
Σκοπός της εργασίας
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη του ερωτήματος, αν και σε ποιό βαθμό , οι ρωγμές του οπλισμένου σκυροδέματος, επιδρούν στην επέκταση της διάβρωσης σε βάθος χρόνου και τελικά στην βλάβη του

οπλισμού.Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν 12 δοκίμια οπλισμένου σκυροδέματος διαφόρων τύπου τσιμέντου(CEM I και CEM II),τα οποία υπέστησαν τεχνητή επιφανειακή ρηγμάτωση.Ο τελικός αριθμός

ρηγματώσεων ανήλθε στις 20.Για την προσομοίωση των μηχανισμών διάβρωσης τα δοκίμια τοποθετήθηκαν σε θάλαμο αλατονέφωσης όπου και παρέμειναν για διάφορα χρονικά διαστήματα.Για την τελική

αποτίμηση της βλάβης και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το πόσο συνέβαλαν οι ρωγμές στην επέκταση της διάβρωσης διεξήχθησαν 26 πειράματα μέτρησης των χλωριόντων βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ

196-21.Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 18 πειράματα εφελκυσμού στους χάλυβες οπλισμού καθώς και σε αδιάβρωτους χάλυβες με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.Το τελικό πόρισμα βγήκε μέσα από τη μελέτη

και τη σύγκριση των διαγραμμάτων εφελκυσμού και των αποτελεσμάτων της μεθόδου μέτρησης της διάχυσης των χλωριώντων στους διάφορους τύπους δοκιμίων.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εργαστηριακές

μετρήσεις σχετικά με τους συντελεστές διάχυσης στα

δοκίμια ΟΣ είναι τα εξείς:

Συντελεστές Διάχυσης των ρηγματωμένων στοιχείων ΟΣ μετά από 

χρόνο έκθεσης 120 ημερών (πάνω) και 240 ημερών(κάτω)

Για τη μεταβολή της ολκιμότητας των χαλύβων οπλισμού συναρτήσει

των μέγιστων εύρων ρωγμών στα δοκίμια για χρόνο έκθεσης 120 και

240 ημερών προέκυψαν τα εξείς:

Ολκιμότητα των χαλύβων οπλισμού συναρτήσει του μέγιστου εύρους επιφανειακής

ρωγμής

• Για χρόνο έκθεσης 30 ημερών σε διαβρωτικό περιβάλλον

επιταχυμένης διάβρωσης, οι τιμές του συντελεστή διάχυσης σε

αμφότερους τους δύο τύπους τσιμέντου, είναι ισοδύναμες. Επιπλέον

παρατηρήθηκε ότι για περιοχές χωρίς αλλά και με επιφανειακή

ρηγμάτωση, οι συντελεστές διάχυσης των Cl⁻, μειώθηκαν με

την αύξηση του χρόνου έκθεσης. Δηλαδή, η αύξηση των επιπέδων

συγκέντρωσης οδήγησε σε μείωση του ρυθμού διείσδυσης των Cl⁻

στο σκυρόδεμα. Στην πρώτη περίπτωση, ο περιορισμός του ρυθμού

διείσδυσης ενδεχομένως να οφείλεται στην αυξανόμενη με το χρόνο

δέσμευση των Cl⁻ από το σκυρόδεμα. Αναφορικά με τα

ρηγματωμένα δοκίμια, μηχανισμοί αυτοϊασης και μερικής

επούλωσης των ρωγμών αναφέρεται σε μελέτες ότι περιορίζουν τη

διείσδυση των Cl- στο σκυρόδεμα. Επίσης, καθώς σε όλα τα δοκίμια

ΟΣ (των 120 και 240 ημερών) εντοπίστηκαν ίχνη διάβρωσης του

οπλισμού, η κατάληψη του χώρου της ρωγμής από προϊόντα

διάβρωσης ενδεχομένως να συνετέλεσε σε αυτό το αποτέλεσμα.

• Οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να εξηγούν τους λόγους όπου

κατά περιοχές δοκιμίων με ρηγματώσεις, παρατηρήθηκε ότι τα

μεγαλύτερα εύρη ρωγμών δεν συνδέονται απαραίτητα και

αυξημένους συντελεστές διάχυσης Cl-.

• Παρότι η ποσοστιαία απώλεια μάζας των χαλύβων είναι ιδιαίτερα

χαμηλή εν τούτοις μετρήθηκε σημαντική μείωση των ιδιοτήτων

αντοχής και δραματική πτώση της ολκιμότητας τους. Σημαντικός

λόγος της συμπεριφοράς αυτής είναι η πρόκληση ορισμένων

μεγάλων βελονισμών (pits) οι οποίοι σχηματίστηκαν στους χάλυβες

οπλισμού λόγω σημειακής διάβρωσης.

• Για τους χάλυβες οπλισμού οι οποίοι διαβρώθηκαν η παραμόρφωση

στο μέγιστο όριο αντοχής μετρήθηκε σε χαμηλότερες τιμές του

ελάχιστου αποδεκτού ορίου 7,5% (Κανονισμός ΚΤΧ 2008).

• Το εύρος της επιφανειακής ρηγμάτωσης των δοκιμίων, επηρεάζει

δραματικά τις ιδιότητες ολκιμότητας του χάλυβα οπλισμού καθώς

στις θέσεις επιφανειακής ρηγμάτωσης του σκυροδέματος η

προκληθείσα βλάβη διάβρωσης του χάλυβα υπήρξε καθοριστική για

την υποβάθμιση της φέρουσας ικανότητάς του.

Συμπεράσματα

• Στις περιοχές των δοκιμίων δίχως ρηγμάτωση, για χρόνους έκθεσης στο

διαβρωτικό περιβάλλον επιταχυμένης διάβρωσης 120 και 240 ημερών, οι

συντελεστές διάχυσης των χλωριόντων στα δοκίμια οπλισμένου

σκυροδέματος που αναφέρονται σε τσιμέντα τύπου CEM II,

παρουσιάζονται ηπιότεροι σε σχέση με τα τσιμέντα τύπου CEM I.

Γεγονός που ενδεχομένως οφείλεται στην ύπαρξη ποζολανικών υλικών,

τα οποία βελτιώνουν την αντοχή του τσιμέντου έναντι της διάβρωσης
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