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Εισαγωγή
Στη παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η ανάγκη του δομημένου σχεδιασμού ανθεκτικότητας
κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ) και εκτίμησης διάρκειας ζωής. Αν και κατά καιρούς
έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία εμφατικοί όροι, όπως «τα έντονα σημάδια πρόωρης
υποβάθμισης» ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ που ίσως μεγενθύνουν τη πραγματικότητα, η ουσία
του προβλήματος δεν παύει να υφίσταται και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Μια απλή ανασκόπηση
του ορισμού της «ανθεκτικότητας κατασκευών», στα σχετικά κανονιστικά κείμενα, αναδεικνύει την
ύπαρξη διαφορετικών, σε πρώτη ανάγνωση, ερμηνειών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το American
Concrete Institute (ACI 201.2R-01 2008) η ανθεκτικότητα ορίζεται σαν «η ικανότητα της κατασκευής
να αντιστέκεται σε περιβαλλοντικές, χημικές και άλλες δράσεις», ενώ σύμφωνα με την fib (fib Model
Code 2012) ως «η ικανότητα της κατασκευής να διατηρεί μία απαιτούμενη συμπεριφορά-απόδοση
(technical performance) κατά τη διάρκεια ζωής της κάτω από την επήρεια αναμενόμενων δράσεων»,
και τέλος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (EN1992 2004) «η ικανοποίηση απαιτήσεων
λειτουργικότητας, αντοχής και ευστάθειας καθ’ όλη τη διάρκεια του επιδιωκόμενου χρόνου ζωής
σχεδιασμού, χωρίς σημαντικές απώλειες χρηστικότητας ούτε υπερβολική και απρόβλεπτη συντήρηση».
Εν κατακλείδι όλοι οι προ-αναφερόμενοι κανονισμοί συμφωνούν σε δύο σημεία. Στο ότι
«ανθεκτικότητα» μιας κατασκευής ΟΣ είναι η ικανότητά της να αντιστέκεται σε επιθετικές
περιβαλλοντικές δράσεις χωρίς η επιτελεστικότητά της να υποχωρεί κάτω από κάποιο αποδεκτό όριο,
και ότι η ανθεκτικότητα δεν είναι μία ιδιότητα (υλικού ή διατομής), αλλά μία ικανότητα που
προσδίδεται στη κατασκευή μέσω σωστού σχεδιασμού, δόκιμης επιλογής οικοδομικών υλικών,
τήρησης κανονισμών, σωστής κατασκευής και συντήρησης. Παραταύτα, συχνά παρατηρούνται
ενδείξεις πτώσης της στάθμης επιτελεστικότητας της κατασκευής, όπου η πραγματική ωφέλιμη
διάρκεια ζωής της είναι σαφώς μικρότερη από την αρχικά (έμμεσα) επιλεγμένη διάρκεια ζωής
συνήθων κατασκευών ΟΣ των 50 ετών (σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες).
Χαρακτηριστικά στατιστικά στοιχεία (Σχήμα 1) αναφέρουν ότι συνήθη προβλήματα ανθεκτικότητας
κατασκευών στο Γερμανικό οδικό δίκτυο οφείλονται πρωτίστως στη διάβρωση λόγω χλωριόντων (Cl) καθώς και στη κακή εκτέλεση/κατασκευή. Γενικότερα η ανεπαρκής επικάλυψη και η επιλογή
υλικών που δεν είναι ενδεδειγμένα για το επιθετικό περιβάλλον σύμφωνα με το British Cement
Association (BCA 2000) είναι σημαντικά αίτια βλαβών σε στοιχεία ΟΣ λόγω περιβαλλοντικών
δράσεων.
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Σχ. 1 (Α) Αιτίες ζημιάς γεφυρών Γερμανικού οδικού δικτύου (μετά από επεξεργασία, Sciebl and
Mayer 2007), (Β) Αιτίες ζημιάς κατασκευών ΟΣ (μετά από επεξεργασία, BCA 2000).
Όσον αφορά την διαπίστωση ανεπαρκής επικάλυψης αν και ευθύνες μπορούν να αποδοθούν σε
αρκετούς υπαίτιους (Σχήμα 2) τη μέγιστη ευθύνη φέρουν τόσο ο μελετητής όσο και ο επιβλέπων
μηχανικός, στην ουσία για τη μη-τήρηση των κανονισμών.

Σχ. 2 «Υπεύθυνοι» ανεπαρκής επικάλυψης σκυροδέματος (μετά από επεξεργασία, BCA 2000).
Αναλογιζόμενοι όλα τα παραπάνω και πρωτίστως το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα είναι μία ικανότητα
η οποία προσδίδεται στη κατασκευή, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη ενός δομημένου σχεδιασμού
ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ, ειδικά κατά τα πρώιμα στάδια της μελέτης. Ο σχεδιασμός αυτός θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους παράγοντες που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη συμπεριφορά
και στις φυσικοχημικές διεργασίες του σκυροδέματος το οποίο εκτίθεται σε έντονα επιθετικά
περιβαλλοντικά αίτια (που δύναται να προκαλέσουν διάβρωση του χάλυβα οπλισμού). Στόχος του
σχεδιασμού ανθεκτικότητας είναι ο προσδιορισμός της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της κατασκευής, ή,
στα πλαίσια μίας γενικότερης οικονομικό-τεχνικής ανάλυσης (Life-cycle analysis) ο προσδιορισμός
του χρονικού σημείου της 1ης σημαντικής επιδιόρθωσης/ενίσχυσης της κατασκευής, που υπόκειται σε
περιβαλλοντικές δράσεις υπαίτιες για τη διάβρωση του χάλυβα οπλισμού, προκειμένου να παραταθεί
η ωφέλιμη διάρκεια ζωής.
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Στους σχετικούς εν ισχύ Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΝ1992 2004; EN206-1 2013; EN197-1 2011),
η διάρκεια ζωής δεν εισέρχεται άμεσα σαν παράμετρος σχεδιασμού. Η ανθεκτικότητα της κατασκευής
προσεγγίζεται έμμεσα και προδιαγράφεται μέσω του υπολογισμού της ελάχιστης απαιτούμενης
επικάλυψης σκυροδέματος καθώς και μέσω αρκετά σημαντικών περιορισμών στη μελέτη σύνθεση,
βάσει της κατηγορίας επιθετικής περιβαλλοντικής έκθεσης (η λεγόμενη Deemed-to-satisfy μέθοδος).
Το σκεπτικό είναι, ότι εάν η μελέτη σύνθεσης γίνει σεβόμενοι τους σχετικούς περιορισμούς, τότε η
απαιτούμενη επικάλυψη και η ποιότητα σκυροδέματος, επαρκούν προκειμένου να προστατευθεί ο
οπλισμός κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Γενικά για κατασκευές με διάρκεια ζωής 50 ετών και για
συνήθη επιθετικά περιβάλλοντα τις πιο πολλές φορές αρκεί αυτό το είδος σχεδιασμού. Τι γίνεται
όμως στη περίπτωση που απαιτείται διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των 50 ή 75 ετών? Αν και στον
Ευρωκώδικα δίνεται μια διαφοροποίηση των περιοριστικών ορίων για τέτοιες διάρκειες ζωής, η
εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Αναλογιζόμενοι ότι σημάδια υποβάθμισης της ανθεκτικότητας των
κατασκευών εξακολουθούν να εμφανίζονται ακόμα και για τη συνήθη διάρκεια ζωής των 50 ετών και
λαμβάνοντας υπόψη αβεβαιότητες επιτυχούς υλοποίησης της μεθόδου «deemed-to-satisfy» για πιο
σύνθετα επιθετικά περιβάλλοντα με πιο αυστηρές απαιτήσεις ανθεκτικότητας, κρίνεται σκόπιμος ο
περεταίρω εμπλουτισμός του σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών πέρα από την απλή εφαρμογή
της μεθόδου αυτής, όπου η διάρκεια ζωής θα εισέρχεται άμεσα στη διαδικασία σχεδιασμού.
Παράθυρο για την ανάπτυξη τέτοιων μεθόδων αφήνει το Ευρωπαϊκό πρότυπο για το σκυρόδεμα
(EN206-1 2013, παράγραφος 5.3.3), όπου δίνεται η δυνατότητα η ανθεκτικότητα κατασκευών να
προδιαγράφεται και με μεθόδους που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα. Μια τέτοια μέθοδος
εμπεριέχει με ποσοτικό τρόπο κάθε σχετικό μηχανισμό φθοράς, την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του
στοιχείου ή της κατασκευής, και τα κριτήρια που καθορίζουν το τέλος αυτής. Δίνατε να βασιστεί σε
αποτελέσματα σχετικών πειραματικών δοκιμών για κάθε επιθετικό περιβάλλον, είτε στη χρήση
επιβεβαιωμένων υπολογιστικών εργαλείων εκτίμησης της ωφέλιμης διάρκειας ζωής κατασκευών ΟΣ.
Με άλλα λόγια, η αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός δομημένου σχεδιασμού ανθεκτικότητας προτάσσει
την ανάγκη χρησιμοποίησης προσομοιωμάτων μηχανισμών φθοράς ΟΣ για τον υπολογισμό της
διάρκειας ζωής κατασκευών. Απαιτούνται αξιόπιστα προσομοιώματα πρόβλεψης των συγκεκριμένων
διαδικασιών φθοράς ΟΣ, που να έχουν συμμορφωθεί με πειραματικά αποτελέσματα σε
αντιπροσωπευτικές συνθήκες στην πράξη. Σήμερα τέτοιας διαδικασίες σχεδιασμού ανθεκτικότητας
κατασκευών ΟΣ έχουν προταθεί αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από τα σχετικά Ευρωπαϊκά Κανονιστικά
κείμενα. Υπολογιστικά εργαλεία εκτίμησης διάρκειας ζωής κατασκευών ΟΣ υπάρχουν διαθέσιμα
όμως η εφαρμογή τους, όπως διαπιστώνεται στη συνέχεια σε αυτή τη μελέτη, δεν είναι ακόμα εύκολη
υπόθεση και δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής. Με αυτό το σκεπτικό ο στόχος αυτής της εργασίας
είναι, να παρουσιάσει τις βασικές αρχές μίας βηματικής διαδικασίας σχεδιασμού ανθεκτικότητας
κατασκευών ΟΣ, και μέσω της εφαρμογής αναγνωρισμένων υπολογιστικών εργαλείων εκτίμησης
διάρκειας ζωής να αναδείξει τα προβλήματα και τις ανάγκες της επόμενης μέρας στο σχεδιασμό
ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ.
Σχεδιασμός Ανθεκτικότητας και Εκτίμηση Διάρκειας Ζωής Κατασκευών ΟΣ
Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Σκυροδέματος (fib bulletin 53 2010) ο σχεδιασμός ανθεκτικότητας
(Σχήμα 3Α) ξεκινά με το καθορισμό της επιθυμητής διάρκειας ζωής του έργου και του το πώς
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ορίζεται το τέλος αυτής. Ανάλογα με τις επιπτώσεις του εκάστοτε επιθετικού περιβάλλοντος στο
μηχανισμό φθοράς ΟΣ μπορούν να οριστούν συγκεκριμένα σενάρια βλαβών/συνεπειών κατά τη
διάρκεια ζωής του έργου, όπως το χρονικό σημείο έναρξης της διάβρωσης, η εμφάνιση της πρώτης
ρωγμής σε κάποιο δομικό μέλος λόγω διάβρωσης, ή η εκτίναξη του σκυροδέματος.

Σχ. 3 (Α) Δομημένος Σχεδιασμός Ανθεκτικότητας Κατασκευών ΟΣ (μετά από επεξεργασία fib
bulletin 53, 2010) και (Β) ορισμός διάρκειας ζωής κατασκευών ΟΣ
Στη συνέχεια μέσω των ορισμών των κατηγοριών περιβαλλοντικής έκθεσης που υπόκειται η
κατασκευή και μέσω μία πρώτης μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος καταλλήλου να ανταπεξέλθει στο
επιθετικό περιβάλλον σύμφωνα με τη μέθοδο «deemed-to-satisfy», εκτιμάται μέσω υπολογιστικών
εργαλείων η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Συγκρίνεται με την επιθυμητή και ανάλογα με
την απόκλιση είτε ο μελετητής μηχανικός προχωρά σε ανασχεδιασμό της μελέτης του, είτε επιλέγει
την πιο συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής πλευράς.
Από μαθηματικής πλευράς η διάρκεια ζωής μπορεί να προσεγγιστεί σύμφωνα με το μοντέλο του
Tuutti (1982), σαν το άθροισμα της περιόδου εισαγωγής (ti) και εξέλιξης (tp) στη διάβρωση (Σχήμα
3Β). Σαν περίοδος εισαγωγής στη διάβρωση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οπλισμός βρίσκεται σε
παθητικοποιημένη κατάσταση λόγω του ισχυρού αλκαλικού περιβάλλοντος του σκυροδέματος,
ορίζεται ο χρόνος που απαιτείται ώστε, το βάθος ενανθράκωσης να φθάσει τον οπλισμό με συνέπεια
την αποπαθητικοποίηση του χάλυβα, ή η συγκέντρωση Cl- στη θέση του οπλισμού να υπερβεί μια
κρίσιμη τιμή. Ο δε χρόνος εξέλιξης της διάβρωσης, είναι η χρονική περίοδος που απαιτείται για την
εξέλιξη των συνεπειών της διάβρωσης σε μη αποδεκτό βαθμό. Δεδομένου ότι κατά τη περίοδο
εισαγωγής στη διάβρωση δεν επιφέρεται κάποια βλάβη στον χάλυβα, στα περισσότερα υπολογιστικά
εργαλεία αυτός ο χρόνος μπορεί να θεωρηθεί σαν η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κατασκευής.
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Τα υπολογιστικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας
προσεγγίζουν τη διάρκεια ζωής είτε ντετερμινιστικά είτε στοχαστικά. Βασιζόμενα σε δεδομένα, μέσω
των οποίων λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί και ιδιότητες των υπό μελέτη δομικών στοιχείων και
κατασκευαστικών υλικών, μέσω μαθηματικών προσομοιωμάτων των φυσικοχημικών διεργασιών
φθοράς σκυροδέματος υπό την επήρεια συγκεκριμένου επιθετικού περιβάλλοντος, εκτιμούν τη
διάρκεια ζωής της κατασκευής. Τα στοχαστικά υπολογίζουν τη πιθανότητα εμφάνισης (ή τον δείκτη
αξιοπιστίας της κατασκευής) ενός ορισμένου από την αρχή της μελέτης σεναρίου φθοράς (π.χ. το
βάθος ενανθράκωσης να φθάσει τον οπλισμό) κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Τα δε
ντετερμινιστικά είναι σε θέση να εκτιμήσουν το βάθος ενανθράκωσης σε κάποια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή t, αλλά και το προφίλ συγκέντρωσης Cl- σε βάθος x από την εξωτερική επιφάνεια ενός
δομικού στοιχείου, σε χρόνο t. Σε γενικές γραμμές (και σύμφωνα με την fib bulletin 59 2011) η χρήση
στοχαστικών εργαλείων, αν και αποτελούν κατά πολλούς την πιο αξιόπιστη μέθοδο επίλυσης, μπορεί
να αποδειχθεί ως μία αρκετά επίπονη και δύσκολη διαδικασία για τον μελετητή μηχανικό. Οι
δυσκολίες έγκειται πρώτον στην ακρίβεια των στοιχείων εισαγωγής (όπως θα αποδειχθεί και στη
συνέχεια) λόγω του ότι ενδέχεται να μην επαρκούν τα δεδομένα από τη κατασκευή για να περιγραφεί
επαρκώς η στατιστική κατανομή τους (ή η μεταβλητότητα τους) και δεύτερον στον ορισμό του
συντελεστή αξιοπιστίας της κατασκευής (παράγοντας β) ή στην επιλογή της πιθανότητας εμφάνισης
του επιλεγμένου σεναρίου αστοχίας. Μία πιο απλή λύση είναι η χρήση ντετερμινιστικών
υπολογιστικών εργαλείων. Σύμφωνα με την fib (fib bulletin 53 2010), αν και «ενδέχεται να δώσουν τη
ποιο ακριβής εκτίμηση μελλοντικής συμπεριφοράς» έχει παρατηρηθεί το γεγονός ότι μερικά εάν
εφαρμοστούν στο ίδιο επιθετικό περιβάλλον και δομικό στοιχείο ενδέχεται να δώσουν διαφορετικά
αποτελέσματα. Επομένως εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, την αξιοπιστία
τους και τη συσχέτιση των φυσικοχημικών τους διεργασιών σε σχέση με την πραγματικότητα.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο πως τα παραπάνω αναφερόμενα υπολογιστικά εργαλεία
προσεγγίζουν τη διείσδυση Cl-. Αν και δίνατε να προϋπάρχουν στο σκυρόδεμα, στην ουσία η δράση
των εξωτερικών Cl- και οι αλληλεπιδράσεις τους με τα συστατικά του σκυροδέματος επηρεάζουν τη
διάρκεια ζωής της κατασκευής. Στις περισσότερες ερευνητικές μελέτες και σε αρκετά
ντετερμινιστικά-εμπειρικά υπολογιστικά εργαλεία, ο ρυθμός διάχυσης των Cl- στο σκυρόδεμα
προσομοιώνεται από τον 2ο νόμο του Fick υποθέτοντας απλή διάχυση Cl-. Είναι όμως τεκμηριωμένο
το γεγονός ότι τα χλωριόντα δεσμεύονται από το σκυρόδεμα κατά 30-60% (Collepardi et al. 1972)
ανάλογα με την σύσταση και τον τύπο του τσιμέντου μέσω χημικών διεργασιών που περιλαμβάνουν
την δέσμευση Cl- από τα συστατικά της ενυδάτωσης του σκυροδέματος και λοιπές ανταλλαγές ιόντων
(Ozbolt et al. 2010, Glasser et al. 2008). Υιοθέτηση της απλής μορφής του δεύτερου νόμου του Fick
υποθέτει σταθερότητα παραγόντων, όπως σταθερή εξωτερική συγκέντρωση Cl- και σταθερό με τον
χρόνο συντελεστή διαχυτότητας. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι με την πάροδο του χρόνου λόγω της
συνεχιζόμενης ενυδάτωσης και των συνεχών χημικών αντιδράσεων με τον τσιμεντοπολτό, ο
συντελεστής διαχυτότητας μειώνεται (CC&AA 2009; Luping et al. 2012). Οπότε, η όποια προσέγγιση
βασίζεται εξολοκλήρου στην παραδοχή του δεύτερου νόμου του Fick (και όχι σε κάποια πιο σύγχρονη
παραλλαγή της) δύναται να οδηγήσει σε υπολογισμό του «φαινόμενου» (apparent) και όχι του
πραγματικού ή αποτελεσματικού (intrinsic) συντελεστή διαχυτότητας Cl-, οδηγώντας σε υποεκτίμηση
των πραγματικών συνθηκών διείσδυσης και διάχυσης Cl-, και σε λανθασμένη εκτίμηση διάρκειας
ζωής. Αντίθετα, όταν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση Cl-, υπολογίζεται ο πραγματικός συντελεστής
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διαχυτότητας που οδηγεί σε ποιο ακριβή πρόβλεψη της διάρκειας ζωής. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην
αξιοπιστία της εκτίμησης διάρκειας ζωής έχει το είδος των Cl- των οποίων εκτιμούμε το προφίλ τους.
Συνήθως τα υπολογιστικά εργαλεία βασίζονται σε εκτίμηση των «συνολικών» Cl- (ελεύθερα και
δεσμευμένα), λόγω του ότι είναι αρκετά πιο εύκολο να μετρηθούν κατά τη διάρκεια των πειραμάτων
στα οποία επί της αρχής βασίζονται. Αυτό όμως εμπεριέχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό λάθους,
λόγω του ότι τα «ελεύθερα» είναι αυτά που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του φαινομένου
της διάβρωσης (Luping et al. 2008). Άρα είναι επιθυμητό το όποιο υπολογιστικό εργαλείο
χρησιμοποιηθεί να είναι σε θέση να διαχωρίσει τα ελεύθερα από τα δεσμευμένα Cl- και να τηρεί τα
παραπάνω αναφερόμενα σε σχέση με τον συντελεστή διάχυσης Cl-.
Σύγχρονα επιβεβαιωμένα φυσικοχημικά ντετερμινιστικά μοντέλα βασισμένα σε λεπτομερή
προσομοίωση όλων των διεργασιών στο σκυρόδεμα λόγω διείσδυσης Cl-, λαμβάνοντας υπόψη τον
ρόλου των ελεύθερων Cl-, συνήθως μέσω συστημάτων μη-γραμμικών εξισώσεων, είναι σε θέση να
δώσουν μία πολύ καλή εκτίμηση της διάρκειας ζωής σκυροδέματος. Είναι όμως απλή η εφαρμογή
τους από το μελετητή Μηχανικό? Το θέμα αναλύεται στην παρακάτω ενότητα όπου τρία διεθνώς
αναγνωρισμένα και ευρέως χρησιμοποιούμενα υπολογιστικά εργαλεία εκτίμησης διάρκειας ζωής
καλούνται να επιλύσουν το ίδιο πρόβλημα κατασκευής/επιθετικού περιβάλλοντος.
Παράδειγμα Εκτίμησης Διάρκειας Ζωής Κατασκευών ΟΣ
Στόχος της εν λόγω ενότητας είναι να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα των εργαλείων αυτών από την
πρακτική σκοπιά του μελετητή μηχανικού.
Το Life-365 (Ehlen et al. 2009) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υπολογιστικό εργαλείο εκτίμησης
διάρκειας ζωής και τεχνοοικονομικής ανάλυσης. Θεωρεί σαν μηχανισμό διείσδυσης Cl- στο
σκυρόδεμα εξολοκλήρου την διάχυση τους, σύμφωνα με την απλή μορφή του δεύτερου νόμου του
Fick. Λαμβάνει υπόψη του την μεταβολή του φαινόμενου συντελεστή διαχυτότητας D(t,T) λόγω
χρόνου (t) και θερμοκρασίας (T). Επιπλέον, το Life-365 εμπεριέχει τη δυνατότητα στοχαστικής
εκτίμησης της περιόδου εισαγωγής στη διάβρωση, αν και έχει αντιπροταθεί ότι πρόκειται περί
ανάλυσης ευαισθησίας (sensitivity analysis).
Το Eucon είναι ένα υπολογιστικό εργαλείο εκτίμησης διάρκειας ζωής σκυροδέματος εξελιγμένο με
βάση μεθόδους προσδιορισμού της ανθεκτικότητας που σχετίζονται με την επιτελεστικότητα
(σύμφωνα με το EN 206) ανεπτυγμένο και επιβεβαιωμένο από τους συγγραφείς αυτής της μελέτης
(Demis et al. 2013, Papadakis et al. 1996). Bασίζεται σε φυσικοχημικά μοντέλα προσδιορισμού της
δράσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, και της δράσης Cl-. Οι φυσικοχημικές
διεργασίες διάχυσης τους καθώς και η ρόφηση και δέσμευσή τους από τον τσιμεντοπολτό
περιγράφονται από μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις της συγκέντρωσης Cl- στην υγρή φάση, από
τις οποίες η συγκέντρωση των δεσμευμένων Cl- στον τσιμεντοπολτό μπορεί να υπολογισθεί
αλγεβρικά. Επίλυση του συστήματος επιτρέπει την εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου (κρίσιμη τιμή
χρόνου διάβρωσης λόγω Cl-) που η συγκέντρωση Cl- στον χάλυβα θα βρεθεί πάνω από το όριο
αποπαθητικοποίησης.
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Το Duracon (Ferreira 2004) είναι ένα στοχαστικό υπολογιστικό εργαλείο ανάλυσης ανθεκτικότητας,
εξελιγμένο σύμφωνα με τα ευρήματα του προγράμματος Duracrete (2000). Εκτιμά τη πιθανότητα
εκδήλωσης διάβρωσης συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. Στην ουσία υπολογίζει την απόδοση της
κατασκευής για συγκεκριμένη διάρκεια ζωής και για ένα επιθυμητό επίπεδο αξιοπιστίας,
χρησιμοποιώντας την εξομοίωση Monte Carlo του δεύτερου νόμου του Fick, λαμβάνοντας υπόψη την
μεταβολή του συντελεστή διαχυτότητας Cl- λόγω χρόνου και θερμοκρασίας.
Στους παρακάτω Πίνακες 1 και 2 παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μοντέλων αυτών
με την μορφή δεδομένων/αποτελεσμάτων.
Πίνακας 1. Δεδομένα υπολογιστικών εργαλείων εκτίμησης διάρκειας ζωής κατασκευών
Life-365

Eucon

1. Ορισμός της Κατασκευής και Χαρακτηριστικά Υλικών
Τύπος κατασκευής,
Τύπος Τσιμέντου, Συστατικά
Πάχος δομικού στοιχείου,
Σκυροδέματος, λόγος Ν/Τ, Πρόσθετα,
Επικάλυψη, λόγος Ν/Τ,
Πρόσμικτα, Χημική σύσταση υλικών,
Πρόσμικτα (%), Αναστολείς
Πάχος δομικού στοιχείου
διάβρωσης, μεμβράνες
2. Συνθήκες Περιβαλλοντικής Έκθεσης
Cl- εξ.επ. (kg/m3 σκ.)
Cl- εξ. επ. (kg/m3 διαλ.)
Χρόνος για max Cl (χρόνια)
Αρχική Cl- (kg/m3 διαλ.)
Κρίσιμη τιμή Cl
Κρίσιμη τιμή Cl- (kg/m3 σκ.)
Θερμοκρασία έκθεσης (°C)
Συντελεστής αποτελεσματικότητας ως
προς διείσδυση Cl3. Συντελεστής Διαχυτότητας ClΦαινόμενος Συντελεστής
Αποτελεσματικός συντελεστής διάχυσης
Διαχυτότητας Cl- (28 ημερών)
Cl- (x 10-12 m2/s)
-12
2
D28 (x 10 m /s) + COV (%)
Συντελεστής αποδοτικότητας ΙΤ, ΠΠ ως
Maturity factor m + COV (%)
προς διείσδυση Cl-, Πορώδες
σκυροδέματος, Σταθερά ισορροπίας
δέσμευσης Cl-, Συγκέντρωση κορεσμού
Cl- στη στερεά φάση
4. Παράγοντες Χρόνου
Περίοδος εισαγωγής στη
Διάρκεια ζωής (χρόνια)
διάβρωση (χρόνια)
Περίοδος εξέλιξης διάβρωσης

Επικάλυψη

Cl- εξ.επ. (% κβ σκ.)+COV
Κρ. τιμή Cl- (% κβ σκ.) + COV
Μέση ετήσια θερμοκρασία
(°C)

Φαινόμενος Συντελεστής
Διαχυτότητας Cl- (t days)
Προφίλ Cl- από το οποίο
υπολογίζεται ο παραπάνω

Διάρκεια ζωής (χρόνια)
Ηλικία έργου όταν εκτέθηκε
σε Cl- και όταν εξετάστηκε
(ημέρες)

(χρόνια)

5. Στοχαστικές Παράμετροι
COV(%) παραμέτρων

Duracon

ΟΧΙ

SD / είδος κατανομής

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα υπολογιστικά εργαλεία, εισήχθησαν τα ίδια δεδομένα
επιθετικού περιβάλλοντος και εξεταζόμενων κατασκευών.
Δομικά στοιχεία έργων οπλισμένου σκυροδέματος (λιμενικών κατασκευών Α, Β και γέφυρας Γ) από
τη βιβλιογραφία (Ferraira 2004; Oslakovic et al. 2010), εκτιθέμενα σε επιθετικό περιβάλλον λόγω
δράσης Cl- κατηγορίας XS3 (ζώνη διαβροχής), επιλέχτηκαν ως οι υπό εξέταση κατασκευές. Στην
κατασκευή Α, ηλικίας 8 ετών, εξετάστηκαν το δομικό στοιχείο Α-1 (συνεχώς εκτεθειμένο στα καιρικά
φαινόμενα/βροχή) και το Α-2 (όχι συνεχώς εκτεθειμένο, άρα αναμένεται να βρεθούν μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις Cl- στο εσωτερικό του). Το δομικό στοιχείο Β, από λιμενική κατασκευή ηλικίας 7 ετών
διαφορετικής μελέτης σύνθεσης από την Α, βρίσκεται σε απόσταση 3.8 m από την επιφάνεια της
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θάλασσας (συνεχώς εκτεθειμένο). Στη κατασκευή Γ, γέφυρα οπλισμένου σκυροδέματος ηλικίας 25
ετών, εξετάστηκε τμήμα υποστυλώματος. Σε κάθε δομικό μέλος μετρήσεις της επικάλυψης, και του
προφίλ Cl- έγιναν επί τόπου, ενώ ο (φαινόμενος) συντελεστής διαχυτότητας Cl- υπολογίσθηκε στο
εργαστήριο, με βάση δείγματα που πάρθηκαν από αυτές σύμφωνα με το NT Build 492 (1999). Η
διάρκεια ζωής κατά τη φάση σχεδιασμού τους είχε ορισθεί ως 50 έτη, ενώ η πιθανότητα αστοχίας
(probability of failure) ως 10%, σύμφωνη με τις επισημάνσεις της fib (fib Model Code 2012; fib
bulletin 34 2006). Τα χαρακτηριστικά και συγκεκριμένες ιδιότητές τους αναφέρονται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 2. Αποτελέσματα υπολογιστικών εργαλείων εκτίμησης διάρκειας ζωής κατασκευών
Life-365

Eucon

Duracon

-

1. Προφίλ Cl
Συνολικά Cl- (kg/m3 σκ.) κατά βάθος x (mm)
Επίπεδο συγκέντρωσης Cl- στην επιφάνεια του
χάλυβα έως χρονική στιγμή έναρξης διάβρωσης
Μεταβολή του συντελεστή διαχυτότητας Cl- με
το χρόνο έκθεσης
2. Διάρκεια Ζωής
Χρονική στιγμή έναρξης διάβρωσης (χρόνια)
Διάρκεια ζωής κατασκευής (χρόνια)

3. Άλλοι παράμετροι
Αλλαγή συντελεστή διάχυσης με χρόνο έκθεσης

Συνολικά Cl- (kg/m3 σκ.) κατά
βάθος x (mm)
Ελεύθερα Cl- (kg/m3 διαλ.) κατά
βάθος x (mm)
Δεσμευμένα Cl- (kg/m3 σκ.)
κατά βάθος x (mm)

ΟΧΙ

Διάρκεια ζωής συναρτήσει
απαιτούμενης επικάλυψης
προκειμένου κατασκευή να μην
διαβρωθεί λόγω Cl-

Πιθανότητα έναρξης
διάβρωσης, Αλλαγή
βαθμού αξιοπιστίας έργου
με χρόνο (χρόνια)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά υπό εξέταση δομικών στοιχείων
Επικάλυψη (mm)
Τσιμέντο (kg/m3) / ΙΤ (kg/m3) /
λόγος N/T
Φαινόμενος συντελεστής διάχυσης Cl(x10-12 m2/s)
Cl στην εξωτερική επιφάνεια
(% κ.β. σκυρ.)
Κρίσημη τιμή Cl- (% κ.β. σκυρ.)
Ηλικία κατασκευής κατά εξέταση
(ημέρες)
Διάρκεια ζωής (χρόνια)

A-1
48.3 (5.9)

A-2
48.3 (5.9)

B
60.8 (1.8)

380/19.2/0.45

380/19.2/0.45

400/-/ 0.45

0.948 (0.166)

1.140 (0.162)

1.589 (0.432)

0.555 (0.158)
0.080 (0.010)
2920
8 χρόνια
50

0.828 (0.079)
0.080 (0.010)
2920
8 χρόνια
50

0.518 (0.070)
0.070 (0.010)
2555
7 χρόνια
50

Γ
38 (10)
450/0/0.36

0.85 (0.51)
0.48 (0.15)
0.11 (0.03)
9125
25 χρόνια
75

* Στην παρένθεση αναφέρεται η τυπική απόκλιση SD της συγκεκριμένης τιμής
Αποτελέσματα και Συζήτηση
Η διάρκεια ζωής των εξεταζόμενων δομικών στοιχείων, όπως εκτιμήθηκε από τα τρία υπολογιστικά
εργαλεία απεικονίζεται στο Σχήμα 4. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι το κάθε υπολογιστικό εργαλείο
εκτίμησε διαφορετικά τη διάρκεια ζωής του έργου. Αν και από στατιστικής πλευράς μόνο οι διαφορές
ανάμεσα στις εκτιμήσεις των Life-365 και Eucon φαίνονται να είναι σημαντικές (Πίνακας 4), από
πρακτικής άποψης για το μελετητή μηχανικό η διαπίστωση αυτή είναι άνευ ουσίας. Ο μηχανικός
πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια την ωφέλιμη ή την
απομένουσα διάρκεια ζωής του υπό εξέταση δομικού στοιχείου.
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Σχ. 4 Εκτίμηση διάρκειας ζωής (χρόνια) δομικών στοιχείων ΟΣ λόγω δράσης Cl-.
Πίνακας 4. Ανάλυση διακύμανσης και σημαντικών στατιστικών διαφορών στις εκτιμήσεις διάρκειας
ζωής των υπολογιστικών εργαλείων
Σύγκριση
Duracon - Life 365
Duracon - Eucon
Life 365 - Eucon

Σημαντική Διαφορά
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Fvalue
1.05
3.10
21.1

Fcritical
5.98
5.98
5.98

Εκτίμηση της διάρκειας ζωής μέσω στοχαστικών αναλύσεων σύμφωνα με το Duracon έδειξε ότι
υπάρχει 10% πιθανότητα να ξεκινήσει διάβρωση (οριακή τιμή σύμφωνα με την fib) σε 21, 11, 23 και
9 χρόνια αντίστοιχα για τα υπό εξέταση δομικά στοιχεία Α-1, Α-2, Β και Γ.
Το Life-365, με παρόμοιας μορφής σε κάποιο βαθμό εισαγωγικών δεδομένων με το Duracon σε σχέση
με τον ορισμό του επιθετικού περιβάλλοντος, του φαινόμενου συντελεστή διαχυτότητας Cl- και
παραγόντων που λαμβάνουν υπόψη την μείωση του τελευταίου με τη πάροδο του χρόνου, έδωσε
χαμηλότερες εκτιμήσεις διάρκειας ζωής στα δομικά στοιχεία Α-1 και Β (κατά 33% και 51.3% (από
21.2 σε 14 και από 23 σε 11 χρόνια αντίστοιχα) και σχεδόν παραπλήσιες τιμές στα στοιχεία Α-2 και Γ.
Συγκρίνοντας το εκτιμώμενο προφίλ Cl- του Life-365 με το πραγματικό όπως προέκυψε μέσα από
μετρήσεις (Σχήμα 5), διαπιστώνεται ότι το Life υπερεκτίμησε τη συγκέντρωση τους (έως 33.7% στο
δοκίμιο Α-1 και 36.8% στο δοκίμιο Β), τόσο κοντά στην εξωτερική επιφάνεια, όσο και σε μεγαλύτερο
βάθος, οδηγώντας σε μία εκτίμηση διάρκειας ζωής μικρότερη κατά 33% και 51.3% για τα δοκίμια
αντίστοιχα, σε σχέση με το Duracon, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μελέτες
(Oslakovic et al. 2010). Στο δοκίμιο Α-2 όπου η εκτίμηση του Life ήταν αρκετά κοντά σε αυτή του
Duracon, αν και κατά μέση τιμή η υπερεκτίμηση συγκέντρωσης Cl- ήταν 26.3%, σε βάθος από 10 έως
20 mm από την εξωτερική επιφάνεια μειώθηκε σε 4.3%. Η υποεκτίμηση της διάρκειας ζωής μέσω
Life εξηγείται εν μέρη από μέρος των περιορισμών και παραδοχών του φαινομένου διείσδυσης Clστους οποίους βασίζεται. Η παραδοχή ότι διείσδυση Cl- λαμβάνει χώρα μόνο με διάχυση, η εμπειρική
συσχέτιση του συντελεστή διαχυτότητας μόνο με τον λόγο N/T, και εν τέλει το ότι ο μειωτικός
συντελεστής του φαινομένου της διάχυσης είναι αρκετά πιο συντηρητικός σε σχέση με το Duracon,
είναι αίτια τα οποία αξίζει να σημειωθούν. Προκειμένου να αντισταθμιστούν τα παραπάνω, το Life365 δίνει την επιλογή στο χρήστη να εισάγει τη τιμή του συντελεστή διαχυτότητας που έχει εκτιμήσει
πειραματικά (π.χ. σύμφωνα με NT Build 492). Παρατηρείται (Σχήμα 6) ότι οι εκτιμήσεις του Life με
βάση τον πειραματικό συντελεστή διαχυτότητας συγκλίνουν αρκετά με αυτές του Eucon. Μπορεί
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Συγκέντρωση Cl(κ.β. σκυρ.)

βέβαια δίκαια να επισημάνει κάποιος, ότι ποιο το νόημα να βασιζόμαστε στις εκτιμήσεις ενός
υπολογιστικού εργαλείου εκτίμησης διάρκειας ζωής λόγω διείσδυσης Cl-, όταν δεν είναι σε θέση να
εκτιμήσει την πραγματική διάσταση του φαινομένου διείσδυσης και χρειάζεται υποβοήθηση από το
χρήστη?
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Σχ. 5 Σύγκριση εκτιμώμενων προφίλ Cl- του Life-365 με πειραματικές τιμές (αναφέρονται επίσης η
μέση τιμή υπερεκτίμησης Cl- και σε παρένθεση η ελάχιστη.
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Σχ. 6 Ενσωμάτωση τιμών εκτίμησης διάρκειας ζωής του Life-365 με βάση πειραματικό συντελεστή
διαχυτότητας Cl- (υποβοήθηση χρήστη).
Σε ότι αφορά το Eucon, η πρώτη εικόνα είναι ότι έδωσε μεγαλύτερες τιμές διάρκειας ζωής σε σχέση
με τα υπόλοιπα υπολογιστικά εργαλεία. Σε γενικές γραμμές υποεκτίμησε τη συγκέντρωση Cl-.
Συγκρίνοντας το εκτιμώμενο προφίλ Cl- του δομικού στοιχείου Α-2, με τις πειραματικές τιμές (Σχήμα
7), φαίνεται ότι αν και κοντά στην εξωτερική επιφάνεια η εκτίμηση προσεγγίζει αρκετά καλά τη
πραγματικότητα, οι συγκεντρώσεις Cl- έχουν υποεκτιμηθεί έως 23.2% μέχρι το βάθος των 25 mm.
Εξαίρεση αποτελεί το δομικό στοιχείο Γ, στο οποίο το Eucon έδωσε τη μεγαλύτερη απόκλιση στη
διάρκεια ζωής σε σχέση με τα υπόλοιπα υπολογιστικά εργαλεία, όπου το εκτιμώμενο προφίλ αν και
έχει υπερεκτιμηθεί βρίσκεται πιο κοντά στη μέση τιμή των μετρήσεων από ότι το Life. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι το Eucon είναι το μόνο υπολογιστικό εργαλείο (από αυτά που εξετάστηκαν στη παρούσα
μελέτη) το οποίο λαμβάνει υπόψη τη πραγματική διάσταση της διείσδυσης Cl- στο σκυρόδεμα από
φυσικοχημικής πλευράς, όπου μεταξύ άλλων διαχωρίζεται η δράση των ελεύθερων και δεσμευμένων
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Συγκέντρωση Cl- (% κ.β. σκυρ.)

Cl- και υπολογίζεται ο αποτελεσματικός (και όχι ο φαινόμενος) συντελεστής διαχυτότητας, οι
παρατηρούμενες αποκλίσεις (ειδικά στο δομικό στοιχείο Γ) προκαλούν σύγχυση. Κρίνεται ότι εκ του
αποτελέσματος απαιτείται μία περαιτέρω αξιολόγηση της βαρύτητας των σχετικών παραμέτρων του
και μία ευρέα διαδικασία επιβεβαίωσης των εκτιμήσεων του.
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Σχ. 7 Σύγκριση εκτιμώμενων προφίλ Cl- του Eucon με το Life-365 και πειραματικές τιμές.

Διάρκεια Ζωής (χρόνια)

Λόγω του ότι τα Duracon και Life λαμβάνουν υπόψη τη στατιστική μεταβλητότητα των δεδομένων
(μέσω του είδος κατανομής, τυπικής απόκλισης SD και του συντελεστή διακύμανσης COV,
αντίστοιχα) έγινε περαιτέρω ανάλυση με το Eucon όπου λήφθησαν υπόψη οι οριακές τιμές της
επικάλυψης c των δομικών στοιχείων (c-SD, c+SD). Διαμορφώνεται έτσι (Σχήμα 8) ένα έυρος
οριακών τιμών διάρκειας ζωής μέσω Eucon, εκτιμώμενων με βάση τον αποτελεσματικό συντελεστή
διαχυτότητας χλωριόντων, όπου παρατηρείται ότι προσεγγίζουν σε καλύτερο βαθμό (π.χ. 7.5%
απόκλιση μεταξή 21.2 χρόνια του Dyracon και 22.8 χρόνια του Eucon) τις εκτιμήσεις του Duracon.
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Σχ. 8 Συσχέτιση οριακών τιμών διάρκειας ζωής Eucon με υπόλοιπων υπολογιστικών εργαλείων
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Πιθανότητα Εμφάνισης
Διάβρωσης (%)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενστάσεις έχουν διαπιστωθεί σχετικά με το αν μπορούν να συσχετιστούν
εκτιμήσεις διάρκειας ζωής μεταξύ στοχαστικών και ντετερμινιστικών εργαλείων. Σύμφωνα με την fib
(fib bulletin 53, 2010) μέσω μελέτης ανθεκτικότητας δομικού στοιχείου σε επιθετικό περιβάλλον
χλωριόντων σε τοποθεσία της Βόρειας Ευρώπης, διαπιστώθηκε ότι η ντετερμινιστική εκτίμηση της
απαιτούμενης επικάλυψης προκειμένου η κατασκευή να μην διαβρωθεί κατά της διάρκεια ζωής των
50 ετών, αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα εμφάνισης. Στη περίπτωση που το ρίσκο μειώνεται στο 10%,
μέσω στοχαστικών εκτιμήσεων, απαιτείται μεγαλύτερη επικάλυψη (από 34.1 mm σε 48.6). Άρα από
πλευράς στοχαστικών αναλύσεων, η ντετερμινιστική εκτίμηση της διάρκειας ζωής ενός δομικού
στοιχείου έμμεσα μπορεί να συσχετιστεί με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης της διάβρωσης. Αυτό
εν μέρει παρατηρείται και στη παρούσα μελέτη όπου φαίνεται ότι οι ντετερμινιστικές εκτιμήσεις
διάρκειας ζωής εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα διάβρωσης (Σχήμα 9) από 27% έως 43%.
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Σχ. 9 Συσχέτιση εκτιμήσεων διάρκειας ζωής ντετερμινιστικών εργαλείων με πιθανότητα εμφάνισης
διάβρωσης
Εν κατακλείδι το κάθε υπολογιστικό εργαλείο έδωσε τη δική του διαφορετική εκτίμηση διάρκειας
ζωής για κάθε υπό εξέταση δομικό έργο παρά το ότι αυτά υπόκεινται στο ίδιο επιθετικό περιβάλλον.
Το Life υπερεκτίμησε τη συγκέντρωση Cl- ενώ το Eucon αν και έδειξε μία μικρή υποεκτίμηση (ενώ
προσέγγιζε αρκετά καλά την αρχική συγκέντρωση) μέχρι το βάθος των 25 mm, έδωσε μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής σε σχέση με το Duracon (εκτός του στοιχείου Β). Όταν στο Life χρησιμοποιήθηκαν οι
πειραματικές τιμές του συντελεστή διαχυτότητας, οι εκτιμήσεις ήρθαν στα πλαίσια των Duracon και
Eucon (στα στοιχεία Α-1 και Β). Επίσης όταν στο Eucon λήφθηκε υπόψη η τυπική απόκλιση της
επικάλυψης, δημιουργήθηκε ένα κατώτατο εύρος τιμών διάρκειας ζωής, που μπορεί να ληφθεί σαν η
χειρότερη περίπτωση, κοντινές με αυτές του Duracon σε όλες τις περιπτώσεις.
Κοινή διαπίστωση? Σαφώς υπάρχει πρόβλημα ανθεκτικότητας λόγω του ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής
της κατασκευής από 50 χρόνια που θεωρήθηκε κατά τη φάση σχεδιασμού στην καλύτερη περίπτωση
έχει μειωθεί στο μισό, ενώ στη χειρότερη έως και 77% (Σχήμα 8) καθώς και λόγω (δεδομένου της
ηλικίας των κατασκευών) η απομένουσα διάρκεια τους είναι αρκετά μικρή. Για παράδειγμα στο
δομικό στοιχείο Α-1 ηλικίας 8 ετών, η απομένουσα διάρκεια ζωής είναι 13.2 χρόνια (Duracon), 6.2
(Life), 17.7 (Life με πειραματικό συντελεστή διαχυτότητας), 21.6 (Eucon) και 14.8 (Eucon με
επικάλυψη-SD), ενώ του στοιχείου Β είναι 16, 4.2, 17.3, 17.4 και 12.5 χρόνια αντίστοιχα.
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Προβλήματα και Προοπτικές
Για ποιο λόγο όμως να υπάρχει αυτή η απόκλιση στις εκτιμήσεις διάρκειας ζωής των υπολογιστικών
εργαλείων? Τα αίτια μπορούν να αναζητηθούν στη φύση των εργαλείων αυτών. Το πρόβλημα ξεκινά
με την αρχική τους παραμετροποίηση κατά τη διαδικασία εισαγωγής των δεδομένων του υπό εξέταση
δομικού στοιχείου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το κάθε εργαλείο προσεγγίζει τις
περιβαλλοντικές συνθήκες έκθεσης και τη κατασκευή διαφορετικά (όπως διακρίνεται από τα
δεδομένα στο Πίνακα 1). Για παράδειγμα, δεν υπάρχει ακόμα κοινή αποδεκτή αντιμετώπιση στο πως
θα εκφραστούν οι συγκεντρώσεις Cl-, αν θα ληφθεί υπόψη η θερμοκρασία ή στο ποιες ιδιότητες της
κατασκευής και μελέτης σύνθεσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή
παραμετροποίηση των φυσικοχημικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο σκυρόδεμα. Ορισμένοι
βασίζονται (λανθασμένα, λόγω του ότι απλοποιούν κατά πολύ τον μηχανισμό διείσδυσης Cl-) στον
απλό νόμο του Fick και στον φαινόμενο συντελεστή διαχυτότητας, ενώ άλλοι προτείνουν πιο
επιστημονικά σωστά λύσεις. Ακόμα και ο τρόπος υπολογισμού καθώς και η έκφραση της διάρκειας
ζωής διαφέρει. Η διάρκεια ζωής θα εκφράζεται σύμφωνα με την πιθανότητα υπέρβασης κάποιου
σεναρίου φθοράς ή σε σχέση με την απαιτούμενη επικάλυψη προκειμένου η κατασκευή να μην
διαβρωθεί? Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω των διαφορετικών προσεγγίσεων στη παραμετροποίηση και
προσομοίωση της διείσδυσης Cl- στα υπολογιστικά εργαλεία εκτίμησης διάρκειας ζωής, που οδηγούν
σε διαφορετικά αποτελέσματα, τίθεται σοβαρό θέμα αξιοποίησης και ευρείας αποδοχής τους.
Καλείται λοιπόν ο μελετητής μηχανικός, μέσα σε αυτό το όχι και τόσο ξεκάθαρο τοπίο, να βασιστεί
σε ένα από αυτά για το σχεδιασμό κάποιας κατασκευής, πέρα από τα όρια της μεθόδου «deemed-tosatisfy». Θα πρέπει να καταφύγει σε ένα επιβεβαιωμένο φυσικοχημικό ντετερμινιστικό εργαλείο? Θα
πρέπει να λάβει υπόψη του στοχαστικές έννοιες προσδιορισμού της πιθανότητας υπέρβασης ενός
συγκεκριμένου επιπέδου αξιοπιστίας (που θεωρείται και το πιο αξιόπιστο σύμφωνα με την fib, Σχήμα
10)?

Σχ. 10 Σχέση ευκολείας στη χρήση και ακρίβειας αποτελεσμάτων μεθόδων σχεδιασμού
ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ.
Η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Σαφώς το να απευθυνθεί σε ένα υπολογιστικό μοντέλο το οποίο
υποεκτιμά τη διάρκεια ζωής, εμπεριέχει κινδύνους. Επιτάσσεται λοιπόν η ανάγκη για μία αποδεκτή
ευρέως από την επιστημονική κοινότητα διαδικασία σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ,
όπου η εκτίμηση της διάρκειας ζωής θα γίνεται μέσω κοινά ορισμένων παραμέτρων και
επιβεβαιωμένων φυσικοχημικών διαδικασιών και λύσεων.
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Απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα προσπαθεί να δώσει ο νέος κανονισμός (fib Model Code, 2012)
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέματος (fib), όπου η διαδικασία σχεδιασμού ανθεκτικότητας
κατασκευών έρχεται κατά κάποιο τρόπο στα μέτρα του δομικού σχεδιασμού. Η εκτίμηση της
διάρκειας ζωής της κατασκευής, που εισέρχεται σαν παράμετρος σχεδιασμού, συνιστάται να γίνεται
στοχαστικά, μέσω του γενικότερου ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας (δράση Sd < αντίσταση Rd),
βασισμένη στην φιλοσοφία σχεδιασμού κατασκευών έναντι υπέρβασης (ή όχι) συγκεκριμένων
οριακών καταστάσεων λειτουργικότητας (ΟΚΛ) ή αστοχίας (ΟΚΑ), με όρους ανθεκτικότητας, (π.χ.
αποπαθητικοποίηση του χάλυβα οπλισμού μπορεί να οριστεί σαν ΟΚΛ, ενώ αστοχία λόγω διάβρωσης
σαν ΟΚΑ), για συγκεκριμένο επίπεδο αξιοπιστίας. Με αυτόν τον τρόπο η απόδοση της κατασκευής,
όπως αυτή ορίζεται κατά την διάρκεια της μελέτης ανθεκτικότητας κάτω από ένα επιθετικό εξωγενή
παράγοντα προδιαγράφεται μέσω της εξασφάλισης συγκεκριμένων απαιτήσεων (αντίστασης,
λειτουργικότητας, ανθεκτικότητα σε διάρκεια και ευρωστίας), οι οποίες αποτελούν τις συνιστώσες
αξιοπιστίας της κατασκευής. Λαμβάνοντας υπόψη τις αιτίες, την μορφή και τον τρόπο επίτευξης της
οριακής κατάστασης καθώς και τις πιθανές συνέπειες αστοχίας, ορίζονται κατηγορίες αξιοπιστίας
(RC1, RC2, RC3) που εξ’ ορισμού συναρτώνται με διαφορετικό επίπεδο συνεπειών σε περίπτωση
υπέρβασης της εξεταζόμενης οριακής κατάστασης. Αυτές οι κατηγορίες αξιοπιστίας εκφράζονται
πιθανοτικά μέσω του συντελεστή (ή δείκτη) αξιοπιστίας β. Ανάλογα με την κατηγορία αξιοπιστίας και
το είδος της οριακής κατάστασης (ΟΚΛ ή ΟΚΑ) προβλέπονται ελάχιστες τιμές του συντελεστή β, που
αντιστοιχούν σε μία πιθανότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης οριακής κατάστασης, η οποία βάση
της γενικευμένης ανίσωσης ασφαλείας δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί.
Αν και η παραπάνω μέθοδος σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών ΟΣ μπορεί να προσδώσει
έγκυρες εκτιμήσεις, δεν είναι τόσο εύκολο να χρησιμοποιηθεί (για λόγους που έχουν είδη
προαναφερθεί). Ενστάσεις έχουν εκφραστεί όσον αφορά το πως παρουσιάζεται στους σχετικούς
κανονισμούς το σύστημα διαχείρισης αξιοπιστίας, διαδικασία κατά την οποία επιλέγεται η τιμή του
συντελεστή β. Τίθεται λοιπόν το θέμα, πως η όλη διαδικασία μπορεί να απλοποιηθεί χωρίς όμως να
χάσει σε ακρίβεια. Ποια είναι λοιπόν η επόμενη ημέρα? Πως διαμορφώνονται οι ανάγκες του
σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών?
Η λύση έγκειται στην αξιοποίηση επιβεβαιωμένων φυσικοχημικών ντετερμινιστικών υπολογιστικών
εργαλείων με στοχαστικές παραμέτρους, με άλλα λόγια στη χρησιμοποίηση ημι-στοχαστικών
προσεγγίσεων εκτίμησης διάρκειας ζωής. Σε μία τέτοια μέθοδο η αβεβαιότητα της μέτρησης και
υπολογισμού των όποιων παραμέτρων αντισταθμίζεται με την υιοθέτηση συντελεστών ασφαλείας
ενσωματωμένους σε ένα επιβεβαιωμένο φυσικοχημικό ντετερμινιστικό εργαλείο, όπως έχει
διατυπωθεί και αποδειχθεί πειραματικά για τη δράση της ενανθράκωσης (fib bulletin 34 2006). Αυτό
είναι το ζητούμενο για το σχεδιασμό ανθεκτικότητας λόγω δράσης χλωριόντων.
Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει πρώτα να διευθετηθούν μία σειρά δράσεων που
στόχο έχουν να εναρμονίσουν τις διαφορετικής προσεγγίσεις εκτίμησης διάρκειας ζωής κατά τη
διαδικασία σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών. Το πρώτο βήμα είναι η συμφωνία όσον αφορά
τη κοινή αντιμετώπιση της κατασκευής και του επιθετικού περιβάλλοντος. Αν και οι εξωτερικές
επιθετικές δράσεις υπαίτιες για τη διάβρωση του οπλισμού έχουν μελετηθεί διεξοδικά και είναι
γνωστές οι φυσικοχημικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο σκυρόδεμα αλλά και η βαρύτητα των
σχετικών παραμέτρων, δεν υπάρχει ακόμα ομοφωνία στα δεδομένα των υπολογιστικών εργαλείων.
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Θεωρείται αναγκαίο λοιπόν να υιοθετηθεί μία κοινή πλατφόρμα όσον αφορά το ποιες παράμετροι
ιδιοτήτων κατασκευής (μελέτη σύνθεσης, ηλικία, γεωμετρία) και περιβάλλοντος (π.χ. τύπος και
μονάδες Cl-, θερμοκρασία, κλπ.) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ειδικά για το επιθετικό περιβάλλον η
δημιουργία βάσεων δεδομένων με τα κύρια επιθετικά αίτια ανά περιοχή (π.χ. επίπεδο CO2, υγρασία,
ετήσια και μηνιαία μέση θερμοκρασία, συγκέντρωση Cl- στην εξωτερική επιφάνεια παράκτιων
δομικών στοιχείων) θα βοηθούσε σημαντικά. Θα πρέπει επίσης να οριοθετηθεί ο τρόπος έκφρασης
και υπολογισμού των φυσικοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα λόγω διείσδυσης Cl- στο
σκυρόδεμα και του συντελεστή διαχυτότητας. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα όσον αφορά το τι (και
πως) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη θα είναι ξεκάθαρη. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει μία γενικευμένη
δράση επιβεβαίωσης των όποιων φυσικοχημικών υπολογιστικών εργαλείων (σεβόμενα τα παραπάνω)
μέσω τόσο εργαστηριακών πειραματικών αποτελεσμάτων, όσο (και κυρίως) αποτελεσμάτων μετά από
μακροχρόνια έκθεση πεδίου. Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν υπό την
αιγίδα κάποιας σχετικής διεθνούς επιτροπής (fib, BCA) ή στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Έχοντας υλοποιήσει τα παραπάνω, οι ακόλουθες ενέργειες κρίνονται σκόπιμες προκειμένου ο
σχεδιασμός ανθεκτικότητας βασιζόμενος στην εκτίμηση διάρκειας ζωής μέσω της ημι-στοχαστικής
μεθόδου να γίνει κοινά αποδεκτή: α) ξεκάθαρος ορισμός οριακών καταστάσεων αστοχίας και
λειτουργικότητας με όρους ανθεκτικότητας, ανάλογα με το τύπο του επιθετικού περιβάλλοντος, β)
απλοποίηση και περαιτέρω παραμετροποίηση του συστήματος διαχείρισης αξιοπιστίας κατασκευών
ΟΣ και ορισμός σχετικών συντελεστών ασφαλείας, ξ) υιοθέτηση των διαδικασιών σχεδιασμού
ανθεκτικότητας κατασκευών, προτεινόμενες από την fib, στα πλαίσια των Ευρωκοδίκων και
επεξεργασία/οριοθέτιση από την κάθε Εθνική αρχή των παραπάνω παραμέτρων.
Συμπεράσματα
Δεδομένης της πρόωρης υποβάθμισης της διάρκειας ζωής κατασκευών ΟΣ, ώθηση πρέπει να δοθεί
στην ανάπτυξη και καθιέρωση του σχεδιασμού ανθεκτικότητας πέρα από τα όρια της μεθόδου
«deemed-to-satisfy». Ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη διαδικασία έχουν τα μαθηματικά
προσομοιώματα εκτίμησης διάρκειας ζωής σκυροδέματος. Αν και υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα, λόγω
των διαφορετικών τους αρχών λειτουργίας, προσεγγίσεων στην αρχική τους παραμετροποίηση και
στην εξομοίωση του τρόπου διείσδυσης των Cl- στο σκυρόδεμα, δύναται να οδηγήσουν σε
διαφορετικές εκτιμήσεις διάρκειας ζωής για το ίδιο υπό εξέταση δοκίμιο/περιβάλλον (όπως
αναδεικνύεται σε αυτή τη μελέτη) και δημιουργούν μία εικόνα σύγχυσης στο μελετητή μηχανικό.
Αναλύοντας τα αποτελέσματα τους και διερευνώντας τους λόγους για αυτή τη διαπίστωση, στη
παρούσα μελέτη προτείνεται μία διαδικασία σχεδιασμού ανθεκτικότητας κατασκευών όπου η
διάρκεια ζωής της κατασκευής εισέρχεται άμεσα σαν παράμετρος σχεδιασμού. Η εκτίμηση της
δύναται να γίνει μέσω ημι-στοχαστικών λύσεων, γεφυρώνοντας έτσι της όποιες διαφορές ανάμεσα
στη ντετερμινιστική και στοχαστική καθαρά εκτίμηση της. Με αυτό το σκεπτικό προτείνονται
ξεκάθαρες ενέργειες που στοχεύουν στη καθιέρωση αυτής της διαδικασίας.
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