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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η

κατάστρωση - περιγραφή της μεθοδολογίας για την

μελέτη του διαβρωτικού παράγοντα, μέσω μέτρησης του

ρυθμού διείσδυσης των χλωριόντων, σε στοιχεία

οπλισμένου σκυροδέματος μετά από εργαστηριακή

διάβρωση. Η διείσδυση των χλωριόντων μελετήθηκε

ώστε, μέσω μετρήσεων και υπολογισμού τους σε

στοιχεία Ο/Σ (με προκαθορισμένο εύρος και πυκνότητα

επιφανειακών ρωγμών) στην συνέχεια να συσχετισθεί με

το (καθ αυτό ) εύρος της ρηγμάτωσης. Η προτεινόμενη

μεθοδολογία για την αποτίμηση της βλάβης διάβρωσης

περιλαμβάνει: α) μετρήσεις για τον προσδιορισμό της

περιεκτικότητας των συνολικών χλωριόντων εντός του

σκυροδέματος, β) μετρήσεις για την αποτίμηση της

ποσοστιαίας απώλειας μάζας του σιδηροοπλισμού και γ)

δοκιμές για την αποτίμηση της μηχανικής υποβάθμισης

του σιδηροοπλισμού μέσω των πειραμάτων εφελκυσμού

Διαδικασία
Θα κατσκευαστούν δοκίμια οπλισμένου σκυροδέματος τα οποία θα μονωθούν

και θα υποστούν επιφανειακή ρηγμάτωση.Για την προσομοίωση των μηχανισμών

διάβρωσης θα τοποθετηθούν σε θάλαμο αλατονέφωσης.

Δοκιμές διείσδυσης των χλωριόντων με τη χρήση θαλάμου αλατονέφωσης

Από τα δοκίμια Ο/Σ που θα εξαχθούν από τον θάλαμο αλατονέφωσης θα

ληφθούν δείγματα σκόνης σκυροδέματος με τη χρήση δραπάνου. Η λήψη

δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί στη ρηγματωμένη περιοχή δοκιμίων – με

επιφανειακή ρηγμάτωση, καθώς και στη μη ρηγματωμένη περιοχή δοκιμίων –

δίχως επιφανειακή ρηγμάτωση.Τα βάθη διάτρησης ορίστηκαν ανά 3mm, με κάθε

βάθος (βήμα 3mm) να καθορίζει ένα δείγμα συγκεντρώνοντας συνολικά 6

δείγματα ανά διάτρηση.

Περιγραφή της διάτρησης και της λήψης δειγμάτων σκόνης για τον προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης των Cl̄

Για τον προσδιορισμό των συνολικών χλωριόντων θα

ακολουθηθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 196-21.Αφού πρώτα

αφαιρεθεί το μπετό από τα δοκίμια οι χάλυβες θα

καθαριστούν βάσει του ΚΤΧ 2008.Για το προσδιορισμό των

μεταβολών των μηχανικών ιδιοτήτων στους διαβρωμένους

χάλυβες θα πραγματοποιηθούν πειράματα εφελκυσμού

σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 15630-1, με τη βοήθεια

της σερβοϋδραυλικής μηχανής γενικών

δοκιμών MTS 250 kN
Συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία μελέτη προτεινόμενης 

μεθοδολογίας για την αποτίμηση της υποβάθμισης στοιχείων 

οπλισμένου σκυροδέματος (ΟΣ) λόγω διάβρωσης, καθώς και 

την περιγραφή της προετοιμασίας και της υλοποίησης της 

πειραματικής διαδικασίας.

Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία περιλαμβάνονται οι 

πειραματικές διαδικασίες που θα ακολουθηθούν όπως 

i) μετρήσεις της περιεκτικότητας των συνολικών χλωριόντων

σε δείγματα σκυροδέματος ακολουθώντας το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 196-21, ii) μετρήσεις της ποσοστιαίας απώλειας μάζας του 

σιδηροοπλισμού και iii) μηχανικές δοκιμές εφελκυσμού 

σύμφωνα το πρότυπο ISO 15630-1. Για τις ανάγκες της 

εργασίας θα παρασκευαστούν δοκίμια οπλισμένου 

σκυροδέματος, δύο διαφορετικών τύπων τσιμέντου (CEM I & 

CEM II), τα οποία στη συνέχεια θα υποστούν τεχνητές 

επιφανειακές ρηγματώσεις με τη μέθοδο της κάμψης τριών-

σημείων (3-point bending test). Για την προσομοίωση των 

μηχανισμών διάβρωσης, τα δοκίμια θα τοποθετηθούν σε 

θάλαμο αλατονέφωσης όπου και θα παραμείνουν για 

διάφορους χρόνους. Στη συνέχεια, με τη χρήση δραπάνου, θα 

πραγματοποιηθεί η διάτρηση και η λήψη δειγμάτων σκόνης από 

τα δοκίμια ΟΣ, εξάγοντας 6 δείγματα ανά διάτρηση. Θα 

διεξαχθούν συνολικά πειράματα μέτρησης της συγκέντρωσης 

των χλωριόντων στα δείγματα που θα εξαχθούν. Οι 

σιδηροοπλισμοί των δοκιμίων, αφού αφαιρεθούν από το μπετό, 

στη συνέχεια θα καθαριστούν βάσει του ΚΤΧ 2008 και θα

προσδιοριστεί η ποσοστιαία απώλεια μάζας τους. Έπειτα οι 

χάλυβες οπλισμού θα υποβληθούν σε πείραμα εφελκυσμού.

Ο χρόνος έναρξης της διάβρωσης είναι συνάρτηση

διάφορων παραγόντων όπως οι ιδιότητες μεταφοράς

χλωριόντων του σκυροδέματος (συνήθως εκφράζεται ως

ο συντελεστής διάχυσης), το ποσοστό χλωριόντων στην

επιφάνεια του σκυροδέματος (άμεση σύνδεση με το

περιβάλλον έκθεσης) ,το πάχος της επικάλυψης του

σκυροδέματος και τέλος το απαιτούμενο ποσοστό

συγκέντρωσης χλωριόντων για την έναρξη της.

Τα δύο στάδια διάβρωσης στο οπλισμένο σκυρόδεμα


