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Περίληψη
Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η μελέτη της διάβρωσης του χάλυβα σε σκυ

ρόδεμα εμβαπτισμένο κατά το ήμισυ σε διάλυμα

NaCJ περιεκτικότητας 10% κ.β .. Γίνε

ται μία εμπεριστατωμένη ανάλυση του φαινομένου της διάβρωσης του χάλυβα λόγω
διάχυσης ιόντων χλωρίου. Παρουσιάζονται αποτελέσματα πειραμάτων μετρήσεως του

ελεύθερου δυναμικού διάβρωσης του χάλυβα σε περίοδο ενός έτους και εξάγονται συ
μπεράσματα αναφορικά με την εφαρμογή του προτύπου

ASTM C8 l 6 για

την αποτίμη

ση της ύπαρξης δραστηριότητας διάβρωσης του χάλυβα σε δομικά στοιχεία εκτεθειμέ
να σε ιόντα χλωρίου, καθώς και την επίδραση του είδους της πουζολάνης στην ενεργο
ποίηση του μηχανισμού της διάβρωσης του χάλυβα.

Summary
The objective of the present work is to study the coπosion of steel ίη concrete partially
submerged in a NaCJ solution. The conditions of the tests simulate the behaνior of steelreinforced structures ίη marine enνironment. In this case the structures are under the influence of cι· ions which constitute the basic reason of steel coπosion. The concrete
used contained ordinary Portland cement and four different types of pozzolans. Results
concerning the fi'ee potential of steel in concrete specimens partially submerged in a
NaCJ solution are presented. Tbe application of the ASTM C816 standard for the
eνaluation of coπosion actiνity of steel ίη concrete due to chloήde attack, as well as, the
effect of pozzolans οη the ignition of the mechanism of coπosion of steel in concrete is
inνestigated.

1

Επίδραση Ιόντων Χλωρίου στο Σκυρόδεμα

1.1

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση

Η μεγάλη επιρροή την οποία ασκεί η σύνθεση του σκυροδέματος στο περιβάλλον του

χάλυβα μέσα στο σκυρόδεμα είναι η δημιουργία ενός υψηλού

pH

που προσδίδει στο

σκυρόδεμα ένα αλκαλικό (βασικό) χαρακτήρα και οφείλεται αποκλειστικά στην παρου

σία του

Ca(OH)2 και των ιόντων του κ• και Να (Mehta 1993, Neville 1981).
pH και η παρουσία οξυγόνου δημιουργούν στην επιφάνεια του χάλυβα ένα
στρώμα οξειδίου του σιδήρου τύπου γ (gammα Fe20 3), πάχους περίπου 20-80 Α, το ο
Το υψηλό

ποίο και δρα σαν φραγμός ενάντια στη διάβρωση και αδρανοποιεί τον εmκαλuπτόμενο
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χάλυβα

(Scully 1975).

Παρουσία ιόντων χλωρίου το προστατευτικό στρώμα των οξει

δίων μπορεί να καταστραφεί ακόμα και σε αλκαλικό περιβάλλον

(pH=I 1.5). Αν υπο

θέσουμε ότι στο σκυρόδεμα εξ αρχής δεν περιέχονται ιόντα χλωρίου τότε η διείσδυση
τους ελέγχεται ολοκληρωτικά από το πάχος και τις ιδιότητες του σκυροδέματος επικα
λύψης, την ποιότητα και ποσότητα του τσιμέντου, την περιεκτικότητα σε υγρασία,το
πορώδες, και την έκταση της ρηγματώσεως

(Slater 1983). Ο συνδυασμός του πάχους ε

πικάλυψης και του λόγου νερού προς τσιμέντο είναι κρίσιμος για τον προσδιορισμό του
χρόνου στον οποίο η οριακή τιμή των ιόντων χλωρίου θα φτάσει τον οπλισμό.

Συγκέντρωση ιόντων χλωρίου

1.2

Η διάχυση στο σκυρόδεμα (όπως και σε οποιαδήποτε άλλο υλικό) λαμβάνει χώρα μόνο
όταν η συγκέντρωση των ιόντων ή των αερίων στα διαλύματα του περιβάλλοντα χώρου
είναι μεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των ουσιών αυτών στους πόρους του σκυροδέ
ματος.

Η διαφορά αυτής της συγκέντρωσης παρέχει την κινητήριο δύναμη για τη διά

χυση η οποία διέπεται από τον νόμο του

Fick που

διατυπώνεται ως εξής:

2

(1)

dC = D d C
dι
d 2x
όπου:

Cη

συγκέντρωση της υπό διάχυση ουσίας, σε απόσταση χ από την εξωτερική

επιφάνεια του σκυροδέματος σε χρόνο

t

και

D

ο συντελεστής διάχυσης σε

m 2/s.
Όταν η συγκέντρωση της υπό διάχυση ουσίας στην εξωτερική επιφάνεια είναι σταθερή,
η συγκέντρωση C(x,t) σκυρόδεμα σε απόσταση χ μετά την πάροδο χρόνου t δίνεται από
τη σχέση :

C(x,t) =

ζ -erf[{ χ Ι 2(Dι) 111 )]

(2)

όπου ζ είναι η συγκέντρωση στην εξωτερική επιφάνεια και

λάθους. Χρησιμοποιώντας την εξίσωση

(2)

erf είναι

η συνάρτηση

είναι δυνατός ο υπολογισμός της συγκέ

ντρωσης των ιόντων μετά πάροδο οποιουδήποτε χρόνου.

Ο συντελεστής διάχυσης για τα ιόντα χλωρίου κυμαίνεται μεταξύ O. lxI0· 12 και
25χ10·

12

m 2/s (Slater 1983). Για σκυρόδεμα που περιέχει 30% ιπτάμενη τέφρα και λόγο
w/c=0.5 στους 25°C παίρνει την τιμή 1.5χ l 0· 12 (Page 1981 ). Ο συντελεστής είναι δυνα
τό να υπολογισθεί από τον προσδιορισμό της κίνησης του μετώπου διείσδυσης του

χλωρίου στο σκυρόδεμα μετά την έκθεσή του σε ιόντα χλωρίου για μεγάλο χρονικό

διάστημα (τουλάχιστον

1 χρόνος). Η γεωμετρία του σκυροδέματος επιλέγεται με τρόπο

ώστε η διάχυση του χλωρίου να είναι μονοδιάστατη, επιτρέποντας δηλαδή τη διάχυση
των ιόντων μόνο από τη μία επιφάνεια του δοκιμίου. Από την εξίσωση
ται η αρχική συγκέντρωση του χλωρίου

(2)

υπολογίζε

C και στην συνέχεια ο συντελεστής διάχυσης
D (m2/s) ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστική σταθερά του δεδομένου σκυροδέματος.
0

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος αλλά ούτε και τα

δεδομένα για τον προσδιορισμό του συντελεστή διάχυσης και του μετώπου της διάχυ
σης των ιόντων χλωρίου. Ο προσεγγιστικός τότε προσδιορισμός του
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D

είναι εφικτός α-

πό την μελέτη της αγωγιμότητας και ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος. Η ηλε

κτρική αντίσταση συνδέεται γραμμικά με την δοκιμή της ταχείας διαπερατότητας ιό
ντων χλωρίου

στή διάχυσης

ASTM C l 204-94, και αμφότερες συνδέονται γραμμικά με τον συντελε
(Berke 1992). Στην περίπτωση που ο συντελεστής διάχυσης μετράται σε

διαφορετική θερμοκρασία από αυτή που απαιτείται γίνεται αναγωγή στην απαιτούμενη
θερμοκρασία.

2

Μέτρηση ηλεκτρικού δυναμικού σύμφωνα με το πρότυπο

ASTM C876

Η διάχυση των ιόντων χλωρίου είναι ένα πρόβλημα φυσικο-χημικής αλληλεπίδρασης
μεταξύ των ιόντων cι· και του τσιμεντοπολτού. Οι περισσότερο διεθνείς κανονισμοί
προς το παρόν δεν χρησιμοποιούν ούτε τον λόγο

CUOH·,

ούτε την συγκέντρωση των

ιόντων χ.λωρίου στο νερό των πόρων του σκυροδέματος αλλά αναφέρονται στην συνο
λική ποσότητα ιόντων χ.λωρίου μέσα στο σκυρόδεμα προτείνουν σαν μέγιστη τιμή πε
ριεκτικότητας ιόντων χλωρίου στο οπλισμένο σκυρόδεμα το

ριεκτικότητας του σκυροδέματος σε τσιμέντο

(ACI 1994).

0.3%

κατά βάρος της πε

Σε σκυροδέματα που περιέ

3

χουν 300 kg τσιμέντο/m σκυροδέματος η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 0.9 έ
ως 1.2 kg χ.λωρίου/m3 σκυροδέματος. Εξ άλλου μετρήσεις του ηλεκτρικού δυναμικού
του χάλυβα στο σκυρόδεμα σύμφωνα με το πρότυπο
χρησιμοποιώντας ημιστο ιχείο χαλκού-θειικού χαλκού
νητικές από

-250 mV

σε επίπεδα χ.λωρίου

χλωρίου μεγαλύτερα του

1%

<0.4%

ASTM C876-91 (ASTM 1994)
CSE έδωσαν τιμές λιγότερο αρ

κ.β. τσιμέντου. Αντίθετα, σε επίπεδα

κ. β. του τσιμέντου μετρήσεις του ηλεκτρικού δυναμικού

έδωσαν τιμές περισσότερο αρνητικές από

-250 mV υποδεικνύοντας την δραστηριότητα

διάβρωσης του χάλυβα στο σκυρόδεμα. Τα γενικά όρια για την ένδειξη ή απουσία διά
βρωσης παρουσιάζονται στον Πίνακα

2.

Σύμφωνα με το πρότυπο, το αριθμητικό μέγεθος του δυναμικού συνήθως παρέχει μια
ένδειξη της παρουσίας ή απουσίας διάβρωσης του χάλυβα ενίσχυσης σε σκυρόδεμα, μη
ενανθρακωμένο κοντά στην κορυφή του ημιστοιχείου , όταν ο χάλυβας δεν έχει μεταλ

λική επένδυση όπως για παράδειγμα αν είναι γαλβανισμένος. Οι μετρήσεις του ηλε

κτρικού δυναμικού ανιχνεύουν την δραστηριότητα διάβρωσης αλλά όχ,ι απαραίτητα το
σημείο του οπλισμού που αυτή πραγματοποιείται. Ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης
της διάβρωσης απαιτεί την γνώση της ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέματος μετα

ξύ του ημιστοιχείου και του χάλυβα .. Τα δυναμικά των ημιστοιχείων μπορούν κατά ένα
μέρος ή και εξολοκλήρου να απεικονίζουν την χημεία του ηλεκτροδίου. Για παράδειγ
μα, μια αυξανόμενη συγκέντρωση ιόντων χλωρίων μπορεί να μειώσει την συγκέντρωση
ιόντων σιδήρου στην περιοχή της ανόδου του χάλυβα, με συνέπεια την μείωση του δυ
ναμικού (γίνεται αρνητικότερο). Εάν δεν είναι γνωστή η χημική σύσταση, η παρουσία ή
απουσία ανταγωνιστικών αντιδράσεων των ηλεκτρόδιων, το δυναμικό ημιστοιχείων δεν

θα έπρεπε να καταγράφεται ως ενδεικτικό του βαθμού διάβρωσης, ούτε ακόμη και ως
ενδεικτικό μιας αντιδράσεως διάβρωσης.
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Πίνακας 2: Κατάσταση
C876 {ASTM 1994)

οπλισμού συναρτήσει τιμών δυναμικού σύμφωνα με το πρότυπο

Περιοχή τιμών δυναμικού

CSE
<-0,200

ASTM

Κατάσταση οπλισμού
Μη διαβρωμένος

ν

> 10% πιθαv6τητα ύπαρξης διάβρωσης
-Ο,200 έως -Ο,350 ν

Πιθανή ύπαρξη διάβρωσης

50% πιθανότητα ύπαρξης διάβρωσης
Διαβρωμένος

-Ο,350 έως -Ο,500 ν

90% ιnθαvότητα ύπαρξης διόβpωσης
Έντονα διαβρωμένος

>-Ο,500 ν

Ε{ωτερικtς εvδεfξεις διάβρωσης (σκουριά ιc. α.)

Πειραματική Διαδικασία

3

Πουζολάνες

3.1

Η προσθήκη των πουζολανών σαν τέταρτο συστατικό στο σκυρόδεμα μπορεί να γί
νει με δύο τρόπους: είτε αντικαθιστώντας ποσότητα τσιμέντου

,

είτε αντικαθιστώντας

ποσότητα λεπτόκοΙCΙCων αδρανών, σαν πρόσθετα στο σκυρόδεμα. Και στις δύο περι
πτώσεις η αντοχή σε μεγάλη ηλιιcία παρουσιάζει αύξηση. Στην πρώτη περίπτωση η α

ντικατάσταση του τσιμέντου από πουζολάνη έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξη
ση του πορώδους άρα και της· διαπερατότητας και κατ' επέκταση της μείωσης της αντί
στασης σε διάβρωση.

Αντίθετα, η αντικατάσταση μικρής ποσότητας λεπτόκοΙCΙCων α

δρανών από πουζολάνη έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση μεν του
χρόνως τη σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης των

CSH

Ca(OH)2

αλλά ταυτο

και τη μείωση του πορώ

δους. Επομένως στην δεύτερη περίπτωση αναμένεται καλύτερη συμπεριφορά του σκυ

ροδέματος έναντι της διάχυσης των ιόντων χλωρίου
Benγ

3.2

[Mehta 1983,

Παπαγιάννη

1996,

1980, Masleuddin 1989, Παπαδάκης 1996).
Υλικά και σύνθεση σκυροδέματος

Για τα πειράματα της εργασίας αυτής χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο
με λεπτότητα

3800 ΒΙ

Portland τύπου

Ι/45

και 4 διαφορετικές πουζολάνες: σκυδραική γή, μηλαι!Cή γή, ιπτά

μενη τέφρα Μεγαλόπολης, κατεργασμένη τέφρα Πτολεμαίδας. ΠαρασJCευάστηκαν

5

μείγματα τσιμεντοκονίας:

1)
2)
3)
4)
5)

100% τσιμέντο Portland
80% τσιμέντο Portland και 20% σκυδραι!Cή γη και
80% τσιμέντο Portland και 20% μηλαική γη και
80% τσιμέντο Portland και 20% ιπτάμενη τέφρα Μεγαλόπολης
80% τσιμέντο Portland και 20% κατεργασμένη τέφρα Πτολεμαίδας

Ακολούθως έγιναν

5

σκ:υροδετήσεις και για κάθε σκ:υροδέτηση παρασ~cευάστηκαν

κυβικά δοιcίμια διαστάσεων 15χ15

6

cm για τον υπολογισμό της θλιπτικής αντοχής και
cm στα οποία τοποθετήθηκε λεία ράβδος οπλι

τέσσερα δοιcίμια διαστάσεων 60χ10χ6.5
σμού

0 12

κατά μήκος του δοκιμίου, η οποία προεξείχε από τη μία πλευρά. Σ' όλα τα

μείγματα χρησιμοποιήθηκε σταθερή ποσότητα τσιμεντοκονίας Τ=350 kg ανά m σκ:υ3

365

ροδέματος, πυριτικά αδρανή με κο1(1(ομετρική καμπύλη 832 και λόγος νερού προς τσι
μέντο
ιdα

w/c=0.55. Η θλιπτική αντοχή προσδιορίστηκε σαν μέσος όρος 6 τιμών στην ηλι
των 28 ημερών. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται σύγκριση της θλιπτικής αντοχής των

28 ημερών και για τα

πέντε σκυροδέματα.

50

..

Q.

::Ε

45
40
35
30

25
20
15
10
5
ο

ΡΖ

ΡΖ+ΣΓ

Σχήμα

3.3

PZ+Mr

ΡΖ+ΙΤΜ

ΡΖ+ κτπ

2: Θλιπτική αντοχf] 28 ημερών

Μετρήσεις διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος

Με τη συμπλήρωση

28

ημερών, τα δοιdμια τοποθετήθηκαν σε διάλυμα

10% κ.β. NaCI.

Το ύψος του διαλύματος έφτανε μέχρι το μισό του μήκους των δοκιμίων. Ανά τακτά
χρονικά διαστήματα γινόταν fλεγχος της στάθμης και της συγκέντρωσης του διαλύμα

τος και αν χρειαζόταν γινόταν συμπλήρωση . Οι μετρήσεις δυναμικού λαμβάνονταν κα
τά μήκος της επιφάνειας των δοκιμίων και από τις δύο πλευρές, κάθε εβδομάδα και συ
νολικά για περίοδο ενός έτους υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος εργαστηρίου

(20±2°C).

Η μεταβολή του δυναμικού συναρτήσει της περιόδου εμβαπτίσεως (μέχρι 369 ημέρες)
για τα πέντε είδη σκυροδέματος φαίνεται στα Σχήματα

3

και

4.

Επί πλέον στο Σχήμα

5

έχει σχεδιαστεί η μεταβολή του δυναμικού κατά μήκος των δοκιμίων. Τέλος στο Σχήμα

6 παρουσιάζεται το ποσοστό διάβρωσης των πέντε σκυροδεμάτων σε απόσταση 35 cm
από την εμβαπτισμένη βάση του δοκιμίου για ηλικία εμβαπτίσεως 360 ημερών.

4

Αποτελέσματα

- Συμπεράσματα

Το φαινόμενο της διάβρωσης του χάλυβα στο σκυρόδεμα, λόγω διάχυσης ιόντων χλω

ρίου πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη στο σχεδιασμό κατασκευών που εκτίθενται σε
δυσμενές διαβρωτικό περιβάλλον.

•

Η μέθοδος της μέτρησης του δυναμικού του χάλυβα ως προς το ηλεκτρόδιο αναφο
ράς χαλκού

- θειϊκού χαλκού που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή έδωσε πλη

ροφορίες για την πιθανότητα διάβρωσης του οπλισμού του δοκιμίου. Οι μετρήσεις

δυναμικού στις δυο πλευρές κάθε δοκιμίου έδωσαν σχεδόν ταυτόσημες τιμές. Το

διαφορετικό πάχος της επικάλυψης του οπλισμού μεταξύ των δυο πλευρών των δο-

366

κιμίων δεν φαίνεται να παίζει ρόλο στον προσδιορισμό της διάβρωσης, όπως άλλω
στε ήταν και αναμενόμενο. Τα γενικά όρια που δίνει το πρότυπο
πιβεβαιώνονται από τις μετρήσεις που f:yιναν σε διάστημα

12

ASTM C876-9 l

μηνών. Στο Σχήμα

φαίνονται οι μετρήσεις του ηλεκτρικού δυναμικού σε απόσταση

55 cm

ε

3

από την εμ

βαπτισμένη βάση των δοκιμίων, σε περίοδο
χει σκυδραική γή παρουσίασε

του

-340 mV, η

οποία αποτελεί καθαρή ένδετξη δραστηριότητα διάβρωσης. Το φαι

νόμενο επαληθεύθηκε στις

408 m V

360 ημερών. Το σκυρόδεμα που περιέ
από την ηλικία των 30 ημερών δυναμικό της τάξεως

360

ημέρες όπου η διαφορά του δυναμικού έλαβε τιμή

και ενεφαν{σθησαν κηλίδες σκουριάς στην επιφάνεια του σκυροδέματος.

- e - 100%PZ
-+-100% ΡΖ+20%ΣΚ
-*-100% ΡΖ+20%ΙΤΜ
---100% ΡΖ+20% ΚΤΠ
100% ΡΖ+20% Mr
30

60

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Πιρ/οδος ιμ βστπ/σιως (ΗΜΕΡΕΣ)

Σχήμα

3:

Μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης συναρτήσει της ηλικίας εμβαπτίσεως σε απόσταση

55 crn

α

πό τη εμβωmσμtνη βάση του δοκιμίου.

]

~.6-.-------------------,
~ w ~.5

~ ~ ~.4
f lS ~.3
-ο !!! ~ ~. 2

~. 1

6-

>

~

-+- 100% ΡΖ
- e - 100% ΡΖ+20%ΣΚ
-+- 100% ΡΖ+20% ΙΤΜ
-*-100% ΡΖ+20% ΚΤΠ
---100% ΡΖ+20% Mr

ο. ο -r---r--ι---+--r---+--r---+--r---+--t---+--1

30

ο

60

90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Πιρ/οδος ιμβαπτlσιως (ΗΜΕΡΕΣ)

Σχήμα

4:

Μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης συναρτήσει της ηλικίας εμβαπτίσεως σε απόσταση
πό τη εμβαπτισμtνη βάση του δοκιμίου .
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βάση του δοκιμίου (εμβωmσμένη)
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6: Σχέση

του ποσοστού διάβρωσης μεταξύ των πέντs σιcυροδεμάτων σε ηλικlα 360 ημsρών σε α
πόσταση 35 cm απότην εμβαπτισμένη βάση του δοιcιμlου (δυσμsνtστερη θέση).

Στο Σχήμα

35 cm

4

παροοοιάζοvιαι οι μετρήσεις του ηλεκτρικού δυναμικού σε απόσταση

από την εμβαπτισμένη βάση των δοκιμίων, σε περίοδο

360

ημερών. Σuγκρί

νοντας τις μετρήσεις της διαφοράς δυναμικού στις δύο αυτές περιπτώσεις παρατη
ρείται ότι το δυναμικό λαμβάνει πολύ πιο αρνητικές τιμές σε απόσταση

35 cm

από

την εμβαπτισμένη βάση του δοκιμίου, θέση που αντιστοιχεί στην περιοχή της στάθ
μης του διαλύματος

NaCI.

Επίσης από το Σχήμα

5

συνάΎεται ότι οι τιμές του δυνα

μικού αυξάνονται κατά μήκος του δοκιμίου και φαίνεται να παίρνουν τη μέγιστη τι
μή τους σε απόσταση

35 cm από την εμβαπτισμένη βάση του δοκιμίου. Στην περιοχή

εκείνη του δοκιμίου έλαβαν χώρα ενσ).)..αγές διάβρεξης και ξήρανσης λόΎω εξάτμη
σης του ύδατος εμβαπτίσεως, με αποτέλεσμα μία πιθανώς μεγαΜτερη συγκέντρωση

ιόντων χλωρίου. Το δυναμικό του ημιστοιχείου είναι δυνατό να απεικονίζει κατά ένα
μέρος την χημεία του ηλεκτροδίου. Μια αυξανόμενη σΌΎΚέντρωση ιόντων χλωρίου

μπορεί να μειώσει την σuγκέντρωση ιόντων σιδήρου στην περιοχή ανόδου του χά
λυβα με συνέπεια την εμφάνιση περισσότερων αρνητικών μετρήσεων (αύξηση του
δυναμικού. Επομένως στην παρούσα περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψη και το

περίπλοκο φαινόμενο της διάχυσης των χλωριόvιων στο σκυρόδεμα και να προσδιο

ριστεί η ακριβής ποσότητα και κατανομή της σuγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου
συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια του σκυροδέματος.

Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετά την πάροδο ενός έτους και το Σχήμα

6

συ

νάγεται ότι:

•

Το σκυρόδεμα

80% Portland + 20%

Σκυδραϊκή γη έχει

90%

πιθανότητα ενεργο

ποιημένου μηχανισμού διάβρωσης.

•

Το σκυρόδεμα

100% Portland

έχει

50%

πιθανότητα ύπαρξης ενεργοποιημένου μη

χανισμού διάβρωσης.

•

Το σιcυρόδεμα

80% Portland

+ 20%

Μηλαϊκή γη έχει

50%

πιθανότητα ενεργοποιη

μένου μηχανισμού διάβρωσης.

•

Το σιcυρόδεμα

80% Portland + 20%

τέφρα Πτολεμαϊδας δεν δείχνει να έχει πιθανό

τητα ενεργοποιημένου μηχανισμού διάβρωσης. Εκτός αυτού το σκυρόδεμα αυτό πα-
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ρουσίασε και αντοχή

28

ημερών ίση με αυτή του σκυροδέματος από τσιμέντο

Port-

land.
• Το σκυρόδεμα 80% Portland + 20% τέφρα Μεγαλόπολης παρουσίασε παρόμοια συ
μπεριφορά με την κ.τ.π. δηλαδή δεν δείχνει να έχει πιθανότητα ενεργοποιημένου
μηχανισμού διάβρωσης.

Η διαφορά δυναμικού εξαρτάται από την αλκαλικότητα του σκυροδέματος, την περιε
κτικότητα των χλωριόντων στο διάλυμα των πόρων γύρω από το χάλυβα, την παρουσία
οξυγόνου και την ηλεκτρική αγωγιμότητα του σκυροδέματος. Η διαφορά στην περιε

κτικότητα ιόντων χλωρίου στην περιοχή του σκυροδέματος γύρω από το χάλυβα, λόγω
διαφορετικού μηχανισμού διάχυσης μεταξύ των διαφορετικών μειγμάτων σκυροδέμα
τος είναι πιθανώς μια από τις βασικές αιτίες του διαφορετικού βαθμού διάβρωσης στα
πέντε είδη σκυροδεμάτων. Έχει αποδειχθεί ότι για τη διάβρωση του χάλυβα έχει σημα
σία η διαφορά συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου και όχι η περιεκτικότητα του σκυρο
δέματος σε χλωριόντα κατ' απόλυτη τιμή . Έχει παρατηρηθεί ότι σε κατασκευές όπου το
σκυρόδεμα είχε τοπικώς περιεκτικότητα σε χλωριόντα μικρότερη από την οριακή , ο χά
λυβας είχε υποστεί διάβρωση, ενώ σε άλλες κατασκευές με μεγάλη περιεκτικότητα
σκυροδέματος σε ιόντα χλωρίου, ο χάλυβας είναι σε αρίστη κατάσταση. Επομένως, για
την πλήρη διερεύνηση της επίδρασης των πουζολανών στο ρυθμό διάβρωσης του χάλυ
βα χρειάζεται επιπλέον της μέτρησης του ηλεκτρικού δυναμικού του χάλυβα και η μέ
τρηση της συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου .
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