Συσχέτιση των περιβαλλόντικών συνθηκών XS και της
βλάβης διάβρωσης του B500c
Correlation of XS environmental conditions and corrosion
damage of the B500c steel bar category
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η δράση του επιθετικού παράκτιου περιβάλλοντος στις κατασκευές,
σε συνδυασμό με την έντονη σεισμικότητα και την απουσία προγραμματισμένων
επισκευαστικών δράσεων, μπορεί να αποβεί καταστροφική. Παρά το γεγονός ότι οι
συνέπειες της βλάβης διάβρωσης είναι γνωστές τόσο ως προς τη μηχανική απόκριση
του υλικού του χάλυβα όσο και ως προς τις δυνάμεις του δεσμού συνάφειας, η
ποσοτικοποίηση τους στα δομικά στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος παραμένει
περίπλοκη. Η αδυναμία αυτή, συνδέεται στενά με την καθυστέρηση ένταξης της
διαβρωτικής δράσης στους ισχύοντες κανονισμούς επεμβάσεων.
Η μελέτη των συνεπειών βλάβης διάβρωσης επιβάλει εφαρμογή μεθόδων ταχείας
προσομοίωσης και αναπαραγωγής του φαινομένου όπως είναι η επιταχυνόμενη
ηλεκτροδιάβρωση στην παρούσα εργασία. Παράμετροι που εξετάστηκαν και
επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα της βλάβης είναι: Το μέγεθος της
επιβαλλόμενης πυκνότητας ρεύματος, οι περιβαλλοντικές συνθήκες (wet και wet/dry)
καθώς και το μέγεθος της εκτιθέμενης επιφάνειας των δοκιμίων. Τα αποτελέσματα
που προέκυψαν απέδειξαν ότι οι χαμηλές πυκνότητες ρεύματος προσεγγίζουν
περισσότερο τις συνθήκες περιβάλλοντος, δίχως να προκαλούν περαιτέρω μηχανική
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υποβάθμιση στο υλικό. Επιπλέον, η έκθεση των δοκιμίων σε κύκλους (υγρού /
ξηρού), συνιστά ρεαλιστική προσέγγιση των φυσικών συνθηκών περιβάλλοντος.
Επίσης, επιβεβαιώθηκε ότι το μέγεθος της εκτιθέμενης επιφάνειας των δοκιμίων
επηρεάζει σημαντικά την ποσότητα βλάβης διάβρωσης, καθώς τα δείγματα μικρού
μήκους (μικρές επιφάνειες) παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση χλωριόντων και
κατ' επέκταση εντονότερη τοπική βλάβη.
ABSTRACT :
The influence of the aggresive coastal environment and the intense seismicity of
certain areas can be devastating for the structures, especially in absence of scheduled
repairing actions. Corrosion consequences on both steel and bonding stresses are
widely known. However, it is difficult to quantify the damage on the various
reinforced concrete structural elements and this is because corrosion factor is not
predicted by the existing standards. Studying the effects of corrosion damage,
requires the application of rapid simulation and reproduction methods, such as the
accelerated electrochemical corrosion. Laboratory electrochemical corrosion has been
used for the goals of the present study as well. In the present study certain parameters
that determine the degree of the corrosion damage were examined: current density
values, environmental conditions (wet/dry cyclic corrosion) and the size of the
exposed surface of the specimens.
According to the experimental results, low values of current densities are closer to the
ambient conditions, without causing any further mechanical degradation to the
material. In addition, the exposure of the specimens to wet/ dry (cycles) corrosion,
constitutes a realistic approach to natural environmental conditions. It has also been
confirmed that the size of the exposed surface of the specimens has a great impact on
the degree of the corrosion damage, as short samples (small surfaces) exhibit
increased chloride concentration, which results in more intense local damage.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως είναι γνωστό, στις παράκτιες περιοχές, μεγάλο μέρος του κτηριακού
αποθέματος υπόκειται τις συνέπειες του επιθετικού θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η
συγκεκριμένη αυτή βλάβη διάβρωσης του σιδηροoπλισμού, συνδυασμένη και με
άλλους παράγοντες όπως είναι η υψηλή σεισμικότητα, οι εκπομπές ρύπων λόγω
κυκλοφοριακού φόρτου (συνήθως) απουσία προγραμματισμένων επισκευαστικών
δράσεων στις κατασκευές, μπορεί να αποβούν καταστροφικές. Παρά το γεγονός ότι
τα φαινόμενα υποβάθμισης των κατασκευών λόγω διάβρωσης του σιδηροοπλισμού
είναι γνωστά, ωστόσο μόλις τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα
ασχολήθηκε σοβαρά (Papadakis V.G 1999)(Capozucca R.1995)(Diamond S.E.
1986)(Alvarez M.G. 1984)(Fang C. 2004)(Ibrahim I.M. 1993)(Cairns J.
2005)(Apostolopoulos C.A. 2005)(Αποστολόπουλος Χ. 2006). Η βλάβη διάβρωσης
του σιδηροοπλισμού λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων αποτελεί έννοια κρίσιμη

καθώς συνδέεται τόσο με την μηχανική απόκριση του υλικού του χάλυβα όσο και με
την απομείωση των δυνάμεων δεσμού συνάφειας (χάλυβα- σκυροδέματος). Για τους
λόγους αυτούς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προβλέψιμης απόκρισης τού
σιδηροοπλισμού οπλισμένου σκυροδέματος B500c που παράγεται σύμφωνα με την
προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1421. Δεδομένων των ανωτέρω και ενώ η σημασία της βλάβης
διάβρωσης είναι αναγνωρισμένη, εντούτοις, λόγω της πολυπλοκότητας
ποσοτικοποίησης της, οι επιπτώσεις της στην υποβάθμιση των κατασκευών δεν
προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.
Η μελέτη δε και η εκτίμηση των συνεπειών της βλάβης επέβαλε την ταχεία
προσομοίωσή της μέσω εργαστηριακής αναπαραγωγής, υπό τις εκάστοτε επιθυμητές
περιβαλλοντικές συνθήκες. Εκτός της μεθόδου εργαστηριακής αλατονέφωσης, στις
δημοφιλείς μεθόδους συγκαταλέγεται και η ηλεκτροδιάβρωση παρότι για την μέθοδο
αυτή δεν υπάρχουν παγιωμένες και αποδεκτές προδιαγραφές (ακριβείς συνθήκες και
τιμές επιβαλλόμενης πυκνότητας ρεύματος ανά περίπτωση επιθυμητού
περιβάλλοντος έκθεσης). Αρκετοί ερευνητές (Andrade C. 2001)(Alonso C.
1998)(Malumbela G. 2012), αναφέρονται σε εφαρμογές τους με επιβολή χαμηλής
πυκνότητας ρεύματος (μεταξύ 0.1 και 10 μA/cm2, που ενίοτε φθάνει τα 100 μA/cm2)
καθώς προσομοιάζεται ικανοποιητικά η αυθόρμητη φυσική διάβρωση. Το
συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τα πειραματικά αποτελέσματα μελετών (El
Maddawy T. 2003)(Malumbela G. 2010a)(Mangat P.S. 1999)( Malumbela G. 2010b)(
Alonso C. 1998) που πραγματοποιήθηκαν σε υψηλότερες πυκνότητες ρεύματος και
οδήγησαν σε έντονη μηχανική υποβάθμιση των δοκιμίων, γεγονός που δεν
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Παρόλα ταύτα, ακόμη και σήμερα, η
θεωρητική εκτίμηση της απώλειας μάζας των δοκιμίων πραγματοποιείται σε
συνθήκες wet υπό συνεχή επιβολή ρεύματος μέσω του Ν Faraday, Εξίσωση (1).
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Στην κατεύθυνση της πρόβλεψης και της εκτίμησης της βλάβης διάβρωσης του
σιδηροοπλισμού B500c μέσω πειραματικών δοκιμών και εργαστηριακών δεδομένων,
το Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
διεξάγει μια εκτεταμένη συνεχιζόμενη έρευνα. Στο πλαίσια δε της παρούσας
εργασίας πραγματοποιήθηκε προσομοίωση των συνθηκών παράκτιας φυσικής
διάβρωσης μέσω διάταξης ηλεκτροδιάβρωσης. Εξετάστηκαν παράμετροι που
επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα της βλάβης, όπως είναι η εφαρμοζόμενη
πυκνότητα ρεύματος, οι συνθήκες (wet και wet/dry) καθώς και το μέγεθος της
επιφάνειας των δοκιμίων. Όπως προέκυψε και από πρόσφατες ερευνητικές μελέτες, η

τελευταία αυτή παράμετρος, διαφοροποιεί σημαντικά το βαθμό της επερχόμενης
βλάβης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗΣ
Έπειτα από μια μακρά πορεία στην διάβρωση του χάλυβα σιδηροοπλισμού μέσω
επιταχυνόμενης αλατονέφωσης, εισήχθη και η μέθοδος ηλεκτροδιάβρωσης. Το
σύστημα αυτό αποτελείται από ένα τροφοδοτικό GEN 100-15 (100V-15 A), 20
κελιά υποδοχής (4*20=80) δοκιμίων, μια δεξαμενή χωρητικότητας 300Lt και ένα
ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματισμού. Στο σύστημα, δίνεται δυνατότητα λειτουργίας
του με παράλληλη επιβολή ηλεκτρικού ρεύματος τόσο σε κατάσταση υγρού (wet) όσο και με εναλλαγή υγρού και ξηρού περιβάλλοντος (wet/dry), προσεγγίζοντας
ποικίλες συνθήκες φυσικής διάβρωσης. Μέσω του ηλεκτρονικού προγραμματισμού
επιτυγχάνεται η αυτόματη πλήρωση και κένωση των δοχείων σε χρονικά διαστήματα
που καθορίζονται κατά βούληση. Σχετική είναι η Σχήμα 1 όπου παρουσιάζεται
μέρος του συστήματος που εγκαταστάθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας- Αντοχής
των Υλικών.

Σχήμα 1. Σύστημα ηλεκτροδιάβρωσης

Στην Σχήμα 2, παρουσιάζεται η γεωμετρία των κελιών του συστήματος. Έκαστο από
αυτά, περιλαμβάνει 2 βάσεις οι οποίες λειτουργούν ως οδηγοί για τα υπό διάβρωση

δοκίμια, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή μεταξύ τους απόσταση (μη επαφή) και
μία κάθοδος (Σχήμα 3) η οποία παραμένει αδρανής, επιτρέποντας να αναπτυχθεί το
επιθυμητό κύκλωμα, διάβρωσης του χάλυβα.

Σχήμα 2. Γεωμετρία κελίου.

Σχήμα 3. Συνδεσμολογία δοκιμίων.

Με σκοπό την αξιοπιστία και την επαναληψιμότητα των πειραμάτων διάβρωσης και
έπειτα από την ολοκλήρωση αρκετών δοκιμών και την εξέταση αρκετών
παραγόντων, ορίσθηκαν οι ακόλουθοι παράμετροι:
•
Με στόχο την καλύτερη προσέγγιση του περιβάλλοντος (εναλλαγή υγρού και
ξηρού), η διάβρωση πραγματοποιήθηκε σε ημερήσιους κύκλους (διαβροχής/
ξήρανσης), κάθε ένας από τους οποίους περιλαμβάνει 8 ώρες παραμονής των
δοκιμίων εντός του διαλύματος (5% NaCl) με ταυτόχρονη επιβολή του
επιθυμητού ρεύματος και 16 ώρες ξήρανσης, η οποία ταυτίστηκε με την
παύση επιβολής ρεύματος.
•
Οι συνδέσεις των δοκιμίων πραγματοποιήθηκαν εν παραλλήλω, με τη χρήση
ξεχωριστού καλωδίου ανά δείγμα, με καλώδια ίδιου τύπου καθώς και ίδιου
μήκους.
•
Το ηλεκτρόδιο καθόδου τοποθετήθηκε κεντροβαρικά, ισαπέχοντας από κάθε
δοκίμιο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Για τη συσχέτιση βλάβης διάβρωσης και (της εκτιθέμενης επιφάνειας)
σιδηροοπλισμού, οργανώθηκαν αρχικά 5 σειρές μεγάλου μήκους δοκιμίων.
Συγκεκριμένα, προετοιμάσθηκε μία σειρά των 12 δοκιμίων ονομαστικής διαμέτρου
Φ16 και τέσσερις επιπλέον σειρές των 12 δοκιμίων, ονομαστικής διαμέτρου Φ12,
κατηγορίας χάλυβα B500c, οι οποίες διαβρώθηκαν σε 4 διαφορετικούς χρόνους (3
δοκίμια ανά χρόνο έκθεσης μήκους μεταξύ 480-500mm). Προκειμένου δε να
επιβληθεί η ίδια πυκνότητα ρεύματος σε όλα τα δοκίμια (υπό το ίδιο ρεύμα), σε κάθε
περίπτωση ορίσθηκε, ισοδύναμη επιφάνεια διαβροχής-έκθεσης στον ηλεκτρολύτη.
Συγκεκριμένα, σε κάθε δοκίμιο τέθηκε προς διάβρωση επιφάνεια μήκους 250mm,
ενώ το υπόλοιπο τμήμα καλύφθηκε με κερί (Σχήμα 4). Πριν το κέρωμα, μετρήθηκε
το ακριβές μήκος και η μάζα κάθε δείγματος ώστε να καταστεί εφικτός ο
υπολογισμός της απώλειας μάζας.

Σχήμα 4. Προετοιμασία μεγάλου μήκους δοκιμίων

Πέραν όμως της παραμέτρου της επιβαλλόμενης πυκνότητας ρεύματος, εξετάσθηκε
και η επίδραση του μήκους των δοκιμίων στη διαμόρφωση της βλάβης διάβρωσης.
Ειδικότερα, παράλληλα με τα προαναφερθέντα, οργανώθηκαν ακόμα δύο σειρές
δοκιμίων ονομαστικής διαμέτρου Φ12 και ίδιας κατηγορίας χάλυβα, αποτελούμενες
από 15 δείγματα έκαστη (τρία δοκίμια ανά χρόνο έκθεσης), το μήκος των οποίων
αυτή τη φορά κυμαινόταν μεταξύ 64-65mm, όπου το εκτιθέμενο στη διάβρωση
τμήμα ήταν μήκους 50mm.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Mε σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων απώλειας μάζας του B500c με βάση το
θεωρητικό μοντέλο Faraday, αρχικά επιβλήθηκε συνεχές ρεύμα πυκνότητας

5mA/cm2 στη σειρά δοκιμίων ονομαστικής διαμέτρου Φ16. Από το Σχήμα 5,
προέκυψε σχεδόν απόλυτη σύγκλιση μεταξύ των θεωρητικών τιμών και
πειραματικών αποτελεσμάτων. Προς επιβεβαίωση της σύγκλισης αυτής,
ανεξαρτήτως πυκνότητας ρεύματος, επιβλήθηκε συνεχές ρεύμα 0.5mA/cm2 για
τέσσερις διαφορετικούς χρόνους έκθεσης, στα δοκίμια μίας εκ των σειρών Φ12. Στη
συνέχεια, για λόγους σύγκρισης, σε μια αντίστοιχη σειρά δοκιμίων Φ12, επιβλήθηκε
κυκλικά (συνθήκες εναλλαγής υγρού/ξηρού περιβάλλοντος) η ίδια πυκνότητα
ρεύματος, για τους ίδιους χρόνους έκθεσης. Η απόκλιση μεταξύ των πειραματικών
αποτελεσμάτων των δύο σειρών Φ12 είναι προφανής (Σχήμα 6), ενώ ταυτόχρονα
επιβεβαιώνεται η σύγκλιση των απωλειών μάζας μεταξύ της συνεχούς επιβολής
ρεύματος και του Νόμου Faraday.

Σχήμα 5. Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων (συνεχές ρεύμα πυκνότητας 5mA/cm2) με
τα αντίστοιχα θεωρητικά βάσει του Νόμου του Faraday.
Σχήμα6. Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων (συνεχές και κυκλικό ρεύμα πυκνότητας
0,5mA/cm2 ) με τα αντίστοιχα θεωρητικά βάσει του Νόμου του Faraday.

Παρά την εμφανή συμφωνία των αποτελεσμάτων των σειρών που διαβρώθηκαν υπό
συνεχές ρεύμα με το θεωρητικό μοντέλο του Faraday, εντούτοις, οι πειραματικές
περιβαλλοντικές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες πραγματικές
συνθήκες, καθώς η πλειονότητα των διαβρωτικών φαινομένων ερμηνεύεται κυρίως
μέσω των κυκλικών μεταβολών της ατμοσφαιρικής υγρασίας και η προκαλούμενη
βλάβη διάβρωσης, οξείνεται με την αύξηση του αριθμού των κύκλων. Με βάση το
γεγονός αυτό, στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η προσομοίωση των συνθηκών
διάβρωσης σε επαναλαμβανόμενους κύκλους.

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο Νόμος του Faraday αναφέρεται σε συνθήκες διαρκούς
επιβολής ρεύματος, προκύπτει μια σημαντική απόκλιση μεταξύ θεωρητικών και
πειραματικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εναλλαγή συνθηκών
επιβολής ρεύματος ή μη. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας ακόμα δύο σειρές
δοκιμίων B500c, ονομαστικής διαμέτρου Φ12, διαβρώθηκαν σε κυκλικές μεταβολές
υπό 2 διαφορετικές πυκνότητες ρεύματος, 1mA/cm2 και 10mA/cm2. Στον Πίνακα 1
παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα πειραματικά αποτελέσματα απώλειας μάζας των
τριών σειρών δοκιμίων (0.5mA/cm2, 1mA/cm2 και 10mA/cm2.), μετά την
ολοκλήρωση των 4 χρόνων έκθεσης τους σε συνθήκες εναλλαγής υγρού/ξηρού
περιβάλλοντος, καθώς και οι αντίστοιχες θεωρητικές τιμές σύμφωνα με το Ν.Faraday
Πίνακας 1. Αποτελέσματα απώλειας μάζας δοκιμίων, με μήκος έκθεσης l=250mm,
σε πυκνότητες ρεύματος: 0.5mA/cm2, 1mA/cm2 και 10mA/cm2.
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Στο Σχήμα 7, παρουσιάζεται η διακύμανση της τιμής της απώλειας μάζας ανά
πειραματική σειρά. Στο ίδιο διάγραμμα, παρουσιάζονται και τα θεωρητικά
αποτελέσματα βάσει Ν. Faraday.

Σχήμα 7. Συσχέτιση πειραματικών και θεωρητικών τιμών με βάση τον Ν.Faraday.

Από το Σχήμα 7 προκύπτει ότι με τη μείωση της επιβαλλόμενης πυκνότητας
ρεύματος, αυξάνεται η σύγκλιση μεταξύ πειραματικών και θεωρητικών
αποτελεσμάτων. Αντίθετα, οι σημαντικές αποκλίσεις στις υψηλές πυκνότητες
ρεύματος καθιστούν ανέφικτη την προεκτίμηση βλάβης. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελούν οι 142 ώρες διάβρωσης της τρίτης σειράς δοκιμίων, στην
οποία επιβλήθηκε πυκνότητα ρεύματος 10mA/cm2, μετά την ολοκλήρωση των
οποίων καταγράφηκε απώλεια μάζας 7.12%, έναντι 61.43% με βάση το Νόμο του
Faraday.
Μελετώντας περαιτέρω τη μορφή της προκληθείσας βλάβης, εξήχθησαν τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αναπτυχθέντων βελονισμών. Στον Πίνακα 2
παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά αυτά για τις τρεις σειρές δοκιμίων, για
κάθε επιμέρους χρόνο διάβρωσης. Παρατηρώντας τις τιμές του Πίνακα 2 προκύπτει
το συμπέρασμα ότι για ποσοστά απώλειας μάζας έως και 2% τα μέσα βάθη των
βελονισμών είναι σχεδόν κοινά για τις τρεις πυκνότητες ρεύματος. Με αύξηση δε του
χρόνου έκθεσης, τα δοκίμια της σειράς 0.5mA/cm2 που σημείωσαν αύξηση της
ποσοστιαίας απώλειας μάζας και προδιάθεση ομοιόμορφης διάβρωσης, καθώς το
μέσο βάθος βελονισμών σταθεροποιείται σε αντιθεση με τις σειρές 1mA/cm2 και
10mA/cm2. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι για απώλεια μάζας υψηλότερη του 4%
ομοιόμορφη συμπεριφορά φαίνεται να διαμορφώνει και η πειραματική σειρά που

διαβρώθηκε υπό πυκνότητα 10mA/cm2. Η επισήμανση επιβεβαιώνεται από τα
αποτελέσματα του Πίνακα 2.
Πέραν όμως από την εκάστοτε επιβαλλόμενη πυκνότητα ρεύματος, σημαντικό ρόλο
στην έναρξη και την εξέλιξη της βλάβης διάβρωσης, φαίνεται να διαδραματίζει
σειρά και από άλλους παράγοντες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ευρήματα πρόσφατων
εργασιών (Apostolopoulos Ch. 2017)(Angst U. 2017), αποδείχθηκε ότι η
απαιτούμενη συγκέντρωση χλωριόντων για την έναρξη της διάβρωσης στο χάλυβα
οπλισμού εξαρτάται σημαντικά από το μέγεθος του μήκους έκθεσης, συγκεκριμένα,
το απαιτούμενο ποσοστό συγκέντρωσης χλωριόντων μειώνεται με την αύξηση του
μήκους.
Πίνακας 2.Χαρακτηριστικά βελονισμών δοκιμίων Φ12, με μήκος έκθεσης l=250mm,
σε πυκνότητες ρεύματος: 0.5mA/cm2, 1mA/cm2 και 10mA/cm2.
Χρόνος
Διάβρωσης
(ώρες)

Απώλεια
Μάζας
(%)

0
40
104
160
200

0
0,80
1,50
1,93
2,53

0
36
72
108
144

0
1,06
1,53
2,02
2,58

0
36
72
108
142

0
1,39
2,39
4,22
7,12

Μέσο
Μέγιστο
Βάθος
Βάθος
Βελονισ Βελονισμ
μών
ών
0.5mA/cm2
0
0
45
86
65
148
71
185
76
160
2
1mA/cm
0
0
82
110
95
120
105
160
172
300
2
10mA/cm
0
0
83
137
97
148
152
203
174
244

Μέσο
Εμβαδό
Βελονισμ
ών

Μέγιστο
Εμβαδό
Βελονισ
μών

0
0,221
0,08
0,12
0,13

0
0,71
0,36
0,71
0,54

0
0,18
0,25
0,37
0,60

0
0,26
0,42
0,63
2,11

0
0,08
0,15
0,14
0,19

0
0,11
0,24
0,23
0,34

Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί εάν ληφθούν υπόψη οι επιφανειακές
ανομοιογένειες του υλικού του χάλυβα B500c καθώς και η χημική διαφοροποίηση
από ράβδο σε ράβδο καθώς πρόκειται προίόν ανακύκλωσης. Αυξάνοντας το μήκος
έκθεσης, αυξάνονται αναλογικά και οι πιθανότητες ανάπτυξης ευνοικών συνθηκών
εκκίνησης της διάβρωσης, όπως είναι για παράδειγμα τα εγκλείσματα (inclusions).
Στην ίδια κατεύθυνση η απόδοση πιθανοτήτων συγκέντρωσης κρίσιμου ποσοστού
χλωριόντων στην επιφάνεια ενός μεγάλου μήκους δείγματος, έναντι ενός μικρότερου,
στην εργασία (Angst U. 2017) παρουσιάστηκε η εξίσωση (2).
𝑝𝐿=1− (1 − 𝑝𝑀)𝑘

(2)

Ως pLκαι pΜ ορίζονται οι πιθανότητες διάβρωσης ενός μεγάλου και ενός μικρού
μήκους δοκιμίου αντίστοιχα, ενώ ως k ορίζεται ο λόγος του μήκους του πρώτου
προς το δεύτερο. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από πρόσφατα
πειραματικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ δοκιμίων
μεγάλου μήκους (l= 250mm) με αντίστοιχα μικρού μήκους (l=50mm). Έτσι,
υπολογίζοντας ότι k=5 η σχέση (2) διαμορφώνεται ως ακολούθως: p250= 1- (1- p50)5
Στους Πίνακες 3 και 4, παρατίθενται τα αποτελέσματα απώλειας μάζας και τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βελονισμών δοκιμίων μικρού και μεγάλου μήκους
που διαβρώθηκαν υπό πυκνότητα ρεύματος 0,5mA/cm2 και 1mA/cm2 αντίστοιχα, τα
οποία αποτυπώνουν τον εκάστοτε βαθμό βλάβης. Στα Σχήματα 8 και 9 δίνεται η
γραφική απεικόνιση της απώλειας μάζας σε σχέση με το μέσο βάθος βελονισμών που
προκύπτουν ανά περίπτωση μικρού και μεγάλου μήκους δοκιμίων, σε πυκνότητες
0.5mA/cm2 και 1mA/cm2 αντίστοιχα. Από τα Σχήματα 8 και 9 προκύπτει ότι για ίδια
απώλεια μάζας, ο βαθμός της τοπικής βλάβης που προκαλείται στα δοκίμια μικρού
μήκους, είναι υψηλότερος έναντι των δοκιμίων μεγαλύτερου μήκους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δοκίμια που διαβρώθηκαν υπό πυκνότητα
0.5mA/cm2, στην κατηγορία των οποίων σημειώνεται ότι για τα μικρά δοκίμια με
απώλεια μάζας της τάξης του 0.49% οι βελονισμοί είναι υπερδιπλάσιοι εκείνων που
αναπτύχθηκαν σε μεγάλα δείγματα με απώλεια μάζας ίσης προς 0.80%
Πίνακας 3. Συγκριτικός πίνακας γεωμετρικών χαρακτηριστικών των βελονισμών,
μικρού και μεγάλου μήκους δοκιμίων, διαβρωμένων υπό την ίδια πυκνότητα
ρεύματος 0.5mA/cm2.
0.5mA/cm2

Απώλεια
Μάζας
(%)

μήκος 50mm
Μέσο
Μέσο
Βάθος
Εμβαδόν
Βελονισμώ Βελονισμώ
ν
ν

μήκος 250mm
Μέσο
Μέσο
Απώλεια
Βάθος
Εμβαδόν
Μάζας (%) Βελονισμώ Βελονισμ
ν
ών

0
0,28
0,49
0,67
1,18
1,71

0
54
89
96
112
116

0
0,29
0,32
0,35
0,40
0,17

0
0,80
1,50
1,93
2,53

0
45
65
74
76

0
0,05
0,08
0,13
0,13

Σχήμα 8. Συγκριτική απεικόνιση μέσου βάθους βελονισμών μικρών και μεγάλων δοκιμίων
σε σχέση με το χρόνο έκθεσης, σε πυκνότητα ρεύματος: 0.5mA/cm2.

Πίνακας 4. Συγκριτικός πίνακας γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
βελονισμών,μικρών και μεγάλων δοκιμίων, διαβρωμένων υπό την ίδια πυκνότητα
ρεύματος 1mA/cm2.
1mA/cm2

Απώλεια
Μάζας
(%)
0
0,45
0,93

μήκος 50mm
Μέσο
Μέσο
Βάθος
Εμβαδόν
Βελονισμών Βελονισμών
0
0
79
0,16
97
0,22

μήκος 250mm
Απώλεια
Μέσο
Μέσο
Μάζας
Βάθος
Εμβαδόν
(%)
Βελονισμών Βελονισμών
0
0
0
1,06
82
0,18
1,53
95
0,25

1,40
2,40
3,70

121
131
137

0,29
0,48
0,49

2,02
2,58
3,83

105
114
120

0,37
0,60
0.75

Σχήμα 9. Συγκριτική απεικόνιση μέσου βάθους βελονισμών μικρών και μεγάλων δοκιμίων
σε σχέση με το χρόνο έκθεσης, σε πυκνότητα ρεύματος: 1mA/cm2.

Από αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν πρόέκυψε ότι πέραν των εξωτερικά ορατών
βελονισμών, αποκαλύφθηκαν και άλλοι μη ορατοί καθώς παρέμεναν επικαλυμμένοι
από μια λεπτή επίστρωση προιόντων διάβρωσης η και υποδόρια. Στον πυθμένα των
βελονισμών σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός των άλλων εντοπίστηκαν και ορισμένες
διακλαδώσεις, οι οποίες σχηματίζουν μονοπάτια διάδοσης Εκτός άλλων συνήθων
οξειδίων (Fe, Si) ιδιαίτερα ευπαθείς στη διάβρωση αναδεικνύονται οι περιοχές
σουλφιδίων Mn και Fe, Σχήμα 10 και 11. Συνοψίζοτας η εισχώρηση χλωριόντων στο
εσωτερικό του χάλυβα αποδείχθηκε ευκολότερη από σημεία της επιφάνειας με
ενώσεις σουλφιδίων ή περιοχές που συνιστούν μονοπάτια διάβρωσης
(Apostolopoulos Ch. 2017)(Angst U. 2017)(Ahmad E. 2000)(Apostolopoulos Ch.
2010).

Σχήμα 10. (α) Διαμήκης τομή μη διαβρωμένης ράβδου Β500c, (β και γ) Έντονη
παρουσία σουλφιδίων (Apostolopoulos Ch.2017).

Σχήμα 11a. Περιοχή με μονοπάτια διάβρωσης (corrosion paths) (Apostolopoulos
Ch.2017).
Σχήμα 11a. Περιοχή με μονοπάτια διάβρωσης (corrosion paths) που αναπτύσσονται
κατά μήκος των ορίων των κόκκων του υλικού (Angst U. 2017)

Η μη συνεκτίμηση των προαναφερθέντων παραγόντων μπορεί εύκολα να οδηγήσει
σε εσφαλμένα συμπεράσματα, σε σχέση με τις επιδόσεις του υλικού έναντι της
διάβρωσης και κατ’ επέκταση την πρόβλεψη συμπεριφοράς και την αξιοπιστία του
χάλυβα κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Απο την παρούσα εργασία προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
•
Τα αποτελέσματα απώλειας μάζας που προέκυψαν από την ηλεκτροχημική
διάβρωση των ράβδων χάλυβα B500c υπό συνεχή (wet) επιβολή ρεύματος,
ταυτίζονται με τα προσδοκώμενα θεωρητικά αποτελέσματα σύμφωνα με το
Νόμο Faraday.
•

•

•

•

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ηλεκτροχημική διάβρωση με
εναλλαγή υγρού/ξηρού περιβάλλοντος, διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που
προκύπτουν από συνεχή επιβολή ρεύματος (wet). H βλάβη διάβρωσης
διαφοροποιείται τόσο ως πρός την καταγραφόμενη απώλεια μάζας, όσο και
ως πρός τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των βελονισμών. Ωστόσο, με μείωση
της πυκνότητας ρεύματος η απόκλιση των θεωρητικών και των πειραματικών
αποτελεσμάτων περιορίζεται. Ως εκτούτου, υπό χαμηλές πυκνότητες
ρεύματος η βλάβη διάβρωσης είναι περισσότερο προβλέψιμη.
Για απώλειες μάζας έως 2%, τα βάθη των βελονισμών που αναπτύσσονται
στις τρεις σειρές δοκιμίων μεγάλου μήκους (l=250mm) σε συνθήκες
εναλλαγής υγρού/ξηρού περιβάλλοντος είναι κοινά, παρότι διαβρώνονται σε
διαφορετικές πυκνότητες ρεύματος, 0.5mA/cm2, 1mA/cm2 και 10mA/cm2.
Για την εκκίνηση της ηλεκτροχημικής διαδικασίας της διάβρωσης, σε δοκίμια
μικρού μήκους απαιτείται μεγαλύτερη συγκέντρωση ιόντων χλωρίου σε
σχέση με τα δοκίμια μεγαλύτερου μήκους. Το γεγονός αυτό οδηγεί τα
δείγματα μικρότερης εκτιθέμενης επιφάνειας σε υψηλότερα ποσοστά
απώλειας μάζας και βάθους βελονισμών.
Όσο οι επιβαλλόμενες πυκνότητες ρεύματος μειώνονται (δηλαδή όσο
αναφερόμαστε σε τιμές που προσεγγίζουν τη φυσική διαδικασία της
διάβρωσης), τόσο μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται μεταξύ των
χαρακτηριστικών διάβρωσης μικρών και μεγάλων εκτιθέμενων επιφανειών
(μικρού και μεγάλου μήκους δοκιμίων).
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