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Όπως είναι γνωστό, στις παράκτιες περιοχές, μεγάλο μέρος του κτηριακού
αποθέματος κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος υπόκειται στις
συνέπειες του επιθετικού θαλάσσιου περιβάλλοντος, γεγονός που
επηρεάζει σοβαρά το χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος. Οι επιπτώσεις της
διάβρωσης του σιδηροπλισμού εστιάζονται στη μείωση της μηχανικής
απόδοσης του χάλυβα, καθώς και του δεσμού συνάφειας σκυροδέματος-
χάλυβα, παράγοντες που αποτελούν τη βάση του σχεδιασμού των
κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Η βλάβη που προκαλεί η
διάβρωση του σιδηροπλισμού οδηγεί σε πρόωρή επιδείνωση και
υποβάθμιση της επιτελεστικότητας των κατασκευών οπλισμένου
σκυροδέματος. Λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας (παράκτια και
σεισμογόνος), τα φαινόμενα διάβρωσης του χάλυβα οπλισμού εγείρουν
ανησυχία και καθιστούν αναγκαία τη διαχείριση του προβλήματος, καθώς
αυτά σχετίζονται άμεσα με θέματα αξιοπιστίας, δομικής ακεραιότητας και
ασφάλειας των κατασκευών.

1. Το Τεχνολογικό Πρόβλημα

2. Το Αντικείμενο Μελέτης

Αντικείμενο μελέτης αυτής της σπουδαστικής εργασία αποτελεί η επίδραση
της διάβρωσης στο δεσμό συνάφειας χάλυβα-σκυροδέματος. Για τους
σκοπούς της εργασίας πραγματοποιήθηκαν πειράματα εξόλκευσης (pullout)
σε αδιάβρωτα και διαβρωμένα δοκίμια χάλυβα B500c διαμέτρου Φ16
εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα τεχνικής κατηγορίας C20/25.

Η τεχνική της διάβρωσης μέσω επιβαλλόμενης πυκνότητας ρεύματος, που
χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την εργασία, βασίζεται στην ανάπτυξη
δυναμικού μεταξύ του χάλυβα οπλισμού, ο οποίος λειτουργεί σαν άνοδος,
και της καθόδου ενώ για την ηλεκτρική σύνδεση χρησιμοποιείται υδατικό
διάλυμα NaCl περιεκτικότητας 5% β/β (ηλεκτρολύτης), όπως φαίνεται στο
Σχήμα 1. Ο υψηλός ρυθμός διάβρωσης επιτυγχάνεται με την επιβολή
συνεχούς ρεύματος συγκεκριμένης έντασης.

3. Δοκιμές Επιταχυνόμενης Διάβρωσης

Σχήμα 1. Τεχνική διάβρωσης μέσω επιβαλλόμενης πυκνότητας ρεύματος

✓ Η διάβρωση του χάλυβα οπλισμού μειώνει σημαντικά τον δεσμό συνάφειας χάλυβα-σκυροδέματος, συγκεκριμένα η τάση συνάφειας για την ίδια τιμή 
ολίσθησης σε διαβρωμένο χάλυβα οπλισμού είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με το μη διαβρωμένο σιδηροπλισμό. Επιπρόσθετα, η μέγιστη τάση 
συνάφειας μειώνεται δραματικά επιτρέποντας έτσι την εξόλκευση του σιδηροπλισμού με πολύ μικρότερες δυνάμεις. 

✓ Η διάβρωση μειώνει την ικανότητα ολίσθησης μεταξύ των δύο υλικών στην περιοχή παραλαβής τάσεων συνάφειας με αποτέλεσμα ο διαβρωμένος 
χάλυβας να μην μπορεί να ολισθήσει αρκετά πριν την εκδήλωση της αστοχίας.

✓ Η διάβρωση δεν επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση της αντοχής του χάλυβα καθώς οδηγεί αστοχία εξόλκευσης πολύ πριν την διαρροή του χάλυβα.
✓ Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε σημαντικά προβλήματα της συνολικής μηχανικής απόκρισης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος εξαιτίας της 

μειωμένης ικανότητας παραλαβής φορτίων.
✓ Τέλος, προκύπτει η ανάγκη για την περαιτέρω διερεύνηση και ποσοτικοποίηση της επίδρασης της διάβρωσης του χαλύβδινου οπλισμού στο δεσμό 

συνάφειας μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος με στόχο να εναρμονιστούν οι κανονισμοί σχεδιασμού στα αποτελέσματα διεθνών επιστημονικών 
μελετών.  

6. Συμπεράσματα 

Οι δοκιμές εξόλκευσης διεξήχθησαν στην σερβοϋδραυλική μηχανή ΜΤS-250
kΝ που διαθέτει το εργαστήριο με την χρήση ιδιοσυσκευής (Σχήμα 2). Η
μηχανή επέβαλε στα δοκίμιο κατακόρυφη μετατόπιση, μέσω της κάτω
αρπάγης, με ρυθμό 2mm/min. Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση τις
διάβρωσης στη δύναμη συνάφειας πραγματοποιήθηκαν δύο δοκιμές
εξόλκευσης, η πρώτη σε μη διαβρωμένο (uncorroded) δοκίμιο και η δεύτερη
σε διαβρωμένο (corroded). Κατά την διάρκεια των μηχανικών δοκιμών
καταγράφθηκε και η ολίσθηση του χάλυβα σε σχέση με το σκυρόδεμα με την
χρήση ενός LVDT sensor. Το επίπεδο διάβρωσης του χάλυβα οπλισμού, του
διαβρωμένου δοκίμιο, ποσοτικοποιήθηκε σε όρους ποσοστιαίας απώλειας
μάζας και βρέθηκε ίσο με ρm= 8,2%.

4. Μηχανικές δοκιμές εξόλκευσης (pullout)

Σχήμα 2. Δοκιμή εξόλκευσης 

5. Πειραματικά Αποτελέσματα

Μεταβολή της Δύναμης εξόλκευσης με τον χρόνο

Μεταβολή της τάσης συνάφειας με την ολίσθηση του χάλυβα


