
COR-TEN 

Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

®

Corrosion resistant steel - Weathering Steel 
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Πεδίο εφαρµογής:
Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα COR-TEN.
Το COR-TEN A υπάρχει σε φύλλα µέχρι 12.5mm πάχος, ενώ το COR-TEN Β σε φύλλα µέχρι 50 mm.

Ορισµός:
Αποσάθρωση σηµαίνει ότι λόγω της χηµικής τους σύνθεσης οι χάλυβες COR-TEN A και COR-TEN Β, όταν 
χρησιµοποιούνται απροστάτευτοι, παρουσιάζουν κάποια αύξηση της αντοχής σε ατµοσφαιρική διάβρωση σε 
σύγκριση µε χάλυβες χωρίς κράµατα. Αυτό γίνεται επειδή δηµιουργείται ένα προστατευτικό στρώµα (πατίνα) 
στην επιφάνειά του υπό την επίδραση του καιρού.

Η επιβράδυνση της διάβρωσης είναι αποτέλεσµα του προστατευτικού στρώµατος που δηµιουργείται από τη 
φύση της δοµής των στοιχείων και της ιδιαίτερης διανοµής και συγκέντρωσης των στοιχείων του κράµατος. 
Όσο περνά ο καιρός και υπό την επίδραση των ατµοσφαιρικών συνθηκών, η επιφανειακή προστασία 
αναπτύσσεται και αναδηµιουργείται συνεχώς.

Σηµαντικό ρόλο, στην προστασία και τη διεργασία διάβρωσης του µετάλλου, παίζει ο διαβρωτικός 
χαρακτήρας της ατµόσφαιρας. Η επιρροή ποικίλλει και εξαρτάται κυρίως από τις γενικές καιρικές συνθήκες (π. 
χ. ηπειρωτικό κλίµα), µικροκλίµα (π. χ. βιοµηχανικό, αστικό, παραθαλάσσιο ή υπαίθριο κλίµα), τον 
προσανατολισµός της κατασκευής και των επί µέρους κατασκευαστικών στοιχείων (π. χ. αν εκτίθενται σε 
σκιασµένη ή µη θέση, κατακόρυφη ή οριζόντια θέση). Θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη η ποσότητα 
των επιθετικών παραγόντων του ατµοσφαιρικού αέρα. Σε γενικές γραµµές, η πατίνα που δηµιουργείται, 
προσφέρει προστασία κατά της ατµοσφαιρικής διάβρωσης των βιοµηχανικών και των αστικών και 
υπεραστικών κλιµατικών συνθηκών.

Η µικρή απώλεια του πάχους του υλικού κατά το χρόνο που αυτό διαβρώνεται πρέπει να ληφθεί υπόψη από 
τον µελετητή ώστε να αντιµετωπιστεί µε την κατάλληλη αύξηση του πάχους.
Στις περιπτώσεις ιδίως ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από επιθετικούς παράγοντες, συνιστάται 
συµβατική επιφανειακή προστασία. Η προστασία είναι απολύτως αναγκαία σε περίπτωση επαφής µε το νερό 
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, όταν είναι µόνιµα εκτεθειµένα σε υγρασία, ή αν χρησιµοποιούνται κοντά στη 
θάλασσα.

Εφαρµογές:
Ο χάλυβας COR-TEN χρησιµοποιείται για διάφορους τύπους δοµικών κατασκευών, που είτε συγκολλούνται, 
είτε συνδέονται µε βίδες ή ηλώσεις π. χ. χαλύβδινοι σκελετοί , γέφυρες, δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτια 
(container), συστήµατα εξαερισµού, βαγόνια τρένου, οχήµατα, εξοπλισµοί κατασκευών, γλυπτά και είδη 
διακόσµησης .
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Βασική προδιαγραφή για τη χρησιµοποίηση του χάλυβα στην απροστάτευτη µορφή του περιγράφεται στο 
πρότυπο EN 10025-5 και Dast άρθρο 007.

Η συνολική εφαρµογή της τεχνολογίας έχει θεµελιώδη σηµασία για την εκτέλεση των προϊόντων που 
κατασκευάζονται από τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, όχι µόνο γενικές 
κλιµατικές συνθήκες, αλλά και ειδικές δυσµενείς τοπικές κλιµατικές συνθήκες µπορούν να επηρεάσουν τη 
διαβρωτική συµπεριφορά του απροστάτευτου χάλυβα, ακόµα και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
κατασκευής. Η εξάρτηση από τα γεγονότα αυτά καθιστά κατανοητό το γεγονός ότι δεν µπορεί να δοθεί καµία 
εγγύηση. Συνιστάται να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα η διάβρωση, των απροστάτευτων περιοχών 
που εκτίθενται στην επίδραση από τις καιρικές συνθήκες. Συνιστάται, όταν εκτίθενται στις ατµοσφαιρικές 
συνθήκες στην απροστάτευτη µορφή, το ελάχιστο πάχος να είναι 5 mm.

Για την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της µεγάλης αντοχής που έχει στην ατµοσφαιρική διάβρωση του 
COR-TEN Α, σε σύγκριση µε χάλυβα χωρίς κράµατα, είναι απαραίτητο η µελέτη, ο σχεδιασµός και εκτέλεση της 
δοµής, καθώς και οι εργασίες συντήρησης των έργων να επιτρέπουν την ανεµπόδιστη διαµόρφωση και 
αναδηµιουργία των προστατευτικών στρωµάτων της σκουριάς. Οι µέθοδοι πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
τελευταίες απαιτήσεις της τεχνικής προόδου και πρέπει να είναι κατάλληλες για την προτεινόµενη εφαρµογή. 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σχετικές προδιαγραφές της κατασκευής.

Η επιλογή του υλικού είναι στην κρίση του αγοραστή.

Κατηγορία            C               Si                Mn                P                 S                Cr                Cu                  V                 Ni

COR-TEN A        0.12       0.25-0.75     0.20-0.50     0.07-0.15       0.030       0.50-1.25      0.25-0.55                             0.65 

COR-TEN B        0.16       0.30-0.50     0.80-1.25        0.030          0.030       0.40-0.65      0.25-0.40      0.02-0.10        0.40 

Χηµική σύνθεση (θερµική ανάλυση, %) 

Μηχανικές ιδιότητες:

Σε θερµοκρασία δωµατίου για πλάκες ≥3mm σε πάχος (εγκάρσια δοκιµή σύµφωνα µε το EN10002). Απαιτήσεις για 

θερµής ελάσεως πλάκες ≤3mm σε πάχος σύµφωνα µε το EN 10025-5.

Ελάχιστο όριο
φαινοµενικής πλαστικότητας

(R  MPa *) eH

Εφελκυστική Αντοχή 
R  MPa m

Ελάχιστη επιµήκυνση 

Α (lo=5.65 √=So) %
Κατηγορία

Μηχανικές ιδιότητες:

Στην περίπτωση της ψυχρής έλασης, το όριο της φαινοµενικής πλαστικότητας είναι τουλάχιστον 310 Mpa και η αντοχή 

εφελκυσµού min 445 Mpa. Επιπλέον είναι διαθέσιµα φύλλα ψυχρής έλασης πάχους ≤3mm από χάλυβα COR-TEN A-
F, για αύξηση της ζήτησης ψυχρής διαµόρφωσης. Μηχανικές ιδιότητες: Ελάχιστο όριο φαινοµενικής πλαστικότητας 275 
Mpa, εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 410 ΜPa, ελάχιστη επιµήκυνση τουλάχιστον 25%. Ανοχές σχετικά µε τις 
διαστάσεις και το σχήµα σύµφωνα µε το EN 1013.

Σε θερµοκρασία δωµατίου για πλάκες ≥3mm σε πάχος (εγκάρσια δοκιµή σύµφωνα µε το EN10002). Απαιτήσεις για 

θερµής ελάσεως πλάκες ≤3mm σε πάχος σύµφωνα µε το EN 10025-5. 

COR-TEN Α                                   355                                            470 - 630                                               20 

*) 1 MPa = 1 N/mm2 

Ελάχιστο όριο
φαινοµενικής πλαστικότητας

(R  MPa *) eH

Εφελκυστική Αντοχή 
R  MPa m

Ελάχιστη επιµήκυνση 

Α (lo=5.65 √=So) %
Κατηγορία

COR-TEN B

Πάχος mm

COR-TEN B
     ≤16                                  355 

> 16 ≤50                              345 
       470 - 630                                   20 

*) 1 MPa = 1 N/mm2 
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Οι όροι για τα προϊόντα θερµής διαµόρφωσης είναι σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο EN 10025-5. 
Για τις λαµαρίνες ψυχρής µορφοποίησης ισχύουν και όσα προβλέπονται στον πίνακα 6 του ΕΝ 10025-5. Εάν 
οι µηχανικές ιδιότητες έχουν υποστεί µεταβολές που οφείλονται στην ψυχρή διαµόρφωση, οι ιδιότητες του 
Πίνακα µπορούν να αποκατασταθούν µε ελάττωση της τάσης τουλάχιστον 30 λεπτά στους 530°C έως 580°C. 

Το COR-TEN είναι κατάλληλο για κοπή µε οξυγόνο υπό την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιούνται κατάλληλες 
µεθόδοι. Σε θερµοκρασίες κάτω των 5°C πρέπει να προθερµαίνεται σε αρκετά ευρεία ζώνη και στις δύο 
πλευρές της προγραµµατιζόµενης κοπής. Εάν τα κοµµένα άκρα µε οξυγόνο πρέπει να υποβληθούν και σε 
ψυχρή διαµόρφωση, µε την προθέρµανση που γίνεται ,αποτρέπεται το φαινόµενο της σκλήρυνσης, όπως 
στην περίπτωση της S355J2 ή αλλιώς θα πρέπει να αποµακρυνθούν π.χ. µε την κατάλληλη λείανση. 

Το COR-TEN  µπορεί να  συγκολληθεί τόσο µε χέρι όσο και µηχανικά, εφόσον τηρούνται οι γενικοί κανόνες της 
συγκόλλησης. Μια προϋπόθεση για την απόκτηση όµοιων µηχανικών ιδιοτήτων της συγκόλλησης , είναι η 
εφαρµογή των κατάλληλων αναλώσιµων υλικών συγκόλλησης και η επιλογή των κατάλληλων συνθηκών 
συγκόλλησης. Λεπτοµέρειες περιέχονται στο EN 10025-5  δείτε τους τεχνικούς όρους παράδοσης για χάλυβες 
δοµικών κατασκευών µε αυξηµένη αντοχή στην ατµοσφαιρική διάβρωση. 
Συστάσεις για συγκόλληση δίδονται επίσης στο πρότυπο EN 1011 µέρος 1 και µέρος 2 « Εργασίες 
συγκόλλησης, συστάσεις για συγκόλληση των µεταλλικών υλικών». 

Για την συγκόλληση χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια άσβεστου, σύρµατα αδρανούς αερίου, και συνδυασµοί 
συρµάτων/ισχύος ρεύµατος που ισοδυναµούν µε την αντοχή εφελκυσµού S355.
Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συγκολλήσεις ώστε και αυτές να είναι ανθεκτικές στις 
ατµοσφαιρικές συνθήκες. Αυτό είναι δυνατόν µε τη χρήση αναλώσιµων υλικών που συνδυάζονται µε το 
βασικό υλικό. 

Η επιλογή στοιχείων όπως βίδες, ήλοι,περτσίνια και τα εξαρτήµατά τους (παξιµάδια και ροδέλες) πρέπει να 
επιλέγονται έτσι ώστε να αποφεύγεται ο σχηµατισµός ηλεκτρο-χηµικών αντιδράσεων. Η χρήση µάλιστα 
ανοξείδωτων στοιχείων,δεν έχει από την εµπειρία δυσµενή αποτελέσµατα.Στις συναρµολογήσεις µεταξύ 
µετάλλων θα πρέπει να προσεχθεί η τριχοειδής δράση του νερού γιατί µπορεί να οδηγήσει σε µόνιµη υγρασία 
που µε τη σειρά της οδηγεί σε αυξηµένη διάβρωση. Κρίσιµες ζώνες θα πρέπει συνεπώς να προστατεύονται µε 
βαφή, σύστηµα σφραγίσεως (π. χ. σιλικόνη) ή άλλα προστατευτικά µέτρα. 

Στην περίπτωση των υψηλής αντοχής συνδέσεων (HV) οι όροι περιγράφονται στο πρότυπο DIN 18800
µέρος 1.

Όλες οι προδιαγραφές και τεχνικές περιγραφές χρήσης, για τα ανθεκτικά στη διάβρωση µέταλλα 
περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο «Merkblatt  434 Wetterfester Baustahl του Stahl-Informations-Zentrum.

∆ιαµόρφωση:

Οξυγονοκοπή (Πλάσµα):

Συγκόλληση: 

Βίδωµα και κάρφωµα:
 

  

COR-TEN 
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1. Στραντζαριστός γαλβανιζέ  µορφoσωλήνας 50Χ30Χ2
2. Προφίλ U 30Χ30Χ2 από λαµαρίνα Cor-ten.
3. Ανοξείδωτος   Μ8 Χ 20 πείρος στήριξης της κασσέτας Cor-ten.
4. Αυτοδιάτρητη βίδα Μ4Χ25 µε λαστιχένια τσιµούχα neopren.
5. Πείρος στήριξης  Stahl III του µορφοσωλήνα στο beton.
6. Κασσέτα Cor-ten.
7. Αναπνέουσα µεµβράνη.
8. Θερµονόνωση.
9. Beton.
10. Λάστιχο neopren.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
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1. Στραντζαριστός γαλβανιζέ  µορφoσωλήνας 50Χ30Χ2
2. Προφίλ U 30Χ30Χ2 από λαµαρίνα Cor-ten.
3. Ανοξείδωτος   Μ8 Χ 20 πείρος στήριξης της κασσέτας Cor-ten.
4. Αυτοδιάτρητη βίδα Μ4Χ25 µε λαστιχένια τσιµούχα neopren.
5. Πείρος στήριξης  Stahl III του µορφοσωλήνα στο beton.
6. Κασσέτα Cor-ten.
7. Αναπνέουσα µεµβράνη.
8. Θερµονόνωση.
9. Beton.
10. Λάστιχο neopren.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΜΗ ΣΚΟΤΙΑΣ
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®

COR-TEN 
®Corten A, 

Φύλλα ψυχρής εξέλασης  
W. Nr. 1.8946, APZ 
DIN EN 10204/3.1 
 

1 1,5 2 2,5

1000 X   2000 • •
1250 X   2500 • • • •
1500 X   3000 • • • •  

 
Πεδία εφαρµογών 

 

 

Corten B/S355J2W + N, 
W. Nr. 1.8965, APZ 
DIN EN 10204/3.1 
 

3 4 5 6 8 10 12 14 15 16

1000 X   2000 • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • • • • •
1500 X   3000 • • • • • • • •
1500 X   6000 • • • • • • • •
2000 X   6000 • • • • • • • • •
2000 X   8000 • • •
2000 X 12000 • • • • • • • •
2000 X 16000 • • •
2500 X   6000 • • • • • •
2500 X 12000 • • • • • •
3000 X   6000 • • • • •
3000 X 12000 • • • • •

18 20 25 30 35 40 50 60

1000 X   2000 • • • • • • • •
1250 X   2500 • • • • •
1500 X   3000 •
1500 X   6000 •
2000 X   6000 • • • • • • • •
2000 X 12000 • • • • • • • •
2500 X   6000 • • • • •
2500 X 12000 • • • • •
3000 X   6000 •
3000 X 12000 •  

 
Άλλα πάχη και διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας  

Μεταλλικά κτίρια 
Γέφυρες 
∆εξαµενές 
Βαγόνια τρένου
Συσκευές 
Εξατµίσεις 
Ύδρευση
Έργα γλυπτικής 

∆ιαστάσεις  σε mm

∆ιαστάσεις  σε mm

∆ιαστάσεις  σε mm
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1ος Μήνας

3ος Μήνας

6ος Μήνας

1ος Χρόνος

2ος Χρόνος



Ε∆ΡΑ: Γ.ΘΕΟΤΟΚΑ 1, 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ: 2310285171 - 2310264822, Fax: 2310263744

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΠΡΟΕΚΤ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ, Τηλ: 2310685224 - 2310686224

INTERNET: www.isaakidis.gr  - e-mail: info@isaakidis.gr


