τρόκο διάταξης τ«ν νενρώβεαητ, όχας φαίνεται και στο Σχημα 3 .Έτσι καθιερώνεται χλέον ο Τρόπος διάκρισης
της κατηγορίας να γίνεται από τη διαφορετική διάταξη των νευρώσεων και όχι από το χεδίο Α, το οχοίο δηλώνει την έναρξη
της σήμανσης και για τις δύο κατηγορίες Στη νέα αυτή έκδοση του Ευ 80-85 αναφέρεται χλέον και ο κ»6ικ6ς αριθμός 8 για
την Ελλάδα μαζί με την Τουρκία (βλίχε Πίνακα 3).
Λίγους μήνες πριν ιίχε αναθεωρηθεί και το ΟΙ Ν 488/84 το οποίο ίηίσης αναφέρεται σε συγκνλλήσιμονς χάλυβες κατηγορίας
Β& 420ϋ και Β5( 500» με χαρόμο» τροχό διάκρισης των δύο κατηγοριών (βλέπε Σχ. 4).
Λίγο αργότερα, το Ι987, «φ«»ώζονται χλέσν και ία δύο Ελληνικά «ρόπικα ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 97) εκ τι« οίτο(»ν το
μεν λρώτο ταυτίζεται με το Ευ ΧΟ-Φ9 ««ς χρος τις κατηγορίες των χαλύβων (5220, 8400, 5500) και ανηφέρεται σε Χ.Ο.Σ.
σνγκολλήσιμους υπό πρσΟποθέσεις, το δε δεύτερο με το Ευ 80-85 χον αναφέρεται στις κατηγορίες σαγκολλήσιμων Χ.Ο.Σ.
84005 και 55005.
Δυστυχώς, και στα δύο Ελληνικά Πρότυπα, ενώ γίνεται αναφορά στην υχοχρεωοη του χαραγωγον για διαφορετικό τροχό
σήμανσης τον κατηγοριών Χ.Ο.Σ. δεν καθορίζεται ο τρόπος αυτός με αχοτίλεσμπ μέχρι σήμερα να επικρατεί χάος ως προς
τον τροχό διάκρισης τ»ν διάφορων κατηγορι»ν χαλύβων, χαρ'όλο χσ» οι Έλληνες παραγκτο) χαλύβων ακολουθούν χκπά τη
σήμανση της χώρας και της μονάδας παραγωγής, Ως εκ τούτου η διάκριση των διάφορων κατηγοριών χαλύβαν είναι
ασαφής.

Μέχρι την αρχή της δεκαετίας τον 1960 η κατηγορία χάλυβα που χρησιμοποιοΰνταν στη χωρά μας ήταν ο χάλυβας 81 1 κατά
ΓΗΝ 488 ή 5220 κατά ΕΛΟΤ 959, δηλ. λείες ράβδοι , χροΜν θερμής έλασης από χάλυβα, συγκολλήσιμο υχό προϋποθέσεις,
η τηχική χημική σύνθεση το» οποίο» φηΐνεται στον Πίνακα 4, 0 χάλυβας «υιός ελάχιστα χριριμοχοιείται
Λ*

Λχό τη δεκαετία του 60 και μειά εμφανίζττα» ο χάλ»βας 51 (II (κατά Ο1Ν 488) π\η> αχό το 1987 μέχρι σήμερα διατίθεται με
την ονομασία 5400 (κατά ΕΛΟΤ 959). Πρόκεττατ για ράβδους μί νει»ρ<!>σεις, /αχό χάλυβα σνγκολλησιμο ΪΒΙΟ
52
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χροβχοβέσβις που οφτίλβι την αντοχή τσο στη χημική του σβνβεση και είναι πρΜον θερμής έλασης. Η τνιηκή χημική τον
σύνθεση φαίνεται στον Πίνακα 4 και χρησιμοποιείται και αυτός ελάχιστα σήμερα. Στη χύρα μας χρησιμοκο^βηκε μβ τρεις
διαφορετικές σήμανσης, αυτές του Σχήματος 5.
Την (5η περίοδο, τις δεκαετίες 'δΟ και '70, εμφανίζεται και ο ελικοχάλυβας, που ήταν βρουν ψυχρής κατεργασίας Η ψυχρή
κατεργασία ήτπν η στρέψη του προϊόντος «ου προερχόταν από θερμή έλαση και ε^ρε τη χημική σύνθεση *ου χάλυβα 511.
Μετά τη στρέψη αποκτούσε την αντοχή του χάλυβα 51 (II. Η μορφή των ράβδων τον χάλυβα αυτόν «(ναι αυτή του Σχήματος
6, ενώ η τυπική χημική του σύνθεση φαίνεται στον Πίνακα 4.
Στις αρχές της δεκαετίας του '90 εμφανίζονται στη χώρα μας οι νευρσχάλυβες 81IV (κατ* ΟΙΝ 4X8) ή 85005 και 5500 (κ
ΕΛΟΤ 971 και 959 αντίστοιχα). Πρόκειται για χάλυβες υψηλής αντοχής, συγκολλήσιμους ($500$) ή σαγκολλήσιμους υπό
προϋποθέσεις (5500).
Κατά την ίδια περίοδο εμφανίστηκε ο χάλυβας κατηγορίας 84008 (κατά ΕΛΟΤ 971), ο Οποίος είνβι συγκολλήσιμος με
μηχανικά χαρακτηριστικά όμοια του 8( III αλλά χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα.
Η κατηγορία χάλυβα 5500 χρησιμοποιήθηκε στη χώρα |Μς και χρησιμοποιείται και σήμερα με δύο διαφορετικές μορφές
νεορώσεον, αυτές του Σχήματος 7. Στον Πίνακα 4 αναφέρεται ι) τυπική χημική σύνθεση του.
Ο χάλυβες κατηγορίας 5500 είναι προϊόντα θερμής έλασης χωρίς καμία παραπέρα θερμική ή ψυχρή κατεργασία και
οφείλουν την αντοχή τους στη χημική ίσος σύνθεση. Χάλυβες $500, κροΤοντα ψυχρής κατεργασίας, χρησιμοποιούνται μόνο
στα κλέγματα.
Σε αντίθεση με τους παραπάνω χάλυβες, οι χάλνβες κατηγορίας $400$ και 85009 που χρησιμοποιήθηκαν και
χρησιμοποιούνται σήμερα στη χώρα μας είναι σνγκόλλήοιμοί και προϊόντα θερμής έλασης χωρίς καμία παραπέρα
κατεργασία ή κροίόντα θερμής έλασης άσο ακολουθείται από μια άμεση εν «ειρά διαδικασία θερμικής κατεργασίας. Ετη μεν
χρώτη περοπα»ση η υψηλή αντοχή επιτυγχάνεται με προσθήκη νιορΊον (Νο), βανα&ίσυ (V) ή τιτανίου (Τι), ενώ στη δεύτερη
κεραηβση με μη επιφανειακή μαρτενσιτική βαφή το* χάλυβα.
ΣΓΟ Σχήμα Κ φαίνεται η μορφή των νευρώσαον του χάλυβα κατηγορίας $4005 που χρησιμοποιήθηκε στη χώρα μας και
ελάχιστα χρηπίΗοτακεττπι σήμερα, ενώ στο Σχήμα 9 φαίνονται οι δύο διαφορετικές μορφές νευρώσεων με τις οχοίες
σημαίνεται ο χάλυβας 5500$ που χρησιμοποιείται και έχβι επικρατήσει σβ μεγόλο βαθμό στη χώρα μας σήμερα, Η μεν
πρώτη σήμανση συμφωνεί >ιε τα πρόικιτα Ο!Ν 488 και ΕΙ) 80-85, ενώ η δεύτερη με το νέο ΕνροαπΑοό προτνκσ ΕΝν 10080.
11 τοπική χημική σύνθεση της κατηγορίας αυτής φαίνεται στον Πίνακα 4.

3

Συμπέρασμα

Όπως φαίνεται ΟΛΟ τα ππραπάνω είναι αοϋνατη τις περισσόΐκρίς φορές η σαφής διάκριση της κατηγορίας ενός Χ.ΟΧ. ίΐς εκ
τούτον οι αξιόπιστες πληροφορίες για τη χρονολογία κατασκευής ενός έργου ε(νη> απαραίτητο βοήθημα. Γη π» σίγουρο
τρόπο αναγνώρισης της κατηγορίας ενός χάλυβα προτείνεται η χημική ανάλυση ενός μικρόν τεμαχίου (*.χ. χεοΐπσο 25ιηηι),
ανάλυση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο, και η μακροσκοπική εξέταση του ίδιου δοκιμίου προκείμενο» να
διαπιστωθεί εάν είναι προϊόν θερμικής κατεργασίας ή όχι.
Τέλος, για τη διάκριση της χώρας κ«ι της μονάδας παραγωγής ενός Χ.Ο.Σ,, στον Πίνακα 5 αναφέρονται οι κωδικοί
σήμανσης των Ελληνικών βιομηχανιών, καθώς επίσης και οι σημάνσεις βιομηχανιών π» εξ«τερικοή πον προϊόντα τους
έχοον εισαχθεί στη χώρα μας,

Βιβλιογραφία
•
•
•
•

Ενροπαΐκά *ρόινπα ευ 90-69 και ΓΜ «0-85
Ελληνικά κροη>*α ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971
Γερμανικά πρότυπα ΟΙΝ 488/72 κ.κ 01Ν 488/84
Αρχείο ΚΗΔΕ-ΥΠΕΧΩΔΕ
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Πίνακας 1 Κατηγορί*; ΧΟΕ βύμφβ>»β κ* οκπνςης νη> ΦΕΚ 1»Α -1*54
ΐΜΙΙ|^0|Ηΰ(

ι
111α

Μορ*^
«ηνανηος
Λ
ΛήΝ

««β Γ,
(ΜΡβ)

ΤροΑΟζ
καταγωγής
Θ.Ε.-Χ.

Μΐ·1

<ΜΓ»>
340-500

220

IX

>

500

18

(1)

500

Κ

420ή40(Ι("

Θ.Ε. -Χ.

«ι·
%

420ή4θΟ ""

ΙΙφ

Ν

«ί'.Κ.

ίνα

ΛήΝ

β.Ε. -Χ.

500

-

16

ινρ

Ν

Ψ.Κ,

500

•

8

Σημ.: Λ = Λείες ράβδοι, Ν = Ράβδοι με νευρώσεις, Θ.Ε-Χ. * θερμή έλαση,
Ψ,Κ.(ψ,Κ.-0. ή Ψ.Κ.-Σ.)» Ψυχρή κατεργασία.
1
>
"'^ιηίη 420 ΜΡ·γιατί έ«ς «πυηκα\400ΜΙ ·γηα> IX πιπί. '
Πίνακας 2
Λ ιΟ·Αΐ νανιινίΗΐΙη ΜΙΜΟΙ" ι*.^^υ ΛΤΤΛ£& αιηίκ

ΧΩΡΑ
Γερμανία
Οέλγια, Λουξεμβούργο, Ολλανδία.

ΚΜ Βχό|κνη^ενιοχι>ηένι |ζ νενρκχπΐ^

Γαλλία

3
4

Ι
2

Ιταλία
Πίνακας 3 Ταντοκοίησί) χώρας παρα/αγής αφμφαινα αε £1) 80-85,

Αριθ|ΐΑς κανονικά* νβηρήββο* (κτνξύ αρχής
Μα αι^ικηις ενιαχυμΐνης νεΰρωβης
Ι

ΧΩΡΑ
Γερμανία
Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία.
Γαλλία
Ιταλία
Ι Ι.Β., Ιρλανδία
Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σπιιηδία
Πορτογαλία, Ισχανία
Ελλόδο, (Τουρκία)

2
3
4
5
6
7
β

!_

Πίνακας 4 Τβηκές χηρικύς οννφ^κις, τρβκΐΝ ηφαγαγής και Λϊρίοβοι χρήηης διάφορο* κατηγοριών Χ.Ο.Γ.
Τηηκ^ χημική ν6νθΜΜ|

Κατηγορία
χάλ^ρ.

Ο»

Μ·%

$1%

511 ή 5 220

0.08-0.12

««,50

«0.10

8» 111 ή 8 400

0.30-0.40

^βο^οο^

0,20-0,30

ν%
—

^
_

ΙροΜς
>τ«|ΜΓΤ<β7ής

ΤΤερ{ο8ος
χρη<π|ς
(Α*κ«ίΤ&ς)

Θ,Ε,-Χ.

έίο^'60

Θ.Ε.-Χ.

'60ίβ»ς'90

Θ.Ε.-β.

«Ρϊ.ές'90

Θ.Ε. Λ Ψ.Κ.

'60&'70

5ί 111 ή 5 4005

«0.15

0,60-1,00

0,15-0,30

51 111 ελικ/βας

0.10-0.15

«0.50

«0.10

51 IV ή 5 500

«Μ5-0.40

1.00-1.20

ΟΛΜί^Ο

0.02-0.03

Θ.Ε.-Χ,

αογίς'90

51 IV ή 3 500

0.401-0.45

«αο

0.20-0.30

ρ

Θ.Ε.-Χ,

αρχές '90

5Γ IV ή 5 5005

0^18-0^0

1.00-1^0

0.20-0.30

0,04^09

Θ.Ε.-Χ.

αθϊές'90

ί

β.Ε.-θ.

α«ές '90

.

8ί IV ή 5 5005
0.15-0^0
0.60-1.00
0.15-0^0
Σημ.: Θ.Ε,-Χ. θερμή έλαση
Θ.Ε.-Θ. θερμή έλαση με εν σειρά θερμική κατεργασία
Ψ.Κ. (Ψ.Κ,-Ο. ή Ψ.Κ.-Σ.) Ψυχρή κατεργασία (με ολκή ή με στρέψη)
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Πίνακας 5 Καθυωΐ αριθμοί νήμανοης Ελληνικών και ξένων βιομηχανία*.

ΠαραπιΗ··;

α/α

Κωβικοί
αριθμοί

Χώρα
ΐΗΐραγιοτήΐ

Βιομηχανία

1

8-13

Ελλάδα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

2

8-14

ΕλλαΚα

ΣΙΔΕΝΟΡ

3

8-15

Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

4

«- 18

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΛΣ

5

8-24

Ελλάδα
Ελλάδα

6

8-6

Ελλάδα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΠΚΗ Χ Α Λ Υ Ψ

7

4-5

Ιταλία

ΡΕΚΛίΡΙ δΙΟΕΚυΚΟΙΟΑ

8

4-7

Ιταλία

ΡΕΚΚΙΕΚΕ ΜΟΚΟ

9

4-9

Ιταλία

ΟΡΡΙΟΝΒ Ε ΡΟΝ. ΟΑΙ.ΤΑΚΟ85Λ

10

4- 15

Ιταλία

[,ΕΑυ ι,υιοι

Π

4-26

Ιταλία

ΑΙΡΑ ΑΟΟΙΑ1

12

5-4

Ι Ιν.ΒασΙλειο.

ΑίΡΗΑ δΤΕΕί

13

1 -9

Γερμανία

[ΙΕ5

Μ

8-7

ΙΟΟΑ8

15

-

Τουρκία
Τουρκία

οοι,ΑΚΟοι,υ

16

*

Τουρκία

ΐΟϋΑδ

^Μ·
ιοτκ*

17

-

Τουρκία

ΗΛΒΛ5

Η*

18

8- 17

Τουρκία

ΕΚΙΝαΠ,ΕΚ ϋΕΜΙΚ ΥΕ ΟΕυΚ 8ΛΝΛΥΙ

19

-

Μολδαβία

-

20

1-1·*

Ουκρανία

κκινοκοζιΐδΤΑυ

Σ1ΔΕΝΟΡ (δΟΥΕί)
Δεν χαράγει χλίον

ΜΟΙΟΟΥΑ *

* Υϋαρίονν ανάγλυφα τα βηκχεία αυτά χ&νω στη ράβδο.
** Αντί για ενισχυμένες λλάγιες νευρίίκΐίΐς υπάρχουν κουκίδες κάνω σε κανονικού κάχονς νευρώσεις.
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Σχήμα Ι Χάλυβας κατηγορίας ΡβΒ40 ΕΙΙ80-69

Α

Β

Σχήμα 1 Χβλκβας κστηγορίπς ΓίΒ50 ΕΙ) 80-ί9

ΊΖΙ7ΡΤ7ΙΖ17ΡΤΙ

///////////////7777777.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\1

Σχήμ« 3 Χάλυβες κατηγορίας Ρ*Β400 και ΓβΒ500 σΐμφωνα ρκ £11 Η§-85

;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\λ\\Λ\\\\.\.\\\Υ

_'.

^ . . ^.

·!.·

ί-Γπ

— - ·τ· ·-— .-τ~^—

-1-1—

•"Τ

τ ; ·"τ—-Γ
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ΣημάνβΕίς χάλυ((« κατηγορίας δ 500ι ή 8ί IV
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ίϊΐλιιρο+οοιακόϊ
Υχαρχει κάκοια ασάφεια σχετικά με την νκοσημείαση υκ' αριθμόν Ι του Πίνακα 3.5. 1-Ι. Δεν διασαφηνίζεται επακριβώς η
μέγιστη «χιτρεχόμενη περιεκτικότητα αζώτου όταν συνυχάρχονν στοιχεία χου το δεσμεύουν και κυρίως δβν αναφέρονται τα
στοιχεία αυτά. Η έρευνα έχ«ι δείξει ότι τα στοιχεία ποτ» δέσμευσαν το άζωτο, τόσο κατά τη χύτευση όσο και κατά τη θερμή
έλαση του χάλυβα. είναι τα στοιχεία των ομαδόν 1ΥΑ (Τι, Ζτ, Ητ), ΥΑ (V, Νο, Τ»), και ΙΙΙΒ (Β, ΑΙ) του Περιοδικού
Συστηματος, καθώς επίσης και το V. Είναι επίσης γνωστό ότι το επίπεδο διαλυτότητας τον αζώτου στον υγρό χάλυβα
αυξάνει, όσο αυξάνει η συγκέντρωση των εν λόγω στοιχείων. Το χοσοστό του δεσμευομένου αζώτου από τα στοιχεία αυτά
υπό τη μορφην ντφιδίαν διαφέρει ανάλογα με το στοιχείο. Νηρϋήα μχοροΰν να σχηματιστούν τόσο κατά τη διαδικασία της
χύτευσης τον χάλυβα, όσο και κατά την φάση εχαναβέρμανσης ίων μχιγεηών (ωατενιτσποίηση - ανακρυπτάλλωση) και της
μετέπειτα θερμής έλασης. Τα νπρίδια γτνσνται χολΰ σταθερές ενώσεις με την πτώση της θερμοκρασίας και βρίσκονται στα
τελικά προϊόντα σαν μη μεταλλικά εγκλείσματα. Το ποσοστό του αζώτου χον απομένει σε διάλοση εντός την κρυστάλλων
του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι χαμηλό, γιατί διαφορετικά 9α υπάρξουν κροβλήματα και αχό χλευράς ανωμαλιών
στην επιφάνεια του τελικού προϊόντος, αλλά και λόγω του φαινομένου της γήρανσης αχό παραμόρφωση (ϋΐτβϊη ·βΐη$), κατά
το οποίο ο χάλυβας οφίοταται σκλήρυνση και ψαθυροκοτηση σαν αποτέλεσμα γήρανσης λόγο» πλαστικής παραμόρφωσης.
Σύμφωνα με το ρτΕ Ν 10080- 1/99 το μέγιστο τελικό χοποστό του αζώτου χωρίς την ύπαρξη στοιχείων «συ το δεσμεύουν είναι
0,01 4% ή Ι40ρριπ. Προφανώς το μέγισ» αυτό ποσοστό αζώτου μπορεί να βρίσκεται σε διάλυση στους κόκκους του χάλυβα
χωρίς περαιτέρω προβλήματα στις μηχανικές ιδιότητες του προϊόντος,
Παρακάτω υπολογίζονται οι μέγιστες περιεκτικότητες του αζώτου στον χάλυβα, δεσμευμένου και μη, γη τα χλέσν
σημαντικά στοιχεία όπως ΑΙ (αργίλιο ή αλουμίνιο), Β (βόριο), V (βανάδιο), ΝΙι (νιόβισ) και Τι (τιτάνιο). Το ΖΓ (ζιρκόνιο)
αντιδρά σημαντικά με το άζωτο αλλά αποφεύγεται επειδή παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα στη χύτευση τον χάλυβα. Οι
υπολογισμοί γίνονται για τη φάση της επαναθέρμανσης των μπιγβττών, δηλαδή την ωστενιτοιιοίηση, ανακρ«στάλλ«·ση και
θερμή έλαση. Στις θερμοκρασίες αυτές (1 127Τ ή 1400 Κ περίπου) τα γινόμενα διαλυτότητας στον «κπενίτη (γ-φάση) είναι:
[ΚΑΙΗΗΝ] = 1.0 10~*

(Π2-Ι)

με κροϊάν το ΑΙΝ, και για ενδεικτική πμήπ.χ, 0,040% ΑΙ η ισορροπία δίνει περίπου 25 ρρτη Ν.
|%Β|[%Ν|=1,810*

(Π2-2)

με προϊόν το ΒΝ, και γη ενδεικτική τιμή χ.χ. 20 ρρτη Β η ισορροχία οίνει 90 ρρηι Ν.
| = 23 Ι<Γ'

(Π2-3)

μεχροΐόντο ΥΝ, και για ενδεικτική τιμή ιτ.χ. 0,10% Υηιοορροχία δίνει «ρίπου 230 ρριτι Ν.
Ι%Τΐ] [%Ν) = 1,3 10*

(Π2-4)

με ιηχΛσν το ΤΊΝ, ΜΗ για ενδεικτική τιμή χ.χ. 0,03 % 1'ί η ισορροπία δίνει κπρίπου 0,5 ρρπι Ν.
1%Νο) [%Ν] = 3,5 1 0^

(Π2-5)

με προϊόν το ΝοΝ, και για ενδεικτική τιμή π.χ. 0,05 % Νο η ισορροπία δίνει χερίκου 70 ρρπι Ν.
[%ΝΙ>] [%ΰ]"[%Ν]°·2-2,3 ίΰ'3 (Π2-6)

με προϊόν ίο Νο(0,Ν) με ατομική σύσταση ΝΚ^ο,^Νο,;» κπι για ενδεικτική τμιή ».χ. 0^>5 % Νο η ισορροπία δίνει χερίχου
Ο,ίίρρΓη Ν.

Ειδικότερα:
• Από ιη σιοιχκιομΒτρία της αντίδρασης κατπκρήμνισης του ΑΙΝ φαίνεται ση για κάθε 0,01% ΑΙ στον γ-Ρ*
κατακρημνίζσνται περίπου 0,0052 % Ν ή 52 ρρ(Π Ν, και μίχρί του ορίον τακ 0,04 % ΑΙ δεσμεύονται χερυτο» 20Κ ρρηι
Ν, προσθέτοντας δε και τα 140 ρρκ) Ν που εχιτρίπονται να υπάρχουν αδέσμευτα σιον χάλυβα χωρίς πρόβλημα στις
μηχανικές ιδιότητες, συμπεραίνεται ότι το άζωτο μπορεί να φθάσει τα εχτχκδα τον 0,034>% ή 34ί ρρτη Ν η»χ στο
τελικό χροϊσν για 0,04*/« ΑΙ ιηβχ.
•

Ο|ΐο(ως. κάθε ρρπι Β δεσμεύει κερίπου 1,3 ρρπι Ν. οπότε γη μέχρι 20 ρρηι Β τηαχ το άζωτο μπορεί να φθάσει τα
εχίπεδα των 0,0165% Ν ή 165 ρρηι Ν(25> 140 ρρηι Ν).

• Το 1 ΐ κατακρημνίζει περίπου 29 ρρηι Ν για κάθε 0,0 1 % Τϊ. Στην κραξη η δέσμευση του αζώτου από το τιτάνιο έχει ήδη
ξεκινήσει αχό τη στιγμή της χύτευσης του χάλυβα με ακοτέλεσμα το ΛΙ να παίζει περισσότερο τον ρόλο του
αχοξειδωτικού χαρά της δέσμευσης του αζώτου. Γη ένα χοσοστό 0,03% Τι η συγκέντρωση του αζώτου στο τελικό
προϊόν μπορεί να φθάσει τα 0,023% Ν ή 230 ρρη Ν.
• Το V κατακρημνίζει 27,5 ρρηι Ν για κάθε Ο,ΟΙΚΥ. και μέχρι του εχιχέδου των 0,Ι%Υ μπορούν να δεσμευτούν μέχρι
και 275 ρριη Ν. Η ισορροπία όμως, σύμφωνα με την εξίσωση (Π2-3) δείχνει ότι η κάτακρήμνίση ΥΝ είναι πρακτικό
αδύνατη στον γ-Ρ*. Οντως, η δημιουργία ΥΝ γίνεται ουσιαστικά σε χαμηλοτερ^ θερμοκρασίες, δηλαδή στον α-Ρβ.
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ΣτσυςΤΟΟΐ (973 ΚΧ μη ν£ασυνφήκηισορρο*(ας ισχύει <>ύ^^
[%ν][%Ν]-8,1 ΙΟ"

1

(Π2.7)

#

Ετσι για τα εχίχεδα μέχρι του 0,1%ν ελάχιστα ρρη Ν μχορουν να υχάρξρυν διαλυμένη. Κατ' αυτόν τον τρόκο, για
χεριεκιικοτητβς βαναβίου στην περιοχή των 0,1% V η περιεκτικότητα οε Ν μκορεΐ να είναι μέχρι και 0,042% Ν ή
420 ρρτη Ν.

*

Για το Μ» (νώβκ>), η κατακρήμνιση νιτριδίων του είναι ακόμη «κ» καλυιιλοκη καθόσον επηρεάζεται και από την
κατακρήμνιση σύνθετων μορφών καρβονπριδίων Ν6(€,Ν). Η κατακρήμνιση γίνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες στον
«χηενίτη. Γενικά όμ«»ς φαίνεται ότι για περιεκτικότητες 0,05%Ν& κεράτου, τη άζωτο μκορεί να βρίσκεται στα εκίιτεδα
των 0,022*Λ Ν ή 220 ρρπ Ν.

Οι ανωτέρω θερμοδυναμικοί ισχυρισμοί επιβεβαιώνονται και από πλευράς κινητικής. Για τα στοιχεία εκτός τον βανοδίου ο
σχηματισμός νιτρι&ίην συμβαίνει στον ωστενίτη σε υψηλότερες θερμοκρασίες. 1 1 ταχύτητα διάχυσης τον στοιχείων αυτών
και τον αζώτου στον γ-Ρ« είναι ο μηχανισμός ίου ελέγχει την αντίδραση. Ο συντελεστής οΊαχύβειας του αζώτσ» στον γ-Ρβ
στους Ι050°ε (1323 Κ) είναι: Ο 2,12 ΙΟ'" η'/βα:. Ακόμη και για μεγάλους κόκκους «στενίτη, της τάξεης των 300 μη», ο
απαιτούμενος χρόνος για ιη δώχυση ίου αζώιον αχό το κέντρο ενός κόκκο» στα όριΑ το» δίνεται ακό την ιτροσεγγιστική
σχέση:
(Π2-8)
και ισαύται «ρος 4,5 ιηΐο, χρόνος εκαρκής για να συμβεί το φαινόμενο <πο φούρνο αναπυρακτώσείος,
Για το βσνάδιο, η κατακρήμνιση γίνεται στον α-Ρ« τη στιγμή της θερμής έλασης κατά αχό τους 700*0 (973 Κ), όταν φυσικά
έχίΐ ήδη λάβει χώρα η εκλέκτυνοη κόκκων λέγφ της μηχανικής καταπόνησης τον υλικό» ακό τη μεγάλη ί«ίβ»ση της
διατομής τον χροΤάντος. Ιτις θερμοκρασίες αυτές ο συντελεστής διαχύσεως του αζώτου στον α-Γ« βίναι περυτου 0 = 2,5 10"
" πι /ί«. Ακόμη και για μεγάλους κόκκους φερρίτη, της τάξΕίος των 50 μιπ (γη μιχροκρα|ΐατ«»μένους χάλυβες), ο
απαιτούμενος χρόνος για τη διάχυση το» αζώτου από το κέντρο ενός κόκκου στα όρια του «ου δίνεται αιιό την ιφοσεγγισηκή
σχέση (Π2-8) ισούται χρος 6,5 »βο, χρόνος ικανός για να συμρΥΙ το φαινόμενο κατά τη διάρκεια της θερμής έλασης,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 (Πληοο·οριακ6) : ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
1

ΙντορικΛ

Οχως είναι γνηκττό, η χρήοη της ραδιενέργειας σε κόλλες εφαρμογές (ερπυνητικές, διαγνωστικές, θεραπευτικές,
τεχνολογικές, στρατιωτικές) έχει αυξηθεί με αλματώδεις ρυθμούς κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Η χρησιμοποίηση
τεχνητών ραδιενεργών υλικών καλύπτει σήμερα σχεδόν όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας από την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (χιιρηντκοί σταθμοί), τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών (πυρηνική ιατρική), τις
εφαρμογές στην έρευνα και βιομηχανία (μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμοί» υλικών, υψηλής ακρίβειας συστήματα
μέτρησης) έως και πρακτικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής (ανιχνευτές καπνού).
Η ευρύτατη χρησιμοποίηση των τεχνητών ραδιενεργών υλικών εκτός από την θετικότατη συμβολή τους στην εξέλιξη του
τεχνικού πολιτισμού, είχε, όπως βίναι γνωστό, κόλλες αρνητικές επιπτώσεις όταν τομέα της ανθρώπινης υγείας,
προερχόμενες όχι μόνο από την υπερβολική, καταχρηστική και χωρίς μετρά προφύλαξης χρήση, αλλά και αχό την
ανεξέλεγκτη διάθεση τους απ6 τους χρήστες μετά τη λήξη της λειτουργίας πης.
Παρά τα λαμβανόμενα μέτρα από τους εθνικούς φορείς ελϋγχσυ των ραδιενεργών πηγών, είναι αναπόφευκτη η αδυναμία
πλήρους ελέγχου της αγοράς, διακίνησης, χρήσης και απόρριψης τους. Η κστασταοη επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια λόγιο
το>ν ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, ενώ η χρόσψατη διεθνής εμπειρία
απέδειξε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική ούτε στις θεοφούμενες χώρες υψηλού εηχέδσν ελέγχου (11.11.Α., Βρετανία,
Γαλλία, Γερμανία...).
Υπολογίζεται ότι περισσότερες αχό 2.ΛΟΟ.ΟΟΟ ραδιενεργές χηγές χρησιμοποιούνται σήμερα νόμιμα σε όλο τον κόσμο.
Σύμφβνα με μετριοπαθείς εκτιμήσεις τουλάχιστον 40 · 50 πηγές χάνονται κάθε χρόνο!
Τα κυριότερα φυσικώς ραδιενεργά στοιχεία είναι τα ονράνκ) (Ι/), ράδιο (Κ»), θόριο (ΤΗ) και κάλιο (Κ), ενώ στα βασικότερα
τεχνητώς ραδιενεργά στοιχείο συγκαταλέγονται τα καίσιο (Ο), κοβάλτιο (Ο), αμερίκιο (Αιη), ιρίδιο (ΪΓ) κκι στρόντιο (8ί).

2

Η ραοιενέρναα *τ^ ρΐθ|Μ|χαν(α χάλυβα

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη ραδιενεργών πηγών ή/και αποβλήτων δημιουργεί κατά τα τελευταία 10 έτη προβλήματα στις
βιομηχανίες χάλυβα και ιδιαίτερα «τις χαλυβουργίες ανακύκλωσης παλαιοσιδήρου {χαλυβουργίες χοι> χρησιμοποιούν
ηλεκτρικονς κλιβάνοος τήξης). Το πρόβλημα εντοπίζεται στην λιθανοτητα, έστω και πάρα πολύ μικρή, ύπαρξης ραδιενεργών
υλικών στον παλαιοσβηρο. με πιθανά επακόλουθα την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο, καθώς και την παρουσία
ραδιενέργειας στα προϊόντα ή/και στα παραπροϊόντα της βιομηχανίας.
Τα πρώτα περιστατικά ανίχνευσης ραδιενέργειας σε παλαιοσΐδηρο εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας τον *80 «ε
χαλυβουργίες των 1 Ινωμένων Πολιτειών και της Σονηδίας και αφορούσαν ραδιενεργά απόβλητα σχ6 την χρώην Σοβιεηκή
Ενωση. Οπως ήταν φυσικό τα μέτρα πρόληψης στράφηκαν προς τον έλεγχο την αποβλήτων πυρηνικών εργοστασίων,
ιδιαίτερα για τον παλαιοσίδηρο προέλευσης ανατολικής Ευρώπης. Σύντομα όμως έγτνε κατανοητό, με τη χρήση και των
σύγχρονων μέσων ανίχνευσης που σιο μεταξύ αναπτύχθηκαν, ότι εν δυνάμει πηγή κίνδυνου, ίσως και μεγαλύτερης
σπουδαιότητας, αποτελεί ο παλαιοσίδηρος οποιασδήποτε προέλευσης, λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης ραδιενεργών
πηγών.
Τα συχνότερα εμφανιζόμενα στον ίτοληιοσίδερο ραδιενεργά ισότοπα είναι το €ο-υΌ, Ο-137, Κβ-226, ΤΙι-232, 11-23·, Αοι241 και ίΓ-192. Προέρχονται κυρίως από πηγές που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική (όργανα διάγνωσης, θεραπείας,
ραδιογραφίκες κάμερες κ.α.) και στη βιομηχανία (όργανα μέτρησης διαστησοον), καθώς και από προστατευτικά
περιβλήματα των παράπονο πηγών.
Εκτός αχό τα παραπάνω τεχνητός ραδιενεργά υλκά, εμφανίζονται και τα φυσικώς ραδιενεργά υλικά - ΝΟΚΜ (ΝαΚιηΤΙν
ΟοαίΓπηκ ΚκΗοβοιΐνβ Μ·*π·Ι*), τα οποία ακοτελουν, συνήθως, συγκεντρώσεις ραδιενεργού υλικού πάνω σε μεταλλικές
επιφάνειες, όπως π.χ. «ε αγωγούς πετρελαίου, αντλίες υγρών και εναλλάκτβς θερμότητας.
Από το (983 έως σήμερα υπήρξαν σε όλσν τον κόσμο, περισσότερες από 60 καταγεγραμμένες περιπτώσεις επιβάρυνσης
εγκαταστάσεων παράγωγης χάλυβα ριε ραδιενέργεια. Τα συνολικά έξοδα καθαρισμού των εγκαταστάσεων, απώλειας
παραγωγικού χρόνου και διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων, που προέκυψαν για τη βιομηχανία χάλυβα υπολογίζονται σε
περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μέτρα (λέγχίΜ

Την τελευταία δΕκαετία έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα ευαίσθητα και αποτελεσματικά όργανα ανίχνεοσης, «ντοησμού και
μετρηοης της ραδιενέργειας οτον χαλαιοσΰηρο και οτον χάλυβα. Η βιομηχανία χάλυβα μβ τη χρησιμοποίηση τονς
αχοβλέ**! οε χρώτη φάση στην αντχνευοη ραδιενεργών υλικών στον «πλαιοσίδηρο και στην ακομόναχτή τους ιτριν
εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία, και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατά (κερυτταβη πηγής με ισχορή
χροσταιενπκή εχένδνσΐ|) στον εντοχισμό και απομόνωση τους κατά ιη διάρκεια της παραγ«Φγής.
Με τη χρήση το»ν παραπάνω οργάνων η βιομηχανία χάλυβα αποσκοπεί:
• στην «ροσιασία τον προσωπικον
• στην αχοφογή ειηβάρννοης με ραδιενέργεια τον καραγομενων χαλύβων
• στην προστοσία ίου ιτεριβάλλοντος (ακοφυγή επιβάρυνσης με ραδιενέργεια ίων ααραιιροΤόντίΒν)
Τα μέτρα κρόληψης και κλέγχρν χον λαμ)1άνοντ«ι στις χώρες της Δντικής Ευρώπης και τις Ην<αμένες Πολιτείες
περιλαμβάνουν σε πρώτη φάση τον έλεγχο του καλαΐοοιδήρου (πιστοποιητικά αχαλλαγής αχό ραδιενέργεια για τον
εισαγόμενο, έλεγχος του στην είσοδο του εργοστασίου κυρίως με υβερειχιίσθηιοικ; σταθερούς ανιχνευτές) και σε δβυτερη
φΑση τον έλεγχο κατά τη διάρκεια χαραγαγής το» χαλιφα (έλεγχος κα» κροσδιορκιμός ραδιενεργον) ενεργήτητας ανά
παρτίδα με εργαστηριακό μετρητή ραδι Ενέργειας).
Ακο Μ χαρακάνα μέτρα έλεγχο» ιδηΐίφα σημαντική αχοδεικνόεται οτην χράξη η χρήση ττον σταθερών ανιχνευτών για την
ανίχνευση ραδιενέργειας στον ηαλακχτίδηρο, κατά την είσοδο του ατό εργοστάσιο. Η αόξηση τσα εντοκκιμαϋ ραδιενεργών
υλικών στον καλαιοσίδηρο,τα τελευταία 10 έτη, είναι θεαματική και συνδέεται πμεσα με ιη χρησιμοποίηση, α*6 το 1988,
των «ταθερών ανιχνευτών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ίΠλ«οο·(ΜΗακ6>: ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
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Συγκόλληση με <ππνβηριβμούς (ίΙβίΚ ΐνεΜΙης)

Μ σνγκόλληοη με βπτνβηρισμούς (ίΐβίΐι νκ!αϊη£) γίνεται ης εξής: Οι δύο ράβδοι που πρόκειται να συγκολληθούν
συσφίγγονται η κάθε μία χωριστά σε μία διάταξη με σιαγόνες, η οποία ευθυγραμμίζει τα προς συγκόλληση άκρα και το
φέρνει σε επαφή, χωρίς όμως νβ ασκεί πίεση. II διάταξη συνδέεται με το δευτερεύον κύκλωμα μετασχηματιστή.
Μ συγκόλληση γίνεται σε δύο διαδοχικά στάδια: Στο κρωτο (στάδιο θέρμανσης) εφαρμόζεται ηλεκτρική τάση και οι ράβδοι
συμπιέζονται προοδευτικά με τη βοήθεια κινούμενης διάταξης, ώστε το ηλεκτρικό κύκλωμα αποκαθίσταται μέσω λίγων
σημείων της επιφάνειας συγκόλλησης πσν> προεξέχουν, όχου η κυκνοτητα του ρεύματος είναι μεγάλη. Δημιουργούνται τότε
τοπικοί σπινθηρισμοί (ίτ*ίΗ«ϊ) «ο» προκαλούν τήξη και εκτινάξεις πυρακτωμένου μετάλλου.
Οταν το τήγμα έχπ αρχίσει να ξεχειλίζει αχό την περιφέρεια της διατομής και η επιφάνεια έχει φθάσει στη θερμοκρασία
συγκόλλησης, τότε, σ' ένα δεύτερο στάδιο διακόπτεται η «φαρμογή της ηλεκτρικής τάσης, και με μία ταχεία κίνηση
εφαρμόζεται ισχυρή συμπίεση, οπότε επέρχεται αυτογενής συγκόλληση (Γοτ£Ϊπ£ «
Λίπη η τεχνική λέγεται "ψυχρή συγκόλληση με «χτνβηρΜηιοος" εκειδή δεν χρησιμοποιεί προθέρμανση των άκρων. Το
μειονέκτημα της είναι ότι απαιτεί χολή μεγάλη ισχύ.
Υπάρχει και η παραλλαγή της "θερμής συγκόλλησης με σπινθηρισμσύς" όπου τα άκρα προθερμαίνονται αχό βξβτζρική πηγή
ή αχό ηλεκτρικούς παλμούς.
Η τεχνική δεν μ*αρε( να εφπρμ<κ?θε{ Λίαν η περιεκτικότητα τσ^
Ο φνσφόρος δεν πρέχει να υπερβαίνει το 0,06% και το θείο ίο 0,05%.

κατ'άλλουςτο 1,2%.

Επίσης η τεχνική με προθέρμανση (Οφμή) δεν επιτρέπεται νη εφαρμοσθεί σε χάλυβες «ου έχουν διαμορφβιβεί εν ψυχρώ.

Τα άκρα που θα συγκολληθούν πρέπα να κηθαρισθούν καλά, καΟιίις και « χεριοχές σύσφιγξης |ΐε τις σιαγόνες, ακ' όπου
διέρχεται το ρα»μα.
Οι σιαγόνες πρέχει να βρίσκονται σε νχόσταση από τη συγκόλληση Ιση με Ι, Λ έως 2 φορές το πολύ τη διάμετρο τον
ράβδων,
Οι σπινθηρισμοί στη διάρκεια του στκβίσυ θέρμανσης καταναλώνουν ένα μήκος Ισο προς το 0,5 τΐ)ς διαμέτρου της ράβδου
οίον δεν υπάρχει προθέρμανση και προς το 1 ,5 της διαμέτρου της ράβδου όταν υπάρχει προθέρμανση. Η απόσταση μεταξύ
την δύο διατομών παο συγκολλούνται είναι 5-7 πιπί.
II αηαηουμενη ισχύς είναι Της τάξεως του 0,025κ ν/τητη1 της διατομής ΚΠΛ η πίεση σφυρηλάτησης αερικού 60 ΝΛηπι1.
Η μηχανή φέρει ρυθμιζόμενο μετασχηματιστή και η επιλογή της έντασης και τάσης γίνεται μέσω διαγραμμάτων συναρτήσει
της διαμέτρου των ράβδων. Προτιμώνται οι αυτόματες μηχανές.

2

Σνγκόλληβη ρε β^υτίοσΐ) (οίινΟλιψη) και αέριο

II συγκόλληση με συμπίεση και αέριο (ρτεΗΐΐΓβ-βΗϊ ννεΜίη^} είναι παραχλήσια με την προηγούμενη, με τη διαφορά ότι η
θέρμανση των προς συγκόλληση βπιφονειών γίνβται με τη βοήθεια οξυακκτυλενικής φλόγας.
Οι δυο ράβδοι συσφίγγονται η κάθε μία χωριστά σε μία διάταξη με σιαγόνες, η οκοία ευθυγραμμίζει τα χρος πυγκόλληση
άκρα συγκρατώντας τα σε κάκου απόσταση.
Η συγκόλληση γίνεται σε δύο διαδοχικά στάδια: Στο πρώτο (στάδιο θέρμανσης) εφαρμόζεται θέρμανση στο διάκενο με ιη
βοήθεια καυστήρων οξυγόνου -ασετιλίνης σε κυκλική διάταξη γύρω ακό τις ράβδους μέχρι να επέλθει τήξη των ράβδων.
Τότε, σ' ένα δεύτερο στάδιο (σφυρηλάτησης) με μία ταχεία κίνηση εφαρμόζεται ισχυρή συμπίεση, οπότε επέρχεται
αυτογενής συγκόλληση. Τότε μόνον διακόπτεται η λειτουργία των καυστήρων, η οχοία πλην της θέρμανσης εξασφαλίζει και
την προστασία ταυ μετάλλου από την περιβάλλουσα ατμόσφαιρα.
Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η χαμηλή επένδυση σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική, ενώ το κόστος λειτουργίας
Είναι παραπλήσιο.
Η καραγΜίγικότητα είναι περίπου 10 συγκολλήσεις την ώρα, ανάλογη προς την προηγούμενη τεχνικη/Έίνκι ιδιαίτερα

4424

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ν 12 πιπί.
Πρέπει η θέρμανση να επιτυγχάνεται γρήγορα, διότι η παρατεταμένη θέρμανση οδηγεί Μ ϋψαση της θερμοκρασίας σε
μεγάλη αχόσταοη αχό τη βνγκολληση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αντοχής, ιδιαίτερα γη ράβδους χαι> έχουν
διαμορφωθεί εν ψυχρώ,
Οι ράβδοι «οο θα συγκολληθούν κόβονται με καλό ψαλίδι, «ριόνι ή τροχό. Τα άκρα τους δεν κρέχει να παρουσιάζουν την
χαραμικρή κάμψη.
Η ολύσταση μεταξύ των απέναντι σιαγόνων )τρέικι να είναι κερίπον 4 φορές τη διάμετρο της ράβδου.
Κ αχοσταση μεταξύ τον άκρων χρεχει να είναι χερίχου το 1/10 της διαμέτρα» της ράβδου μέχρι διάμετρο 30 πιτί και 3ΠΤΓΠ
για μεγαλήιερες διαμέτρους.

3

Σηιιειακή οτγκάλληηη μί αντίΐττοκτη

Η μέθοδος αυτή. αν δεν αχαγαρεύΐται η χρήση της στο εργοτάξιο, λόγω του σκαηοίι μενού σταθορού εξοπλισμού προορίζεται
ουσιαστική για χρήση στα εργοστάσιο ή στις εχιχειρήσεις διαμόρφωσης οπλισμού.
Για την εκίτευξη αναχαραγαηΊσιμότητας τ<ον αποτελεσμάιαιν της σνγκοΧΧηοης Κ|>έπει να ελέγχονται και προκαθορίζονται
το ρεύμα συγκόλλησης, ο χρόνος συγκόλλησης και η δύναμη του ηλεκτροδίου. Ι'ι' αυτό κρέχει να χρφίιμακοισύνηα μόνο
μηχανές με αντΛματο έλεγχο. Το σΛστη)ΐΛ θα κρέπα να έχει δυνατότητα μετα&ρμανσης της συγκόλλησης.

ΦΕΚ361
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1

Γενικότητες

α) II παραλαβή του τοποθετημένου οπλισμού είναι ο τελευταίος κρίκος μιας μακράς και υπεύθυνης αλοσίδας μελέτης και
κατασκευής του έργου. Γη την αποτελεσματικότητα τον έργου όλοι οι κρίκοι Είναι ισοδύναμοι: Κομμιά σοφή μελέτη
δεν μπορεί να αντισταθμίσει μια εσφαλμένη τοποθέτηση οπλισμού.
β) Επομένως, η παραλαβή το» οχλισμοϋ είναι μια χολυ κρίσιμη τεχνική φάση, η σικ&ι απαιτεί:
• Εγκαιρη πβρακολβ&βηση των εργασιών διαμορφώοεάς το», κατά τις απαιτήσεις των Κανονισμών και της μελέτης
• Ευμέβοβη εργασία ελέγχου, υπομονή και επιμονή στην αναζήτηση ίων λεπτομερειών, και εχάρκεια διαθέσιμου
χρόνου
• Βοηθητικό προσωπικό για την εκτέλεση των μετρήσεων και συμπαράσταση στην εντοκΜη τυχόν κακοτεχνιών
• Οργανα μετρήσεως (άκαμπτης και εύκαμπτες μειρσταηΊες, χαχύμετρα για την -προσεγγιστική- μέτρηση
διαμέτρων, ενδεχόμενος φωτογραφική μηχανή).
Κατά την παραλαβή του οπλισμού είναι σκόπιμο να Επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων ως χρος την
προδιαγραφόμενη αχό τη μελέτη κατηγορία χαλύβων και τις λοιχές τους ιδιότητες, από τα τυχόν απαιτούμενα
πιστοποιητικά προελεύσεως ή δοκιμών.
θα ελέγχεται επίσης η καθαρότητα των οπλισμών αχό τυχόν σκουριές ή λαδιά ή άλλες ακαθαρσίες.
γ) Σε κερΐπιωση απαιτούμενων διορθώσεων του οπλισμό» (ή και κλήρους απορρίψεως τμήματος ή συνόλου), οι αντίστοιχες
παρατηρήσεις και απαιτήσεις εγγράφονται στο Ημερολόγιο του Εργου. Λν οι παρατηρήσεις είναι δυνατόν να
ικανοποιηθούν άμεσος, παρακολουθείται επί τόπου η συμμόρφωση ή χορηγούνται οι κατάλληλες οδηγίες στο βοηθητικό
χροσΦΑΐκό της εχίβλεψης και τον εκπρόσωπο του εργολάβοι».
δ) Με το πέρας της παραλαβής τοποθετημένου οπλισμού ή εκαναπαραλαβής οΊορθαιθέντος, δίνεται κντολή συνεχίσεως «αν
εργαοιών ίδιαστρώοεως σκυροδέματος) ή, όπου απαιτείται, συντάσσεται Πρωτοκολλά Παραλαβής Αφανών Εργασιών
με βάση τους Πίνακες Ανακτνγματων Οιλκτμών στο οκοΕο, ενδεικτικώς, σημειώνονται και τα ακόλουθα:
•
•
•
ϊ

Στοιχεία του συνολικού έργου και του ίλεγχθέντος τμήματος
Ονόματα εκπροσώπων κατασκευαστή και επιβλέποντα που παρέστησαν και ονννχοΥράφονν το Πρωτόκολλο
Τυχόν υπάρχουσες παρατηρήσεις.
Ευστάθεια και ακεραιότητα τοποθετημένοι} οχλισμού

α) Ελέγχεται η ικανότητα των ράβδων να μη μετακινηθούν και των κλωβών να μην τταραμορφηθούν, «ς σύνολο ή ως μέρη,
ακ' τις θέσεις όπου έχοον τοποθετηθεί, λόγω:
• Του βάρους των τεχνιτών και του εξοπλισμού
• Τυχαίων προσκρούσεων οπή εργαλεία ή μηχανές
• Του βάρονς και της κινήσεως τον σκυροδέματος καθώς εκχυνεται
ον δονητών.
Ρ) Προς τούτο ελέγχονται:
• Ία δεσίματα των ράβδων σε επαρκώς αντικροσωχεοτικό δείγμα ανά περιοχή
• Η επάρκεια και η ακεραιότητα των «ΰγκολλήοεων (αν υπάρχουν)
• 1 1 οτήριξη τιον κλοιβών ή των ράβδων στον πυθμένα του ξυλοτήπσυ ή ΐ) ανάρτησή-τους άκσυ είναι αναγκαία
• (Ι επάρκεια των διαδρομών εργασίας (περάσματα, προσωρινές γεφυρώσεις) που ακαιτούνπη κάνη αχ' τοος
κλωβούς για την ευόδωση" της σκυροδκτήσεως χωρίς να κινδυνεύει η ευστάθεια και η ακεραιότητα του σ*λισμοό
• II επάρκεια διόδων των δονητών «υμπηκνώσε<ος ίου σκυροδέματος χωρίς να χρειασββί η ανεξέλεγκτη διάνοιξη
τέτοιων διόδων κατά τη διάρκπκι σκνροδετήσεως.
3

Γεωμετρία ράβδων ΟΛλιομού

Προς τοι'ιτο ελέγχονται τα ακόλουθα:
α) Διάμετροι και αριθμός ράβδων
β) Αποστάσεις ράβδων οριζοντίως και κατακορόφως
γ) Τοποθέτηση τυχόν "ομάδων 06^1^"
δ) ΕυΟνγραμμΙα ράβδων (αποφυγή αθέλητων καμπυλοτήτων ή τσακισμάτων εκτός της περιοχής αγκυρωσεων)
ε) Λνε|ΐκόδιστο πέρασμα ράβδων α« θέσεις διασταυρώσεων και κόμβων,
στ) Ορθότητα ματισμάτων και αναμονών

/-. 1''?' -,- :"·ν

\! \

ζ) Ορθότητα κλεισίματος και αγκυρώσεων συνδετήρων και συνδέσμων (κ.χ. ω άκλο γάντζο 135°) κσ^χιτάβαρκης επαφής
τους με τους διαμήκεις οπλισμούς,
'^' ' ' ' '
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α) Ελέγχοοι το αχομενον «αχός το» χροστεβηοσμεναυ σκυροδέματος παν», και» ή ίΟιλα στους ακραίους ακλισμοός.
ιίκηβ να χροσΐατβύονται βκβρκώς από τη διείσδυση εξωτερικών βλαιττικών υγρών ή αερίνν, και νο ϋηθέτονν την
αναγκαία συνάφεια.
ρ) Προς τοότσ ελέγχονται;

•

Οι αποστάσεις των "οκραίων" οπλισμών (διαμηκών ή συνδετήρων ή των αγκνρώβεων αντάν) αχό το καλουχι ή
αχό την ιδεατή τελική εκών» εηφανειατοο σκυροδέματος
• Η εχαρκεη των αντίστοιχων ακοστατήρβ», σε αριθμό και αντοχή και η καταλληλότητα του υλικού τους.
Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται οε ε»ταρκώς μεγάλο χλήβος ράβδων και θέσεων μέσα βε καφέ δομικό «τ«χε(ο, ώοτε να
θεωρείται εξασφαλισμένη η αντηροσωιιευιικοτητα αυτών ίων ελέγχων. Το χλήθος αυτ* είναι αντίστροφη
εμκειρΐσς και της ικανότητας τον ελέγχοντος.

Ο καραλαμΡσνων έχει εκίσης το δικνίΜμα, χρηοιμοικχώντας τη γνώση και την εμπειρία του, να υποδείξει τυχόν εμφανή
ανεκαρκεια οπλίπεως, και να εισηγηθεί εγγράφως και προφορικώς ή και να επιβολή άμεσος οπίόοοο, τις «χετνώς
συμπληρώσεις · ιδίως σε τοπικούς δευτερεύοντες ακλισμούς (όιτως άοκλες ίΐεγΑλων (ιαστάβεαν γωνίες
βοηθητικοί οκλιομοί, κ.ά.) ανεξαρτήηος και χέρα αχό τις ανατροφές των σχεδίην ξυλοτύπαιν της μελέτης.

Ο Κανονισμός ΤεχνοΛνγΙας Χαλίβοιν (ΜΜψοδ ΣκοροΜμαιος (ΚΤΧ) σννήχθηκ από Επιτροπή χον συγκροτήθηκε με την
614/28666/17.12.99 ΑΧΟΦΜΙ το» Υψοπση(ήού ΠΕ.Χ8.ΑΕ. κ.Χρ(σταν Β<φεΜ[ και Λεησάρησε Λ» ΚΕΛΕ ιηα
ήταν οι;
Ι.

Σωτήριος Τκααέρης

3.

Γεώργιος Βαρσοφάκης

Χημικός Μηχανικός όιευΟυντής στο ΚΕΔΕ, ΠρΑκ&ρος της Επηρσχής
Χημικός Μηχανικός στο Εργαστήριο λίειάλλων η>θ Κ.ΕΑΕ
Αν. Καθ. Παν. Αθηνών - Πρόεδρος τον ΕΛΟΤ
Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής

5.

Κ«ον/νος Μάμαλης

Μηχπνοΐόγος Μηχανικός στη Χαλυβουργία Θεσσαλίας
Δρ ΜπαλΛαοργός Μηχανικός

σιηΣΙΑΕΝΟΡ

7.

Πκναγ. Μαιψακόής

9.

Σαράντνς Μοσγιάκος

Μειαλλοοργός Μηχανικός <πο Εργαοτήρκ» Μετάλλων τοο ΚΕΔΕ

9.

Γεώργιος Μπάτης

Δρ. Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθ. Ε.Μ.Πατον Τομέα Εχητήμης και
Τεχνικής των Υλικών

Μεταλλουργός Μηχανικός στη θώραζ Αντισκιομιχή

Δρ. ΑΙεταλΛίΜίργός Μηχανικός. Καθ. ΕΜΠ στον Τομέα Μεταλλουργίας και
Τϊχτ. Υλικών, Εργαστ. ΣνγκπΜήοκαν
II. Αλέξανδρος Πλάκας

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Α&κτορας ΕΜΠ στον Τομέα Αομουτατικης.
Εριασι. Οκλαμ. Σχοροδέματος

Π Παναγιώτης Σιπμάνης
13. Βααίλεης Σκαράακ
14. Σιολιανός Σοότης

Δρ. Μεταλλουργός στην Ελληνική Χαλνβοοργία

1ί. Θεοδόσιος Τάοιος

Πολιτικός Μηχανικός, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ σων Τ<ψέΛ Αομοσνχτικης,
Εργαατ. Οχλιομ. Σκυροδέμαηχ;

16. Κων/νος Τρέζος

Πολιτικός Μηχανικός, Εχικ. Καθ. ΕΜΠ στον Τ'ψΙηΔομοονχηκής,
Εργαστ. Οπλιομ. ΣκιφοΛίματος

17.

Πολιτικός Μηχανικός, Εκ. Σαν. Καθ. ΕΜΠ στην Τομέα Δομοσνχηκής,
Εργνπ. Οχλίαμ.

Χη/<ικός στη Χαλιφουργική
Μεταλλουργός Μηχανικός, ΕΔΠ ΕΜΠ στον Τομί;α Μεταλλουργίας και
Τεχν. Υλικών, Εργαστ, Συγκολλήοΐων

