
Σε 

ςυνεργαςία 

με: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Η ΥΤΣΗΡΙΑΚΗ 

 

                                           

                                           

 

          

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

                                      

 

 

 

 

 

          

 

 

 

     Αζήλα, Ιαλνπάξηνο  20010 Αξ. Φύιινπ 3 Έηνο 1 www.chenco.gr e-mail:chenco@otenet.gr Γηαλέκεηαη Γσξεάλ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

 

Η OxiMaTec GmbH  ήηαν ο νικηηής ηωνEuro Mold 2009  
 
Η OxiMaTec GmbH είλαη ν ληθεηήο ηνπ EuroMold βξαβείνπ ηηο ρξνληάο 2009 . Η επηρείξεζε από ην 

Hochdorf  Γεξκαλίαο, έπεηζε ηελ θξηηηθή επηηξνπή αλάκεζα από πνιινύο top-class ζπκκεηέρνληεο  κε 

ηα θαηλνηόκα ηεο θεξακηθά/ ζύλζεηά πιαζηηθά ηεο γηα ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία. Η Euromold είλαη 

κηα εκπνξηθή έθζεζε γηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζηελ παξαγσγή & δηακό-

ξθσζε πξσηνηύπσλ ζρεδίσλ, ζηελ γξήγνξε δηακόξθσζε πξσηνηύπνπ & ζρεδίαζε,  ηελ εθαξκνζκέλε 

κεραληθή, CAD/CAM/πξνζνκνίσζε/ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα,  ηα θαινύπηα & ησλ ζρεδηαζκόο ηνπο, 

ηηο εξγαιεηνκεραλέο, ηελ εμαζθάιηζε πνηόηεηαο & απηνκαηνπνίεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηα πιηθά θιπ. 

 

Η ηειεηή ησλ βξαβείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2009. Σν 

αζεκέλην βξαβείν θεξδήζεθε από ην Fraunhofer ίδξπκα γηα ηε ρεκηθή ηερλνινγία, γηα έλαλ θαηά 

ηξόπν εθξεθηηθά απνηππσκέλν ζε αλάγιπθν θύιηλδξν ράιπβα κε ηηο νινγξαθηθέο δνκέο ελάληηα ζηελ 

πεηξαηεία ησλ πξντόλησλ.  

Η Agie Charmilles Management Ltd. θέξδηζε ην ράιθηλν βξαβείν γηα ην πνιπζύλζεην CNC 5 θεθαιώλ 

κε ιέηδεξ, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηελ EuroMold σο παγθόζκηα πξεκηέξα.  

Σα ΔuroMold βξαβεία δίλνληαη θάζε ρξόλν  ζηα θαηλνηόκα, θνπηνπξηζηηθά πξντόληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο, θαη ζεσξνύληαη ηα Oscar ηεο αλάπηπμεο εθαξκνγώλ Οη ληθεηέο ηνπ ΔuroMold-βξαβείνπ 

2009 κε κηα καηηά:  

 

Υξπζό Βξαβείν EuroMold: OxiMaTec GmbH www.oximatec.de  

Αζεκέλην Βξαβείν EuroMold: Ίδξπκα Fraunhofer γηα ηε ρεκηθή ηερλνινγία  www.ict.fhg.de  

Υαιθηλν ΒξαβεηνEuroMold: Agie Charmilles Management Ltd.  www.gfac.com  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ  EuroMold ζα βξείηε ζηελ ζειίδα www.euromold.com 

 

 Μανιθέζηο ηης εσρωπαϊκής βιομητανίας ζιδήροσ και               

τάλσβα για ηην Επιηροπή 2010-2014  
Χπονικά με ηην έναπξη ηων ακποάζεων ηου Ευπωπαϊκού Κοινοβουλίου με ηην πποκαθοπιζμένη 

Επιηπόπων, η Ευπωπαϊκή Συνομοζπονδία Βιομηχανιών Σιδήπου και Χάλυβα (EUROFER) 

δημοζίευζε ηο Μανιθέζηο ηης εσρωπαϊκής βιομητανίας ζιδήροσ και τάλσβα για ηην Εσρωπαϊκή 

Επιηροπή 2010-2014.  

Σν Μαληθέζην, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ θξίζηκν ξόιν πνπ ε επξσπατθή βηνκεραλία ζηδήξνπ θαη 

ράιπβα παίδεη ζηελ αιπζίδα πξνζθνξάο θαη ηεο αμίαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, θαιεί ηελ λέα 

Δπηηξνπή λα ζέζεη ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο πιαηζίνπ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ ράιπβα ζηελ 

Δπξώπε θαη ηελ επξσπατθή νηθνλνκία. «Αλακέλνπκε όηη ε λέα Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα εμαζθαιίζεη 

ηζόηηκνπο όξνπο αληαγσληζκνύ γηα ηηο επξσπατθέο ραιπβνπξγίεο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο από κε 

θνηλνηηθέο ρώξεο. Απηό είλαη ε πεξηζζόηεξν επείγνπζα αλάγθε  παξά πνηέ πξηλ από ηελ απνηπρία ησλ 

δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο Κνπεγράγεο, ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, ην θόζηνο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ γηα 

ηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη ηα ηερλεηά πιενλεθηήκαηα πνπ νη αληαγσληζηέο καο ζπρλά ιακβάλνπλ 

από ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο δήισζε ν Γεληθόο Γηεπζπληήο Gordon Moffat ηεο EUROFER θαη πξόζζεζε: 

"Διπίδνπκε όηη ην θπιιάδην ζα είλαη πεγή έκπλεπζεο γηα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα επόκελα πέληε 

ρξόληα».  Θα βρείτε το μανιφζςτο που επιςυνάπτεται ςτο παρόν δελτίο τφπου ςτισ ιςτοςελίδεσ. 

www.eurofer.org & www.chenco.gr 

 

CHENCO-GREECE  
Panormou 32  

11523-Athens Greece 

Tel: +30 2106400983-4 

Fax:+30 2106466084  

 

CHENCO-BULGARIA  
53-55 Totleben Boul. 

1606-Sofia Bulgaria 

Tel:+35928057221 

Fax:+35928057001 

CHENCO-ALGERIA 
11 eme Etage ABC,  
TOUR LES PINS MARITIMES  

EL MOHAMADIA 

ALGER ALGERIE 16000 
Tel:+21321985155 

Fax:+21321891281 

http://www.cemafon.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flag_of_Hellas.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Flag_of_Bulgaria.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Flag_of_Algeria.svg
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                                     Παξνπζίαζε Δηαηξίαο IMF  Ιηαιίαο  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Μίμεξ πςειώλ ηαρπηήησλ 

Fast Loop ζπζηήκαηα ρύηεπζεο κε θάζεο ή ρσξίο,  απηόκαηα ή όρη  

Fast Loop ζπζηήκαηα γηα γηγάληηεο θάζεο  

ύζηεκα ρύηεπζεο Carousel  

ύζηεκα ρύηεπζεο Duettν θαη Fast Blow Loop  60 m/h 

Απηόκαην ζύζηεκα Απνζήθεπζεο θαινππηώλ  

Engineering  Υπηεξίνπ 

ύζηεκα PLAN VISION θαη SYBERVISION γηα παξαθνινύζεζε, νξγάλσζε, ζρεδηαζκό & 

εύξεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο . 

Roll-over κεραλέο  

Γνλεηηθά ηξαπέδηα, βαθεία θαινππηώλ, ηνύλει ζηεγλώκαηνο 

Υεηξνθίλεηα ή απηόκαηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο  

Μεραληθή, δπλακηθή & ζεξκηθή Αλαγέλλεζε άκκνπ, δνλεηέο άκκνπ κε πξν αλαγέλλεζε, 

ζπζηήκαηα ςύμεο ηεο άκκνπ, θίιηξα αέξα 

TOTAL ζύζηεκα αλαγέλλεζεο άκκνπ 

Πλεπκαηηθή κεηαθνξά άκκνπ  

ύζηεκα δηαλνκήο άκκνπ 

πζηήκαηα ηξηβήο, ζπαζίκαηνο  θαη καγλεηηθνύ δηαρσξηζκνύ άκκνπ 

Μεραλέο Καξδίσλ θξύαο ή δεζηήο άκκνπ 

Automa  ηειεθαηεπζπλόκελν ζύζηεκα κεηαθνξάο ρπηώλ 

Γελλήηξηεο αεξίνπ 

Ηιεθηξηθνί πηλάθεο 

Θεξκηθήο Καηεξγαζίαο θνύξλνη 

Ρνκπνηηθά απηόκαην ζύζηεκα θαηεξγαζίαο ρπηώλ 

Φνύξλνη ρακειήο πίεζεο 

Φνύξλνη Σήμεο θαη ζπληήξεζεο Αινπκηλίνπ  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Η ΝΑΤΑΡΥΙΓΑ ησλ κεραλεκάησλ ηεο IMF ηα 

κίμεξ άκκνπ, ζίγνπξα ηα θαιύηεξα ζηνλ θόζκν  

FAST LOOP  ζύζηεκα ρύηεπζεο απηόκαην 

ή όρη γηα κηθξά ή γηα ππέξ κεγέζε θνκκάηηα 

IMF κε απιά ιόγηα ε θαιύηεξε εηαηξία ζηνλ θόζκν ζε 

κεραλήκαηα παξαγσγήο ρπηώλ κε ξεηίλεο. Σν 2008 νη 

πσιήζεηο ηηο αλήιζαλ ζε 75.000.000€ ελώ όινη νη 

ππόινηπνη θαηαζθεπαζηέο δελ μεπέξαζαλ ην 15%  ηνπ 

ηδίξνπ ηεο ελώ ηελ δύζθνιε ρξόληα ηνπ 2010 άγγημαλ ηα 

70.000.000€. Απηό ινηπόλ κόλν ηπραίν δελ είλαη όηη 

ζήκεξα ζηνλ θόζκν ππάξρνπλ πάλσ από 3.000 πειάηεο 

ηεο ζε 90 ρώξεο ζηνλ θόζκν. 
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 ΘΔΜΑ ΡΗΣΙΝΔ  

Από ηελ δεθαεηία ηνπ 60 άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ε ξεηίλεο ζηνλ ρώξν ηνπ ρπηεξίνπ. ηελ αξρή γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαξδηώλ από άκκν θαη ζηελ ζπλερεία γηα ηελ παξαζθεπή ησλ θαινππηώλ θαζώο νη ηδηόηεηεο ηνπο ηηο θάλνπλ λα είλαη πιένλ νη απνιύησο 

αλαγθαίεο ζηελ ρύηεπζε ιόγν ηηο θαιύηεξεο πνηόηεηαο ζηα ρπηά, ηελ απιή κέζνδν ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο, ηελ δπλαηόηεηα παξαζθεπήο 

ζύλζεησλ θνξκώλ κε ηδηαίηεξε θαηεξγαζία θαη επεμεξγαζία, ηελ πςειή παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

όια ηα κέηαιια ηνπ ρπηεξίνπ. 

Σν πην δύζθνιν θνκκάηη ηνπο είλαη ζην λα βξεζεί ε κέζνδνο απηή πνπ ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ ρύηεπζε θαη ην κέηαιιν πνπ ζέιεη 

θάλεηο λα ρξεζηκνπνίεζε. Σα γεληθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη ινηπόλ θάλεηο λα ιάβεη ππόςε ηνπ είλαη: Ο ρξόλνο δσήο ησλ θαινππηώλ, ε 

ξεπζηόηεηα ηεο άκκνπ, ε πγξαζία, ε ζπκβαηόηεηα κε ην κέηαιιν θαη κε ηελ θόξκα πνπ ζέινπκε λα ηνπ δώζνπκε θαη πάλσ από όια λα 

είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιισλ. 

Οη ξεηίλεο θαηαηάζζνληαη ζε 5 group:  

1) FIRST GROUP  (ACID REACTION)  

• FURAN 

• PHENOLIC  

• PHENOLIC-FURAN CATALISED BY ACIDS  

2) SECOND GROUP  (BASIC REACTION) 

• PHENOLIC URETHANE RESIN WITH ISOCYANATE AND PIRIDINE)  

3) THIRD GROUP  

• ALKALINE PHENOLIC RESIN HARDENED WITH ESTER 

4) FOURTH GROUP (BASIC REACTION) 

               SODIUM SILICATE (HARDENED WITH ESTER) 

5) FIFTH GROUP (RESINS FOR CORES CATALYZED BY GAS) 

• ISOSET   (BELONGS TO GROUP 1, CATALIZED BY SO2)  

• ISOCURE (    ,,              ,,    2,    ,,      AMMINA) 

• BETASET (    ,,              ,,    3,    ,,  METHYLFORMATE) 

Από ζήκεξα θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ εθδόζεσλ καο ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο ηδηόηεηεο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

ξεηηλώλ μερσξηζηά: 

1) FIRST GROUP  FURAN: 

• ΜΔΙΓΜΑ ΑΜΜΟΤ 

 SILICA, CHROMITE,ZIRCON ΑΜΜΟ ( ΟΥΙ OLIVINE) 

FURAN RESIN:    AT 0,8%-1% OF SAND  

PARA-TOLULENE SULPHONIC ACID  AT 30%-60% OF RESIN 

BENZENESULPHONIC 

XYLENE               ,,            ,,                    ,,         ,, 

TOULENE            ,,            ,,                     ,,        ,, 

• ΥΡΗΗ:   Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζρεδόλ γηα όια ηα κέηαιια θαη θύξηνο γηα ηα αηζάιηα αιιά όρη όκσο γηα εθείλα πνπ 

πεξηέρνπλ καγγάλην γηαηί κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα. 

πλέρεηα γηα ηελ Φνπξαληθή ξεηίλε ζην επόκελν ηεύρνο.  

 



                                  CHENCO 

               

 

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 , Α, ΑΜΜΟΒΟΛΕ, ΜΗΧΑΝΕ ΠΛΑΜΑΣΟ, ΚΟΠΗ ΜΕΣΑΛΛΩΝ, 

ΨΑΛΙΔΙΑ, LAZER, ΚΟΤΡΜΠΑΔΟΡΟΙ, ΣΟΡΝΟΙ, ΜΗΧΑΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ, 

ΦΑΜΑΣΟΓΡΑΦΟΙ, ΚΛΗΡΟΜΕΣΡΑ, ΕΦΕΛΚΤΜΟΤ, ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ, ΑΚΣΙΝΕ X, ΤΠΕΡΗΧΟΙ, 

ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΛΙΩΜΕΝΟΤ ΜΕΣΑΛΛΟΤ, ΤΛΙΚΑ ΧΤΣΗΡΙΟΤ. 

 

ΧΥΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΛΙΚΑΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

► 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/

