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Άλλος  ένας  χρόνος  έρχεται  να  επιβεβαιώσει  την  αξία 
της δημιουργικής αρχιτεκτονικής.

Ο  ετήσιος  Ευρωπαικός  διαγωνισμός  αρχιτεκτονικών 
βραβείων με έργα από χαλκό, επισφραγίζει την άριστη 
εφαρμογή  του  αιώνιου  μετάλλου  στην  καινοτομία  και 
δημιουργικότητα  των  σύγχρονων  αρχιτεκτόνων,  με 
έργα που έρχονται να συγκεράσουν την καινοτομία με 
την  λειτουργικότητα  και  τις  απαιτήσεις  της  σύγχρονης 
κοινωνίας για βιώσιμα και υγιή κτίρια.  

Ο χαλκός βρίσκεται στην καλύτερή του έκφραση μέσα 
από τα αρχιτεκτονικά έργα, ο σχεδιασμός των οποίων 
του δίνει την διαχρονική αξία που του αρμόζει.

Το ΕΙΑΧ  υποστηρίζει  αυτόν  τον  θεσμό  και  προσκαλεί 
όλους τους ενδιαφερόμενους να αναδείξουν το καλύτε
ρο έργο κατά την κρίση τους, παρότι στον φετινό δια
γωνισμό  η  επιλογή  είναι  αρκετή  δύσκολη,  καθότι  όλα 
τα έργα έχουν να επιδείξουν και κάτι το διαφορετικό.

Σε επόμενο  τεύχος μας θα ανακοινώσουμε  τους νικη
τές  των  βραβείων  με  αναλυτική  περιγραφή  των  βρα
βευθέντων έργων.

Στο παρόν τεύχος θα βρείτε και την βράβευση από τον 
ετήσιο  διαγωνισμό  του  ΕΙΑΧ  για  την  ανάδειξη  του 
υδραυλικού  της  χρονιάς  2017,  ένας  θεσμός  που  έχει 
καταξιωθεί από τους μαθητές και τους καθηγητές δευ
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας τον σημα
ντικό  υποστηρικτικό  ρόλο  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης Χαλκού στην  εκπαίδευση    και  υποστήριξη 
των αυριανών επαγγελματιών του κλάδου των υδραυ
λικών – θερμοϋδραυλικών.

Τέλος  μία  αναδρομή  στο  παρελθόν  των  ηλεκτρικών 
εφαρμογών στην  τηλεφωνία φέρνει  στο φως  μία  από 
τις παραδοσιακές εφαρμογές του χαλκού στα καλώδια 
των πρώτων τηλεφωνικών γραμμών.

Νίκος Βεργόπουλος 
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial

ΧΑΛΚΟΣ

https://www.facebook.com/helleniccopperdevelopmentinstitute/


3

Η κριτική επιτροπή των αρχιτεκτονικών Βραβείων Χαλκού ανακοίνωσε 
την λίστα με τα 8 υποψηφία έργα.
Η κριτική επιτροπή των Ευρωπαϊκών αρχιτεκτονικών βραβεί
ων χαλκού 2017,  επέλεξε οκτώ πολύ διαφορετικές συμμετο
χές.  Το  κοινό  μπορεί  τώρα  να  ψηφίσει  το  αγαπημένο  του 
αρχιτεκτονικό  έργο  στο  www.copperconcept.org  μέχρι  την 
31η Αυγούστου.

Τα ευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά βραβεία χαλκού, γιορτάζουν την 
δέκατη όγδοη διετή επανάληψη της ομορφιάς και την ευελιξί
ας του χαλκού και των κραμάτων του, μέσα από την προσεγ
μένη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η κριτική  επιτροπή  του 2017, 
αποτελείται από τέσσερις αρχιτέκτονες, που είναι οι βραβευ
θέντες  σε  προηγούμενους  αρχιτεκτονικούς  διαγωνισμούς 
χαλκού:  Ebbe  Waehrens  (BBP ARKITEKTER,  Κοπεγχάγη), 
Maxime Enrico  (LAN, Παρίσι), Ville Hara  (Avanto Architects, 
Ελσίνκι) και Craig Casci , Λονδίνο).

Οι  κριτές  εντυπωσιάστηκαν  από  την  ποιότητα  των  έργων 
που συμμετέχουν και από το εύρος των εφαρμογών που έχει 
ο χαλκός. Η Επιλογή ανάμεσα από 35 έργα   από τα μεγάλα 
δημόσια  κτίρια,  μέχρι  τις  μέτριες  εσωτερικές  ανακαινίσεις  – 
ήταν  μια  πραγματική  πρόκληση  για  την  κριτική  επιτροπή,  η 
οποία  τελικά  ξεχώρισε  τα  παρακάτω  οκτώ  έργα,  αποκαλύ
πτοντας πολυμορφία στην τυπολογία, σχεδιασμούς με καινο
τόμες προσεγγίσεις, και εξαιρετική αρχιτεκτονική.

Η ψηφοφορία του κοινού έχει πλέον ξεκινήσει μέσω του web 
resource  του  copperconcept.org,  και  είναι  μια  προσπάθεια 
δια  δραστικής  επικοινωνίας  με  όλους  όσους  ενδιαφέρονται 
για την αρχιτεκτονική. Εδώ, οι εγγεγραμμένοι επισκέπτες του 
διαδικτυακού τόπου, μπορούν να ψηφίσουν online την αγα
πημένη  τους  επιλεγμένη  συμμετοχή.  Όσοι  λάβουν  μέρος 
στην ψηφοφορία θα συμμετέχουν στην κλήρωση για να κερ
δίσουν ένα iPad Mini. Η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 31 
Αυγούστου 2017.

Ο τελικός νικητής, τα βραβευμένα έργα και ο νικητής από την 
ψηφοφορία του κοινού, θα ανακοινωθούν αργότερα μέσα στο 
έτος.  Οι  συμμετοχές  στην  σύντομη  λίστα  και  βραβευμένες 
συμμετοχές  θα  διαφημιστούν  αργότερα  στο  ευρύτερο  κοινό, 
συμπεριλαμβανομένου  του  περιοδικού  Copper  Architecture 

Forum  (εγγραφείτε  για  δωρεάν  αντίγραφο  μέσω  του 
copperconcept.org).  Περισσότερες  πληροφορίες  και  φωτο
γραφίες από τα έργα που έχουν επιλεγεί, όλες οι άλλες συμ
μετοχές  και  τα  προηγούμενα  βραβεία,  μπορείτε  να  τα  δείτε 
να στη διεύθυνση: http://copperconcept.org/el/awards

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΣ  &

ΈΈξξιι  σσππίίττιιαα  σσττηηνν  σσεειιρράά  σσεε  έένναανν  ααχχυυρρώώνναα,,  σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα,,  
σσχχεεδδιιάάσσττηηκκεε  ααππόό  ττοο  SSttuuddiioo  RRoobbeerrttoo  MMaassccaazzzziinnii  AArrcchhiitteettttoo

ΈΈνναα  ττααξξιιδδιιωωττιικκόό  κκέέννττρροο  σσττοο  ΛΛάάχχττιι  ττηηςς  ΦΦιιννλλααννδδίίααςς,,  
σσχχεεδδιιαασσμμέέννοο  ααππόό  ττοουυςς  ααρρχχιιττέέκκττοοννεεςς  ττηηςς  JJKKMMMM  

ΥΥδδρρόόπποολλιιςς,,  ΠΠοολλωωννίίαα,,  σσχχεεδδιιάάσσττηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  PPrraaccoowwnniiaa  
PPrroojjeekkttoowwaa  AARRTT  FFMM

ΠΠααρρεεκκκκλλήήσσιι  ΠΠααρρεεκκκκλλήήσσιι  σσττηηνν  ΣΣοουυββέέλλαα  ΦΦιιννλλααννδδίίααςς,,  
σσχχεεδδιιαασσμμέέννοο  ααππόό  ττηηνν  OOOOPPEEAAAA

ΔΔοορρυυφφοορριικκήή  σσήήρρααγγγγαα  σσττηηνν  ΑΑυυσσττρρίίαα,,  σσχχεεδδιιαασσμμέέννοο  ααππόό  
ττηηνν  RRiieeppll  RRiieeppll  AArrcchhiitteekktteenn

WWaallmmeerr  YYaarrdd,,  σσττοο  ΛΛοοννδδίίννοο,,  σσχχεεδδιιαασσμμέέννοο  ααππόό  ττοονν  PPeetteerr  
SSaalltteerr  AAssssoocciiaatteess

ΠΠύύρργγοοςς  MMaaeerrsskk  σσττηηνν  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  σσχχεεδδιιαασσμμέέννοο  ααππόό  ττοονν  
CC  FF  MMoolllleerr

HHvveerrddaaggsssscceennee  ((ΚΚοοιιννοοττιικκήή  σσκκηηννήή))  σσττηηνν  ΝΝοορρββηηγγίίαα,,  
σσχχεεδδιιάάσσττηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  HHUUSS  aarrkkiitteekktteerr  AASS

http://copperconcept.org/el/awards
http://copperconcept.org/el/references/six-houses-barn-sesto-san-giovanni-italy
http://copperconcept.org/el/references/lahti-travel-centre-finland
http://copperconcept.org/el/references/hydropolis-education-centre-wroclaw
http://copperconcept.org/el/references/suvela-chapel-suvela-espoo-finland
http://copperconcept.org/el/references/bosruck-tunnel-bosruck-austria
http://copperconcept.org/el/references/walmer-yard-london-uk
http://copperconcept.org/el/references/maersk-building-copenhagen-denmark
http://copperconcept.org/el/references/communal-stage-trondheim-town-square-norway
http://copperconcept.org/el
http://copperconcept.org/el/awards
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Η εξέλιξη των τηλεφωνικών καλωδίων
συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος 
Το  ενδιαφέρον  για  την  ανάπτυξη  των  τηλεφωνικών  κα
λωδίων  συνεχώς  μεγάλωνε.  Πλέον  πολλά  τηλεφωνικά 
σύρματα  εμπεριέχονταν  σε  ένα  τηλεφωνικό  καλώδιο. 
Φυσικό επακόλουθο είναι να απαιτείται καλύτερη μόνω
ση και καλύτερη ηλεκτρομαγνητική θωράκιση και υδατο
στεγανότητα.

Τα πρώτα  τηλεφωνικά καλώδια βασίζονταν στην  τεχνο
λογία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή καλωδί
ων τηλεγράφων. Για την μόνωση και την υδατοστεγανό
τητα  των  καλωδίων  του  τηλέγραφου  και  των  τηλεφωνι
κών  καλωδίων  χρησιμοποιήθηκαν  γκούτα  πέρκα  και 
διάφορα ελαστικά μίγματα. Τα τηλεφωνικά καλώδια χρη
σιμοποιήθηκαν  για  εναέρια,  υποβρύχια  και  υπόγεια 
χρήση  γύρω  στο  1879.  Τα  πρώτα  καλώδια  ήταν  απλά 
γειωμένα σύρματα ακολουθούμενα από γραμμές μεταλ
λικών κυκλωμάτων μετά την ανάπτυξή τους.

Οι  κατασκευαστές  καλωδίων  γίνονταν  όλο  και  περισ
σότεροι.  Τα  καλώδια  που  κατασκευάζονταν  από  τους 
διάφορους  κατασκευαστές  ήταν  πολύ  παρόμοια  αλλά 
όχι  ίδιας  ακριβώς  δομής.  Τα  καλώδια  περιείχαν  μέχρι 
100 σύρματα χαλκού. Ήταν μονωμένα με βαμβάκι, βαμ
βάκι  εμποτισμένο  με  παραφίνη,  γουταπέρκα  ή  άλλη 
ελαστική ένωση και στη συνέχεια με μολύβι.

Τα  τηλεφωνικά  καλώδια  χρειάζονταν  για  να  αντικατα
στήσουν  τον  μεγάλο  αριθμό  των  εναέριων  καλωδίων 
που υπήρχαν ήδη στις πόλεις. Στη δεκαετία του 1880 τα 
μεγαλύτερα προβήματα ήταν η ελαχιστοποίηση του θο
ρύβου,  η  υδατοστεγανότητα  και  η  τοποθέτηση  πε

ρισσότε
ρων  συρμάτων  σε  ένα  καλώδιο.  Η  τεχνική  της  τύλιξης 
των  αγώγιμων  συρμάτων  με  μολύβι  αναπτύχθηκε  για 
την  εξάλειψη  του  ηλεκτρομαγνητικού  θορύβου  στις 
γραμμές. Επιπλέον  χρησιμοποιήθηκαν  και  άλλες  τεχνι
κές όπως η κάλυψη των μονωμένων συρμάτων με φύλ
λο  κασσίτερου  αλλά  και  η  χρήση  επιπρόσθετων 
μονωτικών στρώσεων.

Επιπρόσθετα χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές για τον εμπο
τισμό των σωλήνων μολύβδου μετά το σχηματισμό των 
αγώγιμων συρμάτων με τηγμένη παραφίνη, ρητίνη, ένα 
μίγμα παραφίνης και ρητίνης ή λαδιού για την προστα
σία της μόνωσης από την υγρασία.

Από  τα  τέλη  του  1890,  τα  τηλεφωνικά  καλώδια  και  τα 
καλώδια  ενέργειας  τοποθετούνταν    υπόγεια  σε  ξύλινες 
σχάρες.  Στη  συνέχεια  αναπτύχθηκαν  πήλινοι  αγωγοί 
καλωδιακών οδεύσεων. Για κάθε καλώδιο υπήρχε χωρι
στή τετράγωνη οπή και όταν απαιτούνται περισσότερες 
οδεύσεις,  μπορούν  να  προστεθούν  επιπλέον  τμήματα 
οδεύσεων.

Τα γενικότερα παράπονα για την κακή ποιότητα της δια
βίβασης  της ομιλίας μέσω  των  τηλεφωνικών  γραμμών, 
τη μη αναγνώριση των φωνών, για τον θόρυβο, και τους 
ήχους εξακολουθούσαν να υπάρχουν.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1880 υπήρξαν δύο  σημαντι
κές βελτιώσεις στην τεχνολογία των τηλεφωνικών καλω
δίων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

http://copperalliance.eu/gr
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Η πρώτη ήταν για την έκδοση προδιαγραφής για την τυ
ποποίηση  του  τηλεφωνικού  καλωδίου  το  1888. Η προ
διαγραφή  περιγράφει  ένα  μεταλλικό  κύκλωμα  ή  ένα 
συνεστραμένο ζεύγος καλωδίων. Οι χώροι στον αγωγό 
αλλά και μεταξύ του αγωγού και του σωλήνα γεμίζονταν 
με ένα μονωτικό υλικό. 

Ένα καλώδιο διαμέτρου δύο  ιντσών μπορεί να περιείχε 
έως και 52 ζεύγη καλωδίων. 

Η δεύτερη βελτίωση ήταν η ανάπτυξη καλωδίων ξηρού 
αγωγού ξηρού τύπου με μονωτικό χαρτί. Τα καλώδια ξη
ρού  τύπου  ήταν  επιτυχημένα,  επειδή  η  επένδυση  με 
μανδύα μόλυβδου και κασσίτερου παρείχε πλέον επαρ
κή στεγανότητα. Μέχρι το 1891, το καλώδιου ξηρού τύ
που με μόνωση από χαρτί ήταν το επικρατέστερο. 

Το μέγεθος του αγωγού και η απαίτηση ηλεκτροστατικής 
χωρητικότητας  μειώθηκαν  περαιτέρω  και  ως  συνέπεια 
μειώθηκε σημαντικά ο θόρυβος στις γραμμές. Η εξέλιξη 
στα  τηλεφωνικά καλώδια συνεχίζεται   με  τη χρήση  των 
περισσότερων  και  λεπτότερων  αγωγών,  με  χαμηλότε
ρες απαιτήσεις χωρητικότητας και μεγαλύτερη αναλογία 
αέρος / χαρτιού στη μόνωση. 

Ορισμένες  βελτιώσεις  στα  καλώδια  έγιναν  λόγω  των 
βελτιώσεων που έγιναν σε άλλους τομείς της τηλεφωνί
ας, όπως στους πομπούς, στους δέκτες, στα πηνία και 
στα κυκλώματα διανομής.

Το επόμενο σημαντικό βήμα ήταν η βελτίωση της εγκα
τάστασης  των  τηλεφωνικών  γραμμών.  Αυτό  βελτίωσε 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης.

Το  1912  δημιουργήθηκε  ένα  νέο  κράμα  για  την  εγκα
τάσταση των καλωδίων με 1% αντιμόνιο και 99% μόλυ
βδο.  Το  υλικό  αυτό  ήταν  οικονομικότερο  από  τους 
σωλήνες  με  κράμα  μόλυβδου  και  κασσιτέρου,  και  είχε 
καλή  αντοχή  στον  εφελκυσμό,  στη  διάβρωση  και  πλη
ρούσε  της  μηχανικές  ιδιότητες  που  απαιτούνται  για  τα 
εναέρια και τα υπόγεια καλώδια. 

Μια  άλλη  σημαντική  βελτίωση  ήταν  η  εφεύρεση  του 
επαναλήπτη, ο οποίος ενίσχυε τα φωνητικά σήματα. Τα 
συστήματα μεταφοράς ή η πολυπλεξία, έδιναν τη δυνα
τότητα  ένα  μόνο  ζεύγος  καλωδίων  να  χρησιμοποιείται 
για πολλαπλές κλήσεις. 

Τα τέλη του 19ου και οι αρχές του 20ου αιώνα ήταν πε
ρίοδος αλλαγής και ταχείας επέκτασης της βιομηχανίας 
των τηλεπικοινωνιών.

Το τηλέφωνο μετατράπηκε από ένα αντικείμενο πολυτε
λείας  που  μόνο  λίγοι  θα  μπορούσαν  να  έχουν,  σε  μία 
απαραίτητη  ανάγκη.  Μερικές  από  τις  πιο  πρόσφατες 
βελτιώσεις  είναι  η  χρήση  πλαστικής  μόνωσης  και  η 
ανάπτυξη  του  ομοαξονικού  καλωδίου  που  σημειώθηκε 
κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Έως και 600 συνομιλίες θα μπορούσαν να μεταδοθούν 
μέσω δύο ομοαξονικών καλωδίων.

Σήμερα οι περισσότερες βελτιώσεις στα τηλεφωνικά κα
λώδια έχουν επικεντρωθεί γύρω από την αποστολή πε
ρισσότερων πληροφοριών με  ταχύτερο ρυθμό στα  ίδια 
καλώδια  όπως  είναι  το  ADSL.  Το  ADSL  είναι  ένας 
τρόπος να στείλουμε πολλές περισσότερες πληροφορί
ες μέσα από ένα συνηθισμένο σύρμα χαλκού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΜεεννέέλλααοοςς  ΤΤσσααγγκκααρράάκκηηςς
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοςς  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  κκααιι  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  ΕΕΜΜΠΠ
ΥΥπποοψψήήφφιιοοςς  δδιιδδάάκκττωωρρ  ΕΕΜΜΠΠ
ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ττεεχχννιικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν,,  ΕΕλλλληηννιικκάά  ΚΚααλλώώδδιιαα  ΑΑΕΕ
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Νέα  κλινική  έρευνα  επισημαίνει  τον  κίνδυνο  μετάδοσης  μι
κροβιακής  λοίμωξης,  μεταξύ  των  ασθενών  και  του  ιατρονο
σηλευτικού  προσωπικού,  στον  τομέα  της  υγείας,  μέσω  των 
στηθοσκοπίων  και  καταγράφει  πώς  αντικείμενα  από  αντιμι
κροβιακό χαλκό, μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος. 

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  σε  δύο  Νοσοκομεία  και  δημο
σιεύθηκε στο American Journal of Infection Control, αποσκο
πούσε  δε  στην  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  των 
αντιμικροβιακών επιφανειών χαλκού, σε σχέση με την μείωση 
της  μικροβιακής  συγκέντρωσης  στις  επιφάνειες  των  στηθο
σκοπίων,  σε    Νοσοκομειακό  περιβάλλον.  Τα  στηθοσκόπια 
δεν έρχονται σε επαφή μόνο με την επιφάνεια του δέρματος  
των ασθενών,  αλλά  και  με  την    δερματική  επιφάνεια    και  τα 
ενδύματα  του προσωπικού, στον χώρο της υγειονομικής πε
ρίθαλψης. Ακόμα και αν το προσωπικό είναι αρκετά συνεπές 
στην  διαδικασία  καθαρισμού  και  απολύμανσης,  και  πάλι 
εγκυμονεί ο κίνδυνος της διασταυρούμενης μετάδοσης μικρο
βίων, μεταξύ ασθενών και υγειονομικού προσωπικού.

Ο  χαλκός  είναι  ένα  ισχυρό  αντιμικροβιακό  υλικό,  ευρέου   
φάσματος,  με  ταχεία  αποτελεσματικότητα  κατά  των  μικροβί
ων  και  των  ιών. Αποδεδειγμένα  καταστρέφει  ταχέως,  παθο
γόνους παράγοντες, όπως τον ιό της  γρίπης Α, την  E. Coli, 
τα ανθεκτικά βακτήρια MRSA και τον  νοροϊό. Η δράσις αυτή  
υπάρχει  σε  ένα  μεγάλο  φάσμα    από  κράματα  χαλκού,  τα 
οποία σχηματίζουν μια  οικογένεια προϊόντων   που ονομάζε
ται «Αντιμικροβιακός Χαλκός». 

Στην  έρευνα  έλαβαν  μέρος  21  επαγγελματίες  υγείας  και 
πραγματοποιήθηκε σε αντίστοιχα τμήματα δύο νοσοκομείων:

Ένα τμήμα έκτακτης ανάγκης μεγάλου ειδικού Νοσοκομείου  
το οποίο συνδέθηκε με την Ιατρική Σχολή του  Πανεπιστήμιου 
της Νότιας Καρολίνας  και ένα τμήμα ιατρικής και χειρουργι
κής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας ενήλικων στο Πανεπιστη
μιακό  Νοσοκομείο  North  Shore,  Manhasset  ,  της  Νέας 
Υόρκης.

Τα στηθοσκόπια που   μελετήθηκαν από αντιμικροβιακό χαλ
κό, ήταν πανομοιότυπα κατασκευασμένα με τα συμβατικά. Τα 
μεταλλικά  ενσωματωμένα  εξαρτήματα  αφής,  ο  κώδωνας  και 
οι σωληνώσεις ήταν από αντιμικροβιακό χαλκό – τα ακουστι
κά βύσματα, η μεμβράνη, το κάλυμμά του κώδωνα  και το δι
πλό  λάστιχο  ήταν  από  PVC.Ο  αριθμός  των  μικροβίων  στα 
διάφορα  σημεία  των  επιφανειών,  στο  χάλκινο  στηθοσκόπιο 
και  στο  συμβατικό  στηθοσκόπιο,  μετρήθηκαν  και  συγκρίθη
καν μετά από μία εβδομάδα χρήσης, σε τέσσερις διαφορετι
κές περιπτώσεις.

Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  επίπεδα  των  μικροβίων 
υπερβαίνουν το προτεινόμενο πρότυπο νοσοκομειακής υγιει
νής 5CFU/ cm2 στο κάλυμμα του κώδωνα όλων των στηθο
σκοπίων που ελέγχθηκαν (στο χάλκινο και το συμβατικό).  Τα 
επίπεδα των δειγμάτων  ξεπερνούσαν τα 300 CFU/cm2, στα 
επείγοντα περιστατικά στην παιδιατρική. Στα χάλκινα στηθο
σκόπια ο συνολικός αριθμός των μικροβίων που καταγράφη
καν από όλες τις επιφάνειες ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε 
σχέση με τα συμβατικά στηθοσκόπια  (127,1 CFU / cm2, Ρ <.
00001). Αυτό  ισοδυναμεί  με  μείωση  κατά  91%.Το  ποσοστό 
πλήρους  απουσίας  μικροβίων,  ήταν  επίσης  σημαντικά  υψη
λότερο  στον  χαλκό  από  ότι  στις  επιφάνειες  ελέγχου  με  το 
συμβατικό στηθοσκόπιο. Η έρευνα επισημαίνει ότι η παρατή
ρηση αυτή ήταν ανεξάρτητη από τον κανονισμό του παρόχου 
υγειονομικής  περίθαλψης  ή  από  τις  πρακτικές  ελέγχου  των 
λοιμώξεων.

Ο Dr Michael Schmidt, Αντιπρόεδρος της Μικροβιολογίας και 
της Ανοσολογίας στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρο
λίνας,  που  ήταν  επικεφαλής  στην  έρευνα,  δήλωσε:  «Βάσει 
αυτών των δοκιμαστικών αποτελεσμάτων, μπορούμε να πού
με ότι η προσθήκη αντιμικροβιακών χάλκινων στηθοσκοπίων 
στα υπάρχοντα μέτρα για τον έλεγχο των λοιμώξεων μιας μο
νάδας υγειονομικής περίθαλψης, ενδέχεται να περιορίσει την 
εξάπλωση  των  μολύνσεων.  Οι  αντιμικροβιακές  επιφάνειες 
αφής  από  χαλκό  μπορούν  να  λειτουργούν  άψογα  με  τις 
υπάρχουσες διαδικασίες υγιεινής, όπου πιθανόν να έχουν θε
τικό αντίκτυπο στα ποσοστά μείωσης των μολύνσεων »*.

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός μειώνει την μικροβιοφορεία στα στηθοσκόπια

ΥΓΕΙΑ

*Antimicrobial copper alloys decreased bacteria on stethoscope surfaces Michael G. Schmidt et al. American Journal of Infection Control. 2017
www.antimicrobialcopper.org
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Τα δίκτυα ύδρευσης είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά για τον χαλκό  

Στην Νέα Ορλεάνη η αντικατάσταση των παλιών μολύβδινων 
δικτύων πόσιμου  νερού,  θα  μπορούσε  να  δημιουργήσει  μια 
σημαντική  νέα  ζήτηση  του  χαλκού  στα  επόμενα  χρόνια,  δή
λωσε στις 26 Απριλίου ο Tom Metos, διευθυντής πωλήσεων 
χάλκινων  καθοδίων  στην  εταιρεία  Rio  Tinto  Kennecott  με 
έδρα τη Γιούτα.

Αυτό  το  θέμα  τα  τελευταία  χρόνια  έχει  μπερδέψει  την 
κοινότητα  εξαιτίας  της  κρίσης  με  το πόσιμο  νερό,  στο Φλιντ 
Μίτσιγκαν.  Ο  ποταμός  Φλιντ  είναι  η  κύρια  πηγή  ύδρευσης 
της  πόλης  και  προμηθεύει  τα  σπίτια  με  νερό  μέσω  του  κε
ντρικού αγωγού που είναι από μόλυβδο.

"Το  Φλιντ  είναι  μόνο  η  κορυφή  του  παγόβουνου,  όταν  στο 
Μάντισον, στο Ντιτρόιτ και στο Μιλγουόκι, υπάρχουν επίσης 
αγωγοί  που  πρέπει  να  αντικατασταθούν",  δήλωσε  ο  Metos 
στο Εθνικό Συνέδριο του  Ινστιτούτου Ανακύκλωσης υπολειμ
μάτων  μετάλλων (ISRI).

Σήμερα,  σύμφωνα  με  έρευνα  που  δημοσιεύθηκε  από  την 
αμερικανική  ένωση  υδάτινων  έργων,  εκτιμάτε  ότι  παρα
μένουν σε χρήση περίπου 6,1 εκατομμύρια μολύβδινα δίκτυα 
παροχής νερού στις Η.Π.Α.

Ο Μέτος πρότεινε ότι θα χρειαστούν περίπου 300.000  τόνοι 
χαλκού για να αντικατασταθούν οι υδραυλικοί αγωγοί των 20 
μέτρων από τους μετρητές έως τα  υπόγεια. Για να θέσουμε 
το θέμα στην σωστή του διάσταση, αυτό ισοδυναμεί περίπου 
με  τη  συνολική  ετήσια  παραγωγή  χαλκού  στα  χυτήρια  στο 
Kennecott στη Γιούτα, σημείωσε ο Metos.

Και  από  την  πλευρά  των  υπολειμμάτων  μετάλλων,  αυτό  το 
τεράστιο  έργο  υποδομής  θα  μπορούσε  να  προσφέρει  έως 
και  1.430  εκατομμύρια  κιλά  μόλυβδου  (ως  υπόλειμμα),  κα
θώς αφαιρούνται οι παλιοί σωλήνες, πρόσθεσε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Χαλκού της Αμερικής (CDA) εκτιμά 
ότι  το  80%  όλων  των  επιχειρήσεων  κοινής  ωφέλειας  επι
λέγουν τον χαλκό στα νέα δίκτυα ύδρευσης. Το υπόλοιπο με
ρίδιο της αγοράς καλύπτεται από πλαστικά.

"Η Αμερική, όπως πολλοί αναφέρουν, εισέρχεται σε μια επο
χή αντικατάστασης,  μια  εποχή  όπου  χρειάζεται  να  αντικατα
σταθεί  ένα  μεγάλο  μέρος  της  εθνικής  υποδομής  πόσιμου 
νερού",  αναφέρει  το  CDA  Αμερικής  στην  ιστοσελίδα  του. 
"Στην Βόρεια Αμερική, υπάρχουν θαμμένοι χιλιάδες μολύβδι
νοι  αγωγοί  παροχής  νερού  που  είναι  γερασμένοι.  Ο  κίνδυ
νος ... μπορεί να εκθέσει άνδρες, γυναίκες και παιδιά, σε μη 
ασφαλή επίπεδα μόλυβδου στο πόσιμο νερό τους". 

Η  ομάδα  υπεράσπισης  πρόσθεσε  ότι  ο  χαλκός  έχει  πολλά 
οφέλη.  Το  κόκκινο  μέταλλο  είναι  αδιαπέραστο,  επομένως 
εμποδίζει  τα  εξωτερικά  χημικά  να  μολύνουν  το  σύστημα 
ύδρευσης. Είναι  επίσης ανθεκτικός και  εύκολος στην ανακύ
κλωση όταν πρέπει να αντικατασταθεί.

"Ο χαλκός διατηρεί  την αξία  του ανεξάρτητα για πόσο καιρό 
θα είναι θαμμένος ή σε λειτουργία, και επιστρέφει την αρχική 
του αξία κατά 80% με 90% ή και περισσότερο, όταν ανακυ
κλώνεται  και  πωλείται  για  ανακύκλωση",  ανέφερε  το  CDA 
Αμερικής.

Ο χαλκός είναι ελαφρώς πιο ακριβός. Μια συνηθισμένη αντι
κατάσταση  δικτύου  ύδρευσης  κοστίζει  περίπου  $5.000  για 
την  εγκατάσταση.  Το  κόστος  των  σωληνώσεων  για  αυτό  το 
δίκτυο  ύδρευσης  των  18  με  20  μέτρων,  θα  ήταν  περίπου 
$286 για χαλκοσωλήνες και $46 για τούς πλαστικούς, διαφο
ρά $240 ανά δίκτυο ύδρευσης. Αλλά αυτό το κόστος των με
τάλλων αντιπροσωπεύει  λιγότερο από  το 5% του συνολικού 
κόστους,  για  την  αντικατάσταση  του  δικτύου  ύδρευσης,  δή
λωσε το CDA Αμερικής.

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 7

http://halcosolinas.gr/news/ta-diktya-ydreysis-einai-mia-anaptyssomeni-agora-gia-ton-halko


Ο ΚΟΣΜΟΣ

Το Ε.Ι.Α.Χ. πραγματοποίησε και φέτος την εκδήλωση βράβευσης των 
εγκαταστατών δικτύων χαλκοσωλήνων 2017

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, με την ευγε
νή  χορηγία  της  Ελληνικής  Βιομηχανίας  Επεξεργασίας 
Μετάλλων  «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»,  την  εταιρία  εργαλείων  και 
μηχανημάτων «ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» και 
την εξειδικευμένη εταιρεία στην τεχνολογία των συγκολ
λήσεων  “FELDER GMBH Löttechnik”, πραγματοποίησε 
για ένατη συνεχή χρονιά, την ετήσια εκδήλωση βράβευ
σης  των  αυριανών  τεχνικών  δικτύων  χαλκοσωλήνων, 
στις εγκαταστάσεις του την Πέμπτη 06 Απριλίου 2017. 

Ο διαγωνισμός που διοργάνωσε  το Ε.Ι.Α.Χ.,  στα πλαί
σια του εκπαιδευτικού του προγράμματος για ένατη συ
νεχή  χρονιά,  ξεκίνησε  στις  αρχές  Φεβρουαρίου  2017 
και ολοκληρώθηκε τέλη Μαρτίου. Η βράβευση αφορού
σε  στους  μαθητές  που  διακρίθηκαν  κατά  την  διάρκεια 
του διαγωνισμού.

Στους τρεις πρωτεύσαντες μαθητές απονεμήθηκε τιμητι
κή πλακέτα για την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια του 
διαγωνισμού,  από  ένα  smart  phone  και  υλικά  συγκολ
λήσεων  από  την  FELDER  GMBH  Löttechnik  ως  ανα
μνηστικά δώρα. 

Επίσης  από  μία  τιμητική  πλακέτα  δόθηκε  αντίστοιχα 
στα σχολεία  των βραβευθέντων μαθητών όπως επίσης 
και στο σχολείο που οι τρεις μαθητές της συγκέντρωσαν 
αθροιστικά την υψηλότερη βαθμολογία σε σχέση με όλα 
τα άλλα σχολεία.  

Στα σχολεία αυτά δόθηκαν επίσης από μια κουλούρα με 
επενδεδυμένο χαλκοσωλήνα, ως υλικό για τις εργαστη
ριακές ασκήσεις, προσφορά της ελληνικής βιομηχανίας 

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.. 
 
Πλέον των ανωτέρω, ο πρώτος νικητής έλαβε μια κασε
τίνα με σετ εκχυλωτικών (ταφαδόρος),   και μία βαλίτσα 
με σετ εργαλείων, ο δεύτερος μια κασετίνα με σετ εκτο
νωτικών  και  ο  τρίτος  μια  κασετίνα  με  σετ  κουρμπα
δόρων , σημαντικά βοηθήματα για τις εγκαταστάσεις.  

Κατά  την  διάρκεια  της  απονομής,  υπήρχε προβολή  με 
φωτογραφικό υλικό των μαθητών που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό με στιγμιότυπα των προσπαθειών τους.

Στην έναρξη  της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του 
Ε.Ι.Α.Χ.,  κ. Νίκος Βεργόπουλος, μίλησε  για  τις δράσεις 
και το ρόλο του Ινστιτούτου και τόνισε τη σπουδαιότητα 
του διαγωνισμού ως μια ευκαιρία για την επαγγελματική 
εμπειρία των συμμετεχόντων μαθητών. 

Εκ  μέρους  της  ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.  χαιρετισμό  απηύθυνε    ο 
κύριος Σαλουφάκος Πέτρος Μηχανολόγος μηχανικός, ο 
οποίος  συνεχάρη  τους  μαθητές  για  την  προσπάθεια 
τους,  τους  ευχήθηκε  καλή  σταδιοδρομία  και  εξήρε  το 
εποικοδομητικό  έργο  του  Ε.Ι.Α.Χ  στο  χώρο  της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.    

Ο  κ.  Γεράσιμος  Ζεπάτος,  καθηγητήςΜηχανολόγος 
ΑΣΕΤΕΜΣΕΛΕΤΕ,  υπεύθυνος  των  σεμιναρίων, 
αναφέρθηκε   στα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν 
οι  μαθητές,  προκειμένου  να    αποδώσει  η  γνώση  τους 
στο συγκεκριμένο  χρόνο που διατίθεται  για  την  εκτέλε
ση ενός έργου. 
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Ο ΚΟΣΜΟΣ

1ο Βραβείο 2ο Βραβείο

Η ψυχραιμία, οι σωστές τεχνικές ανάπτυξης της εργασί
ας, η αφομοίωση των οδηγιών κ.α. επιτρέπουν την κα
λύτερη απόδοση στην  εκτέλεση  του  ζητούμενου έργου. 
Το ξεπέρασμα των αδυναμιών αυτού του τύπου εξυπη
ρετεί την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας.

Οι  παριστάμενοι  εκπαιδευτικοί  και  συνοδοί  των  μαθη
τών, που πήραν  τον  λόγο στην συνέχεια,  ζήτησαν  την 
συνέχεια του θεσμού διότι πιστεύουν στην αξία του και 
την  συμβολή  του  ως  ευκαιρία  δημιουργικής  εμπειρίας 
για του μαθητές.   

Τα ονόματα των νικητών και των σχολών τους είναι:

1ο Βραβείο Τσούλφας Νικόλαος  2ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

2ο Βραβείο Κότσαλος Σεραφείμ 4ο ΕΠΑ.Λ. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

3ο Βραβείο Βογιατζής Αναστάσιος 1ο ΕΠΑ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ

Ειδικός έπαινος για την 
συνολική επίδοση των 

μαθητών

Καραμπόλι Αριάν
 Καριάννης Έλιον 
Σαλής Γιάννης

7ο ΕΣΠ. ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ

3ο Βραβείο Ειδικός έπαινος
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