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Πρόλογος 

Ως σπουδαστές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. είχαμε διδαχθεί 

ορισμένα θέματα πάνω στο φαινόμενο της διάβρωσης στο μάθημα της Χημικής 

Τεχνολογίας, οπότε δεν ήταν κάτι καινούργιο για εμάς. Επίσης και με τους χάλυβες 

είχαμε ασχοληθεί στο μάθημα του Ποιοτικού Ελέγχου και Τεχνολογίας Υλικών. Το 

θέμα της πτυχιακής εργασίας «Μελέτη προστασίας οπλισμών σκυροδέματος από 

τη διάβρωση σε περιβάλλον χλωριόντων» μάς κέντρισε το ενδιαφέρον και 

αποτέλεσε το εφαλτήριο για μελέτη, προβληματισμό και πεφαματισμό πάνω σε αυτές 

τις έννοιες . Άλλωστε στην Ελλάδα, που είναι μια παραθαλάσσια χώρα, πολύ συχνά 

συναντάμε προβλήματα διάβρωσης και πρέπει να εφαρμόσουμε τρόπους προστασίας 

των μετάλλων ακόμα και στην απλή καθημερινότητα. Οι γνώσεις, που αποκομίσαμε 

κατά την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας για τη συμπεριφορά του χάλυβα σε 

διαβρωτικό περιβάλλον, ελπίζουμε να μας βοηθήσουν στο μέλλον στην εργασία μας 

ως μηχανολόγοι μηχανικοί. 

Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από το Θεωρητικό Μέρος (κεφάλαια 1-4), 

όπου γίνεται αναφορά στο σκυρόδεμα, στη διάβρωση του χάλυβα οπλισμού του 

σκυροδέματος, καθώς και στην προστασία του χάλυβα από τη διάβρωση κυρίως με 

χρήση αναστολέων διάβρωσης και επικαλύψεων. Το Πειραματικό Μέρος, όπου 

παρουσιάζονται τα υλικά, η παρασκευή των δοκιμίων, η μεθοδολογία των μετρήσεων 

όπως επίσης και οι πεφαματικές μετρήσεις με τα αποτελέσματά τους. Και τέλος από 

την παρουσίαση των Συμπερασμάτων και τη Βιβλιογραφία. 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, στον κ. Ε . Φουντουκίδη, 

Δρ. Χημικό Μηχανικό, υπεύθυνο καθηγητή του ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ στην Χημική 

Τεχνολογία που μας ανάθεσε και επέβλεψε την πτυχιακή μας. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε την κα. Π. Πανταζοπούλου, Χημικό Μηχανικό, εργαστηριακή 

συνεργάτιδα του εργαστηρίου Χημικής Τεχνολογίας του ΑΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ, για την 

εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την συνεχή καθοδήγηση της κατά την εκπόνηση 

της πτυχιακής μας εργασίας, τόσο σε θέματα θεωρίας όσο και στο πεφαματικό μέρος 

αυτής. Χωρίς τη συμβολή της κας Πανταζοπούλου θα ήταν αδύνατη η επιτυχής 

ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Επίσης ευχαριστούμε την εταφεία ΑΦΟΙ 

ΓΙΑΝΝΙΔΗ - VITEX ΑΕ και ιδιαίτερα τον Δρ . Απόστολο Ζαγγογιάννη για την 

προμήθεια του ακρυλικού χρώματος που χρησιμοποιήθηκε ως επικάλυψη στα 

δοκίμια. 
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Περίληψη 

Το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι παγκοσμίως το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο 

κατασκευαστικό υλικό. Δυστυχώς όμως η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί μία από τις 

κύριες αιτίες περιορισμού του χρόνου ζωής των κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Για την προστασία του οπλισμού στο σκυρόδεμα υπάρχουν διάφορες 

μέθοδοι, μεταξύ των οποίων η προσθήκη αναστολέων διάβρωσης στη μάζα του 

σκυροδέματος και η χρήση επικαλύψεων στην επιφάνεια του σκυροδέματος. 

Αντικείμενο της πτυχιακή μας εργασίας είναι η μελέτη του φαινομένου της 

διάβρωσης των σιδηροπλισμών του σκυροδέματος σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, 

όπως είναι το διάλυμα 3,5% κ.β . NaCl (προσομοίωση θαλασσινού νερού) και η 

αποτελεσματικότητα έναντι της διάβρωσης μεθόδων προστασίας, όπως οι αναστολείς 

διάβρωσης, οι επικαλύψεις σκυροδέματος καθώς και ο συνδυασμός αναστολέα με 

επικαλύψεις. Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάσαμε τέσσερις κατηγορίες οπλισμένων 

δοκιμίων κονιάματος κυλινδρικού σχήματος. Στην πρώτη κατηγορία είχε προστεθεί 

στο κονίαμα αναστολέας διάβρωσης με βάση αμινοαλκοόλη, στη δεύτερη κατηγορία 

τα δοκίμια επικαλύφθηκαν με ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης και στην τρίτη 

κατηγορία χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο μέθοδοι προστασίας . Επίσης, για λόγους 

αναφοράς και σύγκρισης, κατασκευάστηκαν δοκίμια οπλισμένου κονιάματος χωρίς 

αναστολέα και χωρίς επικάλυψη . Τα δοκίμια εκτέθηκαν στο διαβρωτικό περιβάλλον 

της μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου 3.5% κ.β . για συνολικό 

χρόνο έξι μηνών. 

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας έναντι της διάβρωσης του 

αναστολέα, της επικάλυψης καθώς και του συνδυασμού αναστολέα-επικάλυψης 

εφαρμόσθηκε η ακόλουθη μεθοδολογία ελέγχου : 

• Μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης μακράς διάρκειας . 

• Μέτρηση της έντασης ρεύματος διάβρωσης υπό ανοδική φόρτιση. 

• Σταθμικός προσδιορισμός της απώλειας μάζας των οπλισμών. 

• Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με χρήση δείκτη φαινολοφθαλε!νης. 

Ως γενικό συμπέρασμα της εργασίας εξάγεται, ότι η επικάλυψη με χρώμα στην 

εξωτερική επιφάνεια των δοκιμίων οπλισμένου σκυροδέματος, παρέχει ικανοποιητική 

προστατευτική δράση έναντι της διάβρωσης του οπλισμού σε περιβάλλον 

χλωριόντων. 
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Abstract 

Reinforced concrete is the world's most widely used construction material. 

Unfortunately, steel coπosion is one of the main reasons limiting the lifetime of 

reinforced concrete. For the protection of the reinforcement ίη the concrete there are 

various methods, including the addition of coπosion inhibitors in the concrete mass or 

the use of coatings οη the surface of the concrete. 

The subject of our thesis is to study the coπosion of the concrete reinforcing 

steel in highly coπosive environments, as the solution 3.5% by weight NaCI 

(simulated seawater) and the effectiveness of the coπosion protection methods, such 

as coπosion inhibitors, coatings and combination inhibitor coatings. For this purpose, 

we constructed four categoήes of reinforced mortar specimens ίπ mortar cylindrical 

shape. Ιη the first category coπosion inhibitor based οη aminoalcohol was added to 

the mortar, ίη the second category specimens were coated with acrylic paint for 

exterior use and the third group used both methods of protection. Also, for ease of 

reference and comparison, there were specimens of reinforced mortar without 

inhibitor and without coating. The specimens were exposed to the coπosive 

environment of partial immersion ίη 3.5% by weight sodium chloride solution for a 

total time of six months. 

Το assess the effectiveness of the coπosion inhibitor, the coating and the 

coating-inhibitor combination, the following control methods were used: 

• Long-term measurements of coπosion potential. 

• Measurements of coπosion cuπent coπosion under anodic charge. 

• Gravimetήc determination of the mass loss of rebars. 

• Measurement of carbonation depth using phenolphthalein indicator. 

As a general conclusion of this study is extracted, that the color coating οη the 

outer surface of the reinforced concrete specimens provides a good protective effect 

against reinforcement coπosion ίη chloride environments. 
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Α. Θεωρητικό Μέρος 

1.Εισαγωγή 

Από τότε που ο άνθρωπος αποφάσισε να αφήσει τα φυσικά σημεία διαβίωσής 

του είχε ως βασικό του μέλημα να βρει και να χρησιμοποιήσει κατά τον δυνατόν 

ανθεκτικότερα υλικά προκειμένου να κατασκευάσει τις κατοικίες που θα έμενε αυτός 

και η οικογένεια του. Το πρώτο φυσικό τσιμέντο χρονολογείται πριν δώδεκα 

εκατομμύρια χρόνια, με ανάμιξη ασβεστόλιθου και αργίλου . Ύστερα από το 3000 

π.Χ. οι αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν μίγμα λάσπης με άχυρο προκειμένου να ενώσουν 

τούβλα της εποχής εκείνης. Εδώ και 3000 χρόνια υπάρχει το ελληνικό σκυρόδεμα το 

όποιο αποτελείται από μείγμα θηραϊκής γης και ασβέστη. Να σημειωθεί ότι είναι 

μεγάλης αντοχής σε σχέση με τα ρωμαϊκά κονιάματα που κατασκευάστηκαν 

αργότερα. Πολύ αργότερα το μεσαίωνα (18° αιώνα) έγινε μια νέα ανακάλυψη ενός 

ανόργανου συνδετικού υλικού που θα μπορούσε να πήξει και να σκληρυνθεί με το 

νερό . Οι πρώτες ανακαλύψεις αφορούσαν κυρίως την άσβεστο. Παρατηρήθηκε ότι 

κατά το ψήσιμο ( ασβεστοποίηση) του καθαρού ασβεστόλιθου προέκυπτε ένα υλικό 

που με την προσθήκη νερού μετασχηματιζόταν σε μια παχύρευστη μάζα που είχε 

συνδετικές ιδιότητες, την λεγόμενη ως «παχιά άσβεστο» . Όταν αυξάνονταν οι 

ποσότητες των προσμείξεων, που ήταν κυρίως αργιλικές ή πυριτικές, τότε το προϊόν 

της ασβεστοποίησης δεν ενυδατωνόταν εύκολα και η εκλυόμενη θερμότητα ήταν 

πολύ μικρή. Το 1758 ο Smeaton διαπίστωσε ότι οι άσβεστοι που περιείχαν μεγάλες 

ποσότητες (20-25%) αργιλικών υλικών είχαν την ιδιότητα να σκληρύνονται κάτω από 

το νερό, χαρακτηριστικό που δεν είχε παρατηρηθεί με τις καθαρότερες ασβέστους. 

Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι το φαινόμενο αυτό ήταν πιο έντονο όταν 

χρησιμοποιούνταν μια ποζολάνη από μια περιοχή στη Ρώμη. Οι καθαρές άσβεστοι 

παρατηρήθηκε ότι σκληρύνονταν στον αέρα. Οι άσβεστοι που δεν ήταν καθαρές 

αντιδρούσαν μέσα στο νερό με τις πυριτικές και αργιλικές ενώσεις που περιείχαν ως 

προσμείξεις, για να σχηματίσουν ένυδρες ασβεσταργιλικές και ασβεστοπυριτικές 

ενώσεις που είχαν ισχυρές συνδετικές ικανότητες. Έτσι έγινε ο διαχωρισμός η 

καθαρή άσβεστος (μη υδραυλική) δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τσιμέντο, 

μπορούσε όμως η μη καθαρή (υδραυλική) . (3) 
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Το 1800 ο Parker ανακάλυψε το 'Roman cement', με θέρμανση, σε 

θερμοκρασία υαλοποίησης, αργίλων που περιείχαν μικρούς κρυστάλλους 

ασβεστολιθικής ύλης. Το 1822 καταχώρησε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 'British 

Cement', ενώ το 1824 ο άγγ/..ι:Jς J.Aspdin ανακάλυψε, πεφαματιζόμενος στην 

κουζίνα του, ότι ήταν δυνατό να παρασκευασθεί τσιμέντο με πολύ καλύτερες 

ιδιότητες από τις υδραυλικές ασβέστους, εάν το μίγμα ασβέστου και αργίλου 

θερμαινόταν μέχρι επίτηξης . Το προϊόν της επίτηξης κατοχύρωσε με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας με το όνομα Portland cement, για διαφοροποίηση από τις διάφορες 

ασβέστους. Το συγκεκριμένο όνομα δόθηκε από τον Aspdin, καθόσον το χρώμα του 

προϊόντος που παρήγαγε του θύμιζε το χρώμα μιας πέτρας που εξορυσσόταν στο νησί 

Portland, ανοικτά των βρετανικών ακτών. Το 1845 ο Isaac Johnson υπέδειξε 

ακριβέστερες αναλογίες για τις πρώτες ύλες και καταλληλότερες θερμοκρασίες για 

την έψηση . Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε τσιμεντοβιομηχανία και θεωρείται ο 

πρώτος παρασκευαστής τσιμέντου . 

Το πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου ιδρύθηκε στην Γαλλία το 1855 και στην Ελλάδα 

το 1902. Το 1924 μπήκαν οι πρώτες προδιαγραφές για το τσιμέντο από την 

Αμερικάνικη ένωση πολιτικών μηχανικών. 

Η Ελλάδα παρήγαγε τσιμέντο με βάση τους τύπους που προέβλεπε το Π. Δ. 

244/80, από τις αρχές του 2002 όμως ακο/..ι:Jυθεί το σχετικό ευρωπαϊκό πρότυπο 

ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1-2000 «Τσιμέντο - Μέρος 1 : Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντω> για το τσιμέντο, και αργότερα για το σκυρόδεμα 

το ΕΝ 206-1 "Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιτελεστικότητα, παραγωγή 

και συμμόρφωση" . (3) 
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2. Οπλισμένο σκυρόδεμα 

2.1 Το σκυρόδεμα ως υλικό 

Το πιο διαδεδομένο ευρύτατα δομικό υλικό είναι το σκυρόδεμα, που συνήθως 

παρασκευάζεται αναμιγνύοντας τσιμέντο με αδρανή και νερό. Σε πο/.λές χώρες η 

αναλογία κατανάλωσης σκυροδέματος προς την κατανάλωση του χάλυβα ξεπερνάει 

το δέκα προς ένα. Η συνολική παγκόσμια κατανάλωση σκυροδέματος τον περασμένο 

χρόνο εκτιμάται σε τρία δισεκατομμύρια τόνους. Ο άνθρωπος δεν καταναλώνει 

κανένα άλλο υλικό εκτός από το νερό σε τέτοιες απίστευτες ποσότητες. Σήμερα ο 

ρυθμός κατανάλωσης του σκυροδέματος είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι πριν από 

σαράντα χρόνια. Εκτιμάται ότι η τρέχουσα παγκόσμια κατανάλωση σκυροδέματος 

είναι της τάξης των έντεκα δισεκατομμυρίων μετρικών τόνων ετησίως. (25) 

2.1.1 Οπλισμένο σκυρόδεμα 

Το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ένα σκυρόδεμα που περιέχει συνήθως ράβδους 

χάλυβα, που υπολογίζονται με την υπόθεση ότι τα δύο υλικά συνεpγάζονται στην 

παραλαβή εφελκυστικών φορτίων. 

2.1.2 Ορολογία σκυροδέματος 

Σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 , σκυρόδεμα 

(concrete) είναι το υλικό που σχηματίζεται από την ανάμειξη τσιμέντου 

χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων αδρανών και νερού (με ή χωρίς την ενσωμάτωση 

των υλικών που χαρακτηρίζονται πρόσθετα και βελτιωτικά), το οποίο αναπτύσσει τις 

ιδιότητές του με την σκλήρυνση της πάστας του τσιμέντου (τσιμέντο και νερό). 

Η κλασσική χρήση του σκυροδέματος είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου η 

μάζα του ενισχύεται με σιδηροπλισμό (χάλυβα), ο οποίος του προσδίδει τη θλτπτική 

και διατμητucή αντοχή που του λεiπει, ενώ συνεισφέρει και στην παραλαβή των 

θλtπτικών τάσεων. 

Τα δύο υλικά συνεpγάζονται άριστα (καλή αμοιβαία πρόσφυση, ίδιες 

θερμοκρασιακές διαστολές, προστασία του οπλισμού από το σκυρόδεμα έναντι 

σκουριάς). Οπλισμένο σκυρόδεμα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά συστηματικά 

από το Γάλλο J.Monier το 1867. 
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2.1.3 Ορολογία τσιμέντου 

Τσιμέντο Πόρτλαντ (Portland cement) είναι το προϊόν που προκύπτει μετά 

από ψήσιμο σε θερμοκρασία κλινκεροποίησης (1380-1420 °C) ενός πλήρως 

ομογενοποιημένου μείγματος, το οποίο αποτελείται από περίπου 75% ασβεστολιθικά 

υλικά και 25% αργιλοπυριτικά υλικά και συνάλεση του προκύπτοντος προϊόντος που 

καλείται κλίνκερ με την κατάλληλη ποσότητα γύψου. (3) 

Υδραυλικές ιδιότητες (hydraulic properties) είναι οι ιδιότητες που έχουν 

ορισμένα υλικά, όπως το τσιμέντο, να σχηματίζουν κάτω από την επίδραση νερού 

σταθερές ένυδρες ενώσεις που είναι ελάχιστα υδατοδιαλυτές και έχουν μεγάλη 

συνάφεια με τα αδρανή. 

Οι ενώσεις αυτές με την πάροδο του χρόνου αυξάνουν τη συνοχή των πολτών 

και των κονιαμάτων που προέρχονται από αυτές, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

αντοχών. Τα υλικά αυτά λέγονται υδραυλικές κονίες σε αντίθεση με τις αερικές 

κονίες (π.χ. ο ασβέστης) που αναπτύσσουν τις αντοχές τους εκτιθέμενες στον αέρα. 

2.2 Συστατικά οπλισμένου σκυροδέματος 

Τα συστατικά του σκυροδέματος είναι τσιμέντο, νερό, αδρανή και πρόσθετα 

και σε μερικές περtπτώσεις και πρόσμικτα. 

Τα πρόσθετα, συνήθως σε υγρή μορφή, προστίθενται στο μίγμα του 

σκυροδέματος σε πολύ μικρές ποσότητες για να βελτιώσουν τα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά του και δεν επηρεάζουν την ποσοτική σύνθεση του σκυροδέματος. 

Δρουν κατά κάποιο τρόπο, όπως τα καρυκεύματα στο φαγητό. 

Τα πρόσμικτα συνήθως σε μορφή σκόνης, προστίθενται στο σκυρόδεμα σε 

μεγαλύτερες ποσότητες από ότι τα πρόσθετα (και για αυτό λαμβάνονται υπόψη στην 

ποσοτική σύνθεση του σκυροδέματος) για να βελτιώσουν τη στεγανότητα ή και την 

αντοχή του σκυροδέματος. 

2.2.1 Τσιμέντο 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, το τσιμέντο είναι μία 

υδραυλική συνδετική ύλη, δηλαδή ένα λεπτότατα αλεσμένο ανόργανο υλικό το οποίο, 

όταν αναμειχθεί με νερό, σχηματίζει έναν πολτό (πάστα) που πήζει και σκληρύνεται 
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διαμέσου αντιδράσεων και μηχανισμών ενυδάτωσης και το οποίο, μετά τη 

σκλήρυνση, διατηρεί την αντοχή και τη σταθερότητά του ακόμη και μέσα στο νερό. 

Τα τσιμέντα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι σχεδόν αποκλειστικά Portland 

παρασκευαζόμενα από συνάλεση κλίνκερ (μίγμα ασβεστόλιθου και αργtλοπυριτικών 

ψημένο σε θερμοκρασία 1400 °C ), γύψου και πρόσθετων. 

Διακρίνονται οι παρακάτω τύποι: 

ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

CEl\11 Κοινό τσιμέντο Poι·tland 

CΕΜΠ Σύνθετο τσιμέντο Po11la11d 
CΕΜΠΙ Σκωριοτσιμέντο 

CEMf\ Ποζολανικό τσιμέντο 

CEM\ Σύνθετο τσιμέντο 

Πίνακας 1: Τύποι τσιμέντου. 
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Ε:"\ 197-1 CEl\I WA-S 42.5 :Χ 

Υποι<ατηγοριες 

- Ν : Κανονιι<ή ανάπτυ~η πρώιμης αντοχής 
R: Ταχεία ανάπτυξη πρώιμης αντοχής 

-1 ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 

Υποκατηγορία. που δείχνει το δεύτερο 
ι<ύριο συστατικό. Στη συγι<ικριμiνη 
περίτιτωση σι<ω~ία (S, sl:ιg) 

Δείχνει: (Α} υψηλότερο 
(Β} ενδιάμεσο και 

(C} χαμηλότερο ποσοστό clinker 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 

Σχήμα 1: Συμβολισμός των διαφόρων τύπων τσιμέντου του ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ 197-1. 

Τα κύρια δευτερεύοντα συστατικά, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 

σύνθετων τσιμέντων και εμφανίζονται στον αναλυτικό πίνακα του ευρωπαϊκού 

προτύπου ΕΝ 197-1, δίνονται παρακάτω με το χαρακτηριστικό κεφαλαίο λατινικό 

γράμμα που αναφέρεται σε κάθε ένα από αυτά: 

;;... S - blast furnace slag (σκωρία υψικαμίνων) 

);;- D - silica fume (ατμοί πυριτίας) 

;;... Ρ - natural pozzolana (φυσική ποζολάνη) 

;;... Q - natural calcined pozzolana (φυσική ποζολάνη μετά από πύρωση) 

;;... V - siliceous fly ash (πυριτική ιπτάμενη τέφρα) 

;;... W - calcareous fly ash ( ασβεστιτική ιπτάμενη τέφρα) 

;;... L, LL - limestone (ασβεστόλιθος) 

;;... Τ- bumt shale (τέφρα καύσης βιτουμενιούχων σχιστόλιθων) 

)r> Μ - Two or more of the above (μείγμα των παραπάνω) . 
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Το κλίνκερ του τσιμέντου Πόρτλαντ (Κ) είναι ένα υδραυλικό υλικό που 

συνίσταται τουλάχιστον κατά τα 2/3κ. β. από C3S και C2S, ενώ το υπόλοtπσ κατά 

κύριο λόγο συνίσταται από τις αργιλικές και σιδηραργιλικές φάσεις του κλίνκερ . Η 

αναλογία CaO/Si02 δεν πρέπει να είναι μικρότερη του 2 και το περιεχόμενο MgO δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 5%κ.β. (13) 

Οιενώσε του κλίνκε στα κοινά τσι 
Ποσοστό 

Σύντμηση % 

3-Cao-Si02 C3S 50 

2-Cao-Sί03 C2S 25 

3-Ca0-AL203 C3A 10 

4-Ca0-AL203-fe203 C4Af 10 

Γύ ο CaS04 5 

Πίνακας 2: Ενώσεις κλίνκερ. 

Κατηγορiα 
Αντοη1 σε θλt\1111 :\IPa ('i/mm=) 

Αρχικός χρόνος Διόγκωση 

αντοzιiς Αρχι10) αντοχιi 
Tumι-.11 αντοχή 

mΊξης (Δ1αστολ1i) 
(όρια) 

2 ηι.ιέρεc; 7 QJΙέρες 28 rιιιέρες ιnin mιn 

32.5Ν - ?. 16.0 
S52.5 

32.5 R ?. 10.0 
?. 32.5 ?. 75 -

42.SN ?. 10.0 -

42.5R ?. 20.0 
~42 .5 S62.5 ~ 60 510 -

52 .5Ν ?. 20.0 -

52.5 R 
?. 52.5 - ?. 45 

?. 30.0 -

Πίνακας 3: Απαιτήσεις μηχανικές και φυσικές ορtζόμενες ως χαρακτηριστικές τιμές 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1. 
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Ενυδάτωση του τσιμέντου 

Όταν προστεθεί νερό στο τσιμέντο αρχίζουν οι αντιδράσεις της ενυδάτωσης, 

της οποίας αποτέλεσμα είναι η πήξη και σκλήρυνση του σκυροδέματος με 

ταυτόχρονη έκλυση θερμότητας. 

Είναι γνωστό ότι μόνο οι ασβεστοπυριτικές ενώσεις (C3S, C2S) ευθύνονται, 

δηλαδή συμμετέχουν στην αύξηση αντοχής (πρώιμης και σε βάθος χρόνου) του 

σκυροδέματος. Και οι φάσεις C3A και C4AF ενυδατώνονται, αλλ.ά δεν συμβάλλ.ουν 

σημαντικά στην αντοχή του σκυροδέματος. 

Οι ταχύτητες ενυδάτωσης των ενώσεων (φάσεων) του τσιμέντου 

κατατάσσονται ως εξής: C3A > C3S > C4AF > C2S. 

Η θερμότητα που εκλύεται κατά την ενυδάτωση οφείλεται στη δημιουργία και 

καταστροφή χημικών δεσμών που λαμβάνουν χώρα με την επίδραση του νερού. 

Μικρός λόγος 

νερού:τσψέντο (\\ /C) 

Υικρό :rορώδι:.;-= 

~Ιεyάλη αντοχή 

Μεγάλος λόγο, 

νερού: τσιμέντο (\\ IC) 

Υε-rάλο πορ<~~-= 
Χαμηλή αντοιή 

Διάχυτα τεμαχίδια 

τσιμέντου μέσα στο 

νερό ανάμειξης 

Πλήρως ενυδατιι>μέ\·ο 

τσιμέντο 

Εικόνα 2: Επίδραση της ποσότητας του νερού ('λόγος W/C) στην ενυδάτωση του 
τσιμέντου και στις ιδιότητες της τσιμεντόπαστας και κατ' επέκταση και του 

σκυροδέματος. 
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2.2.2 Αδρανή 

Ομοίως ο ακόλουθος ορισμός έχει υιοθετηθεί από το ASTM C 125 

«Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates» και από την 

ACI Committee 116 «Cement and concrete terminology»: 

Αδρανές είναι το κο1C1Cώδες υλικό, όπως η άμμος, τα χαλίκια, το θραυστό 

πέτρωμα, η θραυστή σκωρία υψικαμίνων ή τα απορρίμματα κατασκευών και 

κατεδαφίσεων που χρησιμοποιούνται μαζί με κάποιο συνδετικό υλικό για την 

παραγωγή σκυροδέματος ή κονιάματος. 

1 .Ανάλογα με τον μέγεθος τους τα αδρανή διακρίνονται στα παρακάτω 

κλάσματα: 

α) Άμμος: Αδρανές με μέγιστο κό1C1Cο 5mm (λεπτή άμμος) ή 7mm (χονδρή 

άμμος) . 

β) Γαρμπίλι: Αδρανές με μέγεθος μεταξύ 5 και 15mm. 

γ) Σκύρα ή χαλίκια : Αδρανές με μέγεθος μεταξύ 15 και 30mm. 

2 . Ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής τους διακρίνονται δύο τύποι αδρανών : 

α) Θραυστά: Είναι αδρανή που προκύπτουν από θραύση των φυσικών λίθων 

στα λατομεία. 

β) Συλλεκτά: Είναι αδρανή που συλλέγονται από ποτάμια ή ακρογιαλιές. Λόγω 

της δράσης του νερού είναι στρογγυλευμένα. (24) 

2.2.3 Νερό 

Το πόσιμο νερό : 

Ως πόσιμο χαρακτηρίζεται το νερό που είναι καθαρό από φυσική, βιολογική και 

μικροβιολογική άποψη και μπορεί να καταναλώνεται χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 

υγεία του ανθρώπου. Το νερό πρέπει να είναι άχρωμο, άοσμο, δροσερό και με 

ευχάριστη γεύση . Δεν πρέπει να έχει μεγάλη σκληρότητα γιατί αυτή προκαλεί 

δυσκολίες στην καθημερινή αΧλ.ά και τη βιομηχανική του χρήση . Δεν πρέπει να 

περιέχει οργανικές ουσίες, βαρέα μέταλλα ούτε και παθογόνα παράσιτα ή μικρόβια . 

Η θερμοκρασία του πόσιμου νερού πρέπει να είναι σταθερή στους 10-15 °C. 
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Το θαλάσσιο νερό : 

Περιέχει κατά μέσο όρο 3,5% κ.β . χλωριούχο νάτριο συν μικρότερα ποσοστά 

άλλων διαλυμένων ουσιών. Οι φυσικές ιδιότητες του θαλάσσιου νερού διαφέρουν 

(λίγο) από τις ιδιότητες του «γλυκού» νερού, με κάποιες αξιόλογες επιπτώσεις. Για 

παράδειγμα, παγώνει σε χαμηλότερη θερμοκρασία (περίπου στους -l.9°C) και 

η πυκνότητά του αυξάνεται με τη μείωση της θερμοκρασίας ως το σημείο τήξης του, 

αντί να φτάνει στη μέγιστη πυκνότητά του γύρω στους 4°C. 

2.2.4 Χάλυβας 

Ο χάλυβας προέρχεται από το σίδηρο, με κατάλληλη επεξεργασία και κάποιες 

προσμείξεις. Είναι ένα κράμα σιδήρου-άνθρακα, που επίσης περιέχει πολύ μικρά 

ποσοστά πυριτίου, φωσφόρου, θείου και ενδεχομένως και ωλων στοιχείων. Τα είδη 

χαλύβων που παράγονται και διατίθενται στην αγορά είναι πολλά και διαφορετικά, με 

διαφορετικές ιδιότητες και εφαρμογές. Ένα από τα είδη είναι και ο χάλυβας οπλισμού 

σκυροδέματος. 

Η παραγωγική διαδικασία του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος περιλαμβάνει 

μια σειρά σταδίων. Αρχικά γίνεται η παραγωγή ρευστού χάλυβα από λιώσιμο 

παλαιοσιδήρου (scrap) μέσα σε καμίνους. Εν συνεχεία ο χάλυβας υφίσταται 

επεξεργασία κατά την οποία αφαιρούνται τα άχρηστα συστατικά. Ακολουθεί η 

χύτευσή του, με αποτέλεσμα την παραγωγή των λεγόμενων μπιγιετών (ή πρισμάτων), 

που είναι στην ουσία μεγάλες δοκοί τετραγωνικού ή κυκλικού σχήματος. 

Σε επόμενο στάδιο οι μπιγιέτες θερμαίνονται και προωθούνται σε διαδοχικά 

περιστρεφόμενα έλαστρα, τα οποία επιτυγχάνουν τη μείωση του πάχους τους. Με 

αυτή τη διαδικασία ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος παίρνει την τελική του 

μορφή, η οποία είναι μια ράβδος κυκλικού σχήματος, ή καλύτερα πρακτικά κυκλικού, 

αφού ο μεν πυρήνας της ράβδου είναι κυλινδρικού σχήματος, όμως στην επιφάνειά 

της φέρει και πλάγιες ανάγλυφες γραμμές, τις λεγόμενες νευρώσεις. Οι νευρώσεις 

έχουν σχήμα μηνίσκου (μισοφέγγαρου), ο δε 'λόγος της ύπαρξής τους είναι ο 

περιορισμός της ολίσθησης μεταξύ της χαλύβδινης ράβδου και του σκυροδέματος, με 

αποτέλεσμα την καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία. Για την κατασκευή 

αντισεισμικών κτιρίων, οι ισχύοντες κανονισμοί επιτρέπουν τη χρήση μόνο χαλύβων 

με νευρώσεις (νευροχαλύβων) και όχι λείων. 
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Εικόνα 3: Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος 

Ποιότητες χάλυβα 

Βάσει των υφιστάμενων Ευρωπαϊκών Προτύπων που διέπουν την παραγωγή 

χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, τρεις είναι οι κατηγορίες ποιότητας στις οποίες 

κατατάσσεται. Ονομάζονται B500C, Β500Β και Β500Α. Τα διακριτικά C, Β και Α 

υποδηλώνουν την ολκιμότητα του χάλυβα, με το C να υποδηλώνει την υψηλή 

ολκιμότητα, το Β τη μέση και το Α τη χαμηλή . Ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας 

Χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος ΚΤΧ 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και ΦΕΚ 

2113/Β/13-10-2008) ορίζει και δέχεται δύο μόνο κατηγορίες εξ αυτών, την C και την 

Α. Η ολκιμότητα είναι όρος που μετράει την παραμόρφωση που μπορεί να υποστεί 

ένα υλικό χωρίς να σπάσει. (23) 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος πρέπει να έχει υψηλή ολκιμότητα, αφού ο 

όλκιμος χάλυβας οδηγεί σε σκελετό υψηλής πλαστικότητας, υψηλής δηλαδή 

ικανότητας των μελών του σκελετού να παραμορφώνονται, χωρίς σημαντική μείωση 

της αντοχής τους. Όλα αυτά συντελούν σε μεγαλύτερη απορρόφηση σεισμικής 

ενέργειας, μειώνοντας τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτιρίου. Έτσι, σε μια κατασκευή 

σχεδόν στο σύνολό του ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι ολκιμότητας C, ενώ 
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χάλυβας ολκιμότητας Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε δομικά στοιχεία που δεν 

έχουν μεγάλες απαιτήσεις για σιδηροπλισμό, όπως οι πλάκες που ακουμπούν στο 

έδαφος. 

Για την εύκολη αναγνώριση του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος έχει θεσπιστεί 

και ισχύει ένα υποχρεωnκό σύστημα σημάνσεως. Έτσι, ο χάλυβας αναγνωρίζεται 

βάσει της διάταξης των νευρώσεων στην επιφάνεια της κάθε ράβδου. Ο τρόπος 

διάταξης φανερώνει τη χώρα και το εργοστάσιο παραγωγής, καθώς και την 

κατηγορία του χάλυβα, όπως καθορίζονται από τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

///////////////////////l/I/ 
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Εικόνα 4: Χαρακτηρισμός συμβόλων χάλυβα. 

Ράβδοι οπλισμού 

'Οπως προαναφέρθηκε, η συνηθέστερη μορφή με την οποία διατίθενται οι 

χάλυβες οπλισμού είναι η ευθύγραμμη ράβδος, η οποία αποκαλείται και μΠC'fόναρα 

μπετόβεργα ή σιδερόβεργα. Οι ράβδοι του οπλισμού παράγονται σε διαμέτρους που 

εκφράζονται με τον αριθμό των χtλιοστών, με κατώτατο όριο τα 6mm και ανώτατο τα 

40mm. Σχεnκά με τα μήκη που παράγονται, έχουν επικρατήσει δύο διαστάσεις, των 

12m και των 14m. 

Πέραν των ράβδων, ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος διατίθεται και σε άλλες 

μορφές: 

Ρόλους ή κουλούρες: σε κουλούρες είναι δυνατόν να παραχθούν και να 

παραδοθούν χάλυβες μέχρι διάμετρο 16mm. Οι κουλούρες παρουσιάζουν το 
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πλεονέκτημα της αποφυγής των "ρεταλιών" που συνεπάγονται συχνά οι ευθύγραμμες 

ράβδοι. 

Συγκολλητά πλέγματα: αποκαλούνται και μανδύες, πλέγματα υποστυλωμάτων, 

τσερκοπλέγματα κα. Οι μανδύες αποτελούνται από μπετόβεργες τοποθετημένες 

παράλληλα και συνδεδεμένες σ' αυτή τη διάταξη με εγκάρσια σύρματα πάχους 6 

συνήθως χιλιοστών ηλεκτροσυγχο'λλημένα πάνω σ' αυτές . 

Δομικά πλέγματα: αποτελούνται από λεπτές μπετόβεργες διατομής 4 έως 6 

χιλιοστών, ηλεχτροκο'λλημένων μεταξύ τους σε ορθογωνιχή διάταξη (καρέ) . 

Χρησιμοποιούνται για την όπλιση δομικών στοιχείων που δεν έχουν μεγάλες 

απαιτήσεις για οπλισμό. 

Κοινός σίδηρος: ευθύγραμμες ράβδοι οπλισμού χωρίς νευρώσεις . 

Χρησιμοποιούνται μόνο σε βοηθητικές εργασίες . 

Όλα τα παραπάνω τελικά προϊόντα συσκευάζονται σε αυτόματες μονάδες στις 

βιομηχανίες. Πριν την τελική ενσωμάτωσή τους (τοποθέτηση) στην οικοδομή, σχεδόν 

πάντα απαιτούν περαιτέρω διαμόρφωση και συγκεκριμένα κοπή και κάμψη . Η 

διαμόρφωση αυτή γίνεται συνήθως σε μάντρες κατεργασίας οπλισμού, μπορεί όμως 

να γίνει και στο εργοτάξιο . (23) 

2.2.5 Πρόσθετα 

Είναι υλικά τα οποία προστίθενται σε πολύ μιχρές ποσότητες (μικρότερες του 

1 % της ποσότητας του τσιμέντου) και επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του 

σκυροδέματος. Η ποσότητά τους καθορίζεται με δοκιμαστικά μίγματα. 

Ανάλογα με την δράση τους στα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος 

διακρίνονται οι παρακάτω τύποι: 

α) Ρευστοποιητικά: Αυξάνουν την ρευστότητα του νωπού σκυροδέματος. 

Με την προσθήκη τους μειώνεται το απαιτούμενο νερό ανάμιξης και έτσι 

μειώνεται και το απαιτούμενο τσιμέντο . Συνήθως είναι σάπωνες ή σουλφονικά οξέα 

και εκτός από την μείωση του ιξώδους του νωπού σκυροδέματος, προκαλούν 

ανάπτυξη φυσαλίδων αέρα οι οποίες σε κατάσταση κίνησης αυξάνουν τη ρευστότητα 

του νωπού σκυροδέματος ενεργώντας ως λtπαντικό, ενώ σε κατάσταση ηρεμίας 

αυξάνουν την συνοχή του μίγματος, δηλαδή το κάνουν «πλαστικότερο» . (24) 
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β) Υπερρευστοποιητικά: Ρευστοποιητικά με μεγάλη δράση . 

Υιοθετούνται σε περtπtώσεις απαίτησης μεγάλης ρευστότητας του μίγματος . 

γ) Επιταχυντικά Πήξης : 

Υιοθετούνται σε περtπtώσεις χαμηλών θερμοκρασιών, γρήγορης αφαίρεσης 

των ξυλοτύπων ή ειδικών τεχνικών όπως είναι το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Συνήθως 

είναι χλωριούχα άλατα, οξέα ή βάσεις. 

Το π/...έον διαδεδομένο είναι το χλωριούχο ασβέστιο, το οποίο σε μεγάλη δόση 

ενδέχεται να προκα/...έσει διάβρωση του οπλισμού, ενώ σε πολύ μικρές ποσότητες 

(<Ο. 5%) ενδέχεται να επιβραδύνει αντί να επιταχύνει την πήξη . Απαγορεύεται η 

χρησιμοποίησή του σε προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

δ) Επιβραδυντικά Πήξης: Υιοθετούνται σε περtπtώσεις: 

1 )Μεταφοράς του νωπού σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις. 

2)Σε σκυροδετήσεις υπό υψηλή θερμοκρασία για αντιστάθμιση της 

επιταχυντικής δράσης της θερμοκρασίας, όταν δεν προβ/...έπονται αρμοί διακοπής σε 

σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών. 

ε)Αερακτικά: Εισάγουν στη μάζα του σκυροδέματος φυσαλίδες αέρα. 

Οι εισαγόμενες φυσαλίδες αέρα δρουν : 

1) Ως αναστολείς των τριχοειδών ρωγμών διακόπτοντας τη ροή του νερού κατά 

μήκος τους κι έτσι μειώνουν τη διαπερατότητα του υλικού. 

2) Ως κυψέλες απομόνωσης της διαστολής του εμπεριεχόμενου νερού σε 

περtπtώσεις σκυροδέτησης υπό χαμηλή θερμοκρασία. 

στ)Διqγκωτικά: Προκαλούν μικρή διόγκωση η οποία αναιρεί τη συρρίκνωση 

του τσιμεντοπολτού κατά την πήξη του σκυροδέματος. Υιοθετούνται σε περtπtώσεις 

τσιμεντενεμάτων για την προστασία του χάλυβα από διάβρωση, όπως στην 

περίπτωση προεντεταμένων φορέων. 
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ζ)Λοmά Πρόσθετα: Μικρότερης εφαρμογής και μικρότερης αξιοπιστίας είναι 

πρόσθετα αντιδιαβρωτικά, στεγανωτικά, επιταχυντικά αντοχής, επιβαρυντικά 

αντοχής, κλπ. 

2.2.6 Πρόσμικτα 

Είναι υλικά, συνήθως σε μορφή σκόνης, τα οποία προστίθενται σε μεγαλύτερες 

ποσότητες από ότι τα πρόσθετα και γι' αυτό λαμβάνονται υπόψη στον προσδιορισμό 

των ποσοτήτων των συστατικών του σκυροδέματος. 

Προστίθενται για να βελτιώσουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως τη στεγανότητα 

ή να αίρουν ανεπιθύμητες αλληλεπιδράσεις των άΧλων συστατικών του 

σκυροδέματος. 

Τα πιο γνωστά πρόσμικτα είναι: 

α)Η θηραϊκή γη που προστίθεται για στεγανότητα. 

β)Η πυριτική σκόνη, η οποία προστίθεται για να αυξήσει την αντοχή του 

σκυροδέματος και για να εξουδετερώσει τη βλαπτική αντίδραση με τα αλκάλια του 

τσιμέντου του πυριτίου που εμπεριέχουν κάποια αδρανή . (3, 13, 23, 24) 
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3. Διάβρωση οπλισμού στο σκυρόδεμα 

3.1 Διάβρωση μετάλλων 

Έχουν δοθεί κατά καψούς από διάφορους οργανισμούς, διαφορετικοί 

ορισμοί για τη διάβρωση . Ένας από τους πληρέστερους είναι αυτός ο οποίος 

προέκυψε από συζητήσεις στα πλαίσια της Διεθνούς Επιτροπής Θαλάσσιας 

Διάβρωσης και Ρύπανσης των Υφάλων Κατασκευών κατά τον οποίο : 

"Διάβρωση λέγεται κάθε αυθόρμητη, κατ' επέκταση εκβιασμένη , 

ηλεκτροχημικής, κατ' επέκταση χημικής, κατ' επέκταση μηχανικής, κατ ' επέκταση 

βιολογικής φύσης αλλοίωση της επιφάνειας των μετάλλων και των κραμάτων που 

οδηγεί σε απώλεια υλικού" . 

Σε οποιεσδήποτε συνθήκες η διάβρωση είναι θερμοδυναμικό φαινόμενο. Η 

διάβρωση που χαρακτηρίζεται ως αυθόρμητη, πραγματοποιείται σε φυσικό 

περιβάλλον : στον αέρα, σε γλυκό ή θαλασσινό νερό ή στο έδαφος. Σε έντονο 

διαβρωτικό περιβάλλον (όπως χημικές ουσίες, υψηλή θερμοκρασία, ραδιενέργεια, 

ανοδική ηλεκτρική φόρτιση κλπ. ) η διαδικασία της διάβρωσης επιταχύνεται και σε 

αυτή την περίπτωση η διάβρωση χαρακτηρίζεται ως εκβιασμένη . Το φαινόμενο της 

διάβρωσης είναι κυρίως ηλεκτροχημικό. 

Κατά τη διάβρωση το μεταλλικό υλικό υπό την επίδραση του περιβάλλοντος 

χάνει ηλεκτρόνια, τα οποία δεσμεύονται από το οξυγόνο του περιβάλλοντος. Υπάρχει 

δηλαδή αύξηση του σθένους του μετάλλου κατά την ηλεκτροχημική αντίδραση : 

Το φαινόμενο είναι επιφανειακό, δηλαδή εντοπίζεται στην εκτεθειμένη προς το 

περιβάλλον επιφάνεια του μετάλλου . Ως επιφάνεια του μετάλλου δεν εννοείται μόνο 

η γεωμετρική, αλλά η πραγματική , που περtλαμβάνει και τις επιφανειακές ανωμαλίες 

, τους πόρους, τα ενεργά κέντρα καθώς επίσης και τους ενεργούς δρόμους από 

αταξίες δομής. Μόνο μια τέτοια επιφάνεια είναι έδρα των φαινομένων της διάβρωσης 

και μόνο διαμέσου της επιφάνειας "πραγματική επιφάνεια σώματος-διαβρωτικό 

περιβάλλον" πραγματοποιείται μεταφορά μάζας και ενέργειας. 
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Είναι δυνατό να σχηματίζονται στην επιφάνειά του ενώσεις με έντονη 

πρόσφυση σε αυτή , με αποτέλεσμα το συνολικό βάρος να παραμένει σταθερό ή 

ακόμα και να αυξάνει. Έτσι ως απώλεια υλικού εννοείται η απώλεια ως προς την 

αρχική μορφή του υλικού και όχι απαραίτητα η απώλεια μάζας του . Ο ίδιος ορισμός 

ισχύει, εκτός από τα μέταλλα και τα κράματα, και για οποιοδήποτε άλλο υλικό, με 

την παρατήρηση ότι σε αυτά υπερέχει η αλλοίωση φυσικής ή χημικής φύσης ως προς 

την ηλεκτροχημική (π.χ. πολυμερή) και μεγαλώνει η αλλοίωση βιολογικής φύσης 

(π. χ. ξύλο, πέτρα). (6) 

3.2 Μηχανισμοί διάβρωσης 

3.2.1 Ομοιόμορφη ή γενική διάβρωση 

Είναι το πιο κοινό είδος διάβρωσης. Χαρακτηρίζεται γενικά από χημική ή 

ηλεκτροχημική δράση που προχωρά ομοιόμορφα στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο 

μέρος της εκτεθειμένης επιφάνειας, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός ομοιόμορφου 

και περίπου ισοπαχούς στρώματος προϊόντος διάβρωσης ή μιας περίπου ομοιόμορφης 

διάλυσης της επιφάνειας. Τα προϊόντα διάβρωσης παραμένουν συνήθως πάνω στην 

ομοιόμορφα διαβρωμένη επιφάνεια αλλά μπορούν να αφαφεθούν κάτω από την 

επίδραση της ταχύτητας, με μηχανική δράση ή άλλους μηχανισμούς. 

Εμφανίζεται συνήθως όταν το μέταλλο είναι σε επαφή με οξύ ή διάλυμα, αλλά, 

και σε ξηρή ατμόσφαφα (οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες), οπότε το προϊόν της 

διάβρωσης μπορεί να είναι είτε προστατευτικό είτε όχι. Από τεχνικής πλευράς 

αποτελεί το απλούστερο είδος διάβρωσης γιατί ο χρόνος ζωής των εγκαταστάσεων 

μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια με σχετικά απλές δοκιμές. 

Ο χάλυβας που έχει οξειδωθεί στην ατμόσφαφα και η διάβρωση των 

κραμάτων χαλκού στο νερό της θάλασσας είναι κοινά παραδείγματα όπου 

εμφανίζεται συνήθως η ομοιόμορφη διάβρωση . Ο χάλυβας, όταν βυθιστεί στο νερό 

της θάλασσας μπορεί να διαβρωθεί ομοιόμορφα αλλά, κάτω από ορισμένες 

περιστάσεις, είναι πιθανό να υποστεί ανομοιόμορφη διάβρωση. 

Η απώλεια βάρους είναι η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον 

προσδωρισμό του ποσοστού διάβρωσης των μετάλλων όταν έχουν υποστεί 
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ομοιόμορφη διάβρωση . Σε αυτήν την μέθοδο, ένα δείγμα δοκιμής καθαρίζεται, 

ζυγίζεται, και μετριέται η επιφάνειά του. Έπειτα εκτίθεται για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο, καθαρίζεται από τα προϊόντα διάβρωσης και ζυγίζεται. Το ποσό 

απώλειας μετάλλου όπως μετριέται από την απώλεια βάρους χρησιμοποιείται για να 

υπολογιστεί η απώλεια στο πάχος του μετάλλου υποθέτοντας ότι η διάβρωση ήταν 

απολύτως ομοιόμορφη . Σε μερικές περιπτώσεις αυτό ελέγχεται περαιτέρω από τις 

μετρήσεις πάχους. Πρέπει να αναφερθεί ότι αυτά τα ποσοστά υπολογίζονται συνήθως 

από την απώλεια βάρους παρά την απώλεια πάχους και ισχύουν μόνο εάν η διάβρωση 

ήταν ομοιόμορφη . (6) 

3.2.2 Διάβρωση με βελονισμούς 

Σε αυτό το είδος διάβρωσης παρουσιάζεται εκλεκτικός τοπικός σχηματισμός 

προϊόντος διάβρωσης, ακόμα και όταν το μέταλλο ή κράμα έχει καλυφθεί με 

προστατευτικό επίστρωμα, ή εκλεκτική τοπική διάλυση της επιφάνειας. Έστω κι αν η 

διάβρωση έχει σαν αρχικό στάδιο τον εκλεκτικό τοπικό σχηματισμό προϊόντος 

διάβρωσης, εξελίσσεται σε τοπική εκλεκτική διάλυση, δηλαδή τελικά σχηματίζονται 

εσοχές. 

Το είδος αυτό της διάβρωσης είναι ένα από τα πιο καταστρεπτικά είδη γιατί 

προκαλεί καταστροφή των υλικών λόγω διάτρησης ακόμα και για πολύ μικρό 

εκατοστιαίο ποσοστό απώλειας βάρους της κατασκευής. Είναι συχνά δύσκολο να 

διακρίνουμε τους βελονισμούς είτε λόγω του μικρού τους μεγέθους είτε γιατί συχνά 

καλύπτονται από προϊόντα διάβρωσης. Το περιβάλλον που δημωυργεί κυρίως 

απώλειες από βελονισμούς είναι τα διαλύματα χλωριόντων. 

Τα περισσότερο ευπαθή μέταλλα σε αυτό το είδος της διάβρωσης, είναι αυτά 

που προστατεύονται με λεπτά στρώματα οξειδίων, όπως ο χαλκός, ο ανοξείδωτος 

χάλυβας, το αλουμίνω, το τιτάνιο και το μαγνήσιο. Μπορεί όμως να εμφανιστεί και 

στο κοινό χάλυβα, το σίδηρο, το μόλυβδο και πο'λλ.iJ. άλλα μέταλλα. 

3.2.3 Διάβρωση χαραγής 

Μια σχισμή ή μια προφυλαγμένη περιοχή μεταλλικής επιφάνειας μπορεί να 

αποτελέσει συχνά αιτία έντονης εντοπισμένης διάβρωσης εξαιτίας εμφάνισης 

διαφορετικής συγκέντρωσης μέσα και έξω από αυτή. Οποιαδήποτε κατάσταση που 

δημιουργεί μια διαφορά στο περιβάλλον μεταξύ των περιοχών ενός μετάλλου μπορεί 
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να προκαλέσει αυτό το είδος διάβρωσης. Ο βασικός μηχανισμός είναι ουσιαστικά ο 

ίδιος όπως στη γαλβανική διάβρωση α'λλ.ά στην περίπτωση της διάβρωσης σε σχισμές 

η κατευθυντήρια δύναμη είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των περιοχών του ίδιου 

του μετάλλου που εκτίθεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και όχι η διαφορά 

δυναμικού μεταξύ δύο διαφορετικών μετάλλων που εκτίθενται στο ίδιο περιβάλλον. 

Τα ποσοστά διάβρωσης επηρεάζονται από το λ&γο επιφανειών ανόδων/καθόδων 

όπως γίνεται στη γαλβανική διάβρωση . Στη διάβρωση χαραγής, η αντίσταση του 

ηλεκτρολύτη στη ροή των ιόντων μπορεί επίσης να είναι ένας σημαντικός 

παράγοντας στον περιορισμό της διάβρωσης. 

Φαινόμενο που σχετίζεται με το είδος αυτό της διάβρωσης είναι ο διαφορικός 

αερισμός. Αυτή η μορφή διάβρωσης είναι συχνά η δυσκολότερη στο να αποφευχθεί 

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και είναι επίσης μια από τις πιο κοινές αιτίες της 

αστοχίας του ναυτικού εξοπλισμού. 

3.2.4 Γαλβανική ή διμεταλλική διάβρωση 

Μεταξύ δύο σε επαφή ανόμοιων μετάλλων που βρίσκονται σε διαβρωτικό ή 

γενικά αγώγιμο περιβάλλον υφίσταται διαφορά δυναμικού που προκαλεί ροή 

ηλεκτρονίων στο σύστημά τους. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση της ταχύτητας 

διάβρωσης του λιγότερο ανθεκτικού στη διάβρωση μετάλλου (άνοδος) και την 

ελάττωση της ταχύτητας διάβρωσης του περισσότερο ανθεκτικού (κάθοδος). Αυτή η 

μορφή διάβρωσης επιτίθεται συνήθως στις συνδέσεις των μετάλλων, ή τις περιοχές 

όπου ένα κατασκευαστικό μέταλλο διαδέχεται από άλλο. Για την έναρξη της 

γαλβανικής διάβρωσης θα πρέπει: 

α) Τα μέταλλα πρέπει να είναι μακριά στη γαλβανική σεφά: Η γαλβανική ή 

ηλεκτροχημική σεφά ταξινομεί τα μέταλλα σύμφωνα με το δυναμικό τους, που 

μετριέται με το ηλεκτρόδιο καλομέλανα, Saturated Calomel Electrode (S.C.E.). Τα 

αποτελέσματα δίνονται σε μορφή διαγράμματος. Αυτό το διάγραμμα δείχνει ότι τα 

"ανοδικά11 ή 11λιγότερα ευγενή 11 μέταλλα, όπως το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος και το 

αλουμίνιο, είναι πιθανότερο να διαβρωθούν από εκείνα στο 11καθοδικό 11 ή 11ευγενές1 ' 

τέλος της σεφάς όπως ο χρυσός και ο γραφίτης. Το κρίσιμο σημείο είναι η διαφορά 

στο δυναμικό των δύο υλικών. 
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β) Τα μέταλλα πρέπει να είναι σε ηλεκτρική επαφή : Τα δύο διαφορετικά 

μέταλλα πρέπει να είναι σε ηλεκτρική επαφή το ένα με το ω.λο, πράγμα που 

συμβαίνει αρκετά συχνά. 

γ) Η σύνδεση μετάλλων πρέπει να γεφυρωθεί από έναν ηλεκτρολύτη : Ένας 

ηλεκτρολύτης είναι απλά ένα ηλεκτρικά αγώγιμο ρευστό . Σχεδόν οποιοδήποτε 

ρευστό εμπiπτει σε αυτήν την κατηγορία, με το αποσταγμένο νερό ως εξαίρεση. 

Ακόμη και το νερό της βροχής είναι πιθανό να γίνει αρκετά αγώγιμο κάτω από την 

επίδραση των κοινών περιβαλλοντικών μολυσματικών παραγόντων. Εάν η 

αγωγιμότητα του υγρού είναι υψηλή (ένα κοινό παράδειγμα είναι το θαλασσινό νερό) 

η γαλβανική διάβρωση του λιγότερο ευγενούς μετω.λου θα είναι εξαπλωμένη σε μια 

μεγαλύτερη περιοχή ενώ στα υγρά χαμηλής αγωγιμότητας η διάβρωση θα εντοπιστεί 

στην περιοχή του λιγότερο ευγενούς μετάλλου κοντά στη σύνδεση . 

Η θέση και η εξέλιξη της διμεταλλικής διάβρωσης επηρεάζεται από : 

α) Τη φύση και τη διαβρωτικότητα του περιβω.λοντος 

β) Την αγωγιμότητα του περιβω.λοντος : σε μεγάλες επιφάνειες σε επαφή με 

διάλυμα υψηλής αγωγιμότητας π.χ. θάλασσα, η προσβολή μπορεί να επεκταθεί σε 

μεγάλη απόσταση από την επαφή και έτσι να γίνει λιγότερο επικίνδυνη, ενώ σε 

μαλακό νερό και σε ατμοσφαφικές συνθήκες η προσβολή παρουσιάζεται κοντά στις 

συνδέσεις και είναι πιο επικίνδυνη γιατί φθάνει μέχρι και δημιουργία αυλακώσεων 

μεγάλου βάθους. 

γ) Το λiryo ανοδικής προς καθοδική επιφάνεια, με δυσμενέστερη την περiπτωση 

μικρής ανόδου προς μεγάλη κάθοδο. Αν για παράδειγμα μια μικρή επιφάνεια ανόδου 

(το λιγότερο ευγενές μέταλλο, όπως το αλουμίνιο) που ενώνεται με μια μεγάλη 

επιφάνεια καθόδου (το ευγενέστερο μέταλλο, όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας) θα 

οδηγήσει σε μια υψηλή πυκνότητα ρεύματος στο αλουμίνιο, και ως εκ τούτου ένα 

υψηλό ποσοστό διάβρωσης. Αντιθέτως εάν η επιφάνεια της ανόδου είναι μεγάλη 

έναντι αυτής της καθόδου αυτό ελαττώνει τη διαβρωτική επίδραση , στις 

περισσότερες περtπτώσεις μέχρι το σημείο που κανένα πρόβλημα δεν εμφανίζεται. 

δ) Την υγρασία, που είναι καθοριστικός παράγοντας εμφάνισης και εξέλιξης 

της γαλβανικής διάβρωσης 
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3.2.5 Περικρυσταλλική διάβρωση 

Το είδος αυτό της διάβρωσης εμφανίζεται στα περατωτικά όρια των μεταλλικών 

κόκκων όπου σχηματίζονται τοπικά γαλβανικά στοιχεία είτε λ&γω υψηλότερης 

κρυσταλλικής ενέργειας των σημείων αυτών είτε λ&γω συγκέντρωσης εκεί 

ακαθαρσιών και στοιχείων κραματοποίησης. Για τον έλεγχο της εμφάνισης του 

συγκεκριμένου είδους διάβρωσης απαιτείται συχνά η μικροσκοπική εξέταση των 

δειγμάτων. 

Ειδική περίπτωση περικρυσταλλικής διάβρωσης αποτελεί η διάβρωση στη 

περιοχή των συγκολλήσεων των οστενιτικών ανοξείδωτων χαλύβων . Αντιμετωπίζεται 

με θερμική κατεργασία έξω από τη ζώνη ευαισθητοποίησης, ελάττωση του 

περιεχόμενου άνθρακα κάτω από 0.03%, προσθήκη καρβιδίων Ta, Ti, Nb, κ.ά. 

3.2.6 Εκλεκτική προσβολή 

Εκλεκτική διάβρωση είναι η απομάκρυνση ενός μόνο στοιχείου από 

ετερογενές στερεό κράμα. Εμφανίζεται μόνο σε κράματα όπου δύο ή περισσότερα 

μέταλλα δημιουργούν στερεό διάλυμα. Κατά τη διαβρωτική διαδικασία διαλύεται 

μόνο το λιγότερο ευγενές μέταλλο ενώ το υπόλοmο διατηρεί τη μεταλλική του μορφή 

αλλά με μεγάλη μείωση της μηχανικής του αντοχής. Η αντίσταση στη διάβρωση των 

κραμάτων εξαρτάται από τη σύνθεση τους και αυξάνει με τη συγκέντρωση του 

ευγενέστερου συστατικού . 

3.2. 7 Τύποι διάβρωσης που επηρεάζονται από μηχανικούς 

παράγοντες 

Στην πράξη υπάρχουν τύποι διάβρωσης που προκαλούνται από τη 

συντονισμένη δράση μηχανικών και χημικών παραγόντων . Ανάλογα με τη φύση των 

μηχανικών τάσεων που δρουν διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

Μηχανική δράση ενός υγρού πάνω στο μέταλλο: 

α)Διάβρωση εκ τριβής ή ρευστού : Πρόκειται για την αύξηση της ταχύτητας 

φθοράς ή προσβολής του μετάλλου λ&γω της σχετικής κίνησης του υγρού 

διαβρωτικού μέσου και της μεταλλικής επιφάνειας. Η διάβρωση εκ τριβής 

αντιμετωπίζεται με εΠlλογή κατάλληλων υλικών, εισαγωγή φίλτρων για την 

απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών, πρόσδοση ομαλής εσωτερικής επιφάνειας 
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των σωληνώσεων για εύκολη αποστράγγιση, αποφυγή διακοπτόμενης και τυρβώδους 

ροής, επικάλυψη με διαφόρων ειδών επιστρώματα και χρήση αναστολέων. 

β)Σπηλαιώδης διάβρωση : Οφείλεται στο σχηματισμό φυσαλίδων ατμού μέσα 

σε ρευστό που κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Οι φυσαλίδες σπάνε κοντά στη 

μεταλλική επιφάνεια προκαλώντας κύματα πρόσκρουσης σε αυτήν υψηλής πίεσης. 

Μηχανική δράση ενός στερεού σώματος στο μέταλλο : 

Διάβρωση από τριβή: Ως διάβρωση από τριβή ορίζεται η προσβολή που 

συμβαίνει στη επιφάνεια δύο σε επαφή επιφανειών, μία τουλάχιστον εκ των οποίων 

είναι μεταλλική, όταν υπό φορτίο υφίστανται ελαφριά σχετική ολίσθηση η μία προς 

την άλλη. 

Μηχανικές δυνάμεις μέσα στο μέταλλο : 

α) Διάβρωση με μηχανική καταπόνηση : Είναι η συνδυασμένη δράση τοπικής 

διαβρωτικής προσβολής και εσωτερικών ή εξωτερικών εφελκυστικών τάσεων . Έχει 

ως αποτέλεσμα την δημιουργία λεπτών ρωγμών που προχωρούν στο εσωτερικό του 

μετάλλου κάθετα στη διεύθυνση της μηχανικής τάσης, ακολουθώντας 

περικρυσταλλικό ή ενδοκρυσταλλικό (ευθύ ή διακλαδιζόμενο) δρόμο. 

β)Βλάβη από υδρογόνο : Προκαλείται από τη ρόφηση υδρογόνου από το 

μέταλλο χωρίς να υπάρχει δράση διάβρωσης στην επιφάνεια. 

γ)Διάβρωση κόπωσης: Είναι η συνδυασμένη δράση διαβρωτικής προσβολής 

και κυκλικών τάσεων δηλ. γρήγορα εναλλασσομένων εφελκυστικών και θλmτικών 

τάσεων. 

3.2.8 Θερμογαλβανική διάβρωση 

Είναι η διάβρωση που προκαλείται από την εμφάνιση διαφοράς θερμοκρασίας 

μεταξύ δύο τμημάτων της ίδιας κατασκευής. Προκαλείται διαφορετική πόλωση του 

μετάλλου, οπότε δημιουργούνται ανοδικές και καθοδικές περιοχές που οδηγούν σε 

τοπική προσβολή . Αντιμετωπίζεται με αποφυγή ανομοιόμορφης θέρμανσης ή ψύξης 

ή θέρμανση τμήματος κατασκευής, κατάλληλο σχεδιασμό για αποφυγή επαφής με 

υγρά από εξωτερική πηγή διαφορετικής θερμοκρασίας και εξασφάλιση της συνέχειας 

της μόνωσης ή της επένδυσης. 
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3.2.9 Βιολογική ή μικροβιολογική διάβρωση 

Ως βιολογική διάβρωση ορίζεται η διάβρωση που ξεκινά ή επιταχύνεται από 

την παρουσία μικροοργανισμών (βακτηρίδια) . Ποικιλίες των μικροοργανισμών 

αυτών αναπτύσσονται στο νερό, στο έδαφος, στα φυσικά προϊόντα πετρελαίου και 

στα διαλύματα πλύσης μεταλλευμάτων. Οι μικροοργανισμοί επηρεάζουν είτε άμεσα 

τις ανοδικές και καθοδικές δράσεις είτε με προσβολή των προστατευτικών 

επιστρωμάτων και των αναστολέων είτε με παραγωγή διαβρωτικών ουσιών είτε με 

παραγωγή αποθέσεων με τη μορφή σωρών ή εξογκωμάτων. 

3.2.10 Ατμοσφαιρική διάβρωση 

Στην ατμοσφαφική διάβρωση, ο ηλεκτρολύτης είναι υγρασία από την ομίχλη , 

τη δροσιά, το θαλασσινό νερό ή άλλες πηγές. Οι τρεις παράγοντες που έχουν την 

περισσότερη επφροή στη διαβρωτική ικανότητα της ατμόσφαφας είναι: 

(1) το χρονικό διάστημα που οι επιφάνειες εκτίθενται στην υγρασία 

(2) το ποσοστό χλωριόντων από τη θάλασσα που φθάνει στην επιφάνεια 

(3) το ποσοστό των βιομηχανικών ρύπων (κυρίως οξέα) που φθάνουν στις 

επιφάνειες. 

Σε όλα τα ατμοσφαφικά περιβάλλοντα υπάρχει άφθονο οξυγόνο, κατά 

συνέπεια η διάβρωση των περισσότερων μετάλλων στα ατμοσφαφικά περιβάλλοντα 

δεν περιορίζεται από το ποσό παρόντος οξυγόνου και μπορεί να προχωρήσει γρήγορα 

υπό την παρουσία του ηλεκτρολύτη . Γενικά, οι λιγότερο διαβρωτικές ατμόσφαφες 

βρίσκονται στις ξηρές περιοχές (ερήμους) και οι πιο διαβρωτικές περιοχές είναι οι 

βιομηχανικές ή περιοχές κοντά σε ναυπηγεία. Η διαβρωτικότητα των υγρών τροπικών 

τοποθεσιών οφείλεται στην μεγάλης διάρκειας υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες. 

Εντούτοις, οι τοπικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των 

κατασκευών έχουν συχνά τέτοια επφροή στην εμφάνιση της διάβρωσης που 

υπερβαίνουν τους ατμοσφαφικούς παράγοντες. 

3.2.11 Διάβρωση από ρεύματα διαφυγής 

Ρεύματα διαφυγής ονομάζονται τα συνεχή ρεύματα που ακολουθούν δρόμο 

διαφορετικό από τον προβλεπόμενο. Τα ρεύματα αυτά μπορεί να προέρχονται από 

σιδηρόδρομους, διατάξεις συγκολλήσεων, συστήματα γείωσης και καθοδικής 
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προστασίας, κλπ. Η διάβρωση εμφανίζεται στα σημεία εξόδου των ρευμάτων από τις 

κατασκευές. Αντιμετωπίζεται με κατάλληλη σύνδεση διατάξεων, ηλεκτρική μόνωση, 

επιφανειακά επιστρώματα, καθοδική προστασία, χρήση μη αγώγιμων ρευστών και 

θυσιαζόμενων ανόδων. 

3.3 Παράγοντες που επιδρούν στη διάβρωση των μετάλλων -

είδη διαβρωτικού περιβάλλοντος 

Κάθε μέταλλο ή κράμα σύμφωνα με τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο έχει την 

τάση να διαβρωθεί ανεξάρτητα από το διαβρωτικό περιβάλλον που βρίσκεται. Το 

διαβρωτικό περιβάλλον παίζει ρόλο από την άποψη της ταχύτητας, της αλλαγής του 

μηχανισμού διάβρωσης και των αποτελεσμάτων της. Διακρίνουμε τα παρακάτω είδη 

του διαβρωτικού περιβάλλοντος: 

α. Ατμοσφαιρικός αέρας (ξηρός ή υγρός, καθαρός ή ρυπασμένος) : Ο 

ατμοσφαιρικός αέρας διακρίνεται ανάλογα με την σύσταση του σε βιομηχανικό, 

θαλάσσιο και αγροτικό . Η διαβρωτική του δράση κυρίως οφείλεται στην ύπαρξη σε 

αυτόν οξυγόνου και υγρασίας και ενισχύεται επίσης με την παρουσία ρυπαντικών 

αερίων και αμμωνίας ( S02, ΝΟχ, H2S, ΝΗ3) . 

β . Έδαφος (ξηρό ή υγρό, καθαρό ή ρυπασμένο) : Το έδαφος είναι διαπερατό 

στο νερό και περιέχει μεγάλο αριθμό διαλυμένων σωμάτων. Επομένως η διαβρωτική 

δράση του εδάφους οφείλεται στην υγρασία, την οξύτητα, στα διαλυμένα άλατα, 

στους μικροοργανισμούς, στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του και είναι πιο έντονη στις 

συνθήκες όπου έχουμε τρεις επιφάνειες (έδαφος -μέταλλο-υγρός αέρας). 

γ . Γλυκό νερό : Η διαβρωτική δράση του νερού εξαρτάται κυρίως από το 

διαλυμένο οξυγόνο μέσα σε αυτό, τα διαλυμένα άλατα και αέρια, τους 

μικροοργανισμούς, τα διαλυμένα ή απλώς αιωρούμενα σωματίδια. 

δ . Θαλασσινό νερό : Η διαβρωτική δράση του θαλασσινού νερού οφείλεται 

στην υψηλή περιεκτικότητα αλάτων, στο διαλυμένο σε αυτό οξυγόνο αλλά και στην 

ύπαρξη μικροοργανισμών που είτε παράγουν με το μεταβολισμό τους 

αποπαθητικοποιητικά ιόντα, είτε καταλύουν ηλεκτροχημικές αντιδράσεις. 
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ε . Καυσαέρια ή θερμά αέρια: Τα περισσότερα καυσαέρια και θερμά αέρια 

είναι πολύ έντονα διαβρωτικά και η έντονη αυτή διαβρωτική τάση τους οφείλεται 

κυρίως στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πιέσεις, ταχύτητες ροής και στα συστατικά 

που περιέχουν. 

στ. Χημικό περιβάλλον : Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι χημικές ουσίες 

ανόργανες και οργανικές και η έντονη διαβρωτική τους επίδραση εξαρτάται από την 

χημική συγγένεια των ουσιών αυτών με τις μεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε 

επαφή, από την θερμοκρασία, την πίεση και την ταχύτητα ροής. 

ζ. Πυρηνικό περιβάλλον: Το περιβάλλον στο οποίο γίνεται χρήση 

ραδιενεργών ουσιών ή γίνονται πυρηνικές αντιδράσεις είναι έντονα διαβρωτικό . Και 

αυτό γίνεται επειδή οι ακτινοβολίες επηρεάζουν την χημική σύσταση, την δομή και 

τις ηλεκτρονικές ιδιότητες των μετάλλων (δημιουργία ενεργών κέντρων και αταξιών 

δομής) και τον μηχανισμό των ηλεκτροχημικών αντιδράσεων (προσφορά ενέργειας 

ενεργοποίησης). 

3.4 Διάβρωση σιδηροπλισμού 

Η διάβρωση του σιδηροπλισμού στο σκυρόδεμα είναι ένα σύνθετο χημικό και 

ηλεκτροχημικό φαινόμενο, όπου απαιτείται ένας ηλεκτρολύτης και μία ηλεκτρική 

σύνδεση. Το ρόλο του ηλεκτρολύτη αναλαμβάνουν οι πόροι του σκυροδέματος, ενώ 

η ράβδος του χάλυβα παρέχει την ηλεκτρική σύνδεση . 

Γενικά, η διάβρωση του χάλυβα στο σκυρόδεμα ακολουθεί δύο γενικά 

σχήματα: 

α) . Μείωση της αλκαλικότητας 'λ.όγω απελευθέρωσης αλκαλικών ειδών και 

συναφών αντιδράσεων στα ποζολανικά υλικά ή μερική εξουδετέρωση της 

αλκαλικότητας με διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα όξινα χημικά είδη. 

β) . Ηλεκτροχημική δράση 'λ.όγω της παρουσίας ιόντων χλωρίου και οξυγόνου. 

Από ηλεκτροχημική άποψη η διάβρωση είναι μια κλασσική περίπτωση αντιδράσεως 

την οποία λαμβάνει χώρα μεταφορά φορτίου. Κάθε αντίδραση οξείδωσης είναι 

συζευγμένη με μια αντίδραση αναγωγής. Στην περίπτωση του χάλυβα έχουμε τόσο 

περιοχές στις οποίες λαμβάνει χώρα αποβολή ηλεκτρονίων ή οξείδωση (ανοδικές 

περιοχές) όσο και περιοχές όπου προσλαμβάνονται ηλεκτρόνια, γίνεται δηλαδή 
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αναγωγή (καθοδικές περιοχές) . Παρουσία νερού και οξυγόνου στο χάλυβα έχουμε 

ροή ηλεκτρικού ρεύματος από τις ανοδικές προς τις καθοδικές περιοχές. Συνέπεια της 

ροής αυτής είναι η παραγωγή υδροξυλιόντων (Olf) στην κάθοδο. 

Η επαφή των ανιόντων αυτών με το μέταλλο της καθόδου (σίδηρος) έχει ως 

συνέπεια τον σχηματισμό οξειδίων του σιδήρου. 

Η καταστροφή η οποία επέρχεται στο σκυρόδεμα συνεπεία της αυξήσεως του 

όγκου των προϊόντων διάβρωσης αποδίδεται σχηματικά παρακάτω : 

f>nιιι'1 σ11 κο1 ιιπnκnλί. 11σ11 σκι nnδiιιιιτn.: 

Προϊό,·τα όιάβρ(t)σιι~ 

Τ ύσει~ που α,·υπrίισσο,·τυι 1\υτύ τιι" όιιιιιοιψγία r<·>,. 
υ ~111ιέ,·ου ό-tκου προϊόντ«>ν ηι; όιάβρc·>ση; 

Χαλύβδι,·11 ράβδ~ 

οπλισιιb·ου σι\υροδέιιατο; 

Σχήμα 2: Σχηματική απεικόνιση καταστροφής λόγω σχηματισμού προϊόντων 

διάβρωσης του χάλυβα. 

Πρόοδος διάβρι.οσιις 

Αποπαθητικοποίηση 
της ι:πιφά ι:ις του 

χι'Lλυβα και έναρξη 

διάβρωσης 

Αστοχία 

/ 
Φάση προόδου : 

Αύξουσα δημιουργία 
προϊόντων διάβρωσης 

Σχήμα 3: Εξέλιξη της διάβρωσης του οπλισμένου σκυροδέματος. 
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Ο απλούστερος τρόπος για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με την ταχύτητα 

διάβρωσης είναι ο υπολογισμός της από τα λεγόμενα διαγράμματα πόλωσης. Τα 

διαγράμματα αυτά λαμβάνονται με την βοήθεια πεφαματικών διατάξεων μέτρησης 

του δυναμικού με σταθερό ρεύμα (γαλβανοστατικές μετρήσεις) ή μέτρησης του 

ρεύματος με σταθερό δυναμικό (ποτενσιοστατικές μέθοδοι). (7) 

3.5 Διάβρωση του σιδηροπλισμού από χλωριόντα 

Τα χλωριόντα μπορεί να προέλθουν από διάφορες πηγές. Μπορεί να 

εισαχθούν στο σκυρόδερμα κατά τη φάση της παρασκευής του ή να διαχυθούν σε 

αυτό από το εξωτερικό περιβάλλον κατά τη φάση της λειτουργίας της κατασκευής. Η 

εισαγωγή των χλωριόντων μέσα στο σκυρόδεμα μπορεί να οφείλεται σε : 

α)Σκόπιμη προσθήκη χλωριόντων με επιταχυντές (χλωριούχο ασβέστιο, 

cacω. 

β)Χρήση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού κατά την ανάμειξη . 

γ)Μολυσμένα υλικά εδάφους (συνήθως αδρανή υλικά που περιέχουν θαλασσινό 

νερό και δεν έχουν καθοριστεί) . 

Τα χλωριόντα μπορούν να διεισδύσουν μέσα στο σκυρόδεμα από το εξωτερικό 

περιβάλλον σαν αποτέλεσμα: 

α)Του ψεκασμού θαλασσινού νερού ή της απ' ευθείας επαφής του δομικού 

στοιχείου με θαλασσινό νερό. 

β)Των αντmαγωτικών αλά.των (άλατα που χρησιμοποιούνται για την τήξη των 

πάγων στο οδικό δίκτυο κατά τους χειμερινούς μήνες) . 

γ)Της χρήσης χημικών (κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

αλατιού, κλπ. ) . 

Το βασικό πρόβλημα στις περισσότερες χώρες του κόσμου είναι η διείσδυση 

των χλωριόντων στο σκυρόδεμα. Παρ' όλα αυτά και η ύπαρξη χλωριόντων μέσα στο 

σκυρόδεμα δεν πρέπει να αγνοηθεί, κυρίως όταν αυτά αναμειγνύονται εν γνώσει μας 

στο νωπό μείγμα. Ένα χαμηλό επiπεδο χλωριόντων στο σκυρόδεμα, μπορεί να 

οδηγήσει στην γρήγορη έναρξη της διάβρωσης εάν οι συνθήκες από το περιβάλλον 
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είναι κατάλληλες. Αυτό συμβαίνει συχνά σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπου το 

θαλασσινό νερό διαφοροποιεί την αρχική μείξη του σκυροδέματος και μετά (κατά τη 

φάση της ζωής της κατασκευής) διεισδύει μέσα στο σκληρυμένο σκυρόδεμα. Στη 

Ελλάδα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε πο'λλές νησιωτικές περιοχές, όπου για 

την παρασκευή του σκυροδέματος συνήθως χρησιμοποιείται υφάλμυρο νερό. 

Τα άλατα που ρίχνουμε π.χ. στα καταστρώματα γεφυρών την χειμερινή 

περίοδο για να μην πιάσει πάγο ο δρόμος περιέχουν χλωριόντα, όπως επίσης 

χλωριόντα περιέχει και το θαλασσινό νερό, υπό την μορφή χλωριούχου νατρίου. Με 

τη διαπερατότητα εισχωρούν τα χλωριόντα στην μάζα του σκυροδέματος και 

καταστρέφουν 'λhγω μείωσης της αλκαλικότητας την προστατευτική μεμβράνη του 

χάλυβα. Η διάβρωση προχωρεί στο εσωτερικό του χάλυβα με αποτέλεσμα την 

επικίνδυνη χλωριούχο διάβρωση . 

3.6 Ενανθράκωση σκυροδέματος 

Το φαινόμενο της ενανθράκωσης οφείλει την ονομασία του στη μετατροπή του 

περιεχομένου στο σκυρόδεμα υδροξειδίου του ασβεστίου Ca(OH)2 σε ανθρακικό 

ασβέστιο CaC03, που συμβαίνει με χημική αντίδραση του οξctδίου διοξειδίου του 

άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαφα με το υδροξείδιο του ασβεστίου των πόρων 

του σκυροδέματος. 

Η ύπαρξη του Ca(OH)2, αλλά και άλλων υδροξειδίων που υπάρχουν σε 

μικρότερες ποσότητες, δημιουργούν γύρω από τους οπλισμούς ένα προστατευτικό, 

έντονα αλκαλικό περιβάλλον (p~l2,5). Πάνω στους οπλισμούς σχηματίζεται ένα 

λεπτό στρώμα οξειδίων που προστατεύει το χάλυβα από τη διάβρωση. Η μείωση του 

Ca(OH)2 μειώνει σταδιακά την αλκαλικότητα στο περιβάλλον του σιδηροπλισμού 

έως ότου αυτή φθάσει σε επίπεδα που δεν υφίσταται πια η παθητική προστασία που 

προσφέρει το στρώμα των οξειδίων. Αυτό συμβαίνει σε pH γύρω στο 9, ενώ το 

πλήρως ενανθρακωμένο σκυρόδεμα έχει pH:::;8. 

Το ξηρό σκυρόδεμα δε θα ενανθρακωθεί 'λhγω απουσίας της απαιτούμενης 

υγρασίας ενώ σε κορεσμένο με νερό σκυρόδεμα εμποδίζεται η διάχυση του αερίου 

C02 στους πόρους του σκυροδέματος. Το υδροξείδιο του σιδήρου έχει όγκο περiπου 

2,5 φορές μεγαλύτερο του χάλυβα, με αποτέλεσμα τη διόγκωση του οπλισμού, η 
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οποία με την σεφά της προκαλεί εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεμα, που 

προκαλούν ρηγματώσεις και αποκόλληση της επικάλυψης του οπλισμού . Η οξείδωση 

του οπλισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της μηχανικής αντοχής του. 

Η πιο σοβαρή επίπτωση της ενα-νθράκωσης στο οπλισμένο σκυρόδεμα είναι 

ότι μειώνει την αλκαλικότητα του τσιμέντου με συνέπεια την οξείδωση του 

οπλισμού . Επίσης άλλες συνέπειες της ενανθράκωσης είναι: 

~ Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος (από 30-100%). 

~ Μείωση του πορώδους. 

~ Αύξηση του ερπυσμού και της ταχύτητας του ερπυσμού . 

~ Αυξάνεται η συστολή του σκυροδέματος λiΥyω της αποβολής του νερού. 

3. 7 Οι επιπτώσεις της διάβρωσης στον σιδηροπλισμό 

Η διάβρωση του χάλυβα στο οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελεί ένα παγκόσμιο 

πρόβλημα των κατασκευών στις οποίες το κύριο δομικό υλικό είναι το οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Το πρόβλημα αυτό είναι δυνατόν να προκαλέσει καταστροφές οι οποίες 

κυμαίνονται από απλές παραμορφώσεις μέχρι ολοκληρωτικές δομικές καταστροφές. 

Από καθαρά θεωρητική άποψη είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η παραγωγή 

σκυροδέματος κατά τρόπον ώστε ο ενσωματωμένος χάλυβας να μη διαβρώνεται. 

Στην πράξη όμως, είτε λiΥyω κατασκευαστικών αναγκών οι οποίες επιβάλλουν 

διακλαδώσεις είτε λiΥyω αποκλίσεων από τις προδιαγραφές παρασκευής, επιτρέπουν 

τη δημιουργία διαύλων διεισδύσεως οξυγόνου και υγρασίας, δημιουργώντας έτσι τις 

προϋποθέσεις διάβρωσης του χάλυβα. Κατ' επέκταση το πρόβλημα της διάβρωσης 

είναι δυνατόν να καταλήξει ακόμη και στην αποκάλυψη του χάλυβα, τη μείωση της 

μάζας του και τελικά τη μείωση της αντοχής του συνθέτου συστήματος 

σκυροδέματος - σιδηροπλισμού. Τα προβλήματα αυτά επιτείνονται με την παρουσία 

ιόντων χλωρίου. 

Η γενική διάβρωση η οποία εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος των 

ράβδων του σιδηρού οπλισμού, έχει ως συνέπεια αφ' ενός την μείωση της διατομής 

του χάλυβα και αφετέρου την δημιουργία ασυνέχειας στην επιφάνεια του χάλυβα. Το 
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είδος αυτό της διάβρωσης μειώνει την αντοχή σε εφελκυσμό του χάλυβα ανάλογα με 

την μείωση της διατομής και μειώνει επίσης την αντίσταση του χάλυβα στην κόπωση . 

Ομοιόμορφη διάβρωση : Συμβαίνει στις περιπτώσεις στις οποίες η 

ενανθράκωση του τσιμέντου φθάνει στο βάθος εκείνο στο οποίο ευρίσκονται οι 

χαλύβδινες ράβδοι και μικρές ποσότητες υγρασίας. Η φθορά που ακολουθεί φαίνεται 

στα δομικά στοιχεία ως μια λεπτή σχισμή παράλληλη προς την τοποθέτηση της 

ράβδου του χάλυβα. Το είδος αυτό είναι εύκολα ορατό και είναι έτσι δυνατόν να 

ληφθούν διορθωτικά μέτρα. 

Τοπική διάβρωση : Αυτή συμβαίνει σε ορισμένες θέσεις και έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση της διατομής ενώ η υπόλοιπη ράβδος μπορεί να μείνει 

ανέπαφη. Η περίπτωση αυτή είναι συνήθης σε περιπτώσεις τοπικά αυξημένης 

συγκέντρωσης ιόντων χλωρίου. Επίσης σε περιπτώσεις προεκτάσεων ή 

συγκολλήσεων των ράβδων του σιδήρου εμφανίζεται το είδος αυτό της διάβρωσης . 

Οι συνέπειες είναι η τοπική μείωση της διατομής των ράβδων κι η μείωση της 

ικανότητάς τους να φέρουν φορτίο. 

Cσthodic process OJC)l'U•n Γeductίon : 
2e· + Η2 0 - 1/2 Ο2 -2(0Η) " 

Αποdίc pΓocess dissolutίon of ίΓοn : 
Fe - Fe+ •+ 2.,-

Dίffusion of 0 2 through 
the concnrte coνer 

Pore 'Woter-elect~yte 

Σχήμα 4: Μηχανισμός διάβρωσης σιδηροπλισμού 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση της διατομής οφείλεται στην τοπική 

διάβρωση η ράβδος του σιδήρου γίνεται πλέον εύθραυστη και είναι δυνατόν με τον 

τρόπο αυτό να μη υπάρχουν ορατές προειδοποιήσεις για την μείωση της αντοχής της 

κατασκευής. 

Σε άλλες περιπτώσεις πάλι, τοπικής διάβρωσης είναι δυνατόν να προκληθούν 

και ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα. (2, 3, 6, 7) 
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4. Προστασία Οπλισμού Στο Σκυρόδεμα 

4.1 Μέθοδοι προστασίας 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιασδήποτε μεθόδου προστασίας 

από τη διάβρωση είναι η εξακρίβωση του είδους της διάβρωσης και η εξέταση με 

προσοχή των διαφόρων συνθηκών που επικρατούν στο διαβρωτικό περιβάλλον. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, με εξαίρεση τη μηχανική σπηλαιώδη διάβρωση και 

μερικές περtπτώσεις της διάβρωσης με μηχανική καταπόνηση, που οδηγεί σε ψαθυρή 

θραύση (μετά το αρχικό στάδιο της δημιουργίας εσοχής), ότι το αίτιο της διάβρωσης 

είναι το αποκαθιστάμενο δυναμικό, ενισχυμένο από τα τοπικά γαλβανικά στοιχεία, 

που δημιουργείται ανάμεσα στις μεταλλικές εγκαταστάσεις ή κατασκευές, που 

διαβρώνονται, και το διαβρωτικό περιβάλλον, με μέτρο της ταχύτητας διάβρωσης, 

την ένταση του ρεύματος διάβρωσης. Αν το μέταλλο δεν είναι προστατευμένο, η 

διάβρωση εξαρτάται ιδιαίτερα από τα τοπικά γαλβανικά στοιχεία, ενώ αν είναι 

προστατευμένο, η διάβρωση εξαρτάται ιδιαίτερα από το παραπάνω δυναμικό . Έτσι οι 

μέθοδοι προστασίας, που επινοήθηκαν, επιδιώκουν την έμμεση, ή άμεση ελάττωση 

του δυναμικού διάβρωσης, ή και ελάττωση, της έντασης της διάβρωσης. 

Με τις άμεσες μεθόδους ελαττώνεται το δυναμικό διάβρωσης των μετάλλων ή 

των κραμάτων, ώστε να συμπεριφέρονται σαν να είχαν μικρότερη προδιάθεση για 

διάβρωση . Στις άμεσες μεθόδους προστασίας από την διάβρωση, περtλαμβάνονται: 

α)Μέθοδος θυσιαζόμενων ηλεκτροδίων. 

β)Καθοδική προστασία 

γ)Καθοδική προστασία από θυσιαζόμενες αταξίες . 

δ)Καθοδική προστασία από ακίδες-διόδους. 

Στις έμμεσες μεθόδους προστασίας από την διάβρωση, με καταπολέμηση του 

δυναμικού διάβρωσης, περtλαμβάνεται μια σεφά επιφανειακών επεξεργασιών των 

μετάλλων και των κραμάτων, που οδηγούν στη δημιουργία πάνω τους επιστρωμάτων 

άλλων φυσικών ή χημικών ιδιοτήτων. Το δυναμικό διάβρωσης των επιστρωμάτων 

αυτών, είναι μικρότερο γιατί οι ουσίες είναι ευγενέστερες ή παθητικότερες. Γίνεται 

δηλαδή κάλυψη με ουσίες που έχουν προδιάθεση για διάβρωση μικρότερη από το 
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αρχικό μέταλλο ή κράμα. Στις έμμεσες μεθόδους προστασίας από την διάβρωση, 

περtλαμβάνονται : 

Α) Επιφανειακές κατεργασίες, όπως η επιφανειακή εναζώτωση , η 

φωσφάτωση, η ενανθράκωση και η χρήση Laser και πλάσματος. 

Β) Επιμεταλλώσεις, όπως η επιχάλκωση, η επινικέλωση, η επιχρωμίωση, η 

επιψευδαργύρωση, κ α. 

Γ) Κάλυψη των χαλύβων με Fe304. 

Δ) Ανοδική προστασία. 

Τέλος υπάρχουν μέθοδοι που καταπολεμούν άμεσα το ρεύμα διάβρωσης, λόγω 

της αύξησης της ηλεκτρικής αντίστασης που προκαλούν μεταξύ της μεταλλικής 

επιφάνειας και του διαβρωτικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο 

προστασίας των κατασκευών, οι επιφάνειες πρέπει πρώτα να καθαριστούν από τυχόν 

οξείδια (ψηγματοβολή) και στη συνέχεια να καλυφθούν με ουσίες, οι οποίες είναι 

μονωτικές του ηλεκτρισμού . Οι καλυπτικές ουσίες διακρίνονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες : τα αντιδιαβρωτικά χρώματα και άλλες καλυπτικές ουσίες. 

4.1.lΚαθοδικη προστασία 

Με τον όρο καθοδική προστασία εννοούμε την τεχνητή μετατροπή σε 

καθόδους, των μετάλλων που θέλουμε να προστατέψουμε και που στην αρχή ήταν 

άνοδοι. Κατά την μέθοδο αυτή φορτίζουμε αρνητικά την εγκατάσταση που θέλουμε 

να προστατέψουμε. Έτσι ενώ πριν η εγκατάσταση ήταν άνοδος γαλβανικού 

στοιχείου, δηλαδή αρνητικός οξειδωτικός πόλος, αυτή γίνεται κάθοδος 

ηλεκτρολυτικού κελιού δηλαδή αρνητικός αναγωγικός πόλος. Αυτό σημαίνει ότι η 

εγκατάσταση εξακολουθεί να είναι αρνητικά φορτισμένη όπως και πριν την 

εφαρμογή της προστασίας αλλά η δράση αντιστρέφεται : έχει προδιάθεση να πάθει 

αναγωγή και όχι οξείδωση . Οπότε η μέθοδος αυτή δεν ελαττώνει μόνο το δυναμικό 

διάβρωσης αλλά και το αντιστρέφει. 

Κατά την εφαρμογή καθοδικής προστασίας σε επικαλυμμένο υπόστρωμα, 

παρατηρείται εν γένει απώλεια της συνάφειας στις ατέλειες του επιστρώματος. Αυτή 

η μορφή διάβρωσης μπορεί να προκύψει ακόμα και όταν δεν εμφανίζεται δυναμικό, 
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αΙλά οι ανοδικές και καθοδικές δράσεις είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους. 

Θεωρείται ότι αιτία της αποφλοίωσης είναι οι εξής καθοδικές δράσεις : 

2Η+ + 2e- ~ Η2 

Για χάλυβα σε αεριζόμενα διαλύματα χλωριόντων με pH περίπου 7 η δράση θα 

κυριαρχεί για δυναμικά κοντά στο δυναμικό δtάβρωσης. Παράδειγμα περίπτωσης 

διαχωρισμού ανοδικής και καθοδικής δράσης είναι μια φυσαλίδα. Τα υδροξυλιόντα 

που ελευθερώνονται δρουν πολύ καταστρεπτικά για το δεσμό μεταλλικού 

υποστρώματος και οργανικού επιστρώματος και προκαλείται τελικά η αποφλοίωση 

της επίστρωσης. 

4.1.2 Μέθοδος θυσιαζόμενων ηλεκτρόδιων 

Κατά τη μέθοδο αυτή τοποθετούνται πλάκες ανοδικότερου μετάλλου πάνω 

στη γυμνή επιφάνεια μιας κατασκευής. Η επιφάνεια πρέπει να έχει από πριν 

καθαριστεί και απολtπανθεί πάρα πολύ καλά για την επίτευξη τέλειας ηλεκτρικής 

επαφής. Τα ανοδικότερα αυτά μέταλλα αποκτούν αυθόρμητα αρνητικό δυναμικό ως 

προς το διαβρωτικό περιβάλλον. Αρνητικά ως προς το διαβρωτικό περιβάλλον, είναι 

φορτισμένη αυθόρμητα και η κατασκευή από χάλυβα που πρόκειται να προστατευτεί. 

Το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος και το αλουμίνιο επειδή είναι ανοδικότερα από τον 

χάλυβα, φορτiζονται εντονότερα αρνητικά. Έτσι, ο χάλυβας φορτίζεται θετικά ως 

προς τα μέταλλα αυτά με αποτέλεσμα να επιβάλλεται από τα ανοδικότερα μέταλλα, 

στο χάλυβα αντίστροφο δυναμικό, από το δυναμucό δtάβρωσης του, και το τελευταίο 

να ελαττώνεται. Ταυτόχρονα, εξαιτίας του γαλβανικού στοιχείου, που αναφέρθηκε, 

το ανοδικότερο μέταλλο οξειδώνεται και καταναλίσκεται περισσότερο, παρά αν ήταν 

μόνο του. Έτσι η διάρκεια της προστασίας συνεχίζεται, όσο υπάρχει το ανοδικό 

μέταλλο . Πριν λοtπόν την κατανάλωση του πρέπει να προστεθεί νέο μέταλλο. 

Σύμφωνα λοtπόν με τα παραπάνω, είναι προφανές ότι το μέγεθος της 

ελάττωσης του δυναμικού δtάβρωσης της κατασκευής που προστατεύεται, εξαρτάται 

από το δυναμικό διάβρωσης ως προς το διαβρωτικό περιβάλλον, από το είδος του 

ανοδικότερου μετάλλου και από το ποσοστό κάλυψης της επιφάνειας κατασκευής. 

Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι με τη μέθοδο αυτή δεν μπορεί να μηδενιστεί το 
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δυναμικό διάβρωσης και δεν μπορεί να αναπροσαρμοστεί το εφαρμοζόμενο 

δυναμικό, ανάλογα με τη διακύμανση του δυναμικού διάβρωσης, που προέρχεται από 

την διακύμανση των ιδιοτήτων του διαβρωτικού περιβάλλοντος. 

4.1.3 Ανοδική προστασία 

Η ανοδική προστασία χρησιμοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις όταν υπάρχει 

στο μέταλλο η τάση να δημιουργήσει προστατευτικό οξείδιο κάτω από ανοδικές 

συνθήκες. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή η εγκατάσταση που θέλουμε να 

προστατευθεί συνδέεται με τον θετικό πόλο πηγής συνεχούς ρεύματος με την βοήθεια 

ηλεκτροδίου αναφοράς, βοηθητικού ηλεκτροδίου και με την βοήθεια δυναμοστάτη . Η 

τιμή της τάσης που επιβάλλεται είναι τέτοια ώστε να δημιουργείται πάνω στην 

επιφάνεια της εγκατάστασης αμέσως οξείδιο του μετάλλου αν το οξείδιο αυτό με 

κάποιον τρόπο καταστραφεί και εμφανιστεί το γυμνό μέταλλο. Η ανοδική προστασία 

μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για αγώγιμο διαβρωτικό περιβάλλον, δηλαδή για χημική 

ιδιαίτερα όξινη διάβρωση και για κράματα όπως ειδικών χαλύβων, Νί, Pb, Τί σε 

συγκεκριμένα όμως περιβάλλοντα. Η μέθοδος αυτή είναι η πιο επικίνδυνη από όλες 

τις μεθόδους προστασίας, γιατί αν τα όρια της τάσης που έχουν καθοριστεί, ξεφύγουν 

από τον έλzyχο του δυναμοστάτη, πραγματοποιείται εξαφετικά μεγάλη επιτάχυνση 

της διάβρωσης, από ανοδική διάλυση του οξειδίου και του ίδιου του μετάλλου ή του 

κράματος. 

4.1.4 Επιμεταλλώσεις 

Ως επιμετάλλωση χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε μέθοδος επικάλυψης ή 

επιφανειακής επεξεργασίας η οποία αποβλέπει στην απόθεση ενός στρώματος 

μετάλλου ή κράματος στην επιφάνεια κάποιου, άλλου μετάλλου που θέλουμε να 

προστατευθεί. 

4.1.5 Κάλυψη των χαλύβων με Fe304 

Πρόκειται για μια ειδική μέθοδο ειδικής έμμεσης καταπολέμησης του 

δυναμικού διάβρωσης που αναφέρεται στη δημιουργία οξυγονούχων στρωμάτων 

στην επιφάνεια ορισμένων μετάλλων και κραμάτων. Μεγάλη εφαρμογή έχει η 

δημιουργία επιτεταρτοξειδίου του σιδήρου Fe304, στην επιφάνεια των χαλύβων. 

Είναι γνωστό βέβαια ότι τα προαναφερθέντα οξείδια, παράγονται κατά την 

αυθόρμητη διάβρωση των αντίστοιχων κραμάτων, με τη διαφορά ότι κατά την 

43 



αυθόρμητη αυτή παραγωγή των οξειδίων, οι συνθήκες είναι τυχαίες, πράγμα που 

οδηγεί στην παραγωγή οξειδίων με εσωτερικές μηχανικές τάσεις και με ενεργά 

κέντρα. Αν όμως τα οξείδια αυτά δημιουργηθούν με ανοδική οξείδωση, τότε μπορεί 

οι ιδιότητες τους να ικανοποιούν τους όρους που απαιτούνται για ένα επίστρωμα σε 

ότι αφορά την πρόσφυση, την καλή μηχανική αντοχή, την σκληρότητα και την 

έλλειψη πόρων και η διάβρωση είναι ομοιόμορφη. ( 6) 

4.2 Τι είναι χρώμα 

Το χρώμα είναι ένα υλικό, συνήθως σε υγρή μορφή, το οποίο όταν απλωθεί σε 

μία επιφάνεια, σχηματίζει ένα συνεκτικό, αδιαφανές ή διαφανές φιλμ που έχει 

πρόσφυση σε αυτή. Σαν αποτέλεσμα, το χρώμα προσφέρει στις επιφάνειες 

προστασία, και με τις διάφορες αποχρώσεις τις διακοσμεί και τις 

ομορφαίνει. Προστατεύει την επιφάνεια από τη φθορά που δημιουργείται από 

παράγοντες όπως ο ήλιος, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η υγρασία, οι ρύποι, η 

σκόνη, η μούχλα, η σκουριά, χημικά και οι μηχανικές καταπονήσεις. 

Κατά κανόνα τα χρώματα αποτελούνται σε βασικές γραμμές από τρία 

βασικά συστατικά: 

• τον φορέα ή συνδετικό μέσο 

• τα πιγμέντα 

• το μέσο αραίωσης 

καθώς και από ορισμένα πρόσθετα σε μικρότερο ποσοστό. 

4.2.1 Συστατικά χρώματος 

1. Ο φορέας- συνδετικό μέσο 

Ο φορέας (ρητίνη / πολυμερές), είναι το συστατικό που έχει την μεγαλύτερη 

επίδραση στην τελική ποιότητα του χρώματος. Ο τύπος, η ποιότητα και η ποσότητα 

του φορέα στο χρώμα, προσδιορίζουν τις εξής ιδιότητες του χρώματος: την αντοχή 

στις καιρικές συνθήκες, στο βρόμισμα και στο πλύσιμο, τη γυαλάδα, την πρόσφυση 

και την αντίσταση στο σπάσιμο. 
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2. Τα πιγμέντα 

Το χρώμα περιέχει βασικά πιγμέντα όπως διοξείδιο του τιτανίου, έγχρωμα 

οργανικά και ανόργανα χρωστικά καθώς και πληρωτικά μέσα όπως το ανθρακικό 

ασβέστιο. Τα βασικά χρωστικά προσδίδουν στο χρώμα καλυπτικότητα, αντοχή στην 

κιμωλίαση, αναλλοίωτες αποχρώσεις, ενώ τα πληρωτικά μέσα χρησιμοποιούνται 

κυρίως για να δώσουν όγκο και να μειώσουν το κοστολόγιο. Ποιοτικά χρώματα 

περιέχουν περισσότερο βασικά χρωστικά παρά πληρωτικά μέσα. 

3. Το μέσο αραίωσης 

Το μέσο αραίωσης, νερό ή οργανικός διαλύτης, βοηθάει την δημιουργία του 

φtλμ του χρώματος με την εξάτμισή του. Η ποιότητα του χρώματος εξαρτάται από 

την αναλογία των βασικών του συστατικών στην τελική σύνθεση του προϊόντος, 

καθώς και από την συγκεκριμένη ποιότητα των επιμέρους υλικών που 

χρησιμοποιούνται. 

4. Τα πρόσθετα 

Τα πρόσθετα αvnπροσωπεύουν το μικρότερο ποσοστό στα συστατικά του 

χρώματος, παρέχουν όμως την τελική ένδειξη στην ποιότητα του χρώματος 

προσδίδοντας επιθυμητές ιδιότητες που διαφορετικά θα έλεtπαν. Συγκεκριμένα 

προσδιορίζουν στο χρώμα: ρεολογικές ιδιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την 

σωστή και εύκολη εφαρμογή του, την εμφάνιση του τελικού προϊόντος, την 

σταθερότητα κατά την αποθήκευση, εμποδίζουν τον αφρισμό τόσο κατά την 

παραγωγή όσο και την εφαρμογή και βελτιώνουν το στέγνωμα. 

4.3 Αντιδιαβρωτικά χρώματα 

Τα αντιδιαβρωτικά χρώματα είναι από τα υλικά που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο για την προστασία των μετάλλων. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 50% 

των μεταλλικών επιφανειών, που απαιτούν επιφάνεια χωρίς πόρους με καλή 

εμφάνιση και με προστατευτικές ιδtότητες, καλύπτονται με κάποιο είδος 

αντιδιαβρωτικού χρώματος και το 40% με πορώδη αντιδιαβρωτικά. Για τις υπόλοtπες 

περmτώσεις χρησιμοποιούνται άΧλα επικαλυπτικά (επιμεταλλώσεις, ανοδιώσεις 

κλπ. ). 
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4.3.1 Ιδιότητες αντιδιαβρωτικών χρωμάτων 

Τα αντιδιαβρωτικά χρώματα πρέπει να έχουν τις ίδιες ιδιότητες, που 

απαιτούνται για τα ωJ..tJ.. επιστρώματα, δηλαδή ορισμένο πάχος, ορισμένη συνάφεια 

και σκληρότητα, ορισμένο πορώδες κλπ. Όμως η βασική ιδιότητα τους, είναι η 

αυξημένη ηλεκτρική αντίσταση που παρουσιάζουν, με αποτέλεσμα, με την παρουσία 

τους στην επιφάνεια της κατασκευής, να έχουμε μείωση του ρεύματος διάβρωσης 

άρα και ελάττωση του δυναμικού διάβρωσης. Τονίζεται ότι, τα αντιδιαβρωτικά 

χρώματα, κύριος στόχος των οποίων είναι η προστασία από τη θαλάσσια διάβρωση, 

πρέπει να παρουσιάζουν καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τις συνηθισμένες 

επικαλύψεις που συχνά χρησιμοποιούνται, όσον αφορά τη συνάφεια, την αντίσταση 

σε χημικά περιβάλλοντα και στις καφικές συνθήκες, την υγρασία, τη συνεκτικότητα 

κ. ά . Επίσης σε περιβάλλον αλάτων τα αντιδιαβρωτικά χρώματα, πρέπει να 

παρουσιάζουν αντίσταση στη μεταφορά ιόντων. Σημαντικό είναι επίσης να 

ακολουθούν τις συστολές και διαστολές της επιφάνειας πάνω στην οποία έχουν 

εφαρμοστεί. Όσον αφορά το πορώδες, σε αντιδιαβρωτικά χρώματα με σκόνη 

μετάλλων, θα πρέπει αυτό να είναι αρκετό, ώστε να υπάρχει ηλεκτρική επαφή μεταξύ 

σκόνης και μετάλλου, που προστατεύεται μέσω του ηλεκτρολύτη και για να 

απομακρύνει τα προϊόντα της διάβρωσης. Το ίδιο ισχύει και για τα αντφρυπαντικά 

χρώματα, για να υπάρχει η αντίστοιχη επαφή του αντιδιαβρωτικού χρώματος που 

είναι από κάτω, και για να διευκολύνεται η έκπλυση του αντφρυπαντικού. 

4.4 Κατηγορίες χρωμάτων 

4.4.1 Αλκυδικά 

Η κατηγορία των αλκυδικών χρωμάτων περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς 

τύπους χρωμάτων με διαφορετικές ιδιότητες. Χρησιμοποιούνται περισσότερο για 

διακοσμητικούς λ&yους, κυρίως σε ξύλα, μέταλλα κτλ. 

Τα αλκυδικά χρώματα έχουν μακρά παράδοση σε συστήματα αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, και διατηρούν σε αρκετό βαθμό τη θέση τους έναντι νεότερων, πιο 

εξελιγμένων συστημάτων. Γι αυτό και συχνά αποκαλούνται και συμβατικά χρώματα. 

46 



Τα αλκυδικά αντισκωρικά αστάρια περιέχουν αντιδιαβρωτικά πιγμέντα όπως 

φωσφορικό ψευδάργυρο τα οποία εμποδίζουν τη διάβρωση του χάλυβα. 

Τα αλκυδικά χρώματα παρουσιάζουν καλή διείσδυση. Μια προεργασία 

σύμφωνα με τα πρότυπα St 2 με St 3 είναι συνήθως επαρκής για ξηρές, εσωτερικές 

επιφάνειες . 

Τα αλκυδικά χρώματα δεν συνιστώνται σε επιφάνειες από σκυρόδεμα λόγω της 

μειωμένης αντοχής τους σε αλκαλικό περιβάλλον - σαπωνοποίηση των αλκυδικών 

εστέρων λλγω αντίδρασης με τα αλκαλικά του σκυροδέματος. 

Τα αλκυδικά χρώματα, που ξηραίνονται με οξείδωση, έχουν διάφορα στάδια 

ξήρανσης. Στην αρχή εξατμίζεται ο διαλύτης. Αργότερα αρχίζει η οξείδωση . Σε λίγες 

ώρες τελειώνει η πρώτη ξήρανση και ύστερα η οξείδωση συνεχίζεται για λίγες μέρες, 

κατά τις οποίες η σκληρότητα του χρώματος αυξάνει συνεχώς. 

4.4.2 Βινυλικά 

Τα βινυλικά χρώματα έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τα χρώματα χλωριωμένου 

καουτσούκ. Αυτές είναι ισχυρό σφράγισμα, χημική αντοχή, καλή εξωτερική αντοχή, 

και αντοχή σε τριβή και πρόσκρουση. 

Τα βινυλικά παρέχουν καλή μόνωση από την υγρασία και το οξυγόνο, καθώς 

και αντοχή στο νερό, τα αλκάλια και τα οξέα. Ενός συστατικού, εφαρμόζονται 

εύκολα με πιστόλι airless, ρολλ και βούρτσα. Τα χρώματα φυσικής ξήρανσης 

μπορούν να επαναδιαλυτοποιηθούν, συνεπώς έχουν άριστη συμπεριφορά σε 

επαναβαφή, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια έκθεσης. Επίσης ξηραίνονται 

γρήγορα, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Λόγω του μεγάλου μοριακού βάρους των ρητινών τους, τα βινυλικά χρώματα 

απαιτούν μεγάλες ποσότητες ισχυρών διαλυτών για να διατηρούν το χρώμα στην 

υγρή φάση κατά την εφαρμογή . Εξάλλου, λόγω της περιορισμένης τους διαβροχής, 

απαιτούν προεργασία της επιφάνειας με αμμοβολή . Εναλλακτικά, εφαρμόζονται 

επάνω σε προσωρινό αστάρι (shop pήmer) όταν αυτό είναι άθικτο . 

Τα βινυλικά επίσης έχουν ένα περιορισμό στο πάχος του εφαρμοζόμενου 

υμένα, καθώς υπερβολικό πάχος μπορεί να εγκλωβίσει αέρα μέσα στο φιλμ του 

χρώματος. 
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Γενικά τα βιννλικά χρώματα δεν αντέχουν σε μακροχρόνια έκθεση σε 

θερμοκρασίες υψηλότερες από 75 - 80 °C, αφού προκαλείται αποσύνθεση του 

χρώματος, με κιτρίνισμα και αποσάθρωση της επιφάνειας . 

4.4.3 Χλωριωμένου καουτσούκ 

Τα χρώματα χλωριωμένου καουτσούκ (ΧΚ) έχουν παρόμοιες ιδιότητες με τα 

βιννλικά, όπως ισχυρή σφράγιση, χημικές αντοχές, εξωτερική αντοχή και καλή 

αντοχή στην τριβή και την πρόσκρουση . 

Όπως όλα τα χρώματα φυσικής ξήρανσης, είναι δυνατό να 

επαναδιαλυτοποιηθούν. Αυτό έχει ως πλεονέκτημα την ευελιξία στην επαναβαφή, με 

μειονέκτημα την έλλειψη αντοχής στους περισσότερους διαλύτες. Το φιλμ μπορεί να 

καταστραφεί με την επαφή του με κάποιο διαλύτη, ενώ υπάρχει πάντα και το 

ενδεχόμενο της παγίδευσης του διαλύτη μέσα στη στρώση του χρώματος. Αυτό 

συμβαίνει ιδιαίτερα κατά την επαναβαφή ενός συστήματος χλωριωμένου καουτσούκ 

σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

4.4.4 Ακρυλικά 

Τα ακρυλικά χρώματα εφαρμόζονται κυρίως σε εξωτερικές επιφάνειες από 

σοβά ή μπετόν. Ένα άριστο ακρυλικό χρώμα εξωτερικής προστασίας πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από : 

•υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση . 

•υψηλές αντοχές στις έντονες καφικές συνθήκες και στους ατμοσφαιρικούς 

ρύπους. 

•ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις 

•υψηλές μηχανικές αντοχές, δηλαδή σκληρότητα και ελαστικότητα . 

•να είναι πιστοποιημένα ψυχρά χρώματα. 

Διακρίνονται δύο είδη ακρυλικών χρωμάτων σ' αυτή την κατηγορία: 

• Καθαρά Ακρυλικά. 

• Συμπολυμερή Ακρυλικά/ Στυρενίου . 
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Τα καθαρά ακρυλικά γαλακτώματα έχουν και αρκετές άλλες χρήσεις εκτός από 

χρώματα για τοίχους. Μάλιστα οι χρήσεις τους διευρύνονται ό'Ν:J και περισσότερο 

επειδή είναι αρκετά φtλικά προς το περιβάλλον . 

Τα χρώματα αυτά διατίθενται σε γυαλιστερά και ημίστtλπνα, και εφαρμόζονται 

σε ποικtλία από υποστρώματα, συμπερtλαμβανομένου του χάλυβα, γαλβανισμένων 

μετάλλων, αλουμινίου, σκυροδέματος, ξύ'Ν:Jυ. Ένα υδατικό ακρυλικό αστάρι 

στεγνώνει γρήγορα, επαναβάφεται σε μικρό χρονικό διάστημα και προσφέρει καλή 

πρόσφυση σε αμμοβολισμένο χάλυβα, γαλβανισμένη λαμαρίνα ή αλουμίνιο . 

Ένα ακρυλικό τελικό στρώμα εμφανίζει καλή διατήρηση στtλπνότητας και 

αντοχή στις καφικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία, χωρίς να κιτρινίζει. 

Στεγνώνει γρήγορα και εφαρμόζεται μέχρι και τους 5°C. Μπορεί να εφαρμοστεί και 

πάνω σε πολλά χρώματα διαλύτη, σχηματίζοντας υβριδικά συστήματα. Τα 

ημίστtλπνα τελικά στρώματα εφαρμόζονται σε πάχος έως και 80 μm, και εμφανίζουν 

εξίσου καλές ιδιότητες με τα γυαλιστερά, ενώ έχουν και καλύτερη αντοχή στο νερό . 

Επtπλέον, τα ακρυλικά έχουν καλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, 

στεγνώνουν γρήγορα, και δεν κιτρινίζουν, ούτε σαπωνοποιούνται. 

Οι ακρυλικές ρητίνες χαρακτηρίζονται από το λευκό τους χρώμα (water-white) 

την αντοχή τους στην αλλαγή απόχρωσης με το χρόνο, και την άριστη διαφάνειά 

τους. Χρησιμοποιούνται ευρέως ως τελικά στρώματα σε βινυλικά και χρώματα 

χλωριωμένου καουτσούκ, και εφαρμόζονται σε πάχος περiπου 50 μm. Ορισμένα 

ακρυλικά χρώματα της κατηγορίας αυτής είναι κατάλληλα για την βαφή πάνω σε 

πλαστικές ύλες . 

Τα ακρυλικά χρώματα είναι πολύ κατάλληλα για εφαρμογή σε πέτρες, 

τσιμέντο, σκυρόδεμα και άλλες επιφάνειες τοίχων. Υπάρχουν στην αγορά πολλά 

τέτοια χρώματα, συνήθως με το όνομα «μπετοχρώματω> ή και «τσιμεντοχρώματω> . 

Είναι πολύ ανθεκτικά στις καφικές συνθήκες και στο νερό της βροχής, επίσης 

αντέχουν πολύ στην αλκαλικότητα του τσιμέντου και έτσι δεν καταστρέφονται. Τα 

ακρυλικά τσιμεντοχρώματα στους τοίχους έχουν το πλεονέκτημα ότι ενώ δεν 

επιτρέπουν στο νερό της βροχής να περάσει δια μέσου του υμένα στον τοίχο, είναι 

διαπερατά από τους υδρατμούς και έτσι επιτρέπουν στον τοίχο να «αναπνέει» . 
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Πολύ διαδεδομένα στην αγορά είναι και τα αστάρια τοίχου με βάση διαλύτη , 

γνωστά με το όνομα «αστάρι διαλύτου» . Και αυτά παράγονται με βάση ακρυλικές 

ρητίνες διαλύτου . 

4.4.5 Εποξειδικά 

Τα πιο συνηθισμένα χρώματα αντίδρασης σε βιομηχανικές εφαρμογές είναι τα 

λεγόμενα χρώματα 2 (ή πολλαπλών) συστατικών. Τα χρώματα αυτά παραδίδονται για 

χρήση σε 2 (ή περισσότερες) συσκευασίες. Αμέσως πριν τη χρήση αναμιγνύονται τα 

2 συστατικά. Σ' αυτά οι φορείς μπορεί να είναι εποξειδικές ρητίνες με τον σκληρυντή 

τους (αμίνες, πολυαμίδια, κτλ.), πολυουρεθάνες (σχηματίζονται από ισοκυανικές 

ρητίνες στο ένα συστατικό και ρητίνες περιέχουσες υδροξύλια στο άΧλο ), 

πολυεστέρες με τον καταλύτη και τον επιταχυντή και άλλα. Τα 2 συστατικά 

παραδίδονται στον καταναλωτή χωριστά, διότι από την στιγμή της ανάμιξης αρχίζει η 

χημική αντίδραση, η οποία μέσα σε λίγες ώρες τελειώνει και το χρώμα πήζει. 

Οι διαφορετικοί τύποι εποξειδικών χρωμάτων έχουν και διαφορετικές ιδιότητες . 

Εντούτοις, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Σημαντικά πλεονεκτήματα είναι 

π. χ. η καλή αντοχή στο νερό, η καλή πρόσφυση στην επιφάνεια, η αντοχή σε αλκάλια 

και η εξαφετική αντοχή σε μηχανική καταπόνηση, ενώ στα μειονεκτήματα 

αναφέρονται π.χ. η χαμηλή αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία (εμφανίζουν κιμωλίαση 

στο φως του ήλιου) και το γεγονός ότι η εφαρμογή και η αντίδραση εξαρτώνται από 

τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (κανονικά συστήματα απαιτούν θερμοκρασίες άνω 

των 10°C, συστήματα για χειμερινές συνθήκες μέχρι -5°C). 

4.4.6 Πολυουρεθανικά 

Εμφανίζουν εξαιρετική διατήρηση στtλπνότητας και χρώματος σε εξωτερικές 

συνθήκες. Επιπλέον, είναι ανθεκτικά σε χημικά και διαλύτες . Ως χημικά αντιδρώντα 

χρώματα, ο χρόνος αντίδρασής τους εξαρτάται από τη θερμοκρασία, η οποία 

συνήθως οφείλει να είναι πάνω από Ο °C. 

4.4. 7 Πολυεστερικά 

Συνήθως είναι συστήματα δύο συστατικών, και εφαρμόζονται σε κανονικές 

θερμοκρασίες. Έχουν σχετικά μικρό χρόνο ζωής δοχείου και πρέπει να εφαρμόζονται 

από ειδικά airless πιστόλια. Συνήθως αντιδρούν εντός δύο ωρών από την εφαρμογή 

και μπορούν να εφαρμοστούν σε πάχη 600-1500 μm ανά στρώση. Παρουσιάζουν 
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άριστη αντοχή στο νερό και την υγρασία, και προτιμώνται για εφαρμογές όπου 

υπάρχει έκθεση σε γλυκό ή θαλασσινό νερό . Επίσης έχουν καλή χημική αντοχή σε 

αργό πετρέλαιο, λtπαντικά λάδια, διαλύματα αλάτων, καθώς και σε πολλά οξέα και 

διαλύτες. Εντούτοις, έχουν περιορισμένη αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον. 

Λόγω του υψηλού πάχους εφαρμογής των συστημάτων αυτών, είναι βασική η 

σωστή προεργασία της επιφάνειας . Τόσο οι επιφάνειες από χάλυβα, όσο και αυτές 

από σκυρόδεμα πρέπει να υφίστανται αμμοβολή με ψήγματα (grit blasting). Για 

χάλυβα, το ελάχιστο είναι Sa2Y2. Σε επιφάνειες σκυροδέματος, πρέπει να 

εφαρμόζεται ένα σφραγιστικό βιwλικού εστέρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

καλή πρόσφυση για το πολυεστερικό χρώμα. 

4.4.8 Βιvυλικού εστέρα 

Οι βιwλικοί εστέρες είναι χρώματα δύο συστατικών, που εφαρμόζονται σε 

κανονική θερμοκρασία. Έχουν σχετικά μικρό χρόνο ζωής δοχείου και πρέπει να 

εφαρμόζονται από ειδικά airless πιστόλια. Προσφέρουν πολύ καλή πρόσφυση σε 

αμμοβολισμένο χάλυβα ή σκυρόδεμα. Τόσο οι επιφάνειες από χάλυβα, όσο και αυτές 

από σκυρόδεμα πρέπει να υφίστανται αμμοβολή με ψήγματα (grit blasting). Για 

χάλυβα, το ελάχιστο είναι Sa 2Υ2 . Σε επιφάνειες σκυροδέματος, πρέπει να 

εφαρμόζεται ένα σφραγιστικό βιwλικού εστέρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

καλή πρόσφυση για το κυρίως χρώμα. Οι βιwλικοί εστέρες δεν πρέπει να 

εφαρμόζονται σε παλαιό χρώμα ή σε γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

4.4.9 Αστάρια Οργανικού Ψευδαργύρου 

Εφαρμόζονται σε αμμοβολισμένο χάλυβα κατά Sa 2 1/2. Προσφέρουν καλές 

ιδιότητες σε εφαρμογή με πιστόλι airless άρα εφαρμόζονται εύκολα, επαναβάφονται 

γρήγορα, και εμφανίζουν άριστη συμβατότητα με τα περισσότερα συστήματα, εκτός 

από τα αλκυδucά, λόγω σαπωνοποίησης. Είναι πολύ καλά αστάρια για συστήματα 

πολλών στρώσεων, τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για εφαρμογές συντήρησης. 

4.4.10 Αστάρια Ανόργανου Ψευδαργύρου 

Τα αστάρια ανόργανου ψευδαργύρου στεγνώνουν γρηγορότερα σε σχέση με 

τους περισσότερους τύπους χημικής αντίδρασης. Στεγνώνουν σε χρονικό διάστημα 

λίγων λεπτών, ενώ τα τυπικά συστήματα οργανικών χρωμάτων χημικής αντίδρασης 

χρειάζονται μερικές ώρες. Εντούτοις, η πλήρης αντίδραση απαιτεί μεγαλύτερο 
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χρονικό διάστημα, ανά'Μ:Jγα με την υγρασία. Η πλήρης αντίδραση μπορεί να ελεγχθεί 

με το ΜΕΚ τεστ. 

Αν και τα αστάρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αυτούσια, η κοινή 

πρακτική είναι να εφαρμόζεται ένα οργανικό τελικό στρώμα για βελτίωση της 

χημικής αντοχής, της γενικής αντοχής στη διάβρωση και της εμφάνισης. Οι 

περισσότεροι τύποι χρωμάτων, εκτός από τα περισσότερα αλκυδικά, έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ανόργανα αστάρια ψευδαργύρου. Ως τελικά 

στρώματα για βιομηχανική χρήση χρησιμοποιούνται πολυουρεθανικά συστήματα δύο 

συστατικών, λόγω της σταθερότητας απόχρωσης και στtλπνότητας, χημικής αντοχής, 

αντοχής στην τριβή (abrasion) και της ευελιξίας τους. 

4.4.11 Πλαστικά χρώματα 

Τα πλαστικά χρώματα εφαρμόζονται κυρίως σε εσωτερικούς τοίχους και 

ταβάνια. Ένα άριστο πλαστικό χρώμα πρέπει να έχει: 

•υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση . 

•πολύ καλό άπλωμα. 

•να μην λερώνεται εύκολα. 

•να αντέχει στο συχνό πλύσιμο. 

•να έχει υψηλή λευκότητα και να διατηρεί ζωηρές και αναλλοίωτες τις 

αποχρώσεις του για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

•να έχει σταθερή ποιότητα. (15) 

4.5 Ανοξείδωτοι χάλυβες 

Με τον όρο ανοξείδωτοι χάλυβες αναφερόμαστε σε μια ειδική κατηγορία 

χαλύβων, κατασκευασμένων από κράματα που περιέχουν στοιχεία όπως το χρώμιο, 

το νικέλιο, το μολυβδαίνιο, το τιτάνιο κ.α. Το χρώμιο είναι υπεύθυνο για τη 

δημιουργία, στην επιφάνεια της κατασκευής, ενός πολύ λεπτού στρώματος οξειδίου 

του χρωμίου (παθητικό) με εξαφετική πρόσφυση σε αυτήν, το οποίο λειτουργεί ως 

ασπίδα προστασίας από τη διάβρωση. Το παθητικό αυτό στρώμα έχει την ικανότητα 

να ξαναδημιουργείται σε περiπτωση τοπικών αφαφέσεων του υλικού. 

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες (που περιέχουν περισσότερο από 12% Cr) έχουν 

αποδειχθεί τα πιο ικανοποιητικά υλικά για τις θαλάσσιες εφαρμογές λόγω της 

άριστης αντίστασής τους σε διάβρωση, τις καλές μηχανικές ιδιότητες και την πλήρως 
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βιομηχανοποιημένη διαδικασία παραγωγής του. Στην επικράτησή συντέλεσαν επίσης 

η διαθεσιμότητα και το σχετικά χαμηλό κόστος τους. 

Ένα παράδειγμα συστατικών χάλυβα είναι: 316L ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛ ΥΒΑΣ 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤ ΑΣΗ: 

Grade c :tνfn Si Ρ s Cr Μο )li )J 

Min - - - - - 16.0 2.00 10.0 -
316L 

Ma.x 0.03 2.0 0.75 0.045 0.03 18.0 3.00 14.0 0.10 

Ο ανοξείδωτος χάλυβας 316L παρουσιάζει υψηλή αντίσταση σε πολλές 

χημικές και θαλάσσιες διαβρωτικές ατμόσφαιρες. Οι 316L ανοξείδωτοι χάλυβες είναι 

ανθεκτικότεροι στη διάβρωση από τους συμβατικούς ωστενιτικούς ανοξείδωτους 

χάλυβες λόγω του μολυβδαίνιου που περιέχουν. 

4.6 Το ικανό βάθος του οπλισμού 

Ο οπλισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε ικανό βάθος από την επιφάνεια και να 

είναι καλυμμένος με σκυρόδεμα καλής ποιότητας. Έτσι πετυχαίνουμε να 

παρατείνουμε τον χρόνο που η ενανθράκωση θα φτάσει στην περιοχή του οπλισμού. 

4. 7 Αναστολείς 

Αναστολέας διάβρωσης καθορίζεται ως μια ουσία που όταν προστίθεται σε 

μικρή συγκέντρωση σε ένα περιβάλλον μειώνει αποτελεσματικά το ρυθμό διάβρωσης 

ενός μετάλλου που εκτίθεται σ' αυτό. Η χρήση των χημικών αναστολέων για τη 

μείωση του ρυθμού διάβρωσης ποικίλει. 

Οι αναστολείς καθυστερούν τη διαδικασία της διάβρωσης με τους παρακάτω 

τρόπους: 

•Αύξηση της ανοδικής ή καθοδικής πολικότητας (κλίσεις Tafel). 

• Μείωση της μετακίνησης ή της διάχυσης των ιόντων στη μεταλλική 

επιφάνεια. 

• Αύξηση της ηλεκτρικής αντίστασης της μεταλλικής επιφάνειας. 

Τα μόρια των αναστολέων είναι συνήθως σε συνεχή κίνηση, καθώς-ροφούνται 

και εκροφούνται μεταξύ του ρευστού και του προστατευτικού στρώματος. Η ρόφηση 

και η εκρόφηση εξαρτώνται από τη φύση των μορίων καθώς και από τη 

συγκέντρωση του αναστολέα στο διάλυμα. Είναι σημαντικό για την προστασία με 

53 



χρήση αναστολέων, η crογκέντρωσή τους να διατηρείται σε επαρκή επiπεδα στο 

ρευστό. 

Στα διαλύματα οξέος, η ανοδική διάβρωση είναι η μετάβαση των ιόντων 

μετάλλων από την επιφάνεια των μετάλλων που δεν έχει οξείδια προς το διάλυμα και 

η κύρια καθοδική διάβρωση είναι η απόθεση ιόντων υδρογόνου ώστε να παραχθεί 

αέριο υδρογόνο . 

Ο αναστολέας μπορεί να μειώσει το ποσοστό της ανοδικής διάβρωσης, της 

καθοδικής ή και των δύο . Η αλλαγή του δυναμικού διάβρωσης κατά την προσθήκη 

του αναστολέα είναι συχνά μια χρήσιμη ένδειξη για το ποιου είδους διάβρωσης 

καθυστερείται. Η μετατόπιση του δυναμικού διάβρωσης προς την θετική κατεύθυνση 

δείχνει κυρίως την καθυστέρηση της ανοδικής διάβρωσης (ανοδικός έλεγχος), ενώ η 

μετατόπιση προς την αρνητική κατεύθυνση δείχνει κυρίως την καθυστέρηση της 

καθοδικής (καθοδικός έλεγχος). Μικρή αλλαγή στο δυναμικό διάβρωσης αποδεικνύει 

ότι και οι ανοδικές και καθοδικές διαδικασίες καθυστερούνται. Η συνδυασμένη 

δράση της αύξησης και της απόθεσης φιλμ από το διάλυμα οδηγεί στην ακαθαρσία 

που πρέπει να αφαφεθεί για να αποκατασταθεί η αποδοτικότητα π. χ των εναλλακτών 

θερμότητας, των αναβραστήρων ή των γεννητριών ατμού . 

Το διάγραμμα Pourbaix (σχήμα 5) δείχνει ότι το φιλμ από Fe304 και Fe203 

των σιδερένιων βραστήρων μπορεί να διαλυθεί είτε στις όξινες είτε στις αλκαλικές 

περιοχές διάβρωσης. Το διάγραμμα E-pH δείχνει ακόμη ότι η διάλυση της 

ακαθαρσίας από οξείδια είναι επίσης δυνατή στα αλκαλικά διαλύματα, αλλfJ. οι 

ανοδικές και καθοδικές αντιδράσεις σε υψηλά pH είναι πολύ πιο αργές από κινητικής 

απόψεως και επομένως αυτές οι αντιδράσεις είναι λιγότερο χρήσιμες. 
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Σχήμα 5: διάγραμμα Pourbaix. 

Στην πράξη , το υδροχλωρικό οξύ με χρήση αναστολέα έχει αποδειχθεί 

επανεtλημμένα η αποδοτικότερη μέθοδος για να αφαψεθεί η ακαθαρσία. 

Τέσσερις εξισώσεις απαιτούνται για την εξήγηση της αφαίρεσης της 

ακαθαρσίας. Τρεις από αυτές αντιπροσωπεύουν τις καθοδικές διαβρώσεις: 

(3) 

και μια την ανοδική, δηλ. η διάλυση του υλικού 

• Fe + 2 CΓ --> FeCl2(aq) + 2 e- (4) 

Αυτές οι εξισώσεις δείχνουν ότι ο σίδηρος (βάση) λειτουργεί ως μειωτής για 

να επιταχύνει τη διάλυση των οξειδίων του σιδήρου. Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να 

καθοριστεί το τελικό σημείο της διάλυσης της ακαθαρσίας, ο αναστολέας 
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προστίθεται για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μετά τη διάλυση της ακαθαρσίας μπορεί να 

προστεθεί και ανοδικός και καθοδικός αναστολέας για την επιβράδυνση της 

διάβρωσης του γυμνού μετάλλου. 

4.7.1 Ανοδικοί αναστολείς- Καθοδικοί αναστολείς 

Οι ανοδικοί αναστολείς δημιουργούν ένα λεπτό προστατευτικό στρώμα στα 

ανοδικά σημεία (anodic sites) του μετάλλου, αυξάνοντας το ανοδικό δυναμικό και 

επιβραδύνοντας την αντίδραση διάβρωσης. Σταδιακά το στρώμα αυτό μπορεί να 

καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια του μετάλλου. Το στρώμα αυτό δεν είναι ορατό με 

γυμνό οφθαλμό, και γι' αυτό το λόγο δε θα φαίνεται διαφορά στο μέταλλο. 

Ειδικότερα, αν η συγκέντρωση του αναστολέα είναι σχεnκά χαμηλή, στην αρχή της 

τροφοδοσίας του αναστολέα η διάβρωση αυξάνεται εκθετικά, και αφού φτάσει σ' ένα 

μέγιστο σημείο, αρχίζει να ελαττώνεται προσεγγίζοντας την ελάχιστη τιμή 

ισορροπίας η οποία σχετίζεται με τον τύπο του αναστολέα και με τις ιδιότητες του 

συστήματος. 

Το μέγιστο της διάβρωσης που αναφέρθηκε μερικές φορές υπερβαίνει κατά 

πολύ το αντίστοιχο ενός μετάλλου το οποίο δεν προστατεύεται από αναστολέα. Το 

φαινόμενο οφείλεται στο ότι αν η σιηκέντρωση του αναστολέα είναι μικρή, ο 

αναστολέας καλύπτει τα 'αδύναμα' (weak) ανοδικά σημεία του μετάλλου στα οποία 

πραγματοποιείται η διάβρωση, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καλύψει τα πιο 

'ισχυρά' (strong) ανοδικά σημεία του μετάλλου. Καθώς το καθοδικό δυναμικό 

παραμένει σταθερό και η πλειοψηφία των ισχυρά ανοδικών σημείων παραμένουν 

ενεργά, η κάλυψη των αδύναμων ανοδικών σημείων επιταχύνει τη διάβρωση των 

ισχυρά καθοδικών σημείων. 

Οι καθοδικοί αναστολείς είναι γενικά λιγότερο αποτελεσματικοί από τους 

ανοδικούς. Σε αντίθεση με τους τελευταίους, οι καθοδικοί αναστολείς δημιουργούν 

ένα ορατό στρώμα στα καθοδικά σημεία του μετάλλου το οποίο πολώνει το μέταλλο, 

περιορίζοντας την πρόσβαση του διαλυμένου οξυγόνου στην επιφάνεια του 

μετάλλου. Με μηδενική σιηκέντρωση του αναστολέα, η διάβρωση ταυτίζεται με 

αυτήν ενός απροστάτευτου μετάλλου. Με την τροφοδοσία του αναστολέα, όταν η 

σιηκέντρωσή του είναι ακόμα χαμηλή, δεν φαίνεται να υπάρχει μεταβολή στο ρυθμό 

διάβρωσης. Καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση του αναστολέα, τα καθοδικά σημεία 

απενεργοποιούνται και μετά από μια συγκεκριμένη τιμή της συγκέντρωσης, το 
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διαθέσιμο καθοδικό δυναμικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των ανοδικών 

σημείων . Έτσι, η συνολική διάβρωση ελαττώνεται στο ελάχιστο, το οποίο εξαρτάται 

κάθε φορά από τον αναστολέα που χρησιμοποιούμε και από τις ιδιότητες του 

συστήματος. Αν ελαττώσουμε τη συγκέντρωση του αναστολέα, ο συνολικός ρυθμός 

διάβρωσης μετά από έναν μικρό χρόνο προσαρμογής στον οποίο ενεργοποιούνται και 

πάλι τα καθοδικά σημεία, ακολουθεί αντίστροφη πορεία και αρχίζει και πάλι να 

ελαττώνεται. Η ενεργότητα των κυψελίδων αέρα ακολουθεί την ίδια πορεία με τα 

καθοδικά σημεία του μετάλλου. 

4. 7.2 Οργανικοί και ανόργανοι αναστολείς 

Οι οργανικοί αναστολείς χαρακτηρίζονται από υψηλά μοριακά βάρη και 

είναι συνήθως πολικές ουσίες. Προστατεύουν το μέταλλο με τη δημιουργία ενός 

υδρόφοβου στρώματος στην επιφάνειά του . Είναι συνήθως πιο διαλυτοί σε 

αρωματικούς υδρογονάνθρακες παρά σε αλειφατικούς και πιο διαλυτοί σε 

αλειφατικούς με μεγάλη αλυσίδα παρά μικρή. Οι οργανικοί αναστολείς 

προστατεύουν τον οπλισμό με ρόφηση στην μεταλλική επιφάνεια, λόγω των πολικών 

ομάδων στην μοριακή δομή τους. Η αποτελεσματικότητα των οργανικών αναστολέων 

βελτιώνεται με την αύξηση του μεγέθους, την ασυμμετρία και την αύξηση του 

μοριακού τους βάρους. Οι πλέον συνήθεις ενεργές ομάδες στους οργανικούς 

αναστολείς, είναι ενώσεις που περιέχουν άζωτο, νιτρώδη άλατα και αμίνες. 

Τα άλατα μερικών μετάλλων μπορούν να δράσουν ως ανόργανοι αναστολείς. 

Συνήθως δημιουργούν στρώματα στην επιφάνεια του μετάλλου, WJ..iJ. μπορεί και να 

αντιδράσουν με το μέταλλο: 

• Χρωμικά άλατα. 

• Άλατα ψευδαρ-yύρου. 

• Σύμπλοκα μολυβδαινίου . 

• Φωσφορικά άλατα. 

• Νιτρικά άλατα. 

• Σύμπλοκα θειικών αλάτων. 
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4. 7 .3 Ιζηματοποιοί αναστολείς 

Οι ιζηματοποιοί αναστολείς αποτελούν σύμπλοκες ενώσεις οι οποίες, 

γενικότερα, σχηματίζουν ένα στρώμα πάνω στην επιφάνεια του μετάλλ.ου, 

απενεργοποιώντας εμμέσως και τα ανοδικά και τα καθοδικά σημεία. Το 

προστατευτικό αυτό στρώμα σχηματίζεται από το ίζημα που παράγουν τα σύμπλοκα 

αυτά. 

Το σκληρό νερό, το οποίο είναι πλούσιο σε ασβέστιο και μαγνήσιο είναι 

λιγότερο διαβρωτικό από το γλυκό νερό εξαιτίας της τάσης των αλάτων να 

ιζηματοποιούνται στην επιφάνεια του μετάλλου και να σχηματίζουν το 

προστατευτικό στρώμα. 

Τα κυριότερα είδη αναστολέων αυτής της κατηγορίας είναι τα θειικά και τα 

φωσφορικά άλατα. Το θειικό άλας νατρίου π. χ. χρησιμοποιείται στα φίλτρα πόσιμου 

νερού . Ωστόσο, ο βαθμός προστασίας του εξαρτάται από το pH και το ποσοστό 

κορεσμού του νερού που μεταβάλλ.ονται με τη θερμοκρασία. Τα φωσφορικά άλατα 

χρειάζονται επίσης οξυγόνο για αποδοτικότερη προστασία. 

Συμπεραίνοντας, τα θειικά και τα φωσφορικά άλατα δεν μπορούν να 

συγκριθούν με την αποδοτικότητα των χρωματικών και νιτρωδών αλάτων, παρ ' όλα 

αυτά, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η πρόσθεση μη τοξικών ουσιών είναι 

απαραίτητη . 

4. 7.4 Πτητικοί αναστολείς 

Οι πτητικοί αναστολείς είναι σύμπλοκες ενώσεις, οι οποίες μετακινούνται 

προς το σημείο προς προστασία με εξαέρωση ή εξάτμιση. Στους βραστήρες, τα 

βασικά πτητικά σύμπλοκα όπως η μορφίνη ή η υδραζίνη μεταφέρονται σε μορφή 

ατμών για την αποφυγή της διάβρωσης στους συμπυκνωτήρες κι έτσι 

εξουδετερώνουν το όξινο διοξείδιο του άνθρακα. Σε κλειστούς χώρους ατμών 

χρησιμοποιούνται πτητικά άλατα όπως η δικυκλοεξαμίνη, η κυκλοεξαμίνη και η 

εξαμεθυλεναμίνη . 

Σε επαφή με την επιφάνεια του μετάλλ.ου, οι ατμοί των αλάτων 

συμπυκνώνονται και υδρολύονται από την υγρασία με ταυτόχρονη απελευθέρωση 

προστατευτικών ιόντων. Δυστυχώς η προϋπόθεση για γρήγορη λειτουργία των 
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συμπλόκων είναι η ψηλή πτητικότητα, ενώ για μακροχρόνια λειτουργία, η χαμηλή 

πτητικότητα. 

4. 7.5 Αναστολέας αμινοαλκοόλης 

Οι αναστολείς διάβρωσης που βασίζονται σε αμινοαλκοόλες (ΑΜΑ) μερικά 

εξουδετερωμένες, αντιδρούν με τον χάλυβα οπλισμού σχηματiζοντας λεπτό στρώμα 

οργανομεταλλικής προέλευσης και προστατεύουν τόσο τις ανοδικές όσο και τις 

καθοδικές περιοχές του (μικτοί αναστολείς) . Χρησιμοποιούνται για την αναστολή 

διάβρωσης του οικοδομικού χάλυβα, σε ισχυρά αλκαλικό περιβάλλον όπως αυτό του 

τσιμέντου, παρουσία ανιόντων και συγκεκριμένα χλωρίου, που συναντάται σε 

παραθαλάσσια μέρη. Η εφαρμογή τους στηρίζεται είτε στην ανάμιξη με το 

σκυρόδεμα, είτε στην εκ των υστέρων εφαρμογή , μέσω της υποβοήθησης των 

ενεργών συστατικών της που έχουν την τάση να μεταναστεύουν από την εξωτερική 

επιφάνεια προς την επιφάνεια του οικοδομικού χάλυβα. Θεωρείται ότι ο αναστολέας 

αντικαθιστά τα ιονικά άτομα στην επιφάνεια του μετάλλου και ιδιαιτέρως τα χλώρια 

που προκαλούν διάβρωση, σχηματίζοντας ένα ανθεκτικό παθητικό στρώμα. 

4.7.6 Η επιλογή του σωστού αναστολέα διάβρωσης 

Οι ιδιότητες ενός αναστολέα διάβρωσης που έχει επιλεχθεί για την επισκευή 

στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις 

παρακάτω απαιτήσεις : 

· Θα πρέπει να είναι μην είναι τοξικός και δεν θα πρέπει να μολύνει το 

περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται 

· Θα πρέπει να μπορεί να διαχέεται διαμέσω του σκληρυμένου σκυροδέματος 

· Η προστασία του θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και μεγάλης διάρκειας 

· Θα πρέπει να αναστέλλει τη διάβρωση ανεξάρτητα από διαφοροποιήσεις στη 

πυκνότητα της μάζας του σκυροδέματος 

· Δεν θα πρέπει να έχει παράπλευρες επιπτώσεις στις ιδιότητες τόσο του 

φρέσκου όσο και του σκληρυμένου σκυροδέματος. (6, 14, 15, 16, 17, 18, 22) 
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Β. Πειραματικό Μέρος 

1. Υλικά- όργανα 

1.1 Υλικά 

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των δοκιμίων της 

εργασίας, είναι τα ακόλουθα (9,20): 

Α. Σιδηροπλισμοί 

•Ράβδοι χάλυβα B500C (μήκος L=lO cm, διάμετρος d = 12 mm) 

•Με διαγραμμίσεις στη γενέτειρα τύπου ΧΧΧΧ 

•Χημική σύσταση : C:0.24%, S:0.055%, Ρ:Ο .055%, Si:0.1 9%, Ν:Ο . 013%, 

Cu:0.85%, Ceq: 0,52%. 

Β. Τσιμέντο 

Πόρτλαντ CΕΜΠ/Β-Μ 32,5Ν. 

Χημική σύσταση: Si02:26,23%, Α12Ο3:6,47%, Fe03:3,96%, Ca0:52,67%, 

Mg0:3,14%, Κ20:0,91%, Na20:0,41%, S03:3,02%, L.O.l. :5,97%. 

Γ. Άμμος 

Άμμος ψιλή μέγιστου κόκκου 4mm. 

Δ. Νερό από το δίκτυο ύδρευσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 

Ε. Αναστολέας διάβρωσης S 

Ο αναστολέας διάβρωσης που χρησιμοποιήθηκε ήταν υγρό πρόσμικτο 

σκυροδέματος για χρήση σε οπλισμένο σκυρόδεμα και κονιάματα 

Συγκεκριμένα είναι κατάλληλος για οπλισμένο σκυρόδεμα που υπόκεινται σε 

κίνδυνο διάβρωσης. Προστατεύει ειδικά από κίνδυνο διάβρωσης έναντι χλωριόντων. 

Τυπικές εφαρμογές : 

60 



};;- Δρόμους από σκυρόδεμα. 

};;- Γέφυρες. 

)οι> Σήραγγες. 

};;- Τοίχους αντιστήριξης. 

};;- Βιομηχανικές μονάδες. 

};;- Χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. 

};;- Κατασκευές κοντά στην θάλασσα. 

Με χρήση του αναστολέα, μειώνονται σημαντικά οι ηλεκτροχημικές 

αντιδράσεις στην άνοδο και στην κάθοδο κατά τη διαδικασία διάβρωσης. Το προϊόν 

δημιουργεί ένα φtλμ στην επιφάνεια του οπλισμού και μειώνει σημαντικά τόσο την 

έναρξη της διάβρωσης, όσο και το ρυθμό εξέλιξής της. Αποτελεί συνδυασμό 

οργανικών αναστολέων διάβρωσης. Με χρήση του έχουμε τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα: 

};;- Προστασία σκληρυμένου οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάβρωσης, 

ιδιαίτερα από επιθέσεις χλωριόντων. 

};;- Προστασία του σκυροδέματος από τις καταστροφικές επιδράσεις της 

διάβρωσης του οπλισμού. 

};;- Δεν επηρεάζει αρνητικά τις ιδιότητες του φρέσκου και σκληρυμένου 

σκυροδέματος. 

};;- μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόβλημα σε προεντεταμένο σκυρόδεμα. 

Ο αναστολέας προστίθεται στο νερό ανάμειξης ή στο νωπό σκυρόδεμα στον 

αναμεικτήρα. Μπορεί επίσης να προστεθεί και στο σκυρόδεμα μέσα στη μπετονιέρα 

στο έργο. Σε αυτή την περiπtωση απαιτείται επιπλέον χρόνος ανάμειξης τουλάχιστον 

1 min / m3 σκυροδέματος. 

Περιέχει, αζωτούχες οργανικές και ανόργανες ενώσεις. 

Πυκνότητα, 1, 06 kg/lt 

Τιμή, pH 10 ± 1 

Συνιστώμενη δοσολογία: 12 kg / m3 σκυροδέματος 
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Η ποσότητα του στο μείγμα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της ποσότητας 

του νερού για ένα συγκεκριμένο λόγο Νερού Ι Τσιμέντο . 

ΣΤ. ΧρώμαC 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα διαλύτη ιδανικό για τη βαφή επιφανειών από μπετό, 

όπως τσιμεντοκολόνες, εμφανή μπετά, τσιμεντοκονίες, τσιμεντένια δάπεδα μεσαίας 

καταπόνησης, γκαράζ, γήπεδα τένις, τοίχους, κεραμίδια κ.α. Παρουσιάζει μεγάλη 

αντοχή στις δυσμενείς καφικές συνθήκες και την ατμοσφαφική ρύπανση . Έχει 

ισχυρή πρόσφυση μεγάλη καλυπτικότητα και εξαφετική σκληρότητα. 

• ΠΡΟΕΡΓ ΑΣΙΑ 

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, χωρίς σκόνη, τυχόν σαθρά 

υλικά ή παλαιά χρώματα. Το C εφαρμόζεται απ' ευθείας στο τσιμέντο χωρίς αστάρι. 

• ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

Στην αφή σε 20 - 40 λεπτά, ανάλογα με τις ατμοσφαφικές συνθήκες. 

• ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ 

Επαναβάφεται μετά από 6 - 8 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαφικές συνθήκες . 

• ΑΠΟΔΟΣΗ 

10- 12 m2 Ι L για κάθε επίστρωση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της 

επιφάνειας. 

• ΑΡΑΙΩΣΗ 

10% με Διαλυτικό Πιστολιού Τ για το πρώτο χέρι και 5% για το δεύτερο. 

• ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) 

Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) 

για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ "Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού 
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υποστρώματος", Τύπος Δ) : 430 g/1 (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 428 g/l 

ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση) . 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

• ΙΞΩΔΕΣ 

80 ± 10 Κ.U. (STORMER, 25°C) (Λευκό). 

• ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 

1,40 ± 0,03 kg / L (Λευκό) . 

• ΣΤΕΡΕΑ (% κ. β . ) 

61±0,5 για το λευκό (ΕΛΟΤ 1028). 

• ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ 

< 30 μονάδες στις 60 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2813). 

• ΕΠΑΝΑΒΑ ΨΙΜΟΤΗΤΑ 

Άριστη (ΕΛΟΤ 788). 

• ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 

Δεν παρατηρήθηκαν ίχνη προσβολής κατά τη σύ-yκριση του εμβαπτισμένου 

τμήματος του δοκιμίου και αυτού που δεν έχει εμβαπτισθεί (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2812 02). 

• ΑΝΤΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡ ΑΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άριστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 281 Ο) . 

• ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 

Χρόνος απόσβεσης αιωρήσεων εκκρεμούς: > 70 sec, μετά από μία εβδομάδα 

ξήρανσης (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1522). 

• ΠΡΟΣΦΥΣΗ 

Άριστη (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2409). 
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Ζ. Διαλυτικό χρώματος Τ 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Το διαλυτικό πινέλου Τ είναι ένα άχρωμο, διαυγές, αδιάλυτο στο νερό μίγμα 

οργανικών διαλυτών και αρωματικών υδρογονανθράκων, ιδανικό για την αραίωση 

χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πινέλο ή 

ρολό. 

ΕΦΑΡΜΟΙΉ: Το προϊόν χρησιμοποιείται ως διαλυτικό σε επικαλύψεις που 

φέρουν διαλύτες, βερνίκια και υποστρώματα. 

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ: 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 0,84± 0,10 kg/L 

Η. Λοιπά υλικά: Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, οινόπνευμα, ακετόνη, 

απιονισμένο νερό, λεκάνες, διάλυμα χλωριούχου νατρίου, πινέλο, κουτάλι, μαχαίρι, 

σπάτουλα, λαβίδα. 

1.2 Όργανα 

Α. Ηλεκτρόδια καλομέλανα (Saturated Calomel Electrode, SCE) Thermo Electron 
Corporation (Russell) Type Νο CR5 

Β. Βολτόμετρο φορητό 

Γ. Θερμόμετρο υδραργύρου 

Δ. Ηλεκτρόδιο γραφίτη 

Διαστάσεων 80χ 120x20mm 

Ε. Τροφοδοτικό 

Συνεχούς ρεύματος (DC). 

ΣΤ. Ζυγός ακριβείας 

MAX:220gr, ΜΙΝ: lOmg, e:lmg, d:O,lmg 

1.3 Βοηθητικά υλικά 

Α.Σύρμα 
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Τηλεφωνικής γραμμής, μόνιμης εσωτερικής εγκατάστασης (χάλκινο) με επένδυση 
PVC (2x0,8mm). 

Β. Καλούπια 

Από πλαστικό σωλήνα PVC Φ50, μήκος: 1 Ocm. 

Γ. Διάφορα εργαλεία και υλικά 

Μπανάνες- κροκοδεWiκια- σφυρί- καλέμι- κατσαβίδια- χαρτοταινία- ταινία. 

Δ. Αδρανοποιημένο οξύ (με αναστολέα διάβρωσης ) για καθαρισμό του οπλισμού 
από τα οξείδια, χωρίς καταστροφή του οπλισμού. 

2. Διαδικασία κατασκευής των προς μέτρηση δοκιμίων 

1. Συγκέντρωση πρώτων υλών. 

2. Ο καθαρισμός των χαλύβων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/DIS 8407:2009, 

έγινε με την εξής διαδικασία : 

~ Εισαγωγή και παραμονή σε οξύ καθαρισμού της σκουριάς για 5 λεπτά 

~ Τρίψιμο ώστε να ψ&γουν τυχόν σκουριές, ξένα σώματα, προστατευτική 

πάστα. 

~ Ξέπλυμα με απιονισμένο νερό 

~ Σε περίπτωση που δεν έχει απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά από τους 

οπλισμούς, επαναλαμβάνονταν τα προηγούμενα στάδια. 

~ Ξέπλυμα με αλκοόλη 

~ Ξέπλυμα με ακετόνη 

~ Τρίψιμο με ειδικό χαρτί για την απομάκρυνση τυχόν επιφανειακής υγρασίας. 
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Εικόνα 1: Οπλισμοί μέσα σε οξύ (παρατηρούμε φυσαλίδες από την δράση του 

οξέος) . 

3. Ύστερα, iηινε ζύγισμα των οπλισμών σε ζυγαριά ακριβείας για την 

καταγραφή της μάζας τους, ώστε να ζυγιστούν πάλι στο τέλος του πεψάματος όπου 

θα έχουν υποστεί την διάβρωση, και να προσδιοριστεί η απώλεια μάζας τους. Στον 

οπλισμό τοποθετηθήκαν σύρματα, για τη μέτρηση των δυναμικών διάβρωσης και της 

έντασης του ρεύματος διάβρωσης υπό ανοδική φόρτιση . 

Εικόνα 2: Καθαρισμένοι οπλισμοί. 
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4. Κόβουμε το πλαστικό καλούπι ανά 1 Ocm και κάνουμε μία τομή κατά μήκος ώστε 

να μπορέσουμε να ξεκαλουπώσουμε τα δοκίμια όταν είναι έτοιμα. Τέλος 

στεγανοποιούμε εξωτερικά τα καλούπια με ταινία. 

5. Γίνεται ανάμειξη των υλικών (τσιμέντου, άμμου, νερού και αναστολέα για τη 

παρασκευή του κονιάματος) σύμφωνα με τις παρακάτω δοσολογίες. 

• Αναλογίες για δοκίμια χωρίς αναστολέα Τ : Α : Ν 

1 : 3: 0,5 

• Αναλογίες για δοκίμια με αναστολέα Τ : Α : Ν : S 

1 : 3 : 0,46 : 0,04 

~ Μάζες (g) για 20 δοκίμια χωρίς αναστολέα: Τ= 1650, Α=4950, Ν=825 

~ Μάζες (g) για 20 δοκίμια με αναστολέα: Τ=1650, Α=4950, Ν=759 ,S=66 

Αρχικά ζυγίζουμε τα υλικά σύμφωνα με τις παραπάνω αναλογίες. 

Αναμιγνύουμε το τσιμέντο και την άμμο ώστε το μίγμα να γίνει ομοιογενές. Μετά 

προσθέτουμε και το ανάλογο νερό και:- γίνεται ανάμιξη των υλικών για αρκετά λεπτά 

(10-15) για πλήρη ομογενοποίηση αυτών. Όταν έχουμε αναστολέα αλλάζει η 

αναλογία νερού - αναστολέα σύμφωνα με τα παραπάνω. Το μίγμα θα πρέπει να 

παραμείνει μερικά λεπτά πριν να πέσει στο καλούπι για φύγουν οι φυσαλίδες που 

προέρχονται από την χρήση του αναστολέα. 

6. Ύστερα ακολουθεί το γέμισμα στο καλούπι όπου γίνεται σταδιακά πιέζοντας το 

μίγμα μας με μια βέργα ώστε να δέσει ομοιόμορφα χωρίς κενά (φυσαλίδες) γύρω 

από τον χάλυβα και το πλαστικό καλούπι. 
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Σχήμα 1: Σχεδιαστική αναπαράσταση του δοκιμίου . 

Εικόνα 3: Δοκίμιο νωπού κονιάματος. 

7. Αφού ελεγχθεί η σωστή πάκτωση και τοποθέτηση των γεμάτων καλουπιών 

φυλάσσονται για επί 24 ώρες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. 

8. Αφαφούνται οι ταινίες που συγκρατούν το καλούπι και αποκαλύπτεται το 

δοκίμιο του κονιάματος. 

9. Τοποθετούνται τα δοκίμια σε νερό επί 7 ημέρες για ωρίμανση. 
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Εικόνα 4: Τοποθέτηση των δοκιμίων στο νερό για ωρίμανση . 

1 Ο . Τα δοκίμια αφήνονται για 24 ώρες να στεγνώσουν. 

11 . Καλύπτεται ο οπλισμός και η πάνω επιφάνεια του δοκιμίου με εποξειδική 

κόλα. 

12. Τα δοκίμια αφήνονται για 24 ώρες να στεγνώσουν. 

13 . Από τα 40 δοκίμια που κατασκευάστηκαν, βάφτηκαν τα 16, τα αλλιJ. 16 δεν 

βάφτηκαν και τα 8 δεν χρησιμοποιήθηκαν. 

14. Αφού έχουν περάσει 7 ημέρες από την στιγμή που βγάλαμε από το νερό τα 

δοκίμια αρχίζουμε να τα βάφουμε περνώντας το πρώτο χέρι χρώματος. Την επόμενη 

μέρα περνάμε το δεύτερο χέρι χρώματος. Τα αφήνουμε 7 μέρες να στεγνώσουν. 

15. Τέσσερα δοκίμια από κάθε κατηγορία (δοκίμια αναφοράς, βαμμένα δοκίμια, 

δοκίμια με αναστολέα και δοκίμια βαμμένα με αναστολέα), σύνολο 16 δοκίμια, 

εμβαπτίζονται σε διάλυμα 3,5 % κ.β. NaCI (5 cm από το κάτω μέρος) και τέσσερα 

δοκίμια από κάθε κατηγορία, σύνολο 16 δοκίμια, εμβαπτισμένα σε διάλυμα 3,5 % 

NaCI κ.β . υποβάλλονται σε ανοδική φόρτιση. 

16. Οι μετρήσεις καταχωρούνται σε ειδικό τυποποιημένο πίνακα. 

17. Σε καθορισμένους χρόνους, στα δοκίμια γίνονται Ηλεκτροχημικές 

Μετρήσεις. 
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18. Μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου έκθεσης, τα δοκίμια 

απομακρύνονται από το διάλυμα 3,5% κ.β . NaCl και αφήνονται να στεγνώσουν επί 

24 ώρες. Την επόμενη ημέρα το δοκίμιο σπάζεται με σφυρί και καλέμι, με τέτοιο 

τρόπο ώστε να μην πεφαχθεί ο οπλισμός. 

19. Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και τελικό ζύγισμα των χαλύβων μετά την 

διάβρωση . 

2.1 Μεθοδολογία 

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας έναντι της διάβρωσης του 

αναστολέα, της επικάλυψης καθώς και του συνδυασμού αναστολέα-επικάλυψης 

εφαρμόσθηκε η ακόλουθη μεθοδολογία ελέγχου : 

• Μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης μακράς διάρκειας . 

• Μέτρηση της έντασης ρεύματος διάβρωσης υπό ανοδική φόρτιση. 

• Σταθμικός προσδιορισμός της απώλειας μάζας των οπλισμών. 

• Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με χρήση δείκτη φαινολοφθαλεϊνης . 

2.1.1 Δυναμικό διάβρωσης 

Οι ηλεκτροχημικές μέθοδοι βασίζονται στην ηλεκτροχημική φύση της 

διάβρωσης και μετρούν τις ηλεκτρικές ιδιότητες της ηλεκτρισμένης δtπλοστοιβάδας 

(δηλαδή της διεπιφάνειας μετάλλου-διαλύματος) τόσο για τη διερεύνηση του 

μηχανισμού διάβρωσης όσο και για τη παρακολούθηση και τον έλεγχο του στην 

πράξη. 

Το δυναμικό διάβρωσης ή το δυναμικό ανοιχτού κυκλώματος προσδιορίζεται 

από το άθροισμα των συνολικών ηλεκτροχημικών δράσεων οξείδωσης και αναγωγής 

σαν αποτέλεσμα της διαδικασίας της διάβρωσης. Είναι μια ποιοτική μέθοδος, μη 

καταστροφική που δείχνει την προδιάθεση για διάβρωση, όχι όμως και την ταχύτητα 

της. 

Για τον προσδιορισμό του μετράται η διαφορά δυναμικού του μετάλλου ως 

προς ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (κορεσμένου καλομέλανα ή Ag/AgCl), με απλό ή 
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ψηφιακό βολτόμετρο. Η μέτρηση του δυναμuωύ διάβρωσης παρέχει διάφορες 

πληροφορίες, όπως για το ποιό μέταλλο θα είναι ανοδικό στην περίπτωση γαλβανικής 

σύνδεσης, ή για την επίδραση μικροσκοπικών ετερογενειών στο μέταλλο (μέτρηση 

Εcοπ σε ορισμένες περιοχές της μεταλλικής επιφάνειας με μικροηλεκτρόδια), ή για 

τις πιθανές θέσεις των ανοδικών περιοχών σε ένα θαμμένο σωλήνα. Το δυναμικό 

διάβρωσης εξαρτάται από τον τύπο του μετάλλου, τις συνθήκες περιβάλλοντος 

έκθεσης (υγρασία, pH, συγκέντρωση αλάτων), τη διαθεσιμότητα σε οξυγόνο, τα 

επαγόμενα ρεύματα και από τη θερμοκρασία. 

Η χρονική εξέλιξη του δυναμικού διάβρωσης του χάλυβα ως προς κάποιο 

ηλεκτρόδιο αναφοράς προσφέρει πληροφορίες για την πιθανότητα διάβρωσης του 

χάλυβα. Η μέθοδος αυτή είναι απλή στην εφαρμογή της και γρήγορη, γι' αυτόν δε 

τον 'λόγο χρησιμοποιείται ευρέως. Η χρονική εξέλιξη του δυναμικού διάβρωσης για 

μακρές περιόδους, είναι αυτή που δίνει πιο αξιόπιστα στοιχεία για την προδιάθεση 

μετάλλων σε διάβρωση. 

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη διάβρωση έχει εκείνο το μέταλλο, για το οποίο 

το δυναμικό διάβρωσης μένει σταθερότερο για ίδιες συνθήκες. Γρήγορη πτώση του 

δυναμικού διάβρωσης, δείχνει γρήγορο σχηματισμό προϊόντος διάβρωσης. Την 

πτώση αυτή ακολουθεί, συνήθως, στη συνέχεια απότομη αύξηση του δυναμικού 

διάβρωσης, 'λόγω ρήξης του στρώματος του προϊόντος διάβρωσης. 

Όπως αναφέρεται στο πρότυπο ASTM C876-91 «Standard Test Method for 

Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel ίο Concrete», από τις τιμές του 

μετρούμενου δυναμικού διάβρωσης, προκύπτουν οι ενδείξεις για την προδιάθεση του 

σιδηροπλισμού για διάβρωση και διακρίνονται τα εξής ενδεχόμενα : 

-Όταν Εcοπ>-200 mVcsE, κατά πιθανότητα 90% δεν συμβαίνει διάβρωση . 

-Όταν Εcοπ <-350 mVcsE, κατά πιθανότητα 90% συμβαίνει διάβρωση . 

- Όταν -200 mVcsE> Εcοπ >-350 mVcsE, δεν είναι βέβαιο αν συμβαίνει ή όχι 

διάβρωση . 
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2.1.2 Συνδεσμολογία για μετρήσεις δυναμικού 

Στα δοκίμια από κάθε κατηγορία που εμβαπτίζονται μερικώς στο διάλυμα 3,5 

% κ. β . NaCI γίνεται μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης ως προς το ηλεκτρόδιο του 

καλομέλανα ως εξής: το ηλεκτρόδιο του καλομέλανα εισέρχεται στο διάλυμα και 

συνδέεται στο ( com) του βολτόμετρου, ενώ το ( +) του βολτόμετρου συνδέεται με το 

δοκίμιο . 

Εικόνα 5 : Δοκίμια εμβαπτισμένα στο διάλυμα 3,5% κ.β . NaCI. 

2.1.3 Ένταση ρεύματος διάβρωσης υπό ανοδική φόρτιση 

Η επιτάχυνση της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού των δοκιμίων 

κονιάματος εμβαπτισμένων στο διάλυμα 3,5% κ.β . NaCI πραγματοποιήθηκε με την 

εφαρμογή σταθερής ανοδικής φόρτισης 1000 mV μέσω πηγής DC. 

Το δυναμικό ανοδικής φόρτισης, στα εμβαπτισμένα δοκίμια, τα οποία είναι 

συνδεδεμένα εν σειρά, εφαρμόζεται μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας, δηλαδή του 

χαλύβδινου οπλισμού του δοκιμίου και του ηλεκτροδίου αναφοράς καλομέλανα 

(SCE). Ως βοηθητικό ηλεκτρόδιο χρησιμοποιείται γραφίτης διαστάσεων 80χ120χ20 

mm. 
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Κατά τη διάρκεια της ανοδικής φόρτισης έγινε μέτρηση με αμπερόμετρο και 

καταγραφή της έντασης του διερχόμενου ρεύματος μεταξύ του ηλεκτροδίου εργασίας 

και του βοηθητικού ηλεκτροδίου γραφίτη . 

Και τα δύο ηλεκτρόδια (μέταλλο και βοηθητικό) τοποθετούνται στο 

διαβρωτικό περιβάλλον, που εξετάζεται. Αν συνδυαστεί η τιμή της έντασης 

διάβρωσης με την τιμή του δυναμικού διάβρωσης οδηγεί σε βεβαιότερη πρόβλεψη 

για τη συμπεριφορά στη διάβρωση των συγκρινόμενων μετάλλων , συγκριτικά με 

αυτήν που προκύπτει από την τιμή μόνο του δυναμικού διάβρωσης . Για τη βέβαιη 

όμως πρόβλεψη. απαιτείται η προσφυγή και σε άλλες μεθόδους. 

Όπως στην περίπτωση του δυναμικού διάβρωσης, έτσι και στην περίπτωση της 

έντασης διάβρωσης, παρακολουθείται η τιμή της έντασης του ρεύματος διάβρωσης 

σε συνάρτηση με το χρόνο, για διάστημα ημερών ή μηνών ή και χρόνων. 

Μεγαλύτερη αντοχή έχει εκείνο το μέταλλο, που η τιμή της έντασης διάβρωσης μένει 

σταθερότερη για σταθερές συνθήκες. Γρήγορη πτώση της έντασης διάβρωσης, δείχνει 

γρήγορο σχηματισμό προϊόντος διάβρωσης. Την πτώση αυτή ακολουθεί, συνήθως, 

στη συνέχεια απότομη αύξηση της έντασης διάβρωσης, εξαιτίας ρήξης του 

στρώματος του προϊόντος διάβρωσης . 

2.1.4 Συνδεσμολογία για δοκίμια μέτρησης έντασης ρεύματος 

Για την καταγραφή της έντασης ρεύματος διάβρωσης στα δοκίμια από κάθε 

κατηγορία που εμβαπτίζονται μερικώς στο διάλυμα 3,5 % κ.β. NaCI εν σειρά, 

χρησιμοποιείται πηγή ρεύματος DC για την επιβολή σταθερού δυναμικού 1000 m V 

ως προς ηλεκτρόδιο καλομέλανα, δηλαδή το ηλεκτρόδιο του καλομέλανα στο(-) του 

βολτόμετρου και το (+)του βολτόμετρου στο(+) της πηγής. Πριν από κάθε μέτρηση 

γινόταν έλεγχος και ρύθμιση της τάσεως, σε περίπτωση που αυτή είχε αποκλίνει από 

τα 1000 mV. 

Η μέτρηση γίνεται ως εξής : το ηλεκτρόδιο γραφίτη συνδέεται στο (-) της πηγής, 

ενώ το(+) της πηγής συνδέεται με τα δοκίμια. Το αμπερόμετρο για την μέτρηση της 

έντασης ρεύματος τοποθετείτε σε σειρά με τον γραφίτη και με το αντίστοιχο δοκίμιο 

σε κάθε μέτρηση. 

Να σημειωθεί ότι λόγω εξάτμισης του νερού κατά την διάρκεια του πειράματος 

γινόταν προσθήκη μόνο απιονισμένου νερού . 
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ΙΗΛΕΚ. ΚΜΙ 

Εικόνα 6: Μονογραμμική απεικόνιση της πηγής DC , των καλωδίων, των 

δοκιμίων, του ηλεκτρόδιου γραφίτη, του ηλεκτρόδιου καλομέλανα, του βολτομέτρου 

και του αμπερομέτρου . 

Εικόνα 7: Διάταξη πεψάματος-συνδεσμολογία στο πείραμα με επιβαλλόμενη 

τάση. 
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Εικόνα 8: Μέτρηση με τον καλομέλανα. 

2.1.5 Σταθμικός προσδιορισμός απώλειας μάζας 

Για τους υπολογισμούς της απώλειας μάζας των δοκιμίων ως αρχική μάζα 

λαμβάνεται η μάζα του δοκιμίου πριν την έκθεσή του στο διαβρωτικό περιβάλλον και 

ως τελική μάζα λαμβάνεται η μάζα του μετά την έκθεσή του στο διαβρωτικό 

περιβάλλον, αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός της επιφάνειας σύμφωνα 

με το πρότυπο ISO 8407:2009 «Coπosion of metals and alloys -- Removal of 

coπosion products ftom coπosion test specimens». 

Η διαφορά μάζας προκύπτει από τη διαφορά της αρχικής μείον τη τελική μάζα 

του δοκιμίου . 

2.1.4 Βάθος ενανθράκωσης 

Για τη μέτρηση του βάθους ενανθράκωσης πραγματοποιούμε το τεστ 

φαινολοφθαλείνης. Στην κάθετη διατομή του πρόσφατα θραυσμένου δοκιμίου, 

γίνεται επάλειψη του άχρωμου διαλύματος δείκτη φαινολοφθαλεiνης. Ο βαθμός 

ενανθράκωσης προσδιορίζεται από την αλλ.αγή του χρώματος της φαινολοφθαλεiνης. 

Το σκυρόδεμα με pH>9, προσδίδει χρώμα κό1C1Ctνο, ενώ το ενανθρακωμένο με pH<9, 

δεν επιφέρει χρωματισμό . 
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3. Μέθοδοι μετρήσεων 

3.1 Μετρήσεις-διαγράμματα δυναμικού διάβρωσης. 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

ο 1 4 7 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
21°C 20°c 21°C 21°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

20°c 18°C 19,5°C 19,5°C 

Α/Α V (V) V (V) V (V) V (V) 

15 -0,067 -0,044 -0,058 -0,073 

16 -0,273 -0,482 -0,513 -0,499 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,090 -0,071 -0,093 -0,097 

ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,064 -0,049 -0,062 -0,064 
Μ.Ο. -0,124 -0,162 -0,182 -0,183 

7 -0,077 -0,257 -0,365 -0,405 

8 -0,052 -0,457 0,517 -0,413 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,067 -0,450 -0,530 -0,455 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,067 -0,069 -0,444 -0,447 

Μ.Ο. -0,066 -0,308 -0,206 -0,430 

23 -0,114 -0,271 -0,397 -0,386 
24 -0,339 -0,494 -0,556 -0,509 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 37 -0,076 -0,085 -0,173 -0,168 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 38 -0,063 -0,072 -0,391 -0,469 
Μ.Ο. -0,148 -0,231 -0,379 -0,383 

31 -0,044 -0,056 -0,063 -0,404 

ΒΑΜΜΈΝΑ 
32 -0,047 -0,050 -0,061 -0,056 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 39 -0,041 -0,048 -0,046 -0,044 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 40 -0,041 -0,048 -0,055 -0,049 
Μ.Ο. -0,043 -0,051 -0,056 -0,138 
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ΕΙΔΟΣ 

Α/Α 

15 

16 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 

ΔΟΚΊΜΙΑ 34 
Μ.0. 

7 

8 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 

Μ.Ο. 

23 

24 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 37 

ΑΝΑΠΌΛΈΑ 38 
Μ.Ο. 

31 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 39 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 40 
Μ.0. 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

8 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

22°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. 

20°C 

V (V) 

-0,082 

-0,484 

-0,106 

-0,074 

-0,187 

-0,421 

-0,425 

-0,475 

-0,452 

-0,443 

-0,395 

-0,455 

-0,169 

-0,495 

-0,379 

-0,424 

-0,059 

-0,047 

-0,052 

-0,146 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

12 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

21°C 
ΘΕΡΜ .ΔΙΑΛΥ 

Μ. 

19,5°C 

V (V) 

-0,082 

-0,436 

-0,107 

-0,075 

-0,175 

-0,419 

-0,433 

-0,503 

-0,424 

-0,445 

-0,396 

-0,403 

-0,148 

-0,432 

-0,345 

-0,461 

-0,054 

-0,045 

-0,049 

-0,152 

13 14 

ΘΕΡΜ . ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

21°C 20°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. 

l8°C 17°C 

V (V) V (V) 

-0,083 -0,078 

-0,443 -0,424 

-0,111 -0,108 

-0,241 -0,218 

-0,220 -0,207 

-0,419 -0,413 

-0,467 -0,515 

-0,548 -0,560 

-0,490 -0,51 

-0,481 -0,500 

-0,428 -0,499 

-0,429 -0,414 

-0,141 -0,339 

-0,548 -0,551 

-0,387 -0,451 

-0,452 -0,444 

-0,057 -0,053 

-0,047 -0,043 

-0,052 -0,048 

-0,152 -0,147 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

19 22 26 33 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ . 

ΕΙΔΟΣ 
19°C 20°C 21°C 21°C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

17°C l8°C 20°c 20°C 

Α/Α V (V) V (V) V (V) V (V) 

15 -0,079 -0,074 -0,077 -0,077 

16 -0,455 -0,487 -0,499 -0,512 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,111 -0,111 -0,118 -0,115 

ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,138 -0,226 -0,174 -0,125 

Μ.0. -0,196 -0,225 -0,217 -0,207 

7 -0,405 -0,394 -0,429 -0,427 

8 -0,576 -0,493 -0,552 -0,529 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,604 -0,610 -0,634 -0,659 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,566 -0,577 -0,611 -0,637 

Μ.Ο. -0,538 -0,519 -0,557 -0,563 

23 -0,529 -0,453 -0,538 -0,423 

24 -0,176 -0,173 -0,250 -0,183 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 37 -0,558 -0,575 -0,433 -0,389 

ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 38 -0,638 -0,660 -0,725 -0,840 
Μ.Ο. -0,475 -0,465 -0,487 -0,459 

31 -0,454 -0,452 -0,454 -0,456 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 -0,049 -0,211 -0,260 -0,302 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 39 -0,041 -0,041 -0,045 -0,046 

ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 40 -0,045 -0,046 -0,050 -0,052 
Μ.Ο. -0,147 -0,188 -0,202 -0,214 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

34 35 40 41 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
l8°C l8°C l8°C 20°C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

l6°C l6°C l6°C 19°C 

Α/Α V {V) V {V) V {V) V {V) 

15 -0,067 -0,067 -0,071 -0,071 

16 -0,494 -0,493 -0,467 -0,467 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,104 -0,103 -0,108 -0,107 

ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,108 -0,104 -0,086 -0,086 
Μ.Ο. -0,193 -0,192 -0,183 -0,183 

7 -0,492 -0,526 -0,573 -0,581 

8 -0,558 -0,567 -0,559 -0,579 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,650 -0,650 -0,566 -0,588 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,632 -0,631 -0,633 -0,638 

Μ.Ο. -0,583 -0,594 -0,583 -0,597 

23 -0,412 -0,413 -0,395 -0,406 

24 -0,175 -0,174 -0,171 -0,169 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 37 -0,379 -0,377 -0,381 -0,444 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 38 -0,869 -0,886 -0,864 -0,910 
Μ.Ο. -0,459 -0,463 -0,453 -0,482 

31 -0,440 -0,440 -0,421 -0,410 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 -0,292 -0,316 -0,348 -0,380 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 39 -0,037 -0,036 -0,039 -0,040 
ΑΝΑΠΟΛΈΑ 40 -0,042 -0,043 -0,047 -0,047 

Μ.Ο. -0,203 -0,209 -0,214 -0,219 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

42 44 48 50 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
21°( 20°C 21°C 21°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

20°c 19°C 19°C 19°C 

Α/Α V (V) V (V) V (V) V (V) 

15 -0,068 -0,065 -0,061 -0,057 

16 -0,460 -0,461 -0,466 -0,459 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,104 -0,099 -0,098 -0,091 

ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,076 -0,068 -0,065 -0,064 
Μ.Ο. -0,177 -0,173 -0,173 -0,168 

7 -0,536 -0,530 -0,505 -0,489 

8 -0,555 -0,555 -0,564 -0,554 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,496 -0,460 -0,464 -0,441 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,583 -0,554 -0,543 -0,515 

Μ.Ο. -0,543 -0,525 -0,519 -0,500 

23 -0,408 -0,380 -0,380 -0,349 

24 -0,443 -0,422 -0,453 -0,425 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 37 -0,401 -0,388 -0,388 -0,375 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 38 -0,290 -0,256 -0,254 -0,236 
Μ.Ο. -0,386 -0,362 -0,369 -0,346 

31 -0,408 -0,394 -0,379 -0,364 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 -0,372 -0,369 -0,366 -0,357 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 39 -0,040 -0,035 -0,034 -0,028 
ΑΝΑΠΟΛΈΑ 40 -0,046 -0,042 -0,039 -0,032 

Μ.Ο. -0,217 -0,210 -0,205 -0,195 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

56 58 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 20°C 21°C 

ΘΕΡΜ .ΔΙΜΥΜ. ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥΜ. 

19°C 19°C 

Α/Α V (V) V (V) 

15 -0,036 -0,05 

16 -0,412 -0,427 

33 -0,072 -0,086 

ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,052 -0,268 

Μ.Ο. -0,143 -0,208 

7 -0,454 -0,472 

8 -0,499 -0,544 

35 -0,421 -0,476 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,492 -0,486 

Μ.Ο. -0,467 -0,495 

23 -0,160 -0,367 

24 -0,197 -0,448 

37 -0,165 -0,385 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 38 -0,119 -0,325 
Μ.Ο. -0,160 -0,381 

31 -0,350 -0,339 

32 -0,340 -0,377 

ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 39 -0,019 -0,023 

ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 40 -0,026 -0,029 
Μ.Ο. -0,184 -0,192 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

61 64 69 71 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
21°C 21°C 21°C 22°C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

20°C 20°C 20°C 20°C 

V (V) V (V) V (V) V (V) 

15 -0,057 -0,039 -0,035 -0,043 

16 -0,435 -0,405 -0,380 -0,404 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,095 -0,075 -0,066 -0,077 

ΔΟΚΊΜΙΑ 34 -0,270 -0,248 -0,253 -0,265 
Μ.Ο. -0,214 -0,192 -0,184 -0,197 

7 -0,480 -0,449 -0,420 -0,437 

ΔΟΚΙΜΙΑ 8 -0,546 -0,523 -0,500 -0,524 

ΑΝΑΦΟΡΑ 35 -0,464 -0,428 -0,420 -0,427 

Σ 36 -0,460 -0,433 -0,401 -0,418 
Μ.Ο. -0,488 -0,458 -0,435 -0,452 

23 -0,367 -0,360 -0,338 -0,36 

ΔΟΚIΜΙΑ 
24 -0,472 -0,465 -0,465 -0,488 

ΜΕ 37 -0,384 -0,398 -0,357 -0,399 
ΑΝΑΠΟΛ'ΕΑ 38 -0,339 -0,371 -0,310 -0,340 

Μ.0. -0,391 -0,399 -0,368 -0,397 
31 -0,348 -0,315 -0,290 -0,318 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 

ΔΟΚIΜΙΑ 
-0,386 -0,365 -0,347 -0,368 

ΜΕ 39 -0,030 -0,013 -0,006 -0,016 
ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 40 -0,037 -0,019 -0,011 -0,021 

Μ.Ο. -0,200 -0,178 -0,164 -0,181 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

74 76 77 78 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ . ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
22°C 22°C 21°C 18 °C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

20°C 20°c 20 °C 19°C 

Α/Α V (V) V (V) V (V) V (V) 

15 -0,034 -0,043 -0,039 -0,039 

16 -0,386 -0,412 -0,400 -0,397 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,068 -0,152 -0,119 -0,108 

ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,254 -0,282 -0,277 -0,283 

Μ.Ο. -0,186 -0,222 -0,209 -0,207 

7 -0,408 -0,439 -0,420 -0,416 

8 -0,481 -0,500 -0,482 -0,479 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,375 -0,406 -0,400 -0,396 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,391 -0,421 -0,411 -0,400 

Μ.Ο. -0,414 -0,442 -0,428 -0,423 

23 -0,336 -0,346 -0,332 -0,330 

24 -0,462 -0,489 -0,482 -0,484 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 37 -0,373 -0,399 -0,376 -0,368 

ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 38 -0,333 -0,340 -0,326 -0,324 
Μ.Ο. -0,376 -0,394 -0,379 -0,377 

31 -0,307 -0,318 -0,310 -0,312 

ΒΑΜΜΈΝΑ 
32 -0,356 -0,368 -0,360 -0,364 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 39 -0,012 -0,015 -0,011 -0,012 
ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 40 -0,016 -0,020 -0,016 -0,017 

Μ.Ο. -0,173 -0,180 -0,174 -0,176 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

81 85 88 103 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ . ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ .ΠΕΡΙΒ . 

ΕΙΔΟΣ 
24 °C 25 °C 26°C 27 °C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ . Μ. 

23 °C 24 °C 25°C 25 °C 

Α/Α V (V) V (V) V (V) V (V) 

15 -0,027 -0,053 -0,103 -0,101 

16 -0,380 -0,414 -0,454 -0,409 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,069 -0,097 -0,145 -0,148 

ΔΟΚΙΜΙΑ 34 -0,284 -0,334 -0,413 -0,472 
Μ.Ο. -0,190 -0,225 -0,279 -0,283 

7 -0,365 -0,400 -0,450 -0,453 

8 -0,429 -0,401 -0,385 -0,452 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,390 -0,422 -0,482 -0,452 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,346 -0,377 -0,468 -0,493 
Μ.Ο. -0,383 -0,400 -0,446 -0,463 

23 -0,335 -0,402 -0,411 -0,417 

24 -0,467 -0,497 -0,538 -0,573 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 37 -0,343 -0,382 -0,426 -0,400 
ΑΝΑΠΟΛΈΑ 38 -0,304 -0,361 -0,401 -0,428 

Μ.Ο. -0,362 -0,411 -0,444 -0,455 
31 -0,297 -0,331 -0,395 -0,429 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 -0,356 -0,392 -0,446 -0,446 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 39 -0,007 -0,051 -0,088 -0,087 
ΑΝΑΠΟΛΈΑ 40 -0,012 -0,043 -0,096 -0,090 

Μ.Ο. -0,168 -0,204 -0,256 -0,263 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ} 

107 111 131 137 

ΘΕΡΜ . ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ . ΘΕΡΜ . ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
27 °C 29 °C 27 °C 29 °C 
ΘΕΡΜ .ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ .ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ . Μ. Μ. Μ. 

25°C 27 °C 25 °C 27 °C 

Α/Α V (V} V (V} V (V) V (V) 

15 -0,090 -0,097 -0,140 -0,113 

16 -0,385 -0,392 -0,486 -0,486 

ΒΑΜΜΕΝΑ 33 -0,130 -0,127 -0,559 -0,377 

ΔΟΚΊΜΙΑ 34 -0,493 -0,502 -0,649 -0,544 

Μ.Ο. -0,275 -0,280 -0,459 -0,380 

7 -0,461 -0,472 -0,416 -0,399 

8 -0,538 -0,543 -0,571 -0,556 

ΔΟΚΙΜΙΑ 35 -0,451 -0,459 -0,478 -0,46 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 -0,584 -0,593 -0,518 -0,503 

Μ.Ο. -0,509 -0,517 -0,496 -0,480 

23 -0,408 -0,415 -0,419 -0,409 

24 -0,568 -0,582 -0,584 -0,584 

ΔΟΚIΜΙΑ ΜΕ 37 -0,423 -0,412 -0,394 -0,395 

ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 38 -0,430 -0,429 -0,413 -0,374 
Μ.0. -0,457 -0,460 -0,453 -0,441 

31 -0,412 -0,439 -0,441 -0,443 

ΒΑΜΜΕΝΑ 
32 -0,430 -0,427 -0,400 -0,403 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ 39 -0,066 -0,057 -0,065 -0,069 
ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 40 -0,070 -0,082 -0,068 -0,063 

Μ.Ο. -0,245 -0,251 -0,244 -0,245 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

155 162 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ . 

ΕΙΔΟΣ 32°C 32°C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥΜ. ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥΜ. 

29 °C 29 °C 

Α/Α V (V) V (V) 

15 -0,103 -0,089 

16 -0,440 -0,442 

33 - -
ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 34 - -

Μ .Ο. -0,272 -0,266 

7 -0,373 -0,395 

8 -0,583 -0,537 

35 - -
ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 36 - -

Μ.Ο. -0,478 -0,466 

23 -0,395 -
24 -0,592 -
37 - -

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 38 - -
Μ.Ο. -0,494 -

31 -0,451 -0,457 

32 -0,417 -0,429 

ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 39 - -
ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 40 - -

Μ.Ο. -0,434 -0,443 

Πίνακας 1: Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης. 
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Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα: 
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Διάγραμμα 3: Δυναμικό διάβρωσης (V) δοκιμίων με αναστολέα. 
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Διάγραμμα 4: Δυναμικό διάβρωσης (V) βαμμένων δοκιμίων με αναστολέα. 
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Διάγραμμα 5: Συγκεντρωτικά οι μέσοι όροι ό/...mν των κατηγοριών. 

91 



3.2 Μετρήσεις-διαγράμματα έντασης ρεύματος υπό ανοδική φόρτιση 

Α' πειράματος 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ-Α' ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

ο 1 2 3 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
21°C l8°C l8°C 21°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

20°c l6°C 16°C 19°C 

Α/Α 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 2 0,045 0,396 4,02 6,65 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3 0,437 4,770 9,25 -
Μ.Ο. 0,241 2,583 6,635 6,650 

ΒΑΜΜΕΝΑ 10 0,015 0,050 0,113 0,168 
ΔΟΚΊΜΙΑ 14 0,076 1,498 3,60 3,900 
Μ.Ο. 0,046 0,774 1,857 2,034 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 18 0,141 0,360 1,083 1,083 
ΑΝΑΠΟΛ'ΕΑ 19 0,152 0,582 1,432 1,432 

Μ.Ο. 0,147 0,471 1,258 1,258 
ΒΑΜΜΕΝΑ 27 0,059 0,083 0,403 0,403 
ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΣΤΟΛ'ΕΑ 28 0,036 0,048 0,220 0,220 
Μ.0. 0,048 0,066 0,312 0,312 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ-Α' ΠΕΙΡΑΜΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

7 8 9 11 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
l8°C 20°C 21°C 20°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

l6°C 19°C 20°C 19°C 

Α/Α 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 2 10,52 - - -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3 - - - -

Μ.Ο. 10,52 - - -
ΒΑΜΜΕΝΑ 10 0,251 0,157 0,174 0,168 

ΔΟΚΊΜΙΑ 14 3,020 2,680 2,98 3,060 

Μ.0. 1,636 1,419 1,577 1,614 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 18 0,699 0,900 1,530 2,400 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 19 3,320 4,030 5,030 4,930 
Μ.Ο. 2,010 2,465 3,280 3,665 

ΒΑΜΜΕΝΑ 27 0,528 0,685 0,636 0,650 
ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΟΛΈΑ 28 0,301 0,320 0,329 0,279 

Μ.Ο. 0,415 0,503 0,483 0,465 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ-Α' ΠΕΙΡΑΜΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

15 17 23 25 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 
21°C 21°C 20°C 21°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

19°C 19°C 19°( 19°C 

Α/Α Ι (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 2 - - - -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3 - - - -

Μ.Ο. - - - -
ΒΑΜΜΕΝΑ 10 0,160 0,155 0,111 0,119 

ΔΟΚΙΜΙΑ 14 3,24 - - -
Μ.Ο. 1,700 0,155 0,111 0,119 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 18 4,84 - - -
ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ 19 5,500 - - -

Μ.Ο. 5,170 
ΒΑΜΜΕΝΑ 27 1,315 - - -
ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΟΛ'ΕΑ 28 0,276 0,243 0,802 -
Μ.Ο. 0,796 0,243 0,802 -
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ΜΠΡΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ-Α' ΠΕΙΡΑΜΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

28 31 36 38 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ 21°C 21°C 21°C 22°C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥΜ. ΘΕΡΜ .ΔΙΑΛΥΜ. ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥΜ. ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥΜ. 

20°c 20°c 20°c 20°C 

Α/Α 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 2 - - - -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3 - - - -

Μ.Ο. - - - -

ΒΑΜΜΕΝΑ 10 0,15 0,117 0,091 0,101 

ΔΟΚΙΜΙΑ 14 - - - -
Μ.Ο. 0,15 0,117 0,091 0,101 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 18 - - - -
ΑΝΑΣΤΟ/Ι\ΕΑ 19 - - - -

Μ.Ο. - - - -
27 - - - -

ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΟΚΊΜΙΑ 

ΜΕΑΝΑΠΟΛΈΑ 28 - - - -
Μ.Ο. - - - -

Πίνακας 2: Μετρήσεις έντασης ρεύματος υπό ανοδική φόρτιση - Α' πείραμα. 
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Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα : 
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Διάγραμμα 6: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) δοκιμίων αναφοράς. 
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Διάγραμμα 8: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) δοκιμίων με αναστολέα. 
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ΒΑΜΜΕΝΑΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟ~ΕΑ 
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Διάγραμμα 9: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) βαμμένων δοκιμίων με αναστολέα. 
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Διάγραμμα 10: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) μέσος όρος ό'λ.ων των κατηγοριών. 
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3.3 Μετρήσεις-διαγράμματα έντασης ρεύματος υπό ανοδική 

φόρτιση Β' πειράματος 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις: 

ΠΙΝΑΚΑΣ3-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΠΕΙΡΆΜΑΤΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

ο 1 3 5 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ Α/Α 
22°C 22°C 22°C 22°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

20°c 20°c 20°c 20°C 

1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 1 4,380 4,600 10,620 -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4 3,470 3,820 9,440 -

Μ.Ο. 3,925 4,210 10,030 -
ΒΑΜΜΕΝΑ 9 0,013 0,014 0,032 0,036 

ΔΟΚΊΜΙΑ 11 0,025 0,290 0,442 0,663 
Μ.0. 0,019 0,152 0,237 0,350 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 17 0,124 0,140 1,227 1,310 
ΑΝΑΣΤΟΛ'ΕΑ 21 0,164 0,240 2,890 4,750 

Μ.Ο. 0,144 0,190 2,059 3,030 

ΒΑΜΜΕΝΑ 26 0,017 0,200 0,043 0,029 
ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΟΛ'ΕΑ 30 0,060 0,070 0,208 0,360 
Μ.0. 0,039 0,135 0,126 0,195 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΠΕΙΡΆΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

6 7 10 14 
ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ Α/Α 
21°C 18 °C 24 °C 25 °C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΜΥ 

Μ. Μ . Μ. Μ. 

20 °C 19 °C 23 °C 24 °C 

1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 1 - - - -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4 - - - -

Μ.Ο. - - - -
ΒΑΜΜΕΝΑ 9 0,036 0,039 0,043 0,048 

ΔΟΚΙΜΙΑ 11 0,543 0,682 0,470 0,334 
Μ.Ο. 0,290 0,361 0,257 0,191 

ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 17 2,040 1,620 1 2,520 

ΑΝΑΣΤΟΛ'ΕΑ 21 4,350 4,860 6,380 -
Μ.Ο. 3,195 3,240 3,690 2,520 

ΒΑΜΜΕΝΑ 26 0,025 0,029 0,019 0,012 
ΔΟΚΙΜΙΑΜΕ 

ΑΝΑΣΤΟΛ'ΕΑ 30 0,330 0,320 0,310 0,181 
Μ.Ο. 0,178 0,175 0,165 0,097 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΠΕΙΡΆΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

17 32 36 40 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ . ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ Α/Α 
26°C 27 °C 27 °C 29 °C 

ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

25°C 25 °C 25°C 27 °C 

1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 1 - - - -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4 - - - -

Μ.Ο. - - - -
ΒΑΜΜΕΝΑ 9 0,047 0,062 0,053 0,055 

ΔΟΚΙΜΙΑ 11 0,264 - - -
Μ.Ο. 0,156 0,062 0,053 0,055 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ 17 3,920 - - -
ΑΝΑΣΤΟΛ'ΕΑ 21 - - - -

Μ.Ο. 3,920 - - -
ΒΑΜΜΕΝΑ 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΕ 
26 0,015 0,055 0,030 0,023 

ΑΝΑΠΟΛΕΑ 30 0,150 0,248 0,116 0,104 

Μ.Ο. 0,083 0,152 0,073 0,064 
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Β' ΠΕΙΡΆΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΕΣ) 

60 66 84 91 

ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. ΘΕΡΜ.ΠΕΡΙΒ. 

ΕΙΔΟΣ Α/Α 
27 °C 29 ·c 32°C 32°C 
ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ ΘΕΡΜ.ΔΙΑΛΥ 

Μ. Μ. Μ. Μ. 

25 °C 21 ·c 29 ·c 29°C 

1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 1 (Α) 

ΔΟΚΙΜΙΑ 1 - - - -
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4 - - - -

Μ.0. - - - -
ΒΑΜΜΕΝΑ 9 0,043 0,041 0,041 0,044 

ΔΟΚΙΜΙΑ 11 - - - -
Μ.Ο. 0,043 0,041 0,041 0,044 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ 17 - - - -
ΑΝΑΠΟΛ'ΕΑ 21 - - - -

Μ.Ο. 

ΒΑΜΜΕΝΑ 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ 
26 0,020 0,024 0,033 0,038 

ΑΝΑΠΟΛΕΑ 30 0,603 0,535 - -
Μ.0. 0,312 0,280 0,033 0,038 

Πίνακας 3: Μετρήσεις ρεύματος Β' πεφάματος. 
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Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα: 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

11 
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Διάγραμμα 11 : Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) δοκιμίων αναφοράς. 

3 3,5 

-+- 1 

~4 

ΧΡΟΝΟΣ {ΗΜΕΡΕΣ) 
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Διάγραμμα 12: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) βαμμένων δοκιμίων . 
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Διάγραμμα 13 : Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) δοκιμίων με αναστολέα. 
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Διάγραμμα 14: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) βαμμένων δοκιμίων με αναστολέα. 
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Διάγραμμα 15: Ένταση ρεύματος διάβρωσης (Α) μέσος όρος ό'λmν των κατηγοριών. 
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Εικόνα 9: Δοκίμιο αναφοράς που έχει υποστεί διάβρωση από το πείραμα 

ανοδικής φόρτισης 

Εικόνα 1 Ο : Δοκίμιο με αναστολέα που έχει υποστεί διάβρωση από το πείραμα 

ανοδικής φόρτισης 
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Εικόνα 11: Οπλισμός από δοκίμιο με αναστολέα που έχει υποστεί διάβρωση 

από το πείραμα ανοδικής φόρτισης έντασης ρεύματος 

@ 
ι . 

Εικόνα 12: Βαμμένο δοκίμιο με αναστολέα που έχει υποστεί διάβρωση από το 

πείραμα ανοδικής φόρτισης έντασης ρεύματος 

111 

ι 
813ΛIΟΘΗ Ι<'.-t 

!_!:_ ; .:: ι . ι; 1 



Εικόνα 13: Βαμμένο δοκίμιο (φαίνεται η διάβρωση). 

Εικόνα 14: Οπλισμοί από τα θραυσμένα δοκίμια πριν τον καθαρισμό . 
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' 

4. Σταθμικός προσδιορισμός της απώλειας μάζας των 

οπλισμών 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΡΑΒΔΟΥ 

1 

ΑΡΧΙΚΗ 

ΜΆΖΑ (g) 

90,7577 

ΤΕΛΙΚΗ ΜΆΖΑ (g) 

89,3253 

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΆΖΑΣ (g) 

1,4324 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΟΚΙΜΙΟΥ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
- - - - ·- • • ' - • ... • 1 " • ••• ~ .- - • - ... • ~ , .... ~ ," ' .. - ~. ---.-. - : ~ - • •• 

. : . . 
• - - - . - - - - . ' - -·' \. ·~ ... --· - - - , ... ' ~ _....:;! 

4 87,5980 86,4423 1, 1557 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 

5 94,4272 - - -
6 88,5460 - - -
7 89,0049 87,7596 1,2453 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

8 84,6578 84,4275 0,2303 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

9 851147 851004 ο 0143 ΒΑΜΜΕΝΑ 
- - - . -

. - -- . -

11 87,7580 87,3456 0,4124 ΒΑΜΜΕΝΑ 1 

12 87,6377 
13 89,7092 

_.., . . - . - - ..... .. -.:. . ··.:r 

15 87,0598 87,0379 0,0219 ΒΑΜΜΕΝΑ 

16 87 9256 87 6905 02351 ΒΑΜΜΕΝΑ 

17 84,6482 83,8550 0,7932 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

20 87, 1602 
21 88,3790 87,0679 1,3111 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

22 86,4584 
23 92 3060 921596 ο 1464 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

24 86,4996 862997 0,1999 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

25 87,6226 
26 901730 901662 00068 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

~ - - -
: 

··-
29 90,3518 - - -
30 86,8271 86,2498 0,5773 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

31 89,4828 89,0583 0,4245 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

32 87,2313 871452 0,0861 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

33 85,1205 85,1114 0,0091 ΒΑΜΜΕΝΑ 

34 89,3112 89,1341 0,1771 ΒΑΜΜΕΝΑ 

35 85,3564 85,1866 Ο, 1698 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

36 85 5145 85 4470 00675 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

37 87,8997 87,7231 ο 1766 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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·~ 

38 
39 
40 

--
85,2747 85,0866 Ο, 1881 

93,2011 93, 1408 00603 

89,4581 89,4005 00576 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΣΗ 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑΣΗ 1°υ ΠΕΙΡΆΜΑΤΟΣ 
ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑΣΗ 2°υ ΠΕΙΡΆΜΑΤΟΣ 

Πίνακας 4: Συγκεντρωτικός πίνακας απωλειών μάζας οπλισμών όλων των 

κατηγοριών δοκιμίων . 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

4.1 Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις απώλειας μάζας οπλισμού όλων των 

κατηγοριών δοκιμίων μετά από 5 ή 6 μήνες έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον 

μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα 3.5% κ.β . NaCl. 

ΑΠΏΛΕΙΑ ΜΑΖΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΠΏΛΕΙΑ ΜΆΖΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ.0. 

Α/Α (g) ΔΟΚ. Sμ. (g) 

7 1,245 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0,119 

8 0,230 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΜΜΕΝΑ 0,093 

15 0,022 ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 0,182 

16 0.235 ΒΑΜΜΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,059 

23 0.146 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

24 0,200 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

Μ.Ο. 

31 0,424 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 6μ.(g) 

32 0,086 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0,738 

33 0,009 ΒΑΜΜΕΝΑ ΒΑΜΜΕΝΑ 0,129 

34 ο 177 ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΠΟΛΕΑ 0,173 
35 0,170 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,255 

36 0,067 ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

37 0,177 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

38 0,188 ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

39 0,060 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

40 0058 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

5 ΜΗΝΕΣ 

6 ΜΗΝΕΣ 
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Πίνακας 5: Απώλεια μάζας οπλισμού όλων των κατηγοριών δοκιμίων μετά από 

5 ή 6 μήνες έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα 

3,5% κ. β . NaCl. 

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα απώλειας μάζας οπλισμού για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 5 μηνών : 

0,200 

0,180 

- 0,160 ... 
co 
;:; 0,140 

~ 0,120 
<( 

~ 0,100 
<( 
ω 0,080 
< g 0,060 

<( 0,040 

0,020 

0,000 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

35,36 

ΔΟΚΊΜΙΑ 

Διάγραμμα 16: Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων αναφοράς για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 5 μηνών. 

115 



-... 
~ 
ΙΝ 

< 
Ν 

< 

0,200 

~ 0,100 
< w 
< c 
c: 
< 

0,000 

ΒΑΜΜΕΝΑΔΟΚΙΜΙΑ 

33,34 

ΔΟΚΊΜΙΑ 

Διάγραμμα 17: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 5 μηνών. 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

0,200 

0,150 
37,38 

ΔΟΚΊΜΙΑ 

Διάγραμμα 18: Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων με αναστολέα για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 5 μηνών. 
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ΒΑΜΜΕΝΑΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

0,200 

;:
Qj) 

;; 0,150 
<( 
Ν 
<( 

:2: 0,100 
~ 
""" < 
~ 0,050 
<( 

0,000 
40,39 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 19: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων με αναστολέα για 

χρόνο έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 5 μηνών. 

0 ,750 

0 ,700 
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- 0 ,500 

~ 0,450 

~ 0,400 
,ct 

~ 0.350 
<( 

~ 0,300 

§ 0 ,250 

<( 0 ,200 

0 ,150 

0 ,100 

0 ,050 

0 ,000 

-0 ,050 -ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΔΥΑlΜΟΣ 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 20: Μέσος όρος απώλειας μάζας οπλισμού ανά κατηγορία δοκιμίων, 

μερικά εμβαπτισμένων σε διάλυμα 3,5% κ.β. NaCl, διάρκειας πεφάματος 5 μηνών. 
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Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα απώλειας μάζας οπλισμού για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 6 μηνών: 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1,300 

~ 0,800 
Ν 
<( 

~ 
<( 

w 
< 0,300 
c 
ι::: 
<( 

-0,200 8,7 
ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 21: Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων αναφοράς για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 6 μηνών. 

ΒΑΜΜΕΝΑΔΟΚΙΜΙΑ 

1,300 

.... 
ao -
~ 0,800 
Ν 
<( 

~ 
<( 

w < 0,300 
c 
ι::: 
<( 

-0,200 15,16 
ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 22: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων αναφοράς για 

χρόνο έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 6 μηνών. 
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23,24 
ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 23 : Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων με αναστολέα για χρόνο 

έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 6 μηνών. 

ΒΑΜΜΕΝΑΔΟΚΙΜΙΑ ΜΕ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

1,300 

-.. 
~ 
w 0 ,800 
<( 
Ν 
c::ι: 
~ 
c::ι: 
w 
< 0,300 c 
i:: 
<( 

-0,200 -
40,39 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 24: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων με αναστολέα για 

χρόνο έκθεσης σε διαβρωτικό περιβάλλον 6 μηνών. 
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-0,050 ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 25: Μέσος όρος απώλειας μάζας οπλισμού ανά κατηγορία δοκιμίων, 

μερικά εμβαπτισμένων σε διάλυμα 3,5% κ.β . NaCI, διάρκειας πεψάματος 6 μηνών . 
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4.2 Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων του 1 ου πειράματος υπό 

ανοδική φόρτιση. 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις απώλειας μάζας οπλισμού όλων των 

κατηγοριών δοκιμίων έκθεσης σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης 

σε διάλυμα 3.5% κ.β . NaCl: 

lo ΠΕΙΡΆΜΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΚ. Μ.Ο. (g) 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1,154 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΜΜΕΝΑ 0,995 

ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΠΟΛΕΑ 1,221 

ΒΑΜΜΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,369 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

Πίνακας 6: απώλεια μάζας οπλισμού 1 συ πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση όλων 

των κατηγοριών των δοκιμίων έκθεσης σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής 

εμβάπτισης σε διάλυμα 3,5% κ.β. NaCI. 

ΔC>KllVllA 

ANA<l>C>PAΣ 

2.000 

1.so o 

1.00 0 

0 ,500 

ο.οοο 

1 2 

ΔΟΚΙΙVΙΙΑ 

Διάγραμμα 26: Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων αναφοράς 1 συ πεφάματος 

υπό ανοδική φόρτιση . 
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ΒΑΜΜΕΝΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 

2,000 

1 , 500 

1,000 

0,500 

0,000 
1 2 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 27: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων 1 ou πειράματος 

υπό ανοδική φόρτιση. 
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Διάγραμμα 28: Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων με αναστολέα lou 

πειράματος υπό ανοδική φόρτιση. 
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Διάγραμμα 29: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων με αναστο'λέα 1 ου 

πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση . 
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ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΔΟΚΙΜΙΑ 

Διάγραμμα 30: Μέσος όρος απώλειας μάζας οπλισμού ανά κατηγορία δοκιμίων 

1 ου πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση . 
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4.3 Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων του 200 πειράματος υπό 

ανοδική φόρτιση. 

Παρακάτω παρατίθενται οι μετρήσεις απώλειας μάζας οπλισμού όλων των 

κατηγοριών δοκιμίων έκθεσης σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης 

σε διάλυμα 3.5% κ.β. NaCl: 

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ 

ΑΠΏΛΕΙΑ ΜΆΖΑΣ (g) 1 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΚ. Μ.Ο. (g) 

1,432 1 ΑΝΑΦ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1,294 

1,156 4 ΑΝΑΦ ΒΑΜΜΕΝΑ 0,213 

0,014 9 ΒΑΜ. ΑΝΑΠΟΛΕΑ 1,052 

0,412 11 ΒΑΜ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,292 

0,793 17 ΑΝΑΣΤ. 

1 ,311 21 ΑΝΑΣΤ. 

0,007 26 ΣΑΝΔ. 

0,577 30 ΣΑΝΔ. 

Πίνακας 7: απώλεια μάζας οπλισμού 2ου πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση όλων 

των κατηγοριών των δοκιμίων έκθεσης σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής 

εμβάπτισης σε διάλυμα 3,5% κ.β . NaCl. 
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Διάγραμμα 31 : Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων αναφοράς 200 πειράματος 

υπό ανοδική φόρτιση . 
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Διάγραμμα 32: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων 200 πειράματος 

υπό ανοδική φόρτιση. 
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Διάγραμμα 33: Απώλεια μάζας οπλισμού δοκιμίων με αναστολέα 200 

πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση. 
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Διάγραμμα 34: Απώλεια μάζας οπλισμού βαμμένων δοκιμίων με αναστολέα 200 

πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση . 
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ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΒΑΜΜΕΝΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 

ΔΟΚΙ ΜΙΑ 

Διάγραμμα 35: Μέσος όρος απώλειας μάζας οπλισμού ανά κατηγορία δοκιμίων 

2°" πεφάματος υπό ανοδική φόρτιση. 
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4.4 Ποσοστά προστασίας 

Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του αναστολέα έναντι της 

διάβρωσης του σιδηροπλισμού των δοκιμίων, υπολογίζεται η επι τοις εκατό (%) 

προσφερόμενη προστασία από τον παρακάτω τύπο: 

Προστασία S = (Μ. Ο.Α - M.O.s) / Μ.Ο.Α Χ 100 

Όπου : 

• Μ.Ο.Α : ο μέσος όρος της διαφοράς μάζας των δοκιμίων αναφοράς 

• M.O.s : ο μέσος όρος της διαφοράς μάζας των δοκιμίων με αναστολέα 

Αντίστοιχα, για την αξιολόγηση της προσφερόμενης προστασίας της επικάλυψης 

καθώς και του συνδυασμού αναστολέα-επικάλυψης έναντι της διάβρωσης του 

σιδηροπλισμού των δοκιμίων, υπολογίζεται η επι τοις εκατό (%) προσφερόμενη 

προστασία από τον παρακάτω τύπο : 

Προστασία Ε = (Μ.Ο.Α -Μ.Ο.Ε) Ι Μ.Ο.Α Χ 100 

Προστασία Σ = (Μ.Ο.Α - Μ.Ο.Σ) / Μ.Ο.Α Χ 100 

Όπου : 

• Μ.0.Ε: ο μέσος όρος της διαφοράς μάζας των επικαλυμμένων δοκιμίων 

• Μ. Ο.Σ : ο μέσος όρος της διαφοράς μάζας των δοκιμίων με το συνδυασμό 
αναστολέα-επικάλυψης 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ % ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 
ΜΗΝΩΝ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΜΑΖΑΣ(g) % 

ΒΑΜΜΕΝΑ 0,093 22 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 0,182 -53 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,059 50 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0,119 -

Πίνακας 8: Ποσοστά προστασίας%, όπως προκύπτουν από τον προσδιορισμό 

απώλειας μάζας οπλισμού όλων των κατηγοριών δοκιμίων μετά από 5 μήνες έκθεσης 

στο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα 3,5% κ.β . NaCl. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Διάγραμμα 36: Ποσοστά προστασίας %, όπως προκύπτουν από τον 

προσδιορισμό απώλειας μάζας οπλισμού όλων των κατηγοριών δοκιμίων μετά από 5 

μήνες έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα 3,5% κ.β . 

NaCl. 
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ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ % ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 
ΜΗΝΩΝ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΑΖΑΣ(g) % 

ΒΑΜΜΕΝΑ 0,129 83 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 0,173 77 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,255 65 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0,738 -

Πίνακας 9 : Ποσοστά προστασίας %, όπως προκύπτουν από τον προσδιορισμό 

απώλειας μάζας οπλισμού όλων των κατηγοριών δοκιμίων μετά από 6 μήνες έκθεσης 

στο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα 3,5% κ. β . NaCl. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Διάγραμμα 37: Ποσοστά προστασίας %, όπως προκύπτουν από τον 

προσδιορισμό απώλειας μάζας οπλισμού όλων των κατηγοριών δοκιμίων μετά από 6 

μήνες έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον μερικής εμβάπτισης σε διάλυμα 3,5% κ.β . 

NaCl. 
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100 ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΣΟΠΟ 

ΔΟΚΊΜΙΑ ΜΑΖΑΣ(g) % 

ΒΑΜΜΕΝΑ 0,995 14 

ΑΝΑΠΟΛΕΑ 1,221 -6 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,369 68 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1,154 -

Πίνακας 1 Ο : Ποσοστά προστασίας %, όπως προκύπτουν από τον προσδιορισμό 

απώλειας μάζας οπλισμού 100 πεφάματος έντασης ρεύματος υπό ανοδική φόρτιση . 
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Διάγραμμα 38: Ποσοστά προστασίας%, όπως προκύπτουν από τον 

προσδιορισμό απώλειας μάζας οπλισμού 100 πεφάματος έντασης ρεύματος υπό 

ανοδική φόρτιση . 
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2°u ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΔΟl<ΙΜΙΑ ΜΑΖΑΣ(g) % 

ΒΑΜΜΕΝΑ 0,213 84 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 1,052 19 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,292 77 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1,294 -

Πίνακας 11 : Ποσοστά προστασίας %, όπως προκύπτουν από τον προσδ10ρισμό 

απώλειας μάζας οπλισμού 200 πεφάματος έντασης ρεύματος υπό ανοδική φόρτιση. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Διάγραμμα 39: Ποσοστά προστασίας%, όπως προκύπτουν από τον 

προσδιορισμό απώλειας μάζας οπλισμού 2°υ πεφάματος έντασης ρεύματος υπό 

ανοδική φόρτιση. 
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4.5 Απώλεια μάζας οπλισμού Ι ημέρες παραμονής των δοκιμίων 

στο διάλυμα 3,5ο/ο κ.β. NaCI για τα δοκίμια υπό ανοδική φόρτιση 

Όπως προαναφέρθηκε, για τα δοκίμια υπό ανοδική φόρτιση οι πειραματικές 

μετρήσεις σταματούν και τα δοκίμια απομακρύνονται από το διάλυμα εμβάπτισης 

μόλις εμφανιστεί η πρώτη ρωγμή . Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν παραμείνει όλα τα 

δοκίμια τον ίδιο χρόνο υπό ανοδική φόρτιση . Η απώλεια μάζας των δοκιμίων 

επηρεάζεται και από τη διάρκεια του πειράματος. Για να εξαλειφθεί αυτός ο 

παράγοντας διαιρούμε την απώλεια μάζας με τις ημέρες παραμονής στο διάλυμα. 

Από τα αποτελέσματα του πρώτου πειράματος παρατηρούμε ότι τα δοκίμια με τον 

συνδυασμό των μεθόδων προστασίας έχουν την μικρότερη απώλεια μάζας/ χρόνο, 

ακολουθούμενα από τα βαμμένα δοκίμια. Τα δοκίμια αναφοράς έχουν σχεδόν 

δεκαπλάσια απώλεια μάζας / χρόνο από τα δοκίμια του συνδυασμού και τα βαμμένα 

δοκίμια, γεγονός που δείχνει τη θετική επίδραση των επικαλύψεων στην προστασία 

των οπλισμών σκυροδέματος. Τα δοκίμια με αναστολέα παρουσιάζουν βελτιωμένη 

συμπεριφορά σε σχέση με τα δοκίμια αναφοράς. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ / ΗΜΕΡΕΣ 1°υ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Μ.Ο. Απώλειας Χρόνος Απώλεια μάζας /χρόνος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ μάζας (g) (Ημέρες) (g/ημέρες) 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1,154 7 0,165 

ΒΑΜΜΕΝΑ 0,995 38 0,026 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ 1,221 15 0,081 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,369 23 0,016 
Πίνακας 12: Αναγωγή στη μονάδα χρόνου των απωλειών μάζας οπλισμών. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Διάγραμμα 40: Αναγωγή στη μονάδα χρόνου των απωλειών μάζας οπλισμών . 
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Από τα αποτελέσματα του δεύτερου πειράματος παρατηρούμε ότι τα βαμμένα 

δοκίμια και τα βαμμένα δοκίμια με αναστολέα παρουσίασαν εξαιρετικά μικρή 

απώλεια μάζας/ημέρα σε σχέση με τα δοκίμια αναφοράς, γεγονός που επιβεβαιώνει 

την προστατευτική επίδραση των επικαλύψεων έναντι της διάβρωσης των οπλισμών 

σκυροδέματος. Τα δοκίμια με αναστολέα παρουσιάζουν σε αυτή την περίπτωση πολύ 

καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τα δοκίμια αναφοράς. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ / ΗΜΕΡΕΣ 2°υ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
Απώλεια 

Μ.Ο. μάζας/ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Απώλειας Χρόνος χρόνος 

ΔΟΚΙΜΙΟΥ μάζας (g) (Ημέρες) (g/ημέρες) 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1,294 3 0,431 

ΒΑΜΜΕΝΑ 0,213 91 0,002 

ΑΝΑΠΟΛΕΑ 1,052 17 0,062 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 0,292 91 0,003 

Πίνακας 13 : Αναγωγή στη μονάδα χρόνου των απωλειών μάζας οπλισμών. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Διάγραμμα 41: Αναγωγή στη μονάδα χρόνου των απωλειών μάζας οπλισμών. 
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5. Μέτρηση Βάθους Ενανθράκωσης 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες μέτρησης του βάθους 

ενανθράκωσης σε θραυσμένα δοκίμια απ' όλες τις κατηγορίες. 

Δείγμα 1. 

Δείγμα 1,1 . 

• 1 - 1, 1 Βάθος ενανθράκωσης 4mm - άβαφο . 
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Δείγμα 2. 

Δείγμα 2,2. 

• 2 - 2,2 Βάθος ενανθράκωσης 1 mm - βαμμένο. 
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Δείγμα 3: Βάθος ενανθράκωσης 3mm- βαμμένο. 

Δείγμα 4: Βάθος ενανθράκωσης lmm- βαμμένο. 
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Δείγμα 5: Βάθος ενανθράκωσης lmm- άβαφο . 

Δείγμα 6: Βάθος ενανθράκωσης 5mm- άβαφο . 
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Δείγμα 7: Βάθος ενανθράκωσης ήταν σε όλt:J.. τα μέρη του δείγματος- άβαφο. 
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6. Συμπεράσματα 

6.1 Μέτρηση δυναμικών διάβρωσης 

Από το συγκεντρωτικό διάγραμμα της χρονικής εξέλιξης των δυναμικών 

διάβρωσης όλων των κατηγοριών δοκιμίων οπλισμένου κονιάματος που 

εμβαπτίστηκαν μερικώς στο διάλυμα 3,5% κ.β . χλωριούχου νατρίου για συνολικό 

χρόνο έξι μηνών παρατηρούμε τα εξής (Διάγραμμα 5): 

• Στα δυναμικά διάβρωσης των δοκιμίων αναφοράς (χρώμα κόκκινο), με 

αρχικές τιμές -0,050V, παρατηρείται στην αρχή μια σταδιακή μείωση 

και μετά μια αντίστοιχη αύξηση στις τιμές τους με τελική τάση για 

σταθεροποίηση στα -0,450V. Σε όλη τη διάρκεια έκθεσης στο 

διαβρωτικό περιβάλλον οι τιμές των δυναμικών διατηρήθηκαν 

χαμηλότερα από τα δυναμικά όλων των άλλ.ων κατηγοριών, όπως 

άλλωστε ήταν αναμενόμενο . 

• Στα δοκίμια με αναστολέα (χρώμα πράσινο), τα δυναμικά διάβρωσης 

ακολούθησαν μια αντίστοιχη πορεία με αυτή των δοκιμίων αναφοράς, 

με σχετικά όμως υψηλότερες τιμές κατά 0,050 έως 0,lOOV. 

• Στα βαμμένα δοκίμια (χρώμα μπλε), παρατηρείται διαφορετική πορεία 

των δυναμικών διάβρωσης από αυτή των δοκιμίων αναφοράς και των 

δοκιμίων με αναστολέα. Σε αυτή την κατηγορία τα δυναμικά διάβρωσης 

διατηρήθηκαν για περίπου 3 μήνες σε υψηλότερες τιμές (περίπου στα -

0,200V) και μετά εμφανίστηκε τάση για σταθεροποίηση στα -0,250V. 

• Τέλος στα βαμμένα δοκίμια με αναστολέα (χρώμα μωβ), τα δυναμικά 

διάβρωσης ακολούθησαν μια αντίστοιχη πορεία με αυτή των βαμμένων 

δοκιμίων, παρατηρώντας υψηλά (-0,200 + -0,250V) για αρκετούς μήνες 

και μόνο προς το τέλος έδειξαν τάση για μείωση στα -0,450V. 

Από όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με τον ASTM C876-91, συμπεραίνουμε, 

ότι τα δοκίμια αναφοράς έχουν την μεγαλύτερη τάση για διάβρωση, ακολουθούμενα 

από τα δοκίμια με αναστολέα. Τα βαμμένα δοκίμια και τα βαμμένα δοκίμια με 

αναστολέα έχουν σαφέστατα μικρότερη τάση για διάβρωση. 
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6.2 Μέτρηση έντασης ρεύματος διάβρωσης υπό ανοδική 

φόρτιση 

Με δεδομένο ότι η ανοδική φόρτιση επιταχύνει την ήδη έντονη διάβρωση των 

οπλισμών, λόγω της μερικής εμβάπτισης στο διάλυμα χλωριούχου νατρίου και ότι το 

πείραμα σταματάει μόλις εμφανιστεί ρωγμή στο δοκίμιο, που σημαίνει ότι η 

διάβρωση του οπλισμού προκάλεσε θραύση του κονιάματος και πλέον η διάβρωση 

προχωράει ταχύτατα, από το διάγραμμα 1 Ο, που παρουσιάζει τους μέσους όρους της 

έντασης ρεύματος διάβρωσης όλων των κατηγοριών οπλισμένων δοκιμίων 

κονιάματος υπό ανοδική φόρτιση, παρατηρούμε τα εξής: 

Στα δοκίμια αναφοράς εμφανίστηκε αμέσως απότομη αύξηση της έντασης 

ρεύματος και παρουσίασαν ρωγμή σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λόγω του 

γρήγορου σχηματισμού προϊόντος διάβρωσης και ρήξης, του περιβάλλοντος τον 

οπλισμό, κονιάματος. Τα δοκίμια με αναστολέα, παρότι διατήρησαν χαμηλότερες 

τιμές ρεύματος διάβρωσης, έσπασαν σχετικά γρήγορα, μετά από 15 ημέρες. Τα 

βαμμένα δοκίμια με αναστολέα, διατήρησαν πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος και 

παρέμειναν στο διαβρωτικό περιβάλλον για 23 ημέρες. Τέλος, τα βαμμένα δοκίμια, 

παρουσίασαν αξιοπρόσεκτα χαμηλές τιμές ρεύματος που παρέμειναν σταθερές καθ ' 

όλη την διάρκεια έκθεσης και δεν έσπασαν μετά από 38 ημέρες εμβάπrισης στο 

διαβρωτικό περιβάλλον, οπότε και διακόπηκε το πείραμα, γεγονός που αποδεικνύει 

την μεγαλύτερη αντοχή αυτών των δοκιμίων. 

Από το διάγραμμα 15 που παρουσιάζει τους μέσους όρους της έντασης 

ρεύματος διάβρωσης όλων των κατηγοριών οπλισμένων δοκιμίων κονιάματος υπό 

ανοδική φόρτιση του δεύτερου πειράματος, παρατηρούμε ότι τα δοκίμια 

παρουσίασαν ανάλογη συμπεριφορά με τα δοκίμια του πρώτου πειράματος και 

συγκεκριμένα : 

Τα δοκίμια αναφοράς εμφάνισαν πολύ υψηλές τιμές της έντασης ρεύματος 

παρουσιάζοντας ρωγμή σε μόλις 2 ημέρες, Ακολούθησαν τα δοκίμια με αναστολέα, 

που διατήρησαν χαμηλότερες τιμές ρεύματος διάβρωσης, α)..)..fl έσπασαν μετά από 18 

ημέρες. Τα βαμμένα δοκίμια με αναστολέα όπως και τα βαμμένα δοκίμια, 

παρουσίασαν εξαιρετική συμπεριφορά, αφού οι τιμές ρεύματος παρέμειναν σταθερές 

και πολύ χαμηλές καθ' όλη την διάρκεια έκθεσης και δεν έσπασαν ούτε μετά από 90 
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ημέρες εμβάπτισης στο διαβρωτικό περιβάλλον υπό ανοδική φόρτιση, οπότε και 

διακόπηκε το πείραμα. 

6.3 Σταθμικός προσδιορισμός απώλειας μάζας 

Δοκίμια οπλισμένου κονιάματος όλmν των κατηγοριών εκτέθηκαν στο 

διαβρωτικό περιβάλλον της μερικής εμβάπτισης στο διάλυμα 3,5% κ.β . NaCI. Μετά 

από 162 ήμερες, τα δοκίμια απομακρύνθηκαν από το διάλυμα και υπολογίστηκαν οι 

απώλειες μάζας των οπλισμών. 

Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα 20 και 25 των μέσων όρων της 

απώλειας μάζας οπλισμού των δοκιμίων όλmν των ομάδων και στους δύο χρόνους, τα 

δοκίμια που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη διαφορά μάζας ήταν εκείνα χωρίς 

επικάλυψη, και μάλιστα με αρκετά μεγάλη διαφορά από τα δοκίμια των άλλmν 

ομάδων. Παρατηρούμε ότι τη μικρότερη απώλεια μάζας παρουσιάζουν τα βαμμένα 

δοκίμια, ενώ τα βαμμένα δοκίμια με αναστολέα εμφανίζουν παρόμοιες με τα 

προηγούμενα τιμές απώλειας μάζας. Τα δοκίμια μόνο με αναστολέα δεν φαίνονται να 

προστάτευσαν επαρκώς τους οπλισμούς. 

6.3.1 Απώλεια μάζας οπλισμών δοκιμίων υπό ανοδική φόρτιση 

Παρατηρούμε ότι τα βαμμένα δοκίμια με αναστολέα είχαν την μικρότερη 

απώλεια μάζας, ενώ τα δοκίμια με αναστολέα την μεγαλύτερη . (Διάγραμμα 30). 

6.3.2 Απώλεια μάζας οπλισμών δοκιμίων υπό ανοδική φόρτιση 

(20\)) 

Παρατηρούμε ότι τα βαμμένα δοκίμια είχαν την μικρότερη απώλεια μάζας, ενώ 

τα δοκίμια με αναστολέα την μεγαλύτερη . Τα βαμμένα δοκίμια με αναστολέα 

παρουσίασαν μια ενδιάμεση τιμή . (Διάγραμμα 35). 

6.4 Βάθος ενανθράκωσης 

Μετά από την πραγματοποίηση του τεστ φαινολοφθαλεΊνης, με τον τρόπο που 

αναφέραμε παραπάνω, παρατηρούμε ότι τα δοκίμια όλmν των κατηγοριών έχουν 

υποστεί ελάχιστη έως μηδενική ενανθράκωση . 
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6.5 Γενικά συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να ε'λ.εyχθούν μέθοδοι 

προστασίας έναντι της διάβρωσης του οπλισμού και να συγκριθεί το προσφερόμενο 

επίπεδο προστασίας τους. 

Προκειμένου να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, τα δοκίμια οπλισμένου 

κονιάματος τοποθετήθηκαν σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον (μερική εμβάπτιση σε 

διάλυμα NaCI 3,5% κ. β.) και για ακόμη ταχύτερη διάβρωση δοκίμια υπεβλήθησαν σε 

ανοδική φόρτιση . 

Από την μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόσαμε, δηλαδή τις μετρήσεις της 

χρονικής εξέλιξης του δυναμικού διάβρωσης, τις μετρήσεις έντασης του ρεύματος 

υπό ανοδική φόρτιση, το σταθμικό προσδιορισμό της απώλειας μάζας των οπλισμών 

και την μέτρηση του βάθος ενανθράκωσης, διαπιστώνουμε ότι όλες οι μέθοδοι 

οδηγούν στα ίδια συμπεράσματα. 

Τα δοκίμια αναφοράς διαβρώνονται πιο γρήγορα από όλα, γεγονός 

αναμενόμενο εφόσον δεν προστατεύονται με κάποια μέθοδο. Μετά ακολουθούν τα 

δοκίμια με αναστολέα, έπειτα τα βαμμένα δοκίμια και τα βαμμένα δοκίμια με 

αναστολέα που παρουσίασαν πολύ καλή συμπεριφορά. 

Τα βαμμένα δοκίμια παρουσίασαν σε όλες τις δοκιμές προστατευτική δράση 

έναντι της διάβρωσης του οπλισμού, ακόμη και σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον, 

όπως το τεχνητό θαλασσινό νερό . 

Παρατηρούμε ότι ο αναστολέας δεν παρείχε την αναμενόμενη προστασία. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται, είτε στο γεγονός ότι οι επιταχυνόμενες δοκιμές προκαλούν 

εντονότερες συνθήκες διάβρωσης απ' ότι στην πραγματικότητα, είτε ο χρόνος των 

δοκιμών δεν ήταν επαρκής για τον αναστολέα, που χρειάζεται χρόνο για να διαχυθεί 

μέσα στο κονίαμα και να παρουσιάσει προστατευτική δράση . Είτε τέλος στο γεγονός 

ότι ο αναστολέας προκάλεσε κατά την ανάμειξή του φυσαλίδες στην μάζα του 

κονιάματος, οι οποίες δεν μπόρεσαν να διαφύγουν και προκάλεσαν την δημιουργία 

μεγαλύτερου πορώδους, οπότε διευκολύνθηκε η δίοδος διαβρωτικών ουσιών από το 

περιβάλλον, με συνέπεια την πρώιμη θραύση . Συνεπώς, θα είχε ενδιαφέρον να 

επαναληφθεί η μελέτη με μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης των δοκιμίων στο 

διαβρωτικό περιβάλλον, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον ο αναστολέας 
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θα είχε την δυνατότητα να αναπτύξει την προστατευτική του δράση μετά την πάροδο 

μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος . 

Τέλος, τα δοκίμια όλων των κατηγοριών έχουν υποστεί ελάχιστη έως μηδενική 

ενανθράκωση . 
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