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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την δράση των διαχεόµενων
αναστολέων διάβρωσης (τύπος αναστολέα: Μικτός) µε κύρια δραστική τις αλκανολαµίνες έναντι
της διάβρωσης του δοµικού χάλυβα σε τσιµεντοκονιάµατα. Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας
των διαχεόµενων αναστολέων διάβρωσης πραγµατοποιήθηκε σε δοκίµια τσιµεντοκονίας και σε
κισσηροκονιάµατα. Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του αναστολέα διάβρωσης
πραγµατοποιήθηκε µε ηλεκτροχηµικές τεχνικές, µέτρηση της ενανθράκωσης και µε σταθµικό
προσδιορισµό της απώλειας µάζας. Τα αποτελέσµατα της εργασίας έδειξαν ότι η προσθήκη των
αλκανολαµινών στα δοκίµια οπλισµένης τσιµεντοκονίας και στα κισσηροκονιάµατα µείωσε τον
ρυθµό διάβρωσης του χάλυβα Ο.Σ. λόγω της δράσης των αλκανολαµινών να σχηµατίζουν ένα
σταθερό και συνεκτικό, µε το υπόστρωµα παθητικό στρώµα στην επιφάνεια του χάλυβα.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διάβρωση του σκυροδέµατος αποτελεί ένα από τα κυριότερα κατασκευαστικά και οικονοµικά
προβλήµατα στις µέρες µας διεθνώς. Τα προϊόντα διάβρωσης λόγω του µεγαλύτερου µοριακού
τους όγκου από αυτόν του σιδήρου ασκούν εφελκυστικές τάσεις στο σκυρόδεµα µε αποτέλεσµα
την δηµιουργία ρωγµών, καθώς επίσης µειώνουν την συνάφεια οπλισµού /σκυροδέµατος. Ένας
απλός και αποτελεσµατικός τρόπος της αύξησης της αντοχής σε διάβρωση είναι η χρήση χηµικών
πρόσθετων αναστολέων διάβρωσης. Τα χηµικά πρόσθετα αναστολής διάβρωσης στο σκυρόδεµα
έχουν σαν στόχο τον περιορισµό της διάβρωσης ου οπλισµού µέσω της δράσης τους στην
επιφάνεια του οπλισµού (Berke N.S., 1991, Berke N.S., 1992). Η προσθήκη του αναστολέα
διάβρωσης δεν πρέπει να επηρεάζει σηµαντικά άλλες ωφέλιµες ιδιότητες του σκυροδέµατος όπως
τη θλιπτική αντοχή. Γενικά ο βαθµός προστασίας ενός αναστολέα διάβρωσης εξαρτάται από την
συγκέντρωση του σε σχέση µε την συγκέντρωση των χλωριόντων. Εποµένως ο ρυθµός εισόδου
των χλωριόντων και ο ρυθµός απόπλυσης του αναστολέα διάβρωσης ρυθµίζουν το χρόνο
προστασίας (Nuerberger U., 1986, Ramirez D., 1993). Γενικά οι αναστολείς διάβρωσης
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:(α) Ανοδικοί, (β) Καθοδικοί και (γ) Μικτοί. Οι ανοδικοί
αναστολείς διάβρωσης αντιδρούν µε τα προϊόντα της διάβρωσης του οπλισµού και δηµιουργούν
ένα προστατευτικό λεπτό στρώµα στην επιφάνεια του. Σταδιακά καλύπτεται όλη η επιφάνεια των
χαλύβων, οπότε η διαδικασία της διάβρωσης σταµάτα. Οι ανοδικοί αναστολείς διάβρωσης
θεωρούνται ότι είναι «επικίνδυνοι» εξαιτίας του ότι εάν χρησιµοποιούνται σε πολύ µικρές
ποσότητες, προκαλούν αύξηση του ρυθµού διάβρωσης (Batis G., 1996). Οι καθοδικοί αναστολείς
διάβρωσης επιδρούν στην καθοδική δράση µε αντίδραση µε τα υδροξυλιόντα προς κατακρήµνιση
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αδιάλυτων συστατικών στην καθοδική περιοχή, οπότε παρεµποδίζεται η διάχυση του οξυγόνου
στην περιοχή γύρω από τον οπλισµό. π.χ. άλατα του ψευδαργύρου, του µαγνησίου ή του
ασβεστίου. Οι καθοδικοί αναστολείς διάβρωσης θεωρούνται ως «ασφαλείς αναστολείς» διότι η
ενεργή καθοδική επιφάνεια µειώνεται σε συνάρτηση µε την ποσότητα του αναστολέα που
χρησιµοποιείται. Η αντίδραση αναστολής της διάβρωσης επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες
όπως: διαλυτότητα, διασπορά και την αναλογία αναστολέα χλωριόντων (για τους ανοδικούς
αναστολείς), την χηµική σύσταση του τσιµέντου, τις συνθήκες ωρίµανσης, θερµοκρασία και το pH
του διαλύµατος των πόρων του σκυροδέµατος. Από τους δύο αυτούς τύπους των αναστολέων
διάβρωσης, οι ανοδικοί αναστολείς βρέθηκε ότι είναι πιο δραστικοί σε σχέση µε τους καθοδικούς
αναστολείς διάβρωσης. Οι µικτοί αναστολείς οι οποίοι ενεργούν τόσο στην ανοδική όσο και στην
καθοδική δράση θεωρείται ότι παρέχουν την καλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία (Batis G, 1999,
Hansson C.M, 1998, Mammoliti, 1999).
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την δράση των διαχεόµενων αναστολέων
διάβρωσης (τύπος αναστολέα: Μικτός) µε κύρια δραστική τις αλκαλοαµίνες έναντι της διάβρωσης
του δοµικού χάλυβα σε τσιµεντοκονιάµατα. Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των
διαχεόµενων αναστολέων διάβρωσης πραγµατοποιήθηκε σε δοκίµια τσιµεντοκονίας τόσο σε
περιβάλλον χλωριόντων όσο και σε αστικό περιβάλλον.

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
2.1 Υλικά
Για την κατασκευή όλων των δοκιµίων χρησιµοποιήθηκε τσιµέντο Πόρτλάντ, του οποίου η χηµική
σύσταση δίνεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Χηµική σύσταση % τσιµέντου Πόρτλαντ (OPC).
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Τα µισά από τα δοκίµια τα οποία κατασκευάστηκαν χρησιµοποιήθηκαν ελαφροβαρή αδρανή
(κίσσηρη), ενώ τα υπόλοιπα είχαν σαν αδρανή άµµο γνωστής κοκκοµετρίας. Η χρήση των
ελαφροβαρών αδρανών έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του πορώδους των τσιµεντοκονιάµατων.
Ως ελαφροβαρή αδρανή χρησιµοποιήθηκε κίσσηρη ψιλή µέσης διαµέτρου από 0-8mm. Η µέση
διάµετρος της άµµου ήταν 250µm < d < 4mm.
Ο οπλισµός των δοκιµίων ήταν τύπου S500s Tempcore διαµέτρου 12mm (Φ12) και µήκους
100mm για όλα τα δοκίµια, η χηµική σύσταση των οποίων δίνεται στον πίνακα 2.
Πίνακας 2. Χηµική σύσταση % δοµικού χάλυβα τύπου S500s Tempcore.
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Η δοσολογία και η χρήση του διαχεόµενου αναστολέα διάβρωσης έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες
της κατασκευάστριας εταιρίας. Οι διαχεόµενοι αναστολείς διάβρωσης τύπου MCI προστατεύουν
τόσο το ανοδικό όσο και το καθοδικό κοµµάτι της διάβρωσης δηµιουργώντας ένα προστατευτικό
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φιλµ στην επιφάνεια του χάλυβα το οποίο λειτουργεί ως ένα φυσικό φράγµα, εµποδίζοντας την
υγρασία και το οξυγόνο να έρθει σε επαφή µε τον οπλισµό. Επιπρόσθετα έχουν την ιδιότητα να
διαχέεται δια µέσο των πόρων του σκυροδέµατος τόσο στην υγρή όσο και στην ατµώδη φάση. Η
δοσολογία που χρησιµοποιήθηκε ο αναστολέας διάβρωσης τόσο στα τσιµεντοκονιάµατα όσο και
στα κισσηροκονιάµατα ήταν σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας.
Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκε αναστολέας διάβρωσης σε υγρή µορφή µε δοσολογία προσθήκης
1,24lt/ m3 κονιάµατος και αναστολέας διάβρωσης του ίδιου τύπου αλλά σε στερεά µορφή (παιπάλη)
µε δοσολογία 0,632gr/Kgr κονιάµατος.

2.2. Κατασκευή δοκιµίων τσιµεντοκονιάµατος
στην παρούσα εργασία τα δοκίµια που κατασκευάστηκαν είχαν διαστάσεις 80 µήκος 80 πλάτος και
100 ύψος. Κάθε ένα από αυτά τα δοκίµια περιείχε τέσσερις οπλισµούς σε θέσεις όπως αυτές
απεικονίζονται στο σχήµα 1. χάλκινα καλώδια συνδέθηκαν στο πάνω µέρος των οπλισµών (εκτός
κονιάµατος) για την διεξαγωγή των ηλεκτροχηµικών µετρήσεων και στην συνέχεια
επικαλύφθηκαν µε εποξειδική ρητίνη έτσι ώστε να προστατευτούν από την ατµοσφαιρική
διάβρωση. Τα δοκίµια των χαλύβων πριν την σκυροδέτηση τους στα δοκίµια τσιµεντοκονίας,
καθαρίστηκαν µε διάλυµα υδροχλωρικού οξέος µε αναστολέα διάβρωσης έτσι ώστε να
αποµακρυνθούν τυχόν οξείδια από την επιφάνεια τους ξεπλύθηκαν µε απιονισµένο νερό και στην
συνέχεια εµβαπτίστηκαν σε ακετόνη και ζυγίστηκαν µε ακρίβεια τέταρτου δεκαδικού ψηφίου
(ISO/DIS 8407.3).
Όλα τα δοκίµια κονιάµατος τοποθετήθηκαν σε θάλαµο ωρίµανσης υπό σταθερές συνθήκες
θερµοκρασίας, T και σχετικής υγρασίας, RH (Τ=25οC και RH=98%) για 24 ώρες. Μετά την
ωρίµανση τους τα δοκίµια χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά δοκίµια τα
οποία εµβαπτίστηκαν σε 3,5% κ.β. υδατικό διάλυµα χλωριούχου νατρίου και η δεύτερη εκείνα τα
οποία εκτέθηκαν στην ατµόσφαιρα. Κάθε µία από τις παραπάνω κατηγορίες περιέχει έξι σειρές
δοκιµίων, µε δοκίµια αναφοράς εκείνα χωρίς αναστολέα διάβρωσης.
80
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Εποξειδική ρητίνη

100

ΟΗ-

80
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Χαλύβδινοι οπλισµοί

Σχήµα 1. Σχηµατική απεικόνιση πειραµατικών δοκιµίων οπλισµένου τσιµεντοκονιάµατος (a)
κάτοψη, (b) πλάγια όψη. ∆ιαστάσεις σε mm
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Οι αναλογίες των υλικών των οποίων χρησιµοποιήθηκαν και οι κωδική ονοµασία των δοκιµίων
δίνεται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3. Κατηγορίες δοκιµίων – Αναλογίες υλικών.
Κατηγορίες ∆οκιµίων
Αναλογίες Υλικών
Ονοµασία
δοκιµίων

Τσιµέντο

Κίσσηρη

Άµµος

Νερό

K-C

1

3

--

1

K_I-C

1

3

--

1

K_II-C

1

3

--

1

S-C

1

--

3

0,6

S_I-C

1

--

3

0,6

S_II-C

1

-

3

0,6

K-A

1

3

--

1

K_I-A

1

3

--

1

K_II-A

1

3

--

1

S-A

1

--

3

0,6

S_I-A

1

--

3

0,6

S_II-A

1

--

3

0,6

Αναστολέας
∆ιάβρωσης
Μ

Παρατηρήσεις

-1,24
lt/m3 κονίαµατος
0,632
g/Kg κονίαµατος
--

Κατηγορία Ι:
Μερική
εµβάπτιση σε
3,5%κ.β.NaCl

1,24
lt/m3κονίαµατος
0,632
g/Kg κονίαµατος
-1,24
lt/m3κονίαµατος
0,632
g/Kg κονίαµατος
--

Κατηγορία ΙΙ:
Έκθεση στην
ατµόσφαιρα

1,24
lt/m3κονίαµατος
0,632
g/Kg κονίαµατος

2.3. Μέθοδοι Εκτίµησης
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί και να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα
διαχεόµενων αναστολέων διάβρωσης στο σκυρόδεµα σαν µια µέθοδο προστασίας του οπλισµού
έναντι της διάβρωσης παρουσίας χλωριόντων.
Η αποτελεσµατικότητα των διαχεόµενων αναστολέων διάβρωσης εκτιµήθηκε σε
κισσηροκονιάµατα και συµβατικά τσιµεντοκονιάµατα. Η αναστολή της διάβρωσης των οργανικών
αµινοαλκοολών διαχεόµενων αναστολέων διάβρωσης εκτιµήθηκε τόσο σε περιβάλλον χλωριόντων
(µερική εµβάπτιση των δοκιµίων σε 3,5% διάλυµα NaCl κατηγορία Ι) όσο και σε αστικό (έκθεση
δοκιµίων στην ατµόσφαιρα – κατηγορία ΙΙ).
Ως µέθοδοι εξέτασης της συµπεριφοράς των δοκιµίων ως προς την διάβρωση ήταν:
! Ηλεκτροχηµικές µετρήσεις µη καταστρεπτικές µέθοδοι εκτίµησης της διάβρωσης) όπως:
Μετρήσεις του δυναµικού διάβρωσης (σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM C876-87),
προκειµένω να προσδιοριστεί η κατάσταση των οπλισµών συναρτήσει του χρόνου έκθεσης
τους στο διαβρωτικό περιβάλλον µέσα στα τσιµεντοκονιάµατα Το δυναµικό διάβρωσης
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των δοκιµίων µετρήθηκε σε τακτά περιοδικά χρονικά διαστήµατα ως προς το ηλεκτρόδιο
αναφοράς του κεκορεσµένου καλοµέλανα (SCE).
! Ενανθράκωσης σύµφωνα µε τη µέθοδο RILEM CPC-18, για τον προσδιορισµό της
ενανθράκωσης των τσιµεντοκονιαµάτων.
! Σταθµικός προσδιορισµός της απώλειας µάζας του σιδηροπλισµού µετά από συγκεκριµένο
χρόνο έκθεσης στο διαβρωτικό περιβάλλον, για τον προσδιορισµό του ρυθµού διάβρωσης τους
στο σκυρόδεµα και κατά συνέπεια της εκτίµησης της ανθεκτικότητας των τσιµεντοκονιαµάτων
/ σκυροδεµάτων στις περιβαλλοντικές συνθήκες της Ελλάδας(ΙSO / DIS 8407.3).
Η εκτίµηση του ρυθµού διάβρωσης από τις µετρήσεις της απώλειας µάζας των οπλισµών
υπολογίστηκε σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση:
Ρυθµός ∆ιάβρωσης (µm/y) = 8.76x107 W/ (A*T*D)
W: Απώλεια µάζας σε [g], A: Επιφάνεια οπλισµού σε [cm2], T: Χρόνος έκθεσης σε ώρες [h], D:
Πυκνότητα χάλυβα σε [g/cm3]

3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
3.1 ∆οκίµια µερικώς εµβαπτισµένα σε υδατικό διάλυµα 3.5%κ.β. NaCl
Οι µετρήσεις του δυναµικού διάβρωσης συναρτήσει του χρόνου έκθεσης στο διαβρωτικό
περιβάλλον απεικονίζονται στο διάγραµµα του σχήµατος 2. Σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο
ASTM C 876, «Standard test method for Half Cell Potentials of reinforcing Steel in Concrete»,
όσο πιο αρνητικές είναι οι ενδείξεις του δυναµικού διάβρωσης τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα ο
οπλισµός στο σκυρόδεµα να βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση. Ειδικότερα τιµές δυναµικού
µικρότερες από -350 mV αποτελούν ένδειξη ότι ο οπλισµός κατά 90% βρίσκεται στην περιοχή της
ενεργής διάβρωσης. Από το διάγραµµα του σχήµατος 2 παρατηρούνται τα εξής:
Τα δοκίµια ελέγχου από κισσηροκονία K-C έχουν την τάση για µείωση των δυναµικών διάβρωσης
από την περιοχή [-350mV ÷ -450mV] v.s SCE, για τους πρώτους µήνες εµβάπτισης τους σε διάλυµα
χλωριούχου νατρίου στην, [-800mV ÷ -900mV] v.s SCE στο τέλος του χρόνου εµβάπτισης. Τέτοιες
τιµές δυναµικού συνιστούν πιθανότητα διάβρωσης των οπλισµών πολύ µεγάλη (ο οπλισµός
βρίσκεται στην ενεργή περιοχή των δυναµικών διάβρωσης).
Τα δοκίµια οπλισµένης κισσηροκονίας µε αναστολέα διάβρωσης σε υγρή ή στερεά µορφή K_I-C
και K_II-C παρουσιάζουν καλύτερη συµπεριφορά από ότι τα δοκίµια ελέγχου. Συγκεκριµένα
παρατηρείται µείωση των δυναµικών διάβρωσης από την περιοχή [-150mV ÷ -250mV] v.s SCE στην
περιοχή [-350mV ÷ -450mV] v.s SCE για τον πρώτο χρόνο εµβάπτισης στο διάλυµα χλωριούχου
νατρίου, ενώ στην συνέχεια για τους επόµενους µήνες σταθεροποίηση του δυναµικού διάβρωσης
στην περιοχή [450mV ÷ -550mV] v.s SCE.
Τα δοκίµια ελέγχου οπλισµένης τσιµεντοκονίας S-C έχουν την τάση για µείωση των δυναµικών
διάβρωσης από την περιοχή [-200mV ÷ -250mV] v.s SCE, στην [-500mV ÷ -550mV]v.s SCE για τον
πρώτο χρόνο εµβάπτισής τους σε διάλυµα χλωριούχου νατρίου. Ενώ για τον δεύτερο χρόνο (από
12 έως 24 µήνες) εµβάπτισης τους η τάση για µείωση του δυναµικού διάβρωσης των οπλισµών
παρουσιάζει ύφεση. Συγκεκριµένα στο 2ο χρόνο έχουµε ηπιότερες µεταβολές του δυναµικού από
την περιοχή [-550mV ÷ -600mV] v.s SCE, στην [-700mV ÷ -720mV]v.s SCE στο τέλος του 2ου χρόνου
εµβάπτισης. Τέτοιες τιµές δυναµικού συνιστούν ότι ο οπλισµός βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση,
δηλαδή διαβρώνεται.
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Τα δοκίµια οπλισµένης τσιµεντοκονίας µε αναστολέα διάβρωσης σε υγρή ή στερεά µορφής S_I-C
και S_II-C παρουσιάζουν καλύτερη συµπεριφορά από ότι τα δοκίµια ελέγχου. Συγκεκριµένα
παρατηρείται µείωση των δυναµικών διάβρωσης από την περιοχή [-120mV ÷ -150mV] v.s SCE στην
περιοχή [-250mV ÷ -300mV] v.s SCE για τον πρώτο χρόνο εµβάπτισης στο διάλυµα χλωριούχου
νατρίου, ενώ στην συνέχεια για τους επόµενους µήνες σταθεροποίηση του δυναµικού διάβρωσης
στην περιοχή [350mV ÷ -420mV] v.s SCE. Σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM C 876, ο οπλισµός των
δοκιµίων βρίσκεται σε παθητική κατάσταση, δηλαδή δεν διαβρώνεται, για τον 1ο χρόνο µερικής
εµβάπτισης σε διάλυµα χλωριόντων, ενώ η κατάσταση του µεταβαίνει το 2ο χρόνο σε αβέβαιη.

∆υναµικό ∆ιάβρωσης (mV) ως προς SCE
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Σχήµα 2. Μετρήσεις ∆υναµικού διάβρωσης συναρτήσει του χρόνου έκθεσης στο περιβάλλον
διάβρωσης.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της απώλειας µάζας των οπλισµών (µέσοι όροι) µετά από
έκθεση σε διάλυµα 3,5% κ.β. χλωριούχου νατρίου, απεικονίζονται στο διάγραµµα του σχήµατος 3.
Είναι φανερό ότι η απώλεια µάζας των κισσηροκονιαµάτων σε σχέση µε αυτήν που µετράται στα
συµβατικά τσιµεντοκονιάµατα µε άµµο είναι πολύ µεγαλύτερη. Επίσης παρατηρείται ότι η
διαφορά µάζας η οποία προέκυψε σε δοκίµια κατασκευασµένα µε αναστολέα διάβρωσης τόσο στα
κισσηροκονιάµατα όσο και στα κοινά κονιάµατα είναι πολύ µικρότερη συγκρινόµενη από αυτή
των δοκιµίων χωρίς αναστολέα διάβρωσης. Ειδικότερα, η χρήση του οργανικού αναστολέα
διάβρωσης µείωσε την απώλεια µάζας των οπλισµών µετά από 12 µήνες έκθεσης σε περιβάλλον
χλωριόντων κατά 45% και 50% στα κισσηροκονιάµατα και συµβατικά τσιµεντοκονιάµατα
αντίστοιχα.
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Σχήµα 3. Μετρήσεις απώλειας µάζας δοκιµίων από κισσηροκονιάµατα και τσιµεντοκονιάµατα
µετά από 12 µήνες µερική εµβάπτιση σε διάλυµα NaCl 3.5%κ.β.
Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του βάθους ενανθράκωσης, ως µέσες τιµές των δοκιµίων από
κάθε σειρά, φαίνονται στο σχήµα 4.
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Σχήµα 4. Μετρήσεις βάθους ενανθράκωσης δοκιµίων µετά από 12, 18 και 24 µήνες έκθεσης σε
περιβάλλον χλωριόντων.
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Τα δοκίµια τα οποία υπέστησαν την µεγαλύτερη ενανθράκωση ήταν αυτά από κισσηροκονίαµα.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι µεταξύ των κισσηροκονιαµάτων χωρίς αναστολέα διάβρωση και
αυτών µε αναστολέα διάβρωσης (ως πρόσθετο) το βάθος ενανθράκωσης ήταν 3,5 φορές πιο
υψηλό. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι η προσθήκη του αναστολέα διάβρωσης στην
τσιµεντοκονία επιδρά στην δίοδο του διοξειδίου του άνθρακα στην µάζα του . Η επίδραση αυτή
των αναστολέων διάβρωσης στην ενανθράκωση έχει παρατηρηθεί και σε άλλες εργασίες (Μπατής
Γ.,2003, Μπατής Γ.,2003)
.
3.2. ∆οκίµια εκτεθειµένα στην ατµόσφαιρα.
Στο σχήµα 5 απεικονίζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων απώλειας µάζας χαλύβδινών
οπλισµών τσιµεντοκονίας µε και χωρίς προσθήκη αναστολέα διάβρωσης µετά από 12, 18 και 24
µήνες έκθεσης στην ατµόσφαιρα. Η προσθήκη του αναστολέα διάβρωσης INHIB-M µείωσε την
απώλεια µάζας των χαλύβδινων οπλισµών κατά 44% και 45% στα δοκίµια από κισσηροκονία και
κοινό κονίαµα αντίστοιχα. Η προστασία στην διάβρωση που προσφέρουν οι αναστολείς
διάβρωσης στον οπλισµό εξακολουθεί να ισχύει ακόµη και στους 24 µήνες για ελαφροβαρές
σκυρόδεµα, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι δεν έχουν αποµακρυνθεί από την επιφάνεια του χάλυβα
παρά τις αντίξοες συνθήκες.
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Σχήµα 5. Μετρήσεις απώλειας µάζας χαλύβδινων οπλισµών σε κισσηροκονιάµατα και
τσιµεντοκονιάµατα µε και χωρίς αναστολέα διάβρωσης, συναρτήσει του χρόνου έκθεσης.
Περιβάλλον έκθεσης ατµόσφαιρα.
Οι µετρήσεις του βάθους ενανθράκωσης για την δεύτερη κατηγορία δοκιµίων µετά από 12, 18 και
24 µήνες έκθεσης στη ατµόσφαιρα, δίνεται στο σχήµα 6. Σε αντίθεση µε τα δοκίµια της πρώτης
κατηγορίας, στην δεύτερη κατηγορία δεν παρατηρείται επίδραση του αναστολέα διάβρωσης στο
βάθος ενανθράκωσης όµοια µε αυτήν της µερικής εµβάπτισης σε διάλυµα NaCl. Παρόλα αυτά θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι, τα δοκίµια µε αναστολέα διάβρωσης παρουσιάζουν µικρότερο βάθος
ενανθράκωσης από ότι τα δοκίµια ελέγχου (χωρίς αναστολέα διάβρωσης). Ωστόσο όµως αυτές οι
διαφορές στο βάθος ενανθράκωσης είναι πολύ µικρές για να διαπιστωθεί αναµφίβολα η
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παρεµποδιστική δράση των διαχεόµενων αναστολέων διάβρωσης έναντι του φαινοµένου της
ενανθράκωσης του σκυροδέµατος. Επιπρόσθετα και όπως είναι αναµενόµενο το βάθος
ενανθράκωσης των δοκιµίων από κισσηροκονίαµα είναι µεγαλύτερο από αυτό των κονιαµάτων τα
οποία κατασκευάστηκαν από άµµο λεπτής κοκκοµετρίας.
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Σχήµα 6. Μετρήσεις βάθους ενανθράκωσης σε δοκίµια τσιµεντοκονιάµατος µε και χωρίς
αναστολέα διάβρωσης, µετά από 12 µήνες έκθεση στην ατµόσφαιρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση του αναστολέα διάβρωσης µείωσε τον ρυθµό διάβρωσης τόσο στα δοκίµια τα οποία ήταν
µερικώς εµβαπτισµένα σε διάλυµα 3,5%κ.β. NaCl (Κατηγορία-Ι) όσο και σε αυτά τα οποία ήταν
εκτεθειµένα στην ατµόσφαιρα (Κατηγορία- ΙΙ), σε ποσοστό περίπου 45% και 50% αντίστοιχα.
Η ενανθράκωση στα δοκίµια µε πορώδη αδρανή είναι σαφώς µεγαλύτερη από αυτή των δοκιµίων
µε κοινό κονίαµα από άµµο. Η διάβρωση στα κισσηροκονιάµατα έφτασε έως την επιφάνεια των
οπλισµών µέσα σε ένα χρόνο, στην περίπτωση αυτή ο αναστολέας διάβρωσης µείωσε την
διάβρωση του οπλισµού κατά 50%.
Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα της εργασίας συµφωνούν µε την γενική παραδοχή ότι ο
αναστολέας διάβρωσης διπλασιάζει την διάρκεια ζωής κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.
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