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    Η ΥΤΣΗΡΙΑΚΗ 

 

                                          Αιιά 800 ρηιηόκεηξα ηδεξνηξνρηώλ  ρξεηάδεηαη ε Διιάδα. 

                                           

 

          

 

 

 

     Η αλαθύθιωζε δίλεη Αλάπηπμε ζην Διιεληθό ρπηήξην. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ιμερα ςτθν Ελλάδα ο ΕΡΓΟΕ, θ 

ΜΕΣΡΟ Α.Ε. και ο ΠΡΟΑΣΙΑΚΟ Α.Ε. 

βρίςκονται ςε ζνα οργαςμό καταςκευισ 

νζων ςιδθροτροχιϊν κακϊσ και ςυντι-

ρθςθ αυτϊν .  Για να γίνουν αυτζσ κα 

χρειαςτοφν περίπου τθσ 260.000 κομ-

μάτια ςιδθροτροχιάσ  βάρουσ περίπου 

18.200 τόνων. Η παραγωγι των ςιδθ-

ροτροχιϊν ςυμπλθρϊνει μια μεγάλθ 

ανάγκθ ςτον χϊρο του ςιδιρου τα 

 τελευταία 10 χρόνια που ουςιαςτικά 

άρχιςε να αναπτφςςεται το Αττικό 

μετρό ο Προαςτιακόσ και θ ανακα-

ταςκευι του ςιδθροδρομικοφ δικτφου. 

Εάν δε αναλογιςτεί  κάνεισ και τθν 

δθμιουργία ΜΕΣΡΟ ςτισ γειτονικζσ μασ 

χϊρεσ όπωσ θ Βουλγαρία, τα κόπια, 

τθν ερβία, Αλβανία καταλαβαίνει τον 

όγκο μετάλλων που κα χρειαςτεί.  

*ΕΛ 3+ 

 

 

FOUNDRY SOLUTION                                                               

32, ΠΑΝΟΡΜΟΤ 11523-ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                          

ΣΗΛ: 210-6400983-4 

FAX:2106466084                                                                                                                              

mail:chenco@otenet.gr                                                                                                                                                           

www.chenco.gr 
From 1962 

Παξάηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηωλ Πεξηθεξεηαθώλ Δπηρεηξεζηαθώλ 

Πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. 
 

Σο 2008, παριχκθςαν παγκοςμίωσ πάνω από 1,4 
διςεκατομμφρια τόνοι μετάλλων – διπλάςια 
ποςότθτα από ότι ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970 
και πάνω από εφταπλάςια ςε ςχζςθ με τθ δεκαετία 
του 1950. Από τα μζςα του εικοςτοφ αιϊνα, ζχουν 
παραχκεί ςυνολικά 40 δις. τόνοι μετάλλων. Σο 
νοφμερο αυτό περιλαμβάνει το αλουμίνιο, το 
αρςενικό, το κάδμιο, το χρϊμιο, το χαλκό, το χρυςό, 
το μόλυβδο, τον ψευδάργυρο, το νικζλιο και το 
χάλυβα (ατςάλι).Ακολουκϊντασ ςτακερά ανοδικι 
πορεία από τα χρόνια τθσ μεταπολεμικισ εκρθκτικισ 
ανάπτυξθσ μζχρι το 1974, θ παγκόςμια παραγωγι 
μετάλλων ςτακεροποιικθκε για τα επόμενα 20 
χρόνια. Όμωσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 
ξεκίνθςε μια νζα διόγκωςθ του τομζα, πολφ 
ταχφτερθ από τθν προθγοφμενθ. Η κινθτιριοσ 
δφναμθ πίςω από αυτι τθ δεφτερθ διόγκωςθ 

 

ιταν κατά κφριο λόγο θ δραματικι ανάπτυξθ τθσ 
Κινεηικισ οικονομίασ. Η αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ 
μετάλλων ιταν επίςθσ υψθλι ςτθν Ινδία και τθ 
Νότια Κορζα, αλλά οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ ιταν 
πολφ μικρότερεσ από ότι ςτθν Κίνα Η μζςθ κατά 
κεφαλιν χριςθ μετάλλων ανζβθκε από τα 77 κιλά 
που ιταν το 1950 ςε 165 κιλά το 1975 και ςε 213 
κιλά το 2008. Ωςτόςο αυτοί οι παγκόςμιοι μζςοι 
όροι αποκρφπτουν το γεγονόσ ότι θ κατανάλωςθ 
μετάλλων είναι ακόμθ  ςυγκεντρωμζνθ ςε ζνα 
μικρό αρικμό χωρϊν. Για παράδειγμα, θ κατά 
κεφαλιν κατανάλωςθ μετάλλων ςτισ Η.Π.Α. το 2008 
(380 κιλά) ιταν περίπου 9 φορζσ μεγαλφτερθ από 
τθσ Κίνασ και 15 φορζσ μεγαλφτερθ από τθσ 
Ινδίασ.*ΕΛ 2+ 

                          

Όπωσ διλωςε το Τπουργείο Ανάπτυξθσ θ  νζα 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

προτάςεων για το Πρόγραμμα ενίςχυςθσ Μικρϊν 

και πολφ Μικρϊν Επιχειριςεων που δραςτθριο-

ποιοφνται ςτουσ τομείσ Μεταποίθςθσ, Σουριςμοφ, 

Εμπορίου & Τπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο των 

Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων  

 

του ΕΠΑ 2007-2013, είναι θ 18θ Δεκεμβρίου 2009, 

όπωσ ορίςτθκε με τροποποίθςθ τθσ ΚΤΑ που 

υπεγράφθ τθν 30/09/2009. Σα διακζςιμα κεφάλαια 

του Προγράμματοσ είναι   20,4 δις. Ευρώ και είναι 

προσ διάκεςθ από το 2007 και μζχρι το 2013. 

 

http://www.cemafon.org/
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                                                    Μεραλέο δεκηνπξγίαο ρειώλαο  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                        Γηεζλήο Δθζέζεηο  

Metals Minerals Manufacturing Expo 2009 

[November 14, 2009 - November 17, 2009] 

Metal Expo 2009 

[November 10, 2009 - November 13, 2009] 

Metalform USA 

[November 15, 2009 - November 18, 2009]  

Zak Aluminium and Extrusions Expo 2009 

[December 3, 2009 - December 6, 2009] 

Steel and Power - National Expo  

[December 25, 2009 - December 27, 2009]  

 

Η ΥΤΣΗΡΙΑΚΗ 

Ιδιοκτηςία: 

CHENCO 

MHXANHMATA 

ΧΥΤΗΡΙΩΝ  

ΕΚΔΟΤΕΣ: 

Νικόλαοσ Σαχινόπουλοσ 

Άννα Παπαδοπούλου 

Άντα Πανά 

Επιμέλεια Έκδοςησ: 

PARADOX STUDIOZ 

Αχαΐασ 15& Δουκίςησ 

Πλακεντίασ             

Αθήνα 11522 
mail:info@paradox.com.gr  

web:www.paradox.com.gr 
phones: 2106560754               

fax:2106560832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εφημερίδα αυτή είναι 

μη κερδοςκοπικού 

χαρακτήρα έχει την 

μορφή διαφημιςτικού 

έντυπου και δεν 

δέχεται διαφημίςεισ 

από εταιρίεσ ή 

οργανιςμούσ. 

ΣΟΤ ΑΧΙΝΟΠΟΤΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

Ανακυκλϊςιμα μζταλλα είναι το αλουμίνιο, ο ςίδθροσ, ο χάλυβασ, ο μόλυβδοσ, ο χαλκόσ, ο καςςίτεροσ, 
ο ψευδάργυροσ κ.ά. Σα υπολείμματα από τθν κατεργαςία μετάλλων ςτθ βιομθχανία, τα άχρθςτα 
αυτοκίνθτα, τα παλιά μεταλλικά δοχεία μετατρζπονται ςε χριςιμεσ πρϊτεσ φλεσ μζςω μεκόδων 
ανακφκλωςθσ. Σα ςιδθροφχα απορρίμματα αφοφ κακαριςτοφν από λάδια ι και άλλα κατάλοιπα 
τικονται με διάφορεσ μεκόδουσ και δίνουν ωσ πρϊτθ φλθ ςίδθρο ι χάλυβα. Για τθν ανακφκλωςθ των 
μθ ςιδθροφχων μετάλλων εφαρμόηονται διάφορεσ μζκοδοι με ςτόχο τθν απομάκρυνςθ των 
προςμείξεων και με ποιο ςυνικθ τθν μζκοδο του μαγνθτιςμοφ ειδικότερα για τα κουτάκια 
ςυςκευαςιϊν που περιζχουν καςςίτερο. τθν Ελλάδα το 2008 παράχκθκαν 500 εκατομμφρια 
αλουμινζνια κουτιά. Η αξία αυτισ τθσ ποςότθτασ που καταλιγει ςτα ςκουπίδια είναι 7εκατομμφρια 
ευρϊ. Σο ποςοςτό ανακφκλωςθσ αλουμινίου ςτθ χϊρα ςιμερα μασ είναι 35%  και ςε ςυνάρτθςθ με τα  
μζτρα απόςυρςθσ που ζχουν εξαγγελκεί για τα παλαιά οχιματα που αναμζνεται να ξεπεράςουν το 
800.000, καταλαβαίνει εφκολα κανείσ τθν δυνατότθτα που παρουςιάηεται ςτα Ελλθνικά χυτιρια για 
τθν ανάπτυξθ  τουσ ςτον χϊρο τθσ Ανακφκλωςθσ. Επίςθσ θ ραγδαία αφξθςθ των τιμϊν των μετάλλων  
και ειδικότερα του Αλουμινίου, Χαλκοφ , Χάλυβα (παρά τισ εκτιμιςεισ ότι οι τιμζσ είναι διογκωμζνεσ) θ 
ςυνεχιηόμενθ πτϊςθ του δολαρίου και θ  όλο και αυξανόμενθ ηιτθςθ μετάλλων από χϊρεσ όπωσ θ 
Κίνα, Ινδία, Βραηιλία κα φζρουν οικονομικι άνκιςθ ςε όποιον αςχολθκεί αυτά τα χρόνια με τθν 
Ανακφκλωςθ.  

 

http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4658
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4848
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4848
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4848
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4759
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4152
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4185
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=4848
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Σα κεηαιιηθά κέξε ηωλ ζηδεξνηξνρηώλ 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΓΗΡΟΣΡΟΥΙΑ UIC 60 

Θεωξεηηθό Βάξνο αλα κέηξν κήθνπο –G=60,34ργξ/κ       
 

Δκβαδό δηαηνκήο_________________F=78,86 εθ
2                    

 

 Ρνπή αδξάλεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ νπδέηεξν άμνλα x-x  Jx=3055 εθ
4  

Ρνπή αδξάλεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ νπδέηεξν άμνλα y-y  Jy=512,9 εθ
4
  

Ρνπή αληίζηαζεωο ζε ζρέζε κε ηε θεθαιή ηεο ζηδ/ρηαο Wxk=335,5 εθ
3
 

 

 

ΧΗΜΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ΙΔΗΡΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ UIC860V 8 

STELL C Mn Si Cr Pmax Smax 

R0700 0,40-0,60 0,80-1,25 0,05-0,35 - 0,05 0,05 

R0900A 0,60-0,80 0,80-1,30 0,10-0,50 - 0,04 0,04 

R0900B 0,55-0,75 1,30-1,70 0,10-0,50 - 0,04 0,04 

R1100 0,60-0,82 0,80-1,30 0,30-0,90 0,8-1,3 (0,025) 0,03 
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FOUNDRY SOLUTIONS 

TURNKEY SOLUTIONS, ΓΡΑΜΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΤΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΤΣΩΝ, 

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΤΡΝΟΙ, ΓΡΑΜΜΕ ΤΝΕΧΟΤ ΧΤΣΕΤΗ, ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΞΑΕΡΙΜΟΤ & 

ΦΙΛΣΡΑΡΙΜΑΣΟ ΑΕΡΑ, ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ ΑΜΜΟΤ, ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ 

ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΜΗΧΑΝΕ ΚΑΡΔΙΩΝ,  ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

& ΣΗΝ ΝΑΤΙΠΛΟΙΑ , CNC, ΑΜΜΟΒΟΛΕ, ΜΗΧΑΝΕ ΠΛΑΜΑΣΟ, ΚΟΠΗ ΜΕΣΑΛΛΩΝ, 

ΨΑΛΙΔΙΑ, LASER, ΚΟΤΡΜΠΑΔΟΡΟΙ, ΣΟΡΝΟΙ, ΜΗΧΑΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, 

ΦΑΜΑΣΟΓΡΑΦΟΙ, ΚΛΗΡΟΜΕΣΡΑ, ΕΦΕΛΚΙΜΟΤ, ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ, ΑΚΣΙΝΕ X, ΤΠΕΡΗΧΟΙ, 

ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΙΩΜΕΝΟΤ ΜΕΣΑΛΛΟΤ, ΤΛΙΚΑ ΧΤΣΗΡΙΟΤ. 

 

ΧΤΣΗΡΙΟ

ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ

ΤΛΙΚΑΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

► Μηχανήματα χυτηρίου 

► Μηχανήματα κατεργασίας  

► Εξοπλισμός εργαστηρίων 

► Τεχνικές μελέτες 

 

 
Πανόρμου 32  11523-Αμπελόκηποι Αθήνα 
Σηλ: 2106400983-4 Fax: 2106466084 
mail:chenco@otenet.gr 
www.chenco.gr   
 
CHENCO® 
αχινόπουλοσ  . Νικόλαοσ 
 
 

http://www.chenco.gr/

