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Εκτενής περίληψη.
Η διάβρωση των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος λόγω της διείσδυσης χλωριόντων είναι ο
σημαντικότερος μηχανισμός μείωσης του ωφέλιμου χρόνου ζωής των κατασκευών παγκοσμίως.
Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, το ετήσιο κόστος επισκευών των κατασκευών οπλισμένου
σκυροδέματος που έχουν υποστεί διάβρωση λόγω χλωριόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται
στα 400.000.000 δολάρια, ενώ το ετήσιο κόστος επισκευών των κατασκευών οπλισμένου
σκυροδέματος που έχουν υποστεί διάβρωση από οποιοδήποτε περιβαλλοντικό παράγοντα παγκοσμίως
ανέρχεται σε ένα δις δολάρια. Το ετήσιο κόστος επισκευών θα αυξάνεται συνεχώς κατά τα επόμενα
χρόνια, λόγω της γήρανσης των κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, ένα σημαντικό ποσοστό των
οποίων έχει ανεγερθεί κατά τις δεκαετίες 1950-1980.
Το κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί για μία επιτυχημένη και ολοκληρωμένη επισκευή
παρουσιάζεταιστο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1504. Σύμφωνα με το πρότυπο για την επίτευξη του ίδιου
στόχου μπορούν να ακολουθηθούν διαφορετικές αρχές και μέθοδοι, με συνδυασμό διαφορετικών
υλικών. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα διαφορετικών
μεθόδων και υλικών που χρησιμοποιούνται για την επισκευή κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος
που έχουν υποστεί βλάβη λόγω διάβρωσης του οπλισμού τους. Συγκεκριμένα, παρασκευάστηκαν 45
υποστυλώματα διαστάσεων 320Χ200Χ200 (mm) τα οποία, αφού υποβλήθηκαν σε καθεστώς
επιταχυνόμενης διάβρωσης, επισκευάστηκαν με χρήση διαφορετικών υλικών, όπως αυτά
περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ1504. Μετά την επισκευή τα δοκίμια υποβλήθηκαν εκ νέου
στο ίδιο σενάριο επιταχυνόμενης διάβρωσης. Καθ’ όλο το διάστημα τόσο της πρώτης όσος και της
δεύτερης φάσης του πειράματος σε όλα τα δοκίμια λαμβάνονταν μετρήσεις δυναμικού διάβρωσης
(Vmv) και έντασης του ρεύματος διάβρωσης (icor) προκειμένου να καταγραφεί η απώλεια μάζας των
εγκιβωτισμένων οπλισμών.
Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτώ,ν εξάγεται το συμπέρασμα ότι η πλέον αποδοτική
μέθοδος επισκευής είναι ο συνδυασμός θυσιαζόμενων ανοδίων και εξωτερικής βαφής με κρέμα
υδροφοβικού εμποτισμού. Ιδιαίτερα αποτελεσματική όμως υπήρξε η προληπτική επισκευή με
υδροφοβικό εμποτισμό η οποία έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση του 40% της πρώτης φάσης
διάβρωσης. Τα δοκίμια αυτά δεν υπέστησαν ρωγμές, δεν επισκευάστηκαν και μετά το τέλος και της
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δεύτερης φάσης της επιταχυνόμενης διάβρωσης παρουσίασαν συγκριτικά την μικρότερη απώλεια
μάζας μεταξύ όλων των δοκιμίων που παρασκευάστηκαν και επισκευάστηκαν στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας.

Σχήμα 1: Δοκίμιο οπλισμένου σκυροδέματος α) μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διάβρωσης
(αριστερά) και β) μετά την επισκευή του (δεξιά).
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