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    Η ΥΤΣΗΡΙΑΚΗ 

 

                                                  Ανεμογεννήηπιερ ηο μέλλον ηος Δλληνικού Υςηηπίος      

                                           

 

          

 

 

 

                               Μία νέα εθημεπίδα ζηον κόζμος ηος σςηηπίος_______           ________                                  

Μια νέα θιλόδοξη εθημεπίδα έπσεηαι ζηην                 

>>>>Δλληνική Αγοπά ηος Υςηηπίος. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ΥΤΣΗΡΙΑ: Η επιηςσία ηηρ ανηιμεηώπιζηρ ηων Αλλαγών ηηρ Οικονομίαρ 
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             Αθήνα, Ιούλιορ 2009 Απ. Φύλλος 1 Έηορ 1 www.chenco.gr e-mail:chenco@otenet.gr Γιανέμεηαι Γωπεάν 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ιμερα ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν 

Ελλάδα πάνω από 2.000 Ανεμογεν-

νιτριεσ  και υπολογίηεται ότι μζχρι το 

2012 κα υπάρχουν πάνω από 14.000.Ο 

τομζασ αυτόσ κα βοθκιςει πολφ ςτθν 

ανάπτυξθ και του Ελλθνικοφ χυτθρίου 

κακϊσ κα δθμιουργθκεί πολφ μεγάλθ 

ανάγκθ για εφρεςθ ανταλλακτικϊν από 

τισ εταιρίεσ καταςκευισ και 

λειτουργίασ των Αιολικϊν πάρκων. 

ασ παρουςιάηομαι τθν δομι μιασ 

Ανεμογεννιτριασ με τα χυτά μζρθ 

τθσ. *ΕΛ 3+ 

Με μεγάλθ χαρά  ςασ αναγγζλλουμε τθν δθμιουργία μίασ νζασ και φιλόδοξθσ εφθμερίδασ ςτον χϊρο του 
χυτθρίου τθν ΧΤΣΗΡΙΑΚΗ. 
Ο ςκοπόσ μασ είναι να ςυνειςφζρουμε με όλεσ μασ τισ δφναμθσ ςτθν ανάπτυξθ του Ελλθνικοφ χυτθρίου και να 
αςχολθκοφμε με κζματα που κα ςασ βοθκιςουν να γνωρίςετε όλεσ τισ εξελίξεισ ςτο χϊρο μασ  κακϊσ και να ςασ 
δϊςουμε τισ πλθροφορίεσ και γνϊςθσ για τθν ανάπτυξθ, εκςυγχρονιςμό και μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ  
του χυτθρίου ςασ . 
Θα αςχολθκοφμε επίςθσ με κζματα Marketing και προϊκθςθσ των Ελλθνικϊν χυτθρίων ςτον διεκνι κόςμο με 
ςκοπό να προςπακιςουμε να δθμιουργιςουμε τισ βάςεισ για ζνα καλφτερο αφριο για τα Ελλθνικά χυτιρια.  
Ξεκινάμε αυτό μασ το ζργο ταπεινά και ευχόμαςτε ςτο πζρασ του χρόνου να μασ απαςχολιςετε με τα κζματα 
που ςασ αφοροφν και κα κζλατε να ςυηθτιςουμε μζςα από τισ γραμμζσ τθσ εφθμερίδασ μασ. 
Η ζκδοςθ τθσ κα είναι ανά 2 μινεσ και κα ςασ αποςτζλλεται δωρεάν ςτον χϊρο ςασ. 
Είναι μια ευγενικι χορθγία τθσ εταιρίασ CHENCO μθχανιματα χυτθρίων και με τθν επιβλζψει του Κυρίου 
αχινόπουλου Νικόλαου ιδιοκτιτθ τθσ  CHENCO και θ ζκδοςθ γίνεται από τθν εταιρία Paradox studioz. 

 

Ο πρόεδροσ τθσ CEMAFON και 

ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρίασ IMF Gabriele 

Galante μίλθςε ςτο ανά διετίασ 

φόρουμ των μεγαλφτερων χυτθρίων 

και καταςκευαςτϊν μθχανθμάτων 

ςτον κόςμο IFF που 

πραγματοποιικθκε ςτθν Vienna 

Αυςτρίασ ςχετικά με το μζλλον των 

χυτθρίων ανά τον κόςμο και  

λειτουργίασ των Αιολικϊν πάρκων. 

ασ παρουςιάηομαι τθν δομι μιασ 

Ανεμογεννιτριασ με τα χυτά μζρθ 

τθσ κακϊσ και τα κράματα που χρθ-

ςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι 

τουσ.  Πλθροφορίεσ και ζρευνεσ για 

το κζμα αυτό κα βρείτε και ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα ςτθν 

ιςτοςελίδα μασ. *ΕΛ 3+ 

 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΧΤΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΚΑΣΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ               
32, ΠΑΝΟΡΜΟΤ 11523-ΑΘΗΝΑ                                                                                                                                          

ΣΗΛ: 210-6400983-4 FAX:2106466084                                                                                                                              

mail:chenco@otenet.gr                                                                                                                                                           

www.chenco.gr 

πϊσ πρζπει να αντιμετωπίςουν τα 

οικονομικά προβλιματα τθσ  εποχισ 

μασ. Επίςθσ παρουςίαςε τον τρόπο 

που πρζπει ζνα ςφγχρονο χυτιριο να 

αναπτυχκεί ςτθν νζα τάξθ 

πραγμάτων.  Η ομιλία του άρχιςε με 

τον χαιρετιςμό των παρευριςκόντων 

που για πρϊτθ φορά ο αρικμόσ τουσ 

ξεπζραςε τουσ 200. *ΕΛ2+ 

 

from 1962 

http://www.cemafon.org/
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Παποςζίαζη ηος σςηηπίος FERROMATRIX Βελγίος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5 Γιεθνέρ θόποςμ για  μεγάλα σςηήπια I.F.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Γιεθνήρ Δκθέζειρ για ηα σςηήπια                                                . 

 

India Machine Tools Show 

[July 24, 2009 - July 27, 2009 

Heavy Machinery and Construction Equipment  

 [August 4, 2009 - August 6, 2009] 

Taipei International Mold and Die Industry Fair 

[August 5, 2009 - August 8, 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+ 

Η αλλαγι του κλίματοσ και θ νζα τάξθ πραγμάτων ςτθ οικονομία ιταν το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ κατά το 5 

φόρουμ των μεγαλφτερων χυτθρίων και καταςκευαςτϊν μθχανθμάτων  Για πρϊτθ φορά παρευρζκθςαν 

πάνω από 220 ςτελζχθ από τισ μεγαλφτερεσ παγκόςμιοσ εταιρίεσ  και ςυηιτθςαν για τισ μελλοντικζσ 

προκλιςεισ και προςδοκίεσ τθσ βιομθχανίασ χυτθρίου. Ο κφριοσ  Gabriele Galante ςτθν ομιλία του τόνιςε ότι 

ςιμερα θ επίτευξθ των ςτόχων ανάπτυξθσ πρζπει να γίνει ςε μια βιϊςιμθ ςυνεργαςία κατά μικοσ τθσ 

αλυςίδασ εφοδιαςμοφ των χυτθρίων, από τουσ προμθκευτζσ πρϊτων και βοθκθτικϊν υλικϊν κακϊσ και των 

καταςκευαςτϊν μθχανθμάτων ζτςι ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν οι αυξανόμενεσ απαιτιςεισ που αντιμετωπίηει 

ςιμερα το χυτιριο ςε ποιότθτα χυτϊν όςο και ςε μζγεκοσ. Σα ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν από τουσ 

αντιπρόςωπουσ και εκπρόςωπουσ των οργανιςμϊν του χυτθρίου ανά τον κόςμο κακιςτά ςαφζσ ότι κα 

πρζπει να γίνει αφξθςθ των προςπακειϊν ςτον τομζα τθσ ζρευνασ, τθσ κατάρτιςθσ και τθσ διαχείριςθσ. Σα 

χυτιρια εκείνα που κα εξοπλιςτοφν με ςφγχρονα μθχανιματα υψθλισ τεχνολογίασ χφτευςθσ κακϊσ και 

κατεργαςίασ (Μθχανουργεία κατεργαςίασ χυτϊν και δθμιουργίασ καλουπιϊν ), μονάδεσ εξοικονομιςεισ 

ενζργειασ (Ηλιακά και Αιολικά πάρκα) κακϊσ και θ αυςτθρι διαχείριςθ του κόςτουσ κα είναι εκείνα που κα 

πρωταγωνιςτιςουν ςτθν νζα εποχι πραγμάτων. Ένα αυςτθρό κακεςτϊσ κόςτουσ υψθλισ απόδοςθσ κατά τθν 

χριςθ των πρϊτων υλϊν και τθσ ενζργειασ είναι πλζον τεραςτίασ ςθμαςίασ και απαιτεί τθν ςυνεχι  ζρευνα 

ςτον τομζα αυτό. Από τθν άλλθ πλευρά είναι προφανζσ ότι αυτζσ οι τεράςτιεσ αυξιςεισ του κόςτουσ υλικϊν 

δεν μπορεί να αντιςτακμιςτεί μόνο με τθν περικοπι των δαπανϊν και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Η 

διαδρομι που πρζπει να επιλεγεί είναι θ μετακυλιςει τισ εν λόγω αυξιςεισ του κόςτουσ κατά τθν αλυςίδα 

παραγωγισ ςτο προϊόν και αυτό πρζπει να γίνει χωρίσ κακυςτζρθςθ γιατί είναι δυςτυχϊσ πια ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τθν επιτυχία και επιβίωςθ κάκε επιχείρθςθσ χυτθρίου.   

Επιλζξαμε να ςασ παρουςιάςουμε το χυτιριο 

FERROMATRIX για να δικαιολογιςουμε τθν 

άποψθ μασ ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ που παρου-

ςιάηονται ςιμερα ςτα Ελλθνικά χυτιρια για με-

γάλα χυτά ςτον χϊρο τθσ Αιολικισ Ενζργειασ . 

Είναι το πρϊτο  χυτιριο αυτόματθσ παρα-

γωγισ μεγάλων χυτϊν. Έχει  τθν δυνατότθ-

τα παραγωγισ 2 μεγάλων καλουπιϊν τθν 

ϊρα, και αποτελεί το δεφτερο χυτιριο τθσ 

εν λόγο εταιρίασ ςτθν καταςκευι ανεμο- 

 

γεννθτριϊν. το πρϊτο τθσ χυτιριο ζχει 

γραμμι παραγωγισ 2500x2000x1150 με 

τθν μζκοδο τθσ  φουρανικισ ρθτίνθσ και 

ςυνεργάηεται με τουσ μεγαλφτερουσ  

καταςκευαςτζσ ανεμογεννθτριϊν.  

30 ton/h  Αναγζννηςη άμμου 

SHAKE-OUT  3000X3000mm  

5ton 

SHAKE-OUT  4500X4500mm          

40 ton 

Καθάριςμα – Βάψιμο και αυτόματο κλείςιμο      

30 ton 

MIXER 100 ton/h 

Περιοχή ςκλήρυνςησ και 

τοποθζτηςησ καρδιών 

Δονητήσ 30 ton 

MIXER 30ton/h για καρδίεσ 

Περιοχή χφτευςησ  και 

ψφξησ. 

Μεταφορικι ταινία 

προσ τθν περιοχι 

χφτευςθσ 

Σαινία μεταφοράσ 

άδειων καλουπιϊν. 

Γραμμι παραγωγισ              

FAST LOOP 

http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=2938
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=3743
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=2938
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=3799
http://www.4to40.com/fairs_and_exhibitions/index.asp?fairid=3743
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 Από ηα Αιολικά Πάπκα ηα σςηά ηος Αύπιο 
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τοιχεία και προδιαγραφζσ ιδήρου EN-GJS-40018 LT για ανεμογεννήτριεσ 

 

       ΧΗΜΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 

         EN-GJS-40018 LT                    

Element wt% 

 C 3.3-3.5 

S 0.008-0.012 

Si 1.9-2.2 

P <0.030 

Mn <0.15 

Mg 0.040 

        

 

Μ ε τθν ανάγκθ τθσ χριςθσ τθσ πράςινθσ 

Ενζργειασ ςτον ςφγχρονο κόςμο κάκε μζρα 

δθμιουργοφνται ςε όλα τα μζρθ του κόςμου 

νζα Αιολικά Πάρκα. Η ανάπτυξθ αυτι ίδει ςε 

πολλζσ βιομθχανικζσ χϊρεσ ζφερε τθν 

Άνκιςθ ςτθν Βιομθχανία και ειδικότερα 

ςτουσ τομείσ των καταςκευϊν, χυτθρίων, 

μθχανουργείων, προμθκευτϊν υλικϊν και 

μθχανθμάτων αυτϊν. ασ παρουςιάηουμε  τα 

χυτά μζρθ μίασ ανεμογεννιτριασ κακϊσ και 

τα κράματα καταςκευισ τθσ με τθν ςιγουριά 

ότι και ςτθν Ελλάδα κα χρειαςτοφν πολλά 

από τα παρακάτω χυτά. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΜΕΣΡΗΗ EΠΙΒΑΛΕΣΑΙ 
Αντοχή ςε εφελκυςμό 
 

400MPa 58 000 psi 

Αντοχή διαρροήσ 
 

240MPa 35 000 psi 

Επιμήκυνςη 
 

18% 18% 

κληρότητα 160-170 BHN 160-170 BHN 

Επιπτώςεισ Ενζργειασ 
ςτουσ  -20°C (-4°F) 
Μζςοσ όροσ από 3 test 
Minimum(1 δείγμα) 
 

 
 

12J 
9J 

 
 

8.8 ft-lb 
6.6 ft-lb 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΙΔΗΡΟΤ EN-GJS-400-18 LT ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ XYTA t/MW 
ΤΣΗΜΑ 
ΠΕΡΙΣΡΟΦΗ 

ΣΡΟΦΑΛΟ, 
ΠΣΕΡΤΓΙΑ, 
ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ,  
ΕΔΡΑΝΟ 

6.44 
Σ/Ο: 
4.5 t/MW 

ΑΞΩΝΑ ΑΞΩΝΑ, 
ΕΔΡΑΝΟ 

0.44 

ΚΕΛΕΣΟ 
ΣΟΤΡΜΠΙΝΑ 

ΚΕΛΕΣΟ, 
ΚΟΛΑΡΟ 
ΒΑΗ 

3.85 

ΧΙΣΟΝΙΟ 
ΣΟΤΡΜΠΙΝΑ 

ΧΙΣΟΝΙΟ, 
ΣΗΡΙΞΗ, 
ΕΔΡΑΝΟ 

1.71 

ΑΛΛΑ  1.00 

ΤΝΟΛΟ  13.44 

 

 ΒΑΡΟ ΧΤΣΩΝ 

http://www.alibaba.com/product-gs/224418342/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/222863285/Wind_turbine_parts_hub.html
http://www.alibaba.com/product-gs/224418416/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/232388085/wind_turbine_castings_1.html
http://www.alibaba.com/product-gs/224418379/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/206932348/Wind_Turbine_Hub.html
http://www.alibaba.com/product-tp/105157246/Turbine_Adjusting_Wind_cast.html
http://www.alibaba.com/product-gs/224418295/Wind_turbine_parts.html
http://www.alibaba.com/product-free/103218939/Wind_Turbine_Generator_steel_casting_parts.html
http://www.alibaba.com/product-gs/234094327/gearbox_Housing_for_wind_turbine.html
http://www.alibaba.com/product-gs/232388410/wind_turbine_castings2.html


                                  CHENCO 
 

FOUNDRY SOLUTIONS 

TURNKEY SOLUTIONS, ΓΡΑΜΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΤΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΤΣΩΝ, 

ΤΣΗΜΑΣΑ ΦΟΤΡΝΩΝ ΜΕΣΑΛΛΩΝ, 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, ΧΤΣΟΠΡΕΕ, 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/

