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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την επιρροή του παραθαλάσσιου  περιβάλλοντος στην 

ανθεκτικότητα μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το οπλισμένο σκυρόδεμα παρουσίαζε και 

παρουσιάζει την ευρύτερη χρήση από όλα τα άλλα δομικά υλικά στην χώρα μας αλλά και 

παγκοσμίως. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην χώρα μας από άποψη 

ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος είναι η διάβρωση των οπλισμών. 

Στόχος της εργασίας είναι να περιγραφή η μεθοδολογία της διάβρωσης των οπλισμών και του 

σκυροδέματος από τα διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα αλλά και η ταυτόχρονη επίδραση 

αυτών, καθώς και να περιγραφούν οι τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης εκ των προτέρων 

αλλά και εκ των υστέρων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στον μηχανισμό διάβρωσης του 

οπλισμένου σκυροδέματος από τα διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα καθώς και οι μορφές 

διάβρωσης και οι συνέπειες που έχουν αυτές στην κατασκευή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας διατυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του 

σκυροδέματος και ο τρόπος παρασκευής του. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην 

σπουδαιότητα της επικάλυψης  που είναι το στρώμα εκείνο που προστατεύει τους οπλισμούς 

και υπολογίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες περιβάλλοντος της εκάστοτε περιοχής. Τέλος 

παρουσιάζεται ο ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΝ206-1 όπου εντοπίζονται οι διαφορές με το ΣΕΠ 

ΕΛΟΤ ΕΝ-206-1 σε σχέση με το ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης και η προστασία του 

οπλισμένου σκυροδέματος. Εξετάζονται τα μέτρα προστασίας  σκυροδέματος και σιδηρού 

οπλισμού από τη φάση της κατασκευής αλλά και η αντιμετώπιση της διάβρωσης, όταν αυτή 

εντοπιστεί στις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής παρουσιάζεται η στατιστική μελέτη και τα 

αποτελέσματα του ερωτηματολογίου με θέμα «Συντήρηση κατασκευών και παράγοντας 

απόσταση από τη θάλασσα» που διανεμήθηκε σε παραθαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, και 

συγκεκριμένα στο νησί της Ρόδου το έτος 2013. 

Τέλος ολοκληρώνεται η εργασία με το κεφάλαιο των συμπερασμάτων και με προτάσεις για 

κατασκευές ανθεκτικότερες έναντι της διάβρωσης καθώς επίσης και παραρτήματα με 

διάφορες φωτογραφίες, πίνακες επικαλύψεων και μερικά ενδεικτικά ερωτηματολόγια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

1.1  Γενικά 

Το οπλισμένο σκυρόδεμα παρουσίαζε και παρουσιάζει την ευρύτερη χρήση από όλα τα 

αλλά δομικά υλικά στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 

σπάνιο το ενδεχόμενο σταδιακής αποσύνθεσης του σκυροδέματος λόγο εναλλαγών πήξεως – 

τήξεως του νερού των πόρων ή λόγω προσβολής των αδρανών από την αλκαλικότητα του 

σκληρυμένου τσιμεντοπολτού. Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην χώρα μας από 

άποψη ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος είναι η διάβρωση των οπλισμών. Το 

πρόβλημα επομένως που καλείται ένας σύγχρονος μηχανικός να λύσει, είναι αυτό της 

ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος σε διάρκεια, το οποίο οφείλεται κυρίως στους 

μηχανισμούς διάβρωσης. 

Ανθεκτικότητα σε διάρκεια ονομάζουμε τον ελάχιστο χρόνο μέσα στον οποίο η 

κατασκευή έχει την ικανότητα να ανθίσταται στις περιβαλλοντικές επιδράσεις χωρίς να χάνει 

τις ιδιότητες της αντοχής και λειτουργιάς της κάτω από ένα αποδεκτό όριο.  

1.2 Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος 

Ανάλογα με την εποχή ανέγερσης του κάθε δομήματος και με τους τότε ισχύοντες 

κανονισμούς χρησιμοποιούνταν και συγκεκριμένος τύπος χάλυβα (πίνακας 1.1). Κατά τα 

πρότυπα του ΕΛΟΤ και του Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Οπλισμού Σκυροδέματος ΚΤΧ 

2008 στην Ελλάδα σήμερα χρησιμοποιούνται οι χάλυβες Β500Α και Β500C. Οι χάλυβες 

αυτοί παράγονται με κατάλληλη θερμική επεξεργασία (μέθοδο Tempcore). Στην επιφάνεια 

και εξωτερικό περίβλημα των χαλύβων αυτών υπάρχει η σκληρή μαρτενσιτική δομή η οποία 

έχει μεγάλη μηχανική αντοχή αλλά μειωμένη πλαστιμότητα. Στο δε εσωτερικό επικρατεί η 

φερριτο-περλιτική δομή η οποία έχει υψηλή πλαστιμότητα αλλά μικρότερη μηχανική αντοχή. 

Ο συνδυασμός αυτός έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή χάλυβα με εξαιρετικές μηχανικές 

ιδιότητες, ωστόσο δεν παύει να είναι ευάλωτος σε διαβρωτικά περιβάλλοντα. 
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Πίνακας 1.1: Χημικές συνθέσεις, τρόποι παραγωγής και περίοδος χρήσης Χ.Ο.Σ. (ΚΤΧ 2008) 

Κατηγορία 

Χάλυβα 

Τυπική χημική σύνθεση (% κ.β.) 

Τρόπος 

Παραγωγής 

Κύρια 

Περίοδος 

Χρήσης 

(δεκαετίες) 
C Mn Si S P V 

St I και 

S220 

0,08-

0,12 
≈0,50 ≈0,10 

0,03-

0,06 

0
,0

1
-0

,0
5

 

- Θ.Ε.-Χ. 
έως '70 

St IIα και 

S400 

0,30-

0,40 

0,80-

1,00 

0,20-

0,30 

0,03-

0,06 
- Θ.Ε.-Χ. 

'60 έως '95 

St III β 

ελικ/βας 

0,10-

0,15 
≈0,50 ≈0,10 

 
- Ψ.Κ.-Σ. 

'60 έως '70 

S500 
0,35-

0,40 

1,00-

1,20 

0,20-

0,30 

0,03-

0,06 

0,02-

0,03 
Θ.Ε.-Χ. 

'90-'95 

S400s ≈0,15 
0,60-

1,00 

0,15-

0,30 

0,03-

0,05 
- Θ.Ε.-Θ. 

'90-'95 

S500s 
0,18-

0,20 

1,00-

1,20 

0,20-

0,30 

0,03-

0,05 

0,04-

0,09 
Θ.Ε.-Χ. 

'90-'95 

S500s 
0,15-

0,20 

0,60-

1,00 

0,15-

0,30 

0,03-

0,05 
- Θ.Ε.-Θ. 

'92 έως 2007 

B500A 
0,20-

0,22 

0,90-

1,20 

0,15-

0,30 

0,03-

0,05 
- 

Θ.Ε.-Θ. ή 

Ψ.Κ.-Ο. από 2006 

B500C 
0,20-

0,22 

0,90-

1,20 

0,15-

0,30 

0,03-

0,05 
- Θ.Ε.-Θ. 

από 2006 

             

1.3  Αίτια και μηχανισμοί διάβρωσης 

Τα μέταλλα ως γνωστόν διαβρώνονται σε όξινο περιβάλλον, ενώ προστατεύονται από τη 

διάβρωση σε αλκαλικό περιβάλλον. Έτσι στην γενική περίπτωση το σκυρόδεμα αποτελεί ένα 

προστατευτικό περιβάλλον του χάλυβα οπλισμού για δύο λόγους: 

 Το υδατικό διάλυμα των πόρων του σκυροδέματος είναι έντονα αλκαλικό εξαιτίας της 

υδρασβέστου [Ca(OH)
2
], προϊόν της αντίδρασης της ενυδάτωσης (σκλήρυνσης) του 

τσιμέντου, με pH μεταξύ 12,4 - 13,9. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο χάλυβας 

καλύπτεται επιφανειακά από ένα παθητικό στρώμα οξειδίων σιδήρου που 

παρεμποδίζει την διάβρωσή του. Με τον όρο παθητική στρώση εννοούμε ένα πυκνό 

μη διαπερατό φιλμ, το οποίο εάν δημιουργηθεί ολοκληρωμένα και διατηρηθεί, 

αποτρέπει την περαιτέρω διάβρωση του χάλυβα. Δράση εξαιρετικά αργή, που 

πρακτικά μπορεί να αγνοηθεί. 
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 Το σκυρόδεμα αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο στην επαφή του οπλισμού με τα διάφορα 

διαβρωτικά συστατικά του περιβάλλοντος (όπως οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα 

CO
2
, διοξείδιο του θείου SO

2 
, χλωριόντα Cl

-  

κ.λ.π ). 

Με την πάροδο του χρόνου το σκυρόδεμα μπορεί να χάσει την προστατευτική του 

ικανότητα. Δύο διαδικασίες μπορούν να το καταστρέψουν στο σκυρόδεμα: η μια είναι η 

ενανθράκωση και η άλλη η ύπαρξη χλωριόντων. Ενανθράκωση είναι η αντίδραση του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO
2
) με το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)

2
) προς ανθρακικό 

ασβέστιο (CaCO3),οπότε το pH μπορεί να αποκτήσει τιμές χαμηλότερες του 9,0 (περίπου 8,3) 

με συνέπεια ο χάλυβας μεταπηδά από την παθητική στην ενεργή κατάσταση και η διάβρωση 

του οπλισμού αρχίζει. Ένας άλλος λόγος για την διάβρωση του οπλισμού είναι η παρουσία 

των χλωριόντων. Τα χλωριόντα διαπερνούν το παθητικό στρώμα των οξειδίων και 

προκαλούν διάβρωση με βελονισμούς (pitting corrosion). Για να αρχίσει η διαβρωτική δράση 

των χλωριόντων αυτά πρέπει να υπερβούν μία ορισμένη τιμή, αυτή του 0.4-0.6% κ.β. 

τσιμέντου. Η διείσδυση των χλωριόντων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ακόμη και σε 

συνθήκες υψηλού pH. Τότε λέμε ότι ο οπλισμός ‘αποπαθητικοποιείται’ (depassivation) και η 

διάβρωση ξεκινά.[6] 

Διάβρωση του χάλυβα μπορεί να συμβεί στην πράξη και σε περιπτώσεις όπως : 

o Κακής ποιότητας σκυρόδεμα, αυτό έχει σαν συνέπεια μεγάλη διαπερατότητα με 

αποτέλεσμα την διείσδυση διαβρωτικών ουσιών. 

o Το περιβάλλον άλλαξε κατά την χρήση της κατασκευής. 

o Ο χάλυβας έρχεται σε επαφή με υλικά τα οποία δεν παρουσιάζουν αλκαλικότητα 

όπως είναι το έδαφος, νερό, μονωτικά υλικά, άλλα μέταλλα κλπ. 

o Ο χάλυβας έχει κατασκευαστικές ατέλειες, είτε έχει αρχίσει η οξείδωσή του λόγο 

της αναμονής στις μάντρες δομικών υλικών. 

 

1.4  Η διαδικασία της διάβρωσης 

Μόλις το προστατευτικό φιλμ καταστραφεί ξεκινά η διαδικασία της διάβρωσης και αρχίζουν 

να σχηματίζονται επιφάνειες σκουριάς στην επιφάνεια του χάλυβα. Η διάβρωση είναι ένα 

σύνθετο χημικό και ηλεκτροχημικό φαινόμενο και για να πραγματοποιηθεί απαιτείται ένας 

ηλεκτρολύτης και μία ηλεκτρική σύνδεση [1]. Το ρόλο του ηλεκτρολύτη παίζει το σκυρόδεμα 

το οποίο είναι γεμάτο μικρούς πόρους που περιέχουν υγρασία ενώ η ράβδος του χάλυβα 

παρέχει την ηλεκτρική σύνδεση. Το φαινόμενο της ηλεκτρολύσεως μπορεί να διακριθεί σε 
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δύο απλές διαδικασίες: της ανόδου και της καθόδου. Ως άνοδος συμπεριφέρεται το τμήμα 

του χάλυβα όπου έχει καταστραφεί το προστατευτικό στρώμα οξειδίων. Σ΄ αυτή την περιοχή, 

τα άτομα του σιδήρου μετατρέπονται σε ιόντα, ελευθερώνοντας ηλεκτρόνια. 

FeFe
+2 

+ 2e
-
        (1) 

 
 
 

 

Τα ηλεκτρόνια που σχηματίζονται από την ανοδική αντίδραση πρέπει να καταναλωθούν 

κάπου αλλού προκειμένου να διατηρηθεί η ηλεκτρική ισορροπία. Έτσι τα ηλεκτρόνια λόγω 

διαφοράς δυναμικού που δημιουργείται κατευθύνονται προς την κάθοδο. Ως κάθοδος μπορεί 

να λειτουργήσει η περιοχή του χάλυβα που έχει νερό και οξυγόνο ανεξάρτητα αν έχει 

καταστραφεί το στρώμα οξειδίου, συνεπώς ολόκληρη η ράβδος. Εκεί αντιδρούν τα 

ηλεκτρόνια με το νερό και το οξυγόνο δίνοντας ιόντα υδροξυλίου (ΟΗ
-
). Αυτή ονομάζεται 

καθοδική αντίδραση και είναι η ακόλουθη: 

2e
- 

+ 1/2O
2 

+ H
2
O 2OH

-
        (2) 

Αυτά τα ιόντα αυξάνουν την αλκαλικότητα σ’ εκείνο το σημείο και έτσι δυναμώνουν την 

παθητική στρώση, αποτρέποντας την επίδραση της ενανθράκωσης και των ιόντων χλωρίου 

στην κάθοδο.[2] 

Τα ιόντα υδροξυλίου κινούνται μέσα στο νερό των πόρων από την περιοχή της καθόδου 

προς την άνοδο, όπου θα ενωθούν με τα εκεί σχηματισθέντα κατιόντα σιδήρου και θα 

σχηματίσουν σκουριά. Το σχηματιζόμενο υδροξείδιο του δισθενούς σιδήρου ( Fe(OH)2 )  

είναι αδιάλυτο και σχηματίζει μικρής συνάφειας πορώδες και ογκώδες στρώμα (σκουριά) 

πάνω στην επιφάνεια του χάλυβα. 

Fe
2+

 + 2OH
- 
Fe(OH)2        (3) 

Το σχηματιζόμενο υδροξείδιο του δισθενούς σιδήρου παρουσία οξυγόνου μετατρέπεται σε 

υδροξείδιο του τρισθενούς σιδήρου (Fe(ΟΗ)3). Αποτέλεσμα λοιπόν, της διαδικασίας της 

διάβρωσης είναι η μετατροπή του σιδήρου σε υδροξείδιο του δισθενούς και τρισθενούς 

σιδήρου, δηλαδή η απώλεια μάζας του οπλισμού. 

 

Σχήμα 1.1: Απλοποιημένο προσομοίωμα της ηλεκτροχημικής διαδικασίας διαβρώσεως του 

σιδηροπλισμού. (Θ.Π. Τάσιος, Κ. Αλιγιζάκη, Αθήνα 1993) 
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1.4.1 Τα αποτελέσματα της διάβρωσης 

 

Η διάβρωση συνδέεται με την παραγωγή οξειδίων του σιδήρου τα οποία αυξάνουν τον όγκο 

του σιδηροπλισμού (σχ. 1.2). Ο όγκος των παραγόμενων προϊόντων σκουριάς διαρκώς 

αυξάνει με αποτέλεσμα την δημιουργία εσωτερικών τάσεων, που οδηγούν με τη σειρά τους 

σε ρηγματώσεις, αποτινάξεις και αποκολλήσεις ολόκληρων τμημάτων από μπετόν, 

μειώνοντας ή και μηδενίζοντας την συνάφεια και εκθέτοντας ακόμη περισσότερο τον οπλισμό 

σε διάβρωση (σχ. 1.3). Η ζημιά που προκαλείται είναι διπλή: 

 Από την μία, έχουμε απώλεια της μάζας του οπλισμού, δηλαδή μειώνεται η ενεργός 

διατομή του και άρα μειώνεται η στατική επάρκεια της κατασκευής. Έκτος όμως από αυτό η 

διάβρωση μειώνει επίσης και μάλιστα δυσανάλογα την ολκιμότητα του χάλυβα, γεγονός με 

πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στη σεισμική συμπεριφορά του μέλους. 

 Από την άλλη, οι ρηγματώσεις αυξάνουν τη διαπερατότητα του σκυροδέματος σε 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και χλωριόντα (Cl
-
) δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για 

νέες ρηγματώσεις και τη γρήγορη διάβρωση του οπλισμού. 

Το ορατό αποτέλεσμα εκτός από την εκτίναξη στο σκυρόδεμα της επικάλυψης είναι η 

κόκκινη-καφέ σκουριά πάνω στη ράβδο και οι κηλίδες σκουριάς που φαίνονται στις 

ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι εάν η άνοδος δεν έχει καθόλου οξυγόνο όπως 

για παράδειγμα κατασκευές που είναι μονίμως βυθισμένες κάτω από νερό ο σίδηρος ως 

κατιόν σιδήρου (Fe
2+

) θα μείνει στο διάλυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν δυνάμεις 

διαστολής για να σπάσουν το σκυρόδεμα, οπότε η διάβρωση δεν μπορεί να γίνει εύκολα 

αντιληπτή.[2] 

 

 

Σχήμα 1.2: Σχετικός όγκος οξειδίων του σιδήρου στην επιφάνεια διαβρωμένου χάλυβα. 

(Διδακτορική διατριβή Ελένη Ντάφλου, Αθήνα 2012) 
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Σχήμα 1.3: Στάδια διάβρωσης οπλισμού (http://thehelpfulengineer.com/ ) 

 

Παθητικοποιημένος 

οπλισμός 

Εμφάνιση προϊόντων 

οξείδωσης (σκουριά) 

Περαιτέρω οξείδωση 

και αρχή ρηγμάτωσης 

Περαιτέρω οξείδωση και 

αποκόλληση σκυροδέματος 

επικάλυψης 

 

 

 

 

Εικ. 1.1: Εκτίναξη επικάλυψης 

 

 

Εικ. 1.2: Αποφλοίωση σκυροδέματος και κηλίδες σκουριάς 
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1.5 Ενανθράκωση σκυροδέματος 

Ό οπλισμός στο σκυρόδεμα προστατεύεται από τη διάβρωση λόγο του υψηλού αλκαλικού 

περιβάλλοντος (τιμές pH μεταξύ 12.4 και 13.9) που έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

ενός παθητικού στρώματος οξειδίων που τον περιβάλει όπως αναφέρθηκε και στις 

προηγούμενες ενότητες. Η αλκαλική φύση του σκυροδέματος οφείλεται κυρίως στην 

παρουσία υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2), προϊόν της αντίδρασης ενυδάτωσης του 

τσιμέντου. Αντιδράσεις όμως με διεισδύουσες όξινες ουσίες μειώνουν διαρκώς το pH. Την 

μέγιστη σημασία έχει εδώ η επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) το οποίο 

αφομοιώνεται τριχοειδώς από την επιφάνεια του σκυροδέματος. Η αντίδραση προχωρεί 

παρουσία υγρασίας καθώς το νερό αποτελεί ένα μέσο για την αντίδραση. Το αποτέλεσμα της 

απορρόφησης του CO2 είναι η βαθμιαία εξουδετέρωση της αλκαλικότητας.  

Ca(OH)2 +CΟ2 ->CaCO3 +Η2Ο   (4) 

Η αντίδραση μεταξύ Ca(OH)2 και CΟ2 οδηγεί στον σχηματισμό του ανθρακικού άλατος 

του ασβεστίου (CaCO3). Το νερό που δημιουργείται μετά την αντίδραση διαχέεται στο 

εσωτερικό του σκυροδέματος όπως επίσης και το CO2  μέσω της αέριας φάσης των πόρων. 

Αποτέλεσμα είναι το pH του σκυροδέματος να μειώνεται σε τιμές κάτω του 9 (περίπου 8,3).Η 

περαιτέρω πορεία της ενανθράκωσης του σκυροδέματος είναι συνάρτηση της διαπερατότητας 

του CO2 και του ποσού του υδροξειδίου του ασβεστίου που είναι διαθέσιμο για την 

αντίδραση. Το CO2 διαπερνάει ανεμπόδιστα το ενανθρακωμένο στρώμα και είναι διαθέσιμο 

για την αντίδραση με το επόμενο στρώμα Ca(OH)2. Με αυτόν τον τρόπο η ενανθράκωση 

μπορεί να διεισδύσει σε βάθος στο σκυρόδεμα και τελικά μέρος της να φθάσει στον οπλισμό 

και να προκαλέσει αποπαθητικοποίηση (depassivation), με συνέπεια ο χάλυβας μεταπηδά από 

την παθητική στην ενεργή κατάσταση και η διάβρωση του οπλισμού αρχίζει. 

 

Σχήμα 1.4 : Διείσδυση της ενανθρακωμένης ζώνης στον οπλισμό (http://freeandhandy.com/) 
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1.5.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα ενανθράκωσης 

 Η ταχύτητα ενανθράκωσης επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που μπορούν είτε να 

βελτιώσουν και να καθυστερήσουν την διαδικασία, είτε να την επισπεύσουν. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι οι εξής : 

 Διαπερατότητα : Όσο χαμηλότερη είναι η διαπερατότητα τόσο μεγαλύτερη είναι 

αντίσταση στην εσωτερική διάχυση του CO2. Αυτό επιτυγχάνεται με χαμηλή 

αναλογία Ν/Τ, κατάλληλη συμπύκνωση, επαρκή και έγκαιρη συντήρηση  

 Αυξημένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο : Ο συνδυασμός μεγάλης δοσολογίας 

τσιμέντου και χαμηλού λόγου Ν/Τ οδηγεί στο σχηματισμό πυκνότερης δομής 

σκυροδέματος, το οποίο εμφανίζει μικρότερο πορώδες. 

 Ρωγμές : Οι ρωγμές αποτελούν το μέσο για να περάσουν οι διαβρωτικές ουσίες. 

 Περιβάλλον κατασκευής : Το βάθος ενανθράκωσης στο παράκτιο περιβάλλον είναι 

χαμηλό εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, αλλά η διάβρωση που προκαλείται από τα 

χλωριόντα αποτελεί μεγαλύτερη απειλή.  

 Σχετική Υγρασία : Το μέγιστο ποσοστό ενανθράκωσης παρατηρείται για σχετική 

υγρασία περιβάλλοντος από 50 έως 75%. Για Σ.Υ. < 45% το νερό στου πόρους δεν 

είναι αρκετό για να διευκολύνει την διάλυση του CO2 και Ca(OH)2. Για Σ.Υ. > 75% 

το νερό γεμίζει τους πόρους και η διάχυση των διαβρωτικών ουσιών δυσκολεύει. 

 

1.5.2 Εντοπισμός και μέτρηση βάθους ενανθράκωσης 

Υπάρχει πλήθος μεθόδων για τον προσδιορισμό της θέσης και του βάθους ενανθράκωσης 

σε μία κατασκευή. Αυτές περιλαμβάνουν : 

 Τους δείκτες όξινης βάσης 

 Την ορυκτολογική ανάλυση 

 Τη διαφορική θερμική ανάλυση 

 Την διάθλαση ακτίνων  Χ 

 Την ακτινογραφία νετρονίων 

 Την υπέρυθρη φασματοσκοπία 

 Τη χημική ανάλυση 

Από όλες τις παραπάνω μεθόδους η απλούστερη και ποιο ευρεία χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

είναι αυτή της όξινης βάσης φαινολοφθαλείνης . Σε επιφάνεια σκυροδέματος (στεγνή κατά το 

δυνατόν), η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα με αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος 

(συνήθως μέχρι τον οπλισμό) ψεκάζεται διάλυμα φαινολοφθαλείνης (άχρωμο). Ο βαθμός 

ενανθράκωσης προσδιορίζεται από την αλλαγή του χρώματος της φαινολοφθαλείνης. Το 
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υγιές σκυρόδεμα, με pH>9, προσδιορίζει χρώμα κόκκινο, ενώ το ενανθρακωμένο, με pH<9, 

δεν επιφέρει χρωματισμό (Εικ 1.3). Μπορεί έτσι να μετρηθεί το πάχος του επιφανειακού 

σκυροδέματος που έχει υποστεί ενανθράκωση. Η μέτρηση μπορεί να γίνει επίσης με ψεκασμό 

διαλύματος στην παράπλευρη επιφάνεια πυρήνα σκυροδέματος, ο οποίος μόλις έχει αποκοπεί 

από την υπό εξέταση περιοχή (Εικ 1.4). Για έναν σημειακό προσδιορισμό του βάθους 

ενανθράκωσης, μπορεί να εφαρμοσθεί και η ακόλουθη τεχνική: Διανοίγεται μικρή οπή στο 

στοιχείο με ηλεκτρικό δράπανο, συλλέγεται η σκόνη και ψεκάζεται με το διάλυμα 

φαινολοφθαλείνης, αν δεν αλλάζει χρώμα, σημαίνει ότι η ενανθράκωση έχει προχωρήσει 

μέχρι το διατρηθέν βάθος. Συνεχίζεται η διάτρηση στην ίδια οπή μέχρις ότου προκύψει 

ερυθρή απόχρωση το οποίο σημαίνει ότι το σκυρόδεμα στη συγκεκριμένη θέση είναι υγιές. 

 

Εικ.1.3 κ΄ 1.4 : Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης με χρήση διαλύματος φαινολοφθαλείνης. 

(http://freeandhandy.com/) 

 

1.6  Προσβολή από την παρουσία χλωριόντων  

Η προσβολή του οπλισμού του σκυροδέματος από τη δράση μεγάλης ποσότητας 

χλωριόντων, αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο μείωσης της ωφέλιμης διάρκειας ζωής των 

κατασκευών. Τα χλωριόντα που μπορεί να διατρήσουν  το προστατευτικό στρώμα οξειδίων 

όταν φτάσουν μέσω του νερού των πόρων μέχρι τον οπλισμό, προέρχονται κυρίως από τη 

χρήση των χημικών για την τήξη του χιονιού στους δρόμους των πόλεων και από την επίδραση 

του περιβάλλοντος σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου έχουμε είτε άμεση επαφή με θαλασσινό 

νερό είτε σταγονίδια του θαλασσινού νερού, τα οποία μεταφέρονται με τον αέρα και μπορούν 

να επηρεάσουν κατασκευές σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από αυτή. Χλωριόντα 

μπορούν επίσης να βρεθούν στο σκυρόδεμα και από την διαδικασία της παραγωγής, εάν 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή αυτού συλλεκτά αδρανή από παραλίες ή θαλασσινό 
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νερό μείξης (κυρίως στη νησιώτικη Ελλάδα), ή πρόσμικτα βελτιωτικά σκυροδέματος που 

περιέχουν χλωριούχα άλατα όπως για παράδειγμα το χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2) ως 

πρόσθετο για να επιταχύνει τη σκλήρυνση του σκυροδέματος. Το επιφανειακό στρώμα 

οξειδίων που προστατεύει τις ράβδους οπλισμού, μπορεί να διατρηθεί τοπικά από χλωριόντα, 

εάν η συγκέντρωση των τελευταίων υπερβαίνει το 0.4 – 0.6 % κ.β. τσιμέντου. 

 Στην περίπτωση αυτή διακρίνονται δύο στάδια, η περίοδος που απαιτείται ώστε να 

διεισδύσουν τα χλωριόντα (Cl
-
) στο σκυρόδεμα, η συγκέντρωσή τους να υπερβεί στην 

περιοχή του οπλισμού την κρίσιμη τιμή για διάβρωση (περίοδος εισαγωγής ή επώασης της 

διάβρωσης, tcr), και η ακόλουθη δεύτερη περίοδος κύριας διάβρωσης έως ρηγμάτωση και 

αποτίναξη του σκυροδέματος που επικαλύπτει τον οπλισμό (περίοδος εξέλιξης της 

διάβρωσης, tpr). Εδώ παρόμοια με την ενανθράκωση, η υγρασία του περιβάλλοντος και η 

διακύμανσή της έχει καθοριστική σημασία, επειδή σε τελείως κορεσμένο σκυρόδεμα είναι μεν 

ταχεία η διείσδυση Cl
- 
, είναι όμως αργή η διάχυση του απαραίτητου για την διεργασία της 

διάβρωσης οξυγόνου[9]. Αντίθετα σε μερικώς κορεσμένους πόρους επιβραδύνεται η 

διείσδυση Cl
-
 ενώ επιταχύνεται η διάχυση Ο2. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η ενανθράκωση και η διείσδυση χλωριόντων 

δεν είναι ανεξάρτητες διαδικασίες, καθώς η πρώτη επιταχύνει σημαντικά την δεύτερη. Το 

υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) αντιδρά με τα χλωριόντα (Cl
-
) και τα δεσμεύει, 

περιορίζοντας την ποσότητα αυτών που διαχέονται προς τον οπλισμό, καθώς τα ελεύθερα 

χλωριόντα είναι αυτά στα οποία οφείλεται η διάτρηση του προστατευτικού στρώματος και 

έναρξης της διάβρωσης. Όταν όμως το υδροξείδιο του ασβεστίου μετατραπεί με την 

διαδικασία της ενανθράκωσης σε ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) τα χλωριόντα που έχει 

δεσμεύσει ελευθερώνονται και διατίθενται πλέον για την προσβολή του χάλυβα. 

1.6.1 Μηχανισμός προσβολής από τα χλωριόντα  

Εφόσον η ποσότητα των χλωριόντων υπερβεί το όριο, τότε υπάρχουν ελεύθερα χλωριόντα, 

που διαχεόμενα φθάνουν στην επιφάνεια του σιδηροπλισμού και προκαλούν την 

αποπαθητικοποίησή του. Τα χλωριόντα προσβάλουν την παθητική στρώση, αλλά σε αντίθεση 

με την ενανθράκωση δεν υπάρχει μια γενικευμένη πτώση στο pH. Η ηλεκτροχημική 

αντίδραση των χλωριόντων περιγράφεται κατωτέρω: 

 Στην άνοδο όπως έχουμε δει και σε προηγούμενη ενότητα πραγματοποιούνται οι εξής 

αντιδράσεις : 

2Fe  2Fe
2+

 + 4e
- 
                                   (1) 

2Fe
+2 

+ 4OH
-
  2Fe(OH)2

 
                      (2) 
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2Fe(OH)2 + 1/2O2  Fe2Ο3 + 2 Η2Ο        (3) 

 Στην κάθοδο:  

4e
- 

+ O
2 

+ 2 H
2
O  4(OH)

-
          (4) 

Παρουσία όμως χλωριόντων (Cl
-
) η αντίδραση (2) αντικαθιστάται από τις (5),(6) και (7). 

2Fe
2+

 + 4Cl
- 
 2FeCl2                                     (5) 

2FeCl2 + 4H2O  2Fe(OH)2 + 4Cl
-
 + 4H

+
       (6) 

4Η
+
 + 4ΟΗ

-
  4 Η2Ο                                      (7) 

Όπως φαίνεται από τις ανωτέρω εξισώσεις, τα χλωριόντα δεν καταναλώνονται κατά την 

φάση της αντίδρασης, αλλά ανακυκλώνονται (δρουν δηλαδή ως καταλύτης), αφού 

ελευθερώνονται εκ νέου και είναι πάλι διαθέσιμα για να επαναλάβουν τη διαδικασία της 

οξείδωσης του σιδήρου. Η αυξανόμενη οξειδωτικότητα της ανοδικής πλευράς βοηθάει στον 

περιορισμό της διάχυσης των προϊόντων της διάβρωσης και ευνοεί περαιτέρω οξείδωση της 

χαλύβδινης ράβδου. Ό ρυθμός της διάβρωσης εξαρτάται και σε αυτή την περίπτωση από την 

διαθεσιμότητα νερού και οξυγόνου στην κάθοδο. Ή διάβρωση του οπλισμού στην περίπτωση 

της ύπαρξης χλωριόντων είναι συνήθως τοπική και ονομάζεται διάβρωση κατά βελονισμόν 

(pitting corrosion) (εικ.1.5), σε αντίθεση με τη γενικευμένη διάβρωση του οπλισμού η οποία 

συντελείται λόγω της ενανθράκωσης του σκυροδέματος.  

 

 

 

 

 

 

Η μείωση της διατομής του οπλισμού είναι συνήθως τοπική και έντονη, προκαλώντας τοπικά 

ένα αδύνατο σημείο στο χάλυβα. Ή έναρξη αλλά και η ταχύτητα με την οποία συντελείται η 

οξείδωση του οπλισμού εξαρτώνται όχι μόνο από τη συγκέντρωση των χλωριόντων, αλλά και 

από τη διαθεσιμότητα τόσο του οξυγόνου, όσο και της απαραίτητης υγρασίας. Ό οπλισμός σε 

σκυροδέματα συνεχώς βυθισμένο μέσα στο νερό ή εντελώς ξηρό δεν θα διαβρωθεί ακόμη και 

αν η συγκέντρωση των χλωριόντων είναι υψηλή, γιατί θα απουσιάζει το ένα από τα δυο αυτά 

στοιχεία. Αντίθετα ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η εναλλασσόμενη διαβροχή και ξήρανση της 

επιφάνειας του σκυροδέματος από νερό που περιέχει χλωριούχα άλατα. Κατά τη διάρκεια της 

διαβροχής, μεγάλες ποσότητες νερού με διαλυμένα άλατα διεισδύουν στο σκυρόδεμα ενώ 

κατά τη διάρκεια της ξήρανσης, το νερό εξατμίζεται ενώ τα άλατα παραμένουν στο 

Εικ. 1.5: Διάβρωση με βελονισμούς λόγω επίδρασης χλωριόντων ( http://www.powerccl.co.uk/) 
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σκυρόδεμα. Όταν η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, δημιουργούνται μεγάλες 

συγκεντρώσεις χλωριόντων στην περιοχή του σκυροδέματος που διαβρέχεται και ξηραίνεται. 

Λόγω των εναλλασσόμενων κύκλων διαβροχής και ξήρανσης, το σκυρόδεμα της περιοχής 

τροφοδοτείται τόσο με υγρασία όσο και με οξυγόνο, οπότε τελικά η οξείδωση του οπλισμού 

προχωράει με ταχύτερο ρυθμό. 

1.6.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την διάβρωση από χλωριόντα 

Οι παράγοντες στους οποίους θα αναφερθούμε, αφορούν και σ’ αυτή την περίπτωση την 

παρασκευή σκυροδέματος με χαμηλή διαπερατότητα για παρεμπόδιση της διαχύσεως των 

χλωριόντων και την ικανότητα του τσιμεντοπολτού να δεσμεύει τα χλωριόντα έτσι ώστε να 

μειωθεί η τιμή των ελεύθερων χλωριόντων στα οποία οφείλεται η διάτρηση του 

προστατευτικού στρώματος και έναρξη διάβρωσης του χάλυβα. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι 

εξής:  

 Ποιότητα και πάχος επικάλυψης : Μικρός λόγος Ν/Τ και μεγάλη περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα οπότε μειώνεται η 

ποσότητα των χλωριόντων τα οποία μπορεί να διαχυθούν στο σκυρόδεμα. 

 Αδρανή – Νερό μείξεως : Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του 

σκυροδέματος συλλεκτά αδρανή από παραλίες ή θαλασσινό νερό μείξης. Τα αδρανή 

πρέπει να είναι καλά πλυμένα, καλά διαβαθμισμένα και να μην αντιδρούν με τα 

συστατικά του σκυροδέματος. Τα πορώδη αδρανή ενδέχεται να περιέχουν μεγάλες 

ποσότητες αλάτων. Για κατασκευές στη θάλασσα, η μεγίστη διάσταση των 

χρησιμοποιούμενων αδρανών είναι από 19 – 38 mm. Νερό με περιεκτικότητα σε 

χλωριόντα μεγαλύτερη από 0.15% κ.β. τσιμέντου μπορεί να αρχίσει τη διάβρωση του 

χάλυβα. Στο νερό τα χλωριόντα δεν πρέπει να ξεπερνούν ποσότητα 0.05% κ.β. 

τσιμέντου. Χρήση θαλάσσιου νερού στο σκυρόδεμα σημαίνει προσθήκη χλωριόντων σε 

ποσότητα από 1 – 2% κ.β. τσιμέντου, ανάλογα με τον λόγο Ν/Τ. 

 Τσιμέντο – Πρόσθετα : Όσο αυξάνεται το  αργιλικό τριασβέστιο (C3A) στο τσιμέντο, 

τόσο μειώνεται ο κίνδυνος διάβρωσης από χλωριόντα. Οι αργιλικές φάσεις του τσιμέντου 

(C3A,C4AF) έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν μια ποσότητα χλωριόντων 

σχηματίζοντας κατά αυτό τον τρόπο το άλας του friedel [3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O]. 

To τσιμέντο πρέπει να περιέχει περισσότερο από 8% C3A κ.β. τσιμέντου για να δεσμεύει 

τα χλωριόντα. Λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονη επίδραση θειικών αλάτων (κίνδυνος 

δημιουργίας ετρινγκίτη) και χλωριόντων, όπως συμβαίνει σε θαλάσσιο περιβάλλον 

συνιστάται μέση τιμή  C3A περίπου 5 – 8% κ.β. τσιμέντου. Σε αυτή την περίπτωση 

μεγάλη περιεκτικότητα του τσιμέντου σε C3A είναι καταστροφική για το σκυρόδεμα, 
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γιατί τα θειικά ιόντα διασπούν το άλας Friedell ελευθερώνοντας τα χλωριόντα, ενώ ο 

ετρινγκίτης που δημιουργείται διογκώνεται και προκαλεί θραύση στο σκυρόδεμα. Το 

άλας του Friedell παραμένει σταθερό σε υψηλές τιμές pH. Όταν όμως το σκυρόδεμα 

ενανθρακωθεί, το άλας αυτό αποσυντίθεται και τα χλωριόντα είναι πλέον ελεύθερα για 

να συμβάλουν στην διαδικασία της διάβρωσης. 

Τα τσιμέντα με σκωρίες υψικαμίνων και ποζολάνες μειώνουν μεν την αλκαλικότητα, 

αλλάζουν όμως το πορώδες του σκυροδέματος μειώνοντας κατά πολύ την διαπερατότητα 

του σκυροδέματος που έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντίσταση σε διείσδυση 

χλωριόντων από ότι το τσιμέντο Portland. Επίσης τα αερακτικά μειώνουν τον κίνδυνο 

διάχυσης χλωριόντων διότι μειώνουν την απαιτούμενη ποσότητα σε νερό με αποτέλεσμα 

την μείωση της διαπερατότητας.  

 Περιβάλλον : Η διείσδυση χλωριόντων μπορεί να γίνει είτε σε ξηρό περιβάλλον είτε σε 

περιβάλλον με μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Η δεύτερη περίπτωση είναι η συνηθέστερη και 

ποιο σοβαρή μορφή διείσδυσης. 

 

1.6.3  Μέτρηση περιεκτικότητας χλωριόντων 

Για τον σκοπό αυτό αποκόπτονται τεμάχια σκυροδέματος από την περιοχή της 

επικάλυψης των οπλισμών και αποστέλλονται σε ειδικευμένο εργαστήριο, όπου συνήθως 

μετριέται η συνολική ποσότητα χλωριόντων (ελεύθερων και δεσμευμένων) κατά βάρος 

σκυροδέματος, η κατανομή της συγκεντρώσεως χλωριόντων συναρτήσει της αποστάσεως 

από την επιφάνεια του σκυροδέματος, να εκτιμηθεί η ταχύτητα διείσδυσης των χλωριόντων 

καθώς και η αρχική προέλευση.  

1.7 Επίδραση θειικών αλάτων και αλάτων μαγνησίου 

Η κλασσική μορφή της επίθεσης θειικών αλάτων αποτελεί  ένα πρόβλημα που, συνήθως, 

σχετίζεται με υπόγεια τμήματα κατασκευών, τα οποία έρχονται σε επαφή με εδάφη ή υπόγεια 

νερά πλούσια σε συγκεντρώσεις θειικών αλάτων, κυρίως του νατρίου ή τμήματα κατασκευών 

τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό. Η καταστροφή του σκυροδέματος 

επέρχεται ως συνδυασμός δύο διαφορετικών καταστροφικών μηχανισμών: της ρηγμάτωσης 

λόγω της διόγκωσης που προκαλείται κυρίως από τον σχηματισμό του ετρινγκίτη και της 

διάρρηξης του ιστού των ένυδρων της τσιμεντόπαστας. Τα ένυδρα του τριασβεστίου του 

αργιλίου και το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρούν με τα θειικά άλατα και σχηματίζουν 

στερεά προϊόντα με όγκο μεγαλύτερο από αυτόν που καταλαμβάνουν. Ο ετρινγκίτης και η 
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γύψος είναι τα κύρια προϊόντα των αντιδράσεων αυτών. Η επακόλουθη διόγκωση μπορεί να 

συνοδεύεται και από πτώση της θλιπτικής αντοχής, συνέπεια της διάδοσης των ρωγμών και 

της απώλειας συνοχής. 

Στην περίπτωση που το σκυρόδεμα έρχεται σε επαφή με άλατα θειικού μαγνησίου 

(MgSO4) με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να έρθει σε επαφή και με τα υπόλοιπα θειικά άλατα 

(υπόγεια νερά, εδάφη, άμεση επαφή με θαλασσινό νερό), αυτά αντιδρούν με το υδροξείδιο 

του ασβεστίου και σχηματίζουν υδροξείδιο του μαγνησίου (μπρουσίτη). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του pH σε τιμή ίση με 10.5 που είναι σαφώς χαμηλότερη 

από την τιμή του 12.4 σε κορεσμένο διάλυμα Ca(OH)2. Τα CaO που ελευθερώνεται 

προκειμένου να ισοσταθμισθεί η τιμή του pH αντιδρά με το υπάρχον άλας του θειικού 

μαγνησίου ελευθερώνοντας περισσότερο MgOH. Τα ένυδρα του θειικού μαγνησίου που 

τελικά σχηματίζονται δεν έχουν υδραυλικές ιδιότητες και αποτελούν ένα ινώδες άμορφο 

υλικό χωρίς συνδετικές ιδιότητες.[2] 

1.7.1 Μετρά προστασίας από τη δράση θειικών αλάτων 

Το γνωστότερο μέσο προστασίας έναντι θειικών αλάτων είναι η χρήση ειδικού τσιμέντου 

ανθεκτικού σε θειικά. Η χρήση του τσιμέντου αυτού όμως, ενδείκνυται για περιπτώσεις 

κατασκευών που δέχονται την δράση θειικού νατρίου. Σε άλλες περιπτώσεις όπου η 

κατασκευή δέχεται την δράση θειικού μαγνησίου είτε ακόμα χειρότερα την ταυτόχρονη 

δράση αλάτων χλωρίου και θειικών, ο συγκεκριμένος τύπος τσιμέντου δεν αποτελεί την 

καλύτερη λύση και αυτό γιατί το μικρότερο ποσοστό του  C3A δεν επιτρέπει τη δέσμευση 

μεγάλων ποσοτήτων χλωριόντων αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο οξείδωσης του οπλισμού.  

Η σημαντικότερη ενέργεια είναι πάντα η παρασκευή ενός σωστού αδιαπέρατου 

σκυροδέματος. Αν το σκυρόδεμα δεν είναι αδιαπέρατο, παρασκευασμένο με χαμηλό λόγο 

Ν/Τ, σωστά συμπυκνωμένο και συντηρημένο, οποιαδήποτε άλλη μορφή προστασίας δεν είναι 

αρκετή για να το αποτρέψει από την καταστροφή. 

1.8 Σχηματισμός μακροστοιχείων 

 Ένα κράμα όπως ο δομικός χάλυβας από την μεταλλουργική διαδικασία παραγωγής του 

έχει αιτίες σχηματισμού τοπικών γαλβανικών στοιχείων. Ανομοιομορφίες μικρής κλίμακας 

στην χημική σύσταση του κράματος, γεωμετρικές ανωμαλίες στην επιφάνεια, η ύπαρξη 

οξειδίων στην επιφάνεια οδηγούν στον σχηματισμό τοπικών γαλβανικών στοιχείων με μία 

διαφορά (ηλεκτρικού συνεχούς) δυναμικού της τάξης των μερικών δεκάδων mV. Οι διαφορές 
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αυτές δυναμικού είναι αρκετές για να οδηγήσουν στον σχηματισμό ανοδικών και καθοδικών 

περιοχών. Η δημιουργία των τοπικών αυτών γαλβανικών στοιχείων είναι αποτέλεσμα της 

παραγωγικής διαδικασίας του χάλυβα.  

Τα μακροστοιχεία σε αντίθεση με τα τοπικά γαλβανικά στοιχεία εμφανίζονται σε μεγάλες 

περιοχές του οπλισμού. Οφείλονται στην όλη συγκρότηση και λειτουργία του οπλισμένου 

σκυροδέματος και όχι μόνο στον χάλυβα. Ένα μακροστοιχείο δημιουργείται και στην 

περίπτωση της επαφής δύο διαφορετικών μετάλλων όπως για παράδειγμα 

επιψευδαργυρομένος (γαλβανιζέ) χάλυβας ή ανοξείδωτος χάλυβας έλθει σε επαφή με ένα 

κοινό χάλυβα. Στην περίπτωση όμως του οπλισμένου σκυροδέματος η δημιουργία 

μακροστοιχείων οφείλεται σε επιδράσεις του περιβάλλοντος. Τα χλωριόντα φθάνουν μετά 

από ένα χρονικό διάστημα στους πρώτους οπλισμούς ενώ οι ευρισκόμενοι προς το εσωτερικό 

τμήμα του κτιρίου δεν έχουν γύρω τους χλωριόντα. Μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών 

χαλύβων δημιουργείται μέσω των συνδετήρων μακροστοιχείο. Οι οπλισμοί που έχουν ήδη 

γύρω τους χλωριόντα αποτελούν την άνοδο ενώ οι οπλισμοί χωρίς χλωριόντα αποτελούν την 

κάθοδο του γαλβανικού στοιχείου. Η ταχύτητα διάβρωσης εξαρτάται από την ένταση του 

ρεύματος του γαλβανικών μακροστοιχείου. Η ένταση του ρεύματος εξαρτάται από το 

δυναμικό του μακροστοιχείου, την ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος και τον λόγο 

μεταξύ της ανοδικής προς την καθοδική επιφάνεια.  

Γαλβανικά μακροστοιχεία επίσης εμφανίζονται όταν υπάρχουν: Περιοχές οπλισμένου 

σκυροδέματος αεριζόμενες δίπλα σε μη αεριζόμενες. Περιοχές οπλισμένου σκυροδέματος με 

χαμηλό pΗ δίπλα σε περιοχές με υψηλό pΗ. Η ύπαρξη και λειτουργία γαλβανικών 

μακροστοιχείων οδηγεί σε διάβρωση μεγάλης έκτασης και ταχύτητας και έχει σαν συνέπεια 

τα κλασικά αποτελέσματα της διάβρωσης, όπως μείωση της διατομής του οπλισμού με ότι 

αυτό συνεπάγεται και την δημιουργία ρωγμών στην επιφάνεια του σκυροδέματος λόγο του 

μεγαλύτερου όγκου των οξειδίων που παράγονται στην επιφάνεια του χάλυβα. [1,3] 

 

1.9 Μορφές διάβρωσης  

Αν θελήσουμε να κατατάξουμε τις μορφές διάβρωσης σε κατηγορίες, πρέπει να διακρίνουμε 

τουλάχιστον τις εξής περιπτώσεις : 

 Γενική ή ομοιόμορφη διάβρωση 

 Τοπική διάβρωση 

1. Διάβρωση με βελονισμούς (pitting) 

2. Διάβρωση σε σχισμές (crevice) 
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3. Περικρυσταλλική διάβρωση (intergranular) 

 Διάβρωση λόγω ανάπτυξης εξωτερικής διαφοράς δυναμικού 

1. Γαλβανική δράση (galvanic) 

2. Ηλεκτρολυτική διάβρωση 

 Διάβρωση με μηχανική καταπόνηση (stress-corrosion)  

- Μόνο σε προεντεταμένους χάλυβες. 

 

1.9.1 Γενική ή ομοιόμορφη διάβρωση 

Η επιφάνεια του μετάλλου καλύπτεται σχεδόν ομοιόμορφα από τα προίοντα της 

διάβρωσης. Συμβαίνει όταν η αλκαλικότητα του σκυροδέματος έχει χαθεί σε ευρεία περιοχή. 

Το προστατευτικό στρώμα καταστρέφεται και αρχίζει η διάβρωση. Αιτίες μείωσης του pH σε 

ευρεία περιοχή του σκυροδέματος είναι :  

o Απόπλυση του Ca(OH)2 από το σκυρόδεμα λόγω επίδρασης μαλακού νερού. 

o Ενανθράκωση σκυροδέματος. 

o Επίδραση ανθρακικών ή θειικών αλάτων. 

Η φθορά που ακολουθεί φαίνεται στα δομικά στοιχεία ως μια λεπτή σχισμή παράλληλη προς 

την κατεύθυνση της ράβδου οπλισμού εκτός φυσικά και αν η διαδικασία της διάβρωσης έχει 

προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό όπου έχουμε αποτινάξεις σκυροδέματος και κηλίδες σκουριάς. 

 

 

 

Εικ. 1.6 Γενική ή ομοιόμορφη διάβρωση 
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1.9.2 Τοπική διάβρωση 

Αυτή συμβαίνει σε ορισμένες θέσεις και εχει ως αποτέλεσμα την τοπική μείωση της 

διατομής ενώ η υπόλοιπη ράβδος μπορεί να μείνει ανέπαφη. Η περίπτωση αυτή είναι συνήθης 

σε περιπτώσεις τοπικά αυξημένης συγκέντρωσης χλωριόντων. Τοπική διάβρωση συμβαίνει 

στις εξής περιπτώσεις: 

1. Διάβρωση κατά βελονισμό (pitting) : Είναι μια ειδική μορφή διάβρωσης που 

εμφανίζεται τοπικά, επιλεκτικά, στην επιφάνεια του μετάλλου με τη μορφή τοπικής 

εγκοπής. Το είδος αυτό της διάβρωσης είναι ένα από τα πιο καταστρεπτικά είδη γιατί 

προκαλεί καταστροφή των υλικών λόγω διάτρησης. Είναι συχνά δύσκολο να διακρίνουμε 

τους βελονισμούς είτε λόγω του μικρού τους μεγέθους, είτε γιατί συχνά καλύπτονται από 

προϊόντα διάβρωσης. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενη ενότητα η διάβρωση 

κατά βελονισμό οφείλεται αποκλειστικά στην επίδραση χλωριόντων που μπορούν να 

βρεθούν στο σκυρόδεμα είτε εξαρχής είτε να διεισδύσουν από το περιβάλλον αργότερα. 

Το τσιμέντο μπορεί να δεσμεύσει ποσότητα χλωριόντων μέχρι 0.4 – 0.6% κ.β. τσιμέντου. 

Σχηματίζεται έτσι άλας Friedell το οποίο είναι αβλαβές για τον οπλισμό. Όταν όμως το 

pH του σκυροδέματος μειωθεί από την παρουσία θειικών αλάτων ή ενανθράκωσης, το 

άλας Friedell διασπάται ελευθερώνοντας τα χλωριόντα. Έτσι μετά την ενανθράκωση ο 

κίνδυνος διαβρώσεως των σιδηροπλισμών αυξάνεται, ακόμα και αν το σκυρόδεμα 

περιέχει μικρές ποσότητες χλωριόντων.   

 

 
Εικ. 1.7 Διάβρωση με βελονισμούς 
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2. Διάβρωση σε σχισμές (crevice) : Είναι ανάλογη με τη διάβρωση κατά βελονισμό. Η 

διαφορά είναι ότι αρχίζει σε μιρκορρωγμές και μικροκοιλότητες εξαιτίας εμφάνισης 

διαφορετικής συγκέντρωσης μέσα και έξω από αυτές  και όχι σε ‘υγιή’ επιφάνεια του 

χάλυβα. Ευπαθή μέταλλα σε αυτό το είδος της διάβρωσης είναι αυτά που προστατεύονται 

από τα οξείδια τους ( π.χ ανοξείδωτος χάλυβας, αλουμίνιο, τιτάνιο κ.λ.π.) 

3. Περικρυσταλλική διάβρωση (intergranular) : Συμβαίνει όταν ο ανοξείδωτος χάλυβας 

θερμανθεί και σχηματιστούν καρβίδια του χρωμίου  γύρω από τους κρυστάλλους του 

κράματος. Τα καρβίδια αυτά αντικαθιστούν το οξείδιο του χρωμίου και έτσι ο χάλυβας 

χάνει την προστασία του. Η περικρυσταλλική διάβρωση εξαρτάται από την 

περιεκτικότητα του κράματος σε άνθρακα. Ανοξείδωτοι χάλυβες με 0,06% C παθαίνουν 

περικρυσταλλική διάβρωση μέσα σε 2 λεπτά στους 700°C αντιθέτως, ανοξείδωτοι 

χάλυβες με 0,02% C δεν παθαίνουν περικρυσταλλική διάβρωση. Περικρυσταλλική 

διάβρωση παρατηρείται και μετά την συγκόλληση χαλύβων εξαιτίας τοπικής 

υπερθέρμανσης του κράματος. Η περικρυσταλλική διάβρωση μπορεί να αναστραφεί με 

θέρμανση του κράματος στους 1000°C, διαλυτοποίηση των καρβιδίων του χρωμίου και 

απότομη ψύξη («βαφή»). Ανοξείδωτοι χάλυβες που περιέχουν τιτάνιο, νιόβιο ή ταντάλιο 

παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στην περικρυσταλλική διάβρωση[21]. 

  

 

 

 

Εικ. 1.8 : Περικρυσταλλική διάβρωση ανοξείδωτου χάλυβα όπως παρατηρείται στο μεταλλογραφικό 

μικροσκόπιο. ( http://www.inoxmetal.gr/) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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1.9.3 Διάβρωση λόγω ανάπτυξης εξωτερικής διαφοράς δυναμικού 

1) Γαλβανική δράση (galvanic) : Είναι ηλεκτροχημική δράση η οποία αναπτύσσεται όταν 

δύο διαφορετικά μέταλλα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους παρουσία ενός ηλεκτρολύτη 

(διαβρωτικό ή αγώγιμο περιβάλλον). Κάθε μέταλλο έχει το δικό του κανονικό δυναμικό. 

Όταν δύο μέταλλα έρχονται σε επαφή μεταξύ τους παρουσία μικρής ποσότητας υγρασίας 

σχηματίζουν ένα μικρό ηλεκτροστοιχείο διάβρωσης με το λιγότερο ανθεκτικό μέταλλο να 

γίνεται άνοδος και το περισσότερο ανθεκτικό κάθοδος. Κίνδυνος διάβρωσης υπάρχει όταν η 

διαφορά δυναμικού των δύο μετάλλων είναι μεγαλύτερη από 50 mV. Η διάβρωση γίνεται 

ιδιαίτερα επικίνδυνη με την παρουσία χλωριούχων ή θειικών αλάτων. 

2) Ηλεκτρολυτική διάβρωση (electrolytic) : Είναι αποτέλεσμα άμεσης εφαρμογής 

ρεύματος στην κατασκευή από κάποια εξωτερική πηγή. Μπορεί να περιοριστεί με: 

• Σκυρόδεμα πολύ καλής ποιότητας χωρίς χλωριόντα 

• Ηλεκτρική μόνωση (π.χ. διάφραγμα πολυαιθυλενίου) μεταξύ της πηγής του 

ηλεκτρικού ρεύματος και της κατασκευής. [1] 

1.9.4 Διάβρωση με μηχανική καταπόνηση (stress-corrosion) 

- Μόνο σε προεντεταμένους χάλυβες. 

Η διάβρωση με μηχανική καταπόνηση είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο που παρατηρείται 

όταν ο ανοξείδωτος χάλυβας βρίσκεται υπό μηχανική καταπόνηση σε διαβρωτικό 

περιβάλλον. Η διάβρωση με μηχανική καταπόνηση συνδέεται με την δημιουργία (ή απλώς 

την παρουσία) δομικών ατελειών στο κρυσταλλικό πλέγμα του κράματος. Οι ατέλειες αυτές 

απλώνονται μέχρι την επιφάνεια του κράματος με αποτέλεσμα την τοπική φθορά του 

προστατευτικού οξειδίου Cr2O3, την δημιουργία ρωγμών και την τελική αστοχία του 

κράματος. Η διάβρωση του χάλυβα υπό μηχανική τάση μπορεί να συνοδεύεται από 

ψαθυροποίηση του χάλυβα λόγω εκλύσεως υδρογόνου (ρηγμάτωση του υλικού από τη 

ρόφηση υδρογόνου). Τα χλωριόντα επιταχύνουν πολύ τη διάβρωση όλων σχεδόν των 

χαλύβων εκτός από χάλυβες οι οποίοι περιέχουν μεγάλες ποσότητες νικελίου. Οι ωστενιτικοί 

ανοξείδωτοι χάλυβες με υψηλή περιεκτικότητα σε μολυβδαίνιο (> 6%) ή νικέλιο, οι 

φερριτικοί και οι διφασικοί ανοξείδωτοι χάλυβες παρουσιάζουν καλύτερη αντοχή στην 

διάβρωση με μηχανική καταπόνηση. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
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1.10  Εντοπισμός και τρόποι μέτρησης της διάβρωσης 

Σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθούμε σε  κάποιες μεθόδους, με τις οποίες μπορεί 

κανείς να εντοπίσει οπτικά τα σημάδια της διάβρωσης στο σκυρόδεμα. Στην συνέχεια θα 

γίνει μια αναφορά για τον οπτικό και εργαστηριακό έλεγχο σύμφωνα με τον ΚΤΧ καθώς και 

σε κάποιους ελέγχους που είναι απαραίτητη έτσι ώστε να γνωρίζουμε την κατάσταση και την 

ταχύτητα διάβρωσης. Τέλος θα αναφερθούν οι κυριότεροι τρόποι μέτρησης της διάβρωσής.  

1.10.1 Οπτικός εντοπισμός  

Η διάβρωση των οπλισμών του σκυροδέματος εντοπίζεται από τις συνέπειες της πάνω στο 

σκυρόδεμα. Τα σημάδια που μαρτυρούν ύπαρξη διαβρωμένου οπλισμού, εύκολα μπορούν να 

εντοπιστούν μετά από παρατήρηση του κτιρίου από τον μηχανικό. Αν η διαδικασία 

σχηματισμού οξειδίων του σιδήρου έχει προχωρήσει, τότε το πιθανότερο είναι τα 

αποτελέσματα της οξείδωσης να είναι ορατά στην επιφάνεια του σκυροδέματος (ακόμη κι αν 

ο χάλυβας βρίσκεται στο εσωτερικό του σκυροδέματος) από τις κηλίδες σκουριάς και από τη 

διόγκωση. Η οπτική επιθεώρηση μιας κατασκευής διευκολύνεται εάν από πριν ο μηχανικός 

έχει συντάξει έναν τυπικό κατάλογο των οπτικών ελέγχων που πρέπει να κάνει επιτόπου. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε τοπικές φθορές σκυροδέματος, 

αποφλοίωση, φθορές λόγω κακής στεγανότητας, διείσδυση νερού, απόθεση αλάτων, 

χρωματικές αλλοιώσεις, χάλυβες απογυμνωμένοι, διαβρωμένοι, σπασμένοι, κηλίδες 

σκουριάς, διαμήκεις ρηγματώσεις, εκτίναξη επικαλύψεως.[19] 

 Ρηγμάτωση παράλληλα στους οπλισμούς 

Τα προϊόντα της αντίδρασης που συμβαίνει κατά την διάβρωση του χάλυβα έχουν όγκο 

περίπου κατά 40% μεγαλύτερο από τον αρχικό όγκο χάλυβα. Αυτό έχει ως συνέπεια την 

δημιουργία ρηγματώσεων παράλληλα με τον οπλισμό. 

 
 

 

Εικ. 1.9 : Ρηγματωμένο δοκάρι λόγω “φουσκώματος” οπλισμών 
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 Αποφλοίωση σκυροδέματος 

Συμβαίνει απόσπαση μεγάλου επιφανειακού κομματιού σκυροδέματος σε βάθος ίσο περίπου 

με την επικάλυψη του οπλισμού. 

 

 
 

Εικ. 1.10 : Αποφλοίωση σκυροδέματος 

 

 Εκτίναξη επικάλυψης 

Λόγω της μεγάλης τάσης εφελκυσμού που ασκείται από τον χάλυβα στο σκυρόδεμα 

συμβαίνει εκτίναξη της επικάλυψης. Παρατηρείται συνήθως σε περιπτώσεις χαμηλής 

ποιότητας σκυροδέματος και μεγάλης πυκνότητας οπλισμών. 

 

 

 

Εικ. 1.11 : Εκτίναξη επικάλυψης 
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 Κηλίδες σκουριάς στην επιφάνεια του σκυροδέματος 

Εμφανίζονται στις παρειές ή στον πυθμένα στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

 
 

Εικ. 1.12 : Κηλίδες σκουριάς από τον οπλισμό στην επιφάνεια του σκυροδέματος 

1.10.2 Οπτικός και εργαστηριακός έλεγχος σύμφωνα με τον ΚΤΧ 2008 

Στην περίπτωση του οπτικού και εργαστηριακού έλεγχου, κατά τη φάση της διακίνησης 

του σιδηροπλισμού, εάν η επιφάνεια των χαλύβων παρουσιάζει σημαντική αλλοίωση λόγω 

διάβρωσης, γενικευμένης ή εντοπισμένης, εξετάζεται η περίπτωση της μερικής ή ολικής 

απόρριψης της ελεγχόμενης ποσότητας κατόπιν διεξαγωγής ειδικού εργαστηριακού ελέγχου 

για τον προσδιορισμό της ποσότητας των προϊόντων διάβρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

λαμβάνονται έξι δείγματα ελάχιστου μήκους 0,25m. 

Σε κάθε δείγμα υπολογίζεται η μάζα των οξειδίων με τη διαδικασία που περιγράφεται στην 

Παραγρ. 10.3 (ΚΤΧ). Αν κάθε τιμή των μετρήσεων είναι μικρότερη από 300gr/m² τότε η 

ελεγχόμενη ποσότητα γίνεται αποδεκτή. Εάν έστω και μία τιμή είναι μεγαλύτερη από 

300gr/m², γίνεται περαιτέρω έλεγχος για τη διαπίστωση βελονισμών. Σε κάθε δείγμα γίνεται 

μέτρηση του βάθους βελονισμών σε τρεις θέσεις στα πλέον οξειδωμένα σημεία. Εάν το βάθος 

των βελονισμών σε όλες τις θέσεις είναι μικρότερο από το κρίσιμο βάθος που ορίζεται στην 

Παραγρ. 10.3 (ΚΤΧ), τότε ο χάλυβας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού προηγουμένως 

καθαριστεί. Αν το βάθος των βελονισμών είναι μεγαλύτερο από το κρίσιμο βάθος, έστω και 

σε μία θέση, τότε η ελεγχόμενη ποσότητα απορρίπτεται. Πάντως σε κάθε περίπτωση, για την 

τελική αποδοχή της ελεγχόμενης ποσότητας, οι απαιτήσεις για την ανηγμένη μάζα και την 

γεωμετρία των νευρώσεων θα πρέπει να ικανοποιούνται (βλ. Παραγρ. 4.5.2 και 4.5.3 ΚΤΧ 

2008). 
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1.10.3 Τρόποι μέτρησης της διάβρωσης και έλεγχος ποιότητας 

σκυροδέματος 

 
- Μέτρηση κατάστασης της διάβρωσης 

 

1) Μέτρηση βάθους ενανθράκωσης : Το βάθος ενανθράκωσης του σκυροδέματος 

μετριέται μετά από ψεκασμό διαλύματος φαινολοφθαλείνης πάνω σε επιφάνεια 

σκυροδέματος, η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα με αφαίρεση του επιφανειακού 

στρώματος (συνήθως μέχρι τον οπλισμό). Ο βαθμός ενανθράκωσης προσδιορίζεται 

από την αλλαγή του χρώματος της φαινολοφθαλείνης. Το υγιές σκυρόδεμα, με pH>9, 

προσδιορίζει χρώμα κόκκινο, ενώ το ενανθρακωμένο, με pH<9, δεν επιφέρει 

χρωματισμό. Η διαδικασία και ο τρόπος εφαρμογής της παραπάνω μέτρησης 

αναλύεται με λεπτομέρεια στην παρ. 10.5.2. (Εντοπισμός και μέτρηση βάθους 

ενανθράκωσης). 

2) Μέτρηση περιεκτικότητας χλωριόντων : Για τον σκοπό αυτό αποκόπτονται τεμάχια 

σκυροδέματος από την περιοχή της επικάλυψης των οπλισμών και αποστέλλονται σε 

ειδικευμένο εργαστήριο, όπου συνήθως μετριέται η συνολική ποσότητα χλωριόντων 

(ελεύθερων και δεσμευμένων) κατά βάρος σκυροδέματος, η κατανομή της 

συγκεντρώσεως χλωριόντων συναρτήσει της αποστάσεως από την επιφάνεια του 

σκυροδέματος, η ταχύτητα διείσδυσης των χλωριόντων καθώς και η αρχική 

προέλευση. 

3) Έμμεσες ηλεκτροχημικές μέθοδοι : όπως η μέτρηση δυναμικού του χάλυβα, η 

σύνταξη καμπυλών πόλωσης, η μέτρηση της αντίστασης του σκυροδέματος και η 

μέτρηση της αντίστασης πόλωσης με τις οποίες εκτιμάται η πιθανότητα διάβρωσης 

του χάλυβα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ανάλογα με το μέγεθος της διαφοράς 

δυναμικού Ε, μπορεί να λεχθεί ότι: 

 Όταν Ε> -200mVcse, με πιθανότητα 90% δε συμβαίνει διάβρωση 

 Όταν Ε<-350mVcse, με πιθανότητα 90% συμβαίνει διάβρωση 

 Όταν -200mVcse>E>-350mVcse, δεν είναι βέβαιο αν συμβαίνει ή όχι διάβρωση. 

Το ηλεκτρικό δυναμικό χάλυβα-σκυροδέματος μετριέται με ειδικά ηλεκτρόδια χαλκού – 

θειικού χαλκού. 
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– έλεγχος ποιότητας σκυροδέματος 

 

1) Μέτρηση του βάθους των ρωγμών : Η μέτρηση μπορεί να γίνει με την χρήση 

συσκευής υπερήχων, αφού εντοπισθεί η ρωγμή. Επηρεάζεται από την ανομοιογένεια 

του σκυροδέματος και από την σκόνη μέσα στη ρωγμή.  

2) Μέτρηση επιφανειακής υγρασίας σκυροδέματος: Μέτρηση ποσοστού επιφανειακής 

υγρασίας στο σκυρόδεμα ή άλλα υλικά για ελέγχους διάβρωσης και πριν από νέες 

επιστρώσεις σε υφιστάμενα στοιχεία κατασκευής [5]. 

3) Μέτρηση της απορροφήσεως νερού από το σκυρόδεμα : Η μέτρηση γίνεται με 

σκοπό να εκτιμήσουμε το πορώδες του σκυροδέματος. Με την βοήθεια ενός 

βαθμονομημένου σωλήνα μετράται η ποσότητα του νερού που απορροφάται από το 

σκυρόδεμα σε συγκεκριμένο χρόνο.  Η μέθοδος είναι μη καταστρεπτική, επηρεάζεται 

όμως από την προϋπάρχουσα υγρασία του σκυροδέματος. 

4) Έλεγχος πάχους επικάλυψης : Εύρεση θέσης οπλισμού  για να διαπιστωθεί το 

ακριβές πάχος επικάλυψης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝ206-1 

2.1 Γενικά  

Το σκυρόδεμα είναι το μείγμα τσιμέντου, αδρανών υλικών και νερού, σε αναλογία που 

καθορίζεται σε σχέση με το σκοπό της κατασκευής. Είναι ένα πολύτιμο υλικό με πλατιά 

χρήση, η οποία καλύπτει σχεδόν όλες τις οικοδομικές κατασκευές και τα τεχνικά έργα. 

Στον όρο αδρανή περιλαμβάνονται γενικά η άμμος, το γαρμπίλι και τα σκύρα (χαλίκια). 

Έκτος από αυτά τα υλικά, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ 206-1) προβλέπει την προσθήκη 

και άλλων συστατικών (βελτιωτικά πρόσθετα και πρόσθετα συστατικά), τα οποία 

τροποποιούν συγκεκριμένες ιδιότητες του σκυροδέματος. 

Για την παρασκευή σκυροδέματος καλής ποιότητας, απαιτείται η καλή διαλογή και 

σύνθεση των συστατικών του καθώς επίσης και η παρασκευή, διάστρωση και συντήρηση 

αυτού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Στην Ελλάδα, σχετικές οδηγίες υπάρχουν 

στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος, όπου επίσης δίνονται πολλές πληροφορίες για 

τον έλεγχο της ποιότητας του σκυροδέματος. 

2.2 Το τσιμέντο 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 197-1 (2000) δίνει τον ακόλουθο ορισμό για το τσιμέντο: 

Τσιμέντο είναι μια υδραυλική κονία, δηλαδή ένα λεπτοαλεσμένο ανόργανο υλικό, το οποίο 

όταν αναμειχθεί με νερό σχηματίζει μια πάστα που λόγω των αντιδράσεων ενυδάτωσης πήζει 

και σκληρύνεται έχοντας έκτοτε την ικανότητα να διατηρεί τις αντοχές της και τη 

σταθερότητα της ακόμα και κάτω από το νερό. Το τσιμέντο που καλύπτεται από το 

παραπάνω πρότυπο και ονομάζεται CEM, μπορεί (όταν αναμειχθεί με κατάλληλη αναλογία 

νερού και αδρανών) να δώσει σκυρόδεμα η κονίαμα που διατηρεί την εγερσιμότητα του για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια αποκτά συγκεκριμένα επίπεδα αντοχών 

συνάρτηση με το χρόνο, ενώ παράλληλα ο όγκος του παραμένει σταθερός. 

Το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο τσιμέντο είναι το τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ, το οποίο 

προκύπτει από το ψήσιμο ομογενοποιημένου μίγματος ασβεστόλιθου  75% και 

αργιλοπυριτικών  ενώσεων 25% και στην συνέχεια συνάλεση του ενδιάμεσου προϊόντος 

(κλίνκερ) με γύψο προκειμένου να ελέγξει ο χρόνος πήξης του τσιμέντου.[6]
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Εκτός από το τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ χρησιμοποιούνται και άλλα είδη τσιμέντων. Τα 

τσιμέντα αυτά περιέχουν προσμίξεις, οι οποίες με τη φυσική ή χημική δράση τους 

επηρεάζουν τις ιδιότητες του τσιμέντου . Οι προσμίξεις που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι: 

1. Φυσικές ποζολάνες 

2. Τεχνητές ποζολάνες 

- Ιπτάμενες τέφρες 

- Πυριτική παιπάλη 

3. Ασβεστόλιθοι 

4. Σκωρίες υψικαμίνων  

Tο πρότυπο ΕΝ 197-1 προδιαγράφει σε γενική μορφή τους εξής πέντε τύπους τσιμέντου 

       

Πιν. 2.1 : Συστατικά τσιμέντου 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συστατικό Συμβολισμός 

Κλίνκερ Κ 

Ποζολάνη φυσική P 

Ποζολάνη φυσική ψημένη Q 

Ιπτάμενη Τέφρα πυριτική V 

Ιπτάμενη Τέφρα ασβεστούχος W 

Ψημένος σχιστόλιθος T 

Ασβεστόλιθος L 

Σκωρία υψικαμίνου S 

Πυριτική παιπάλη D 
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2.3 Το νερό 

Το νερό αποτελεί ένα από τα δύο ενεργά συστατικά του σκυροδέματος. Μαζί με το 

τσιμέντο παίρνει μέρος σε σειρά χημικών αντιδράσεων, που οδηγούν, με τη δημιουργία 

ένυδρων κρυστάλλων, στην πήξη και στην σκλήρυνση του μίγματος. Η βασική απαίτηση 

έναντι του νερού είναι να μην περιέχει συστατικά που μπορούν να βλάψουν ή να επηρεάσουν 

τις αντιδράσεις ενυδάτωσης. Τα όρια αναλογίας του νερού προς τσιμέντο κυμαίνονται γενικά 

μεταξύ 0.6 και 0.4 προκείμενου να εξασφαλίζεται η ρευστότητα του υλικού και η αντοχή του 

στην διάβρωση. Όταν η αναλογία νερού προς τσιμέντο ξεπεράσει τις τιμές αυτές, η 

διαπερατότητα του σκυροδέματος αυξάνεται, άρα και η πιθανότητα χημικής προσβολής 

αυξάνεται. Όταν ο λόγος Ν/Τ κυμαίνεται μεταξύ 0.4-0.45 εξασφαλίζεται η μείωση του 

πορώδους όσο και η αύξηση της μηχανικής αντοχής. 

Στο στάδιο της παραγωγής του σκυροδέματος όταν το νερό που χρησιμοποιείται είναι 

πόσιμο, οι διαφορές στην χημική του σύσταση είναι μικρές. Όταν όμως πρόκειται για νερό 

ποταμών ή θάλασσας, η σύσταση του γίνεται ιδιαίτερα σημαντική, με κυριότερο παράγοντα 

την περιεκτικότητα του σε χλωριόντα. Νερό με περιεκτικότητα σε χλωριόντα μεγαλύτερη 

από 0.15% κ.β. τσιμέντου μπορεί να αρχίσει τη διάβρωση του χάλυβα άμεσα. Στο νερό τα 

χλωριόντα δεν πρέπει να ξεπερνούν ποσότητα 0.05% κ.β. τσιμέντου. Χρήση θαλάσσιου 

Πιν. 2.2 : Βασικοί τύποι τσιμέντου 
 

Όνομα 

τσιμέντου 

Τύπος 

τσιμέντου 

Συστατικά 

τσιμέντου 
% ποσοστό Κλίνκερ 

CEM I 
Τσιμέντο 

Πόρτλαντ 
Κ Κ >95% 

CEM II 

Τσιμέντο 

Πόρτλαντ-

σύνθετο 

K,P,Q,V,W, 

T,L,S,D 

Α:  80%<Κ<94 % 

Β:   65%<Κ<79% 

CEM III Σκωριοτσιμέντο K,S 

Α:   35%<K<65% 

Β:  20%<K<34% 

    C:   5% <K<19% 

CEM IV Ποζολανικό 
K,P,Q,V,W,

D 

A: 65% <K<89% 

B: 45%<K<64% 

CEM V 
Σύνθετο  

τσιμέντο 
K,S,P,Q,V 

A:  40%<K<64% 

B:  20%<K<39% 
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νερού στο σκυρόδεμα σημαίνει προσθήκη χλωριόντων σε ποσότητα από 1 – 2% κ.β. 

τσιμέντου, ανάλογα με τον λόγο Ν/Τ. 

2.4 Τα αδρανή 

Τα αδρανή υλικά (aggregates) συνίστανται από άθραυστες ή θραυστές, φυσικές ή τεχνητές 

ορυκτές ύλες κατάλληλες για χρήση στο σκυρόδεμα. Φυσικά θεωρούνται αυτά που 

χρησιμοποιούνται όπως είναι ή μετά από θραύση, ενώ τεχνητά θεωρούνται είτε τα φυσικά 

που χρησιμοποιούνται μετά από ειδική επεξεργασία εκτός της θραύσης είτε τα διογκωμένα 

πλαστικά. Ως αδρανή υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θεωρητικά, οποιαδήποτε υλικά 

συγκεντρώνουν τις τρεις βασικές απαιτήσεις: επαρκή αντοχή, επαρκή πρόσφυση και χημική 

ανεκτικότητα με την τσιμεντοκονία. Τα καταλληλότερα πετρώματα είναι τα ασβεστολιθικά ή 

τα πυριτικά.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά των αδρανών, που επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού 

προϊόντος είναι: η αντοχή τους (σε θλίψη και τριβή), η καθαρότητα (επιβλαβείς ουσίες), η 

πρόσφυση με την κονία, η χημική συμπεριφορά τους με άλλα συστατικά του σκυροδέματος, 

η απορρόφηση νερού και η κοκκομετρική τους διαβάθμιση (σχήμα και μέγεθος των κόκκων). 

Από τις ιδιότητες του σκυροδέματος που επηρεάζονται από τα αδρανή, η πλέον σημαντική 

για τη διάβρωση είναι το πορώδες. Αυτό εμφανίζεται χαμηλότερο στην περίπτωση των 

φυσικών αδρανών, πράγμα που προσδίδει στο σκυρόδεμα που παρασκευάζεται με αυτά, 

μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση 

 

Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του σκυροδέματος συλλεκτά αδρανή από 

παραλίες (κυρίως στη νησιώτικη Ελλάδα), τα αδρανή πρέπει να είναι καλά πλυμένα, καλά 

διαβαθμισμένα και να μην αντιδρούν με τα συστατικά του σκυροδέματος. Τα πορώδη αδρανή 

ενδέχεται να περιέχουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Για κατασκευές στη θάλασσα, η μεγίστη 

διάσταση των χρησιμοποιούμενων αδρανών είναι από 19 – 38 mm. 

2.5 Πορώδες και Διαπερατότητα σκυροδέματος 

Η διαπερατότητα του σκυροδέματος επηρεάζεται από την σύσταση του τσιμέντου, το 

πορώδες, από τον λόγο w/c, από το βαθμό συμπύκνωσης, από την συντήρηση και από την 

ύπαρξη ρωγμών. Αναλυτικότερα για τον κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες μπορούν να 

αναφερθούν τα εξής: Όταν η σύσταση του τσιμέντου στο σκυρόδεμα είναι μεγαλύτερη από 
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300 kg/m
3
, ο λόγος w/c είναι μικρός και έχει γίνει προσεκτική συντήρηση, τότε το σκυρόδεμα 

θα έχει μικρή διαπερατότητα. 

– Όταν ο λόγος w/c υπερβεί την τιμή 0,6, τότε υπάρχει δυσανάλογη αύξηση της 

διαπερατότητας, επειδή αυξάνεται το μέγεθος και ο αριθμός των τριχοειδών 

πόρων. 

– Το πορώδες (μέγεθος και κατανομή των πόρων) καθώς και η ποσότητα νερού που 

περιέχεται στους πόρους, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαπερατότητα του 

σκυροδέματος. Συνήθως, η ανθεκτικότητα του σκυροδέματος σε φυσικές και 

χημικές επιδράσεις μειώνεται όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε τριχοειδείς 

πόρους. Κατά την παρασκευή του τσιμεντοπολτού, δηλαδή την ανάμειξη του 

τσιμέντου με το νερό, τα κενά μεταξύ των κόκκων του τσιμέντου που 

πληρώνονται από το νερό και οι πόροι του αέρα, οι οποίοι δεν απομακρύνθηκαν 

κατά τη συμπύκνωση του, αποτελούν το πορώδες του τσιμεντοπολτού. Το μεγάλο 

πορώδες μειώνει την ποιότητα του σκυροδέματος, διότι ελαττώνει τη μηχανική 

αντοχή του και αυξάνει την αεροπερατότητα και υδροπερατότητα του. Αυτό εχει 

σαν αποτέλεσμα ο αέρας και το νερό να εισχωρούν εύκολα στη μάζα του 

σκυροδέματος και να οξειδώνουν τον οπλισμό. 

– Με τη συμπύκνωση γίνεται προσπάθεια μείωσης των κενών του αέρα στο 

σκυρόδεμα σε περιεκτικότητα μικρότερη από 1%. Για την επίτευξη της 

συμπύκνωσης εφαρμόζεται δόνηση κατά τη χύτευση. 

– Η συντήρηση του σκυροδέματος συνίσταται στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών 

υγρασίας και θερμοκρασίας, ώστε να προχωρήσουν οι αντιδράσεις ενυδάτωσης. Η 

συντήρηση γίνεται με σκοπό αφενός για να συγκρατήσει το σκυρόδεμα τη σωστή 

υγρασία, ώστε να γίνει η ενυδάτωση του τσιμέντου και αφετέρου για να 

προστατευθεί το σκυρόδεμα από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. 

– Η ύπαρξη ρωγμών στο σκυρόδεμα αποτελούν μέσο για να περάσουν, τόσο το 

διοξείδιο του άνθρακα, τα χλωριόντα και οι λοιπές επιβλαβείς ουσίες που 

υπάρχουν στο περιβάλλον που εκτίθεται η κατασκευή, να φτάσουν στον οπλισμό 

και να επιταχύνουν την διαδικασία της διάβρωσης. Οι ρωγμές αυτές μπορεί να 

προέρχονται από συστολή ξήρανσης, από υψηλές εντάσεις ή από διάφορες 

συγκρούσεις. 
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2.6 Η σπουδαιότητα της επικάλυψης  

Τα διαβρωτικά συστατικά από το περιβάλλον, πρέπει να διαπεράσουν την επικάλυψη του 

σκυροδέματος για να φθάσουν στην επιφάνεια του οπλισμού. Έτσι, όσο μεγαλύτερο είναι το 

πάχος επικάλυψης, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται (εφόσον τα άλλα 

χαρακτηριστικά του σκυροδέματος παραμένουν ίδια), για να φθάσουν τα διαβρωτικά 

συστατικά στον οπλισμό. Η ωθούσα δύναμη για τη μετακίνηση των συστατικών είναι η 

διάχυση. Επομένως, όσο μεγαλύτερο είναι το πορώδες του σκυροδέματος, τόσο μεγαλύτερο 

πρέπει να είναι και το πάχος της επικάλυψης του οπλισμού, ώστε να διατηρηθεί ο ίδιος 

βαθμός προστασίας του. Για τον λόγο αυτό, κατά την φάση της κατασκευής, ιδιαίτερα σε 

ισχυρά διαβρωτικά περιβάλλοντα, πρέπει να τηρείται η κατάλληλη επικάλυψη σύμφωνα με 

τον εκάστοτε κανονισμό ( ΕΚΩΣ, ΕC ) όπως φαίνεται από τους πίνακες στο παράρτημα Α. 

[3] 

2.7 Συντήρηση σκυροδέματος  

Η συντήρηση του σκυροδέματος συνίσταται στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών υγρασίας 

και θερμοκρασίας, ώστε να προχωρήσουν οι αντιδράσεις ενυδάτωσης και συνεπώς στην 

ομαλή και σύμφωνα με τον σχεδιασμό ανάπτυξη αντοχών. Η συντήρηση γίνεται με σκοπό 

αφενός για να συγκρατήσει το σκυρόδεμα τη σωστή υγρασία, ώστε να γίνει η ενυδάτωση του 

τσιμέντου και αφετέρου για να προστατευθεί το σκυρόδεμα από τις απότομες αλλαγές 

θερμοκρασίας. Έλλειψη της απαιτούμενης υγρασίας θα έβαζε σε κίνδυνο τη σωστή 

ενυδάτωση του τσιμέντου, τη χημική δηλαδή διαδικασία που δημιουργεί το τσιμεντοπολτό – 

κόλλα των αδρανών και τελικά είναι υπεύθυνη για την σκλήρυνση του σκυροδέματος.  

Τα πλεονεκτήματα της καλής συντήρησης : 

- Η βάση σχεδιασμού ανάπτυξη αντοχών λόγω επαρκούς ενυδάτωσης. 

- Η σημαντική μείωση των ρωγμών που θα επέφερε ένας ταχύς ρυθμός εξάτμισης του 

νερού. 

- Καλύτερη εμφάνιση του μπετόν και καλύτερες επιφανειακές αντοχές. 

- Λιγότερο διαπερατό μπετόν άρα και προστασία από τα διάφορα διαβρωτικά 

περιβάλλοντα.  

Συνήθεις τρόποι συντήρησης : 

- Φυσικά εμπόδια – φράγματα κατά της εξάτμισης όπως π.χ. φύλλα πολυαιθυλενίου, 

λινάτσες, μουσαμάδες, ειδικά χαρτιά κλπ. 
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- Βρέξιμο της επιφάνειας με πλήρη εμβάπτιση, δημιουργία ομίχλης υδρατμών με 

ψεκασμό κλπ. 

- Υγρά υλικά που δημιουργούν αντιεξατμιστικές μεμβράνες. 

Συμφωνά με την εργασία των Σίδερη και Ζάρρα, 2006, σε δοκίμια διαφορετικής κατηγορίας 

αντοχής και υγρής συντήρησης 1,3 και 7 ημερών διαπιστώθηκε ότι: Το βάθος ενανθράκωσης 

μειώνεται στο μισό όταν στο ίδιο σκυρόδεμα πραγματοποιείται υγρή συντήρηση 7 ημερών ή 

συντήρηση με ψεκασμό αντιεξατμιστικών μεμβρανών. Η διαπίστωση αυτή ισχύει για όλες 

της κατηγορίες αντοχής. Από αυτά τα αποτελέσματα διαπιστώνεται πόσο καθοριστικό ρόλο 

έχει η συντήρηση τουλάχιστον των 7 πρώτων ημερών για την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της 

κατασκευής. 

2.8 Ανθεκτικότητα του σκυροδέματος  

Η ανθεκτικότητα (durability) εκφράζει τη δυνατότητα του σκυροδέματος να διατηρεί την 

αντοχή και τη λειτουργικότητά του στην κατασκευή στη μέγιστη δυνατή διάρκεια. Πιο 

συγκεκριμένα, αναφέρεται στην ικανότητα του υλικού να μη φθείρεται από το περιβάλλον 

(φυσικό ή μη) στο οποίο εκτίθεται. Οι βασικότερες αιτίες φθοράς του σκυροδέματος είναι η 

διάβρωση του σιδηροπλισμού, η ψύξη/απόψυξη στα ψυχρά κλίματα, οι χημικές αντιδράσεις 

μεταξύ του ενυδατωμένου τσιμέντου και των διαβρωτικών μέσων και οι φυσικοχημικές 

δράσεις, που συμβαίνουν στο εσωτερικό του σκυροδέματος μεταξύ των συστατικών του. 

Οι βασικοί παράγοντες που ρυθμίζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος είναι: 

 Η παρουσία συνδεδεμένων πόρων 

 Η έκθεση σε διαβρωτικό περιβάλλον 

 Η παρουσία νερού 

Βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανθεκτικότητα του 

σκυροδέματος σχετίζεται με τα τρία παρακάτω ρευστά, που εισέρχονται σε αυτό και 

προκαλούν τη φθορά του: 

 Το νερό (με τα διαβρωτικά μέσα που περιέχει) 

 Ο ατμοσφαιρικός αέρας (CO2, O2) 

 Το ειδικό περιβάλλον (SO4
2-

, Cl
-
 
 
και αλκάλια) 

Η αντοχή στο χρόνο και στο περιβάλλον, καθώς και οι προκύπτουσες φθορές μιας 

κατασκευής εξαρτώνται άμεσα από το πορώδες και τη διαπερατότητα του σκυροδέματος, από 

τις περιβαλλοντικές συνθήκες και από τις μηχανικές, τις φυσικές και τις χημικές επιδράσεις. 
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2.8.1 Επίδραση θαλάσσιου ύδατος και ατμοσφαιρικού αέρα στην 

ανθεκτικότητα του σκυροδέματος 

 

Στην Ελλάδα ο κύριος μηχανισμός φθοράς μιας κατασκευής είναι η επίδραση της 

θάλασσας και του ατμοσφαιρικού αέρα,  με τα διαβρωτικά συστατικά που περιέχουν, όπου σε 

συνδυασμό με το νερό και το οξυγόνο διαβρώνουν τις κατασκευές. Κατασκευές όμως που 

έρχονται σε άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό όπως γέφυρες, αποβάθρες, λιμενοβραχίονες 

κλπ. ο μηχανισμός φθοράς λόγω επιδράσεως θαλάσσιου ύδατος συνδυάζει πολλές φυσικές 

και χημικές επιδράσεις όπως: 

 Υδροφθορά  

 Επίδραση του CO
2
 της ατμόσφαιρας  

 Σταγονίδια του θαλάσσιου ύδατος που περιέχουν χλωριόντα  

 Επίδραση των αλάτων μέσα στο νερό (κυρίως θειικών και χλωριούχων, ιδίως δε 

του μαγνησίου ) 

 Επίδραση αλκαλίων (νατρίου και καλίου) 

 Σχηματισμός βιολογικής μεμβράνης στην επιφάνεια του σκυροδέματος 

 

Όπως αναφέρουν και οι Μ. Regourd  (1983) και B. Mather  (1982),  μια θαλάσσια κατασκευή 

η οποία έρχεται σε άμεση επαφή με το θαλάσσιο νερό, μπορεί να διακριθεί σε διάφορες 

ζώνες όπως στο παρακάτω σχήμα. Στις ζώνες αυτές καθεμία από τις προαναφερθείσες 

φυσικές και χημικές ιδιότητες εμφανίζεται με διαφορετική ένταση.  

 

Σχ. 2.1 : Φθορά θαλάσσιας κατασκευής η οποία έρχεται σε άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό 

(Θ.Π. Τάσιος, Κ. Αλιγιζάκη, Αθήνα 1993) 
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 Ζώνη υπό το νερό: Είναι η ζώνη η οποία είναι μονίμως κάτω από την κατώτερη 

παλιρροιακή στάθμη. Όταν το σκυρόδεμα είναι μονίμως βυθισμένο στο νερό θεωρείται ότι 

είναι υπό προστασία, διότι η συνεχής διαβροχή προσφέρει ομοιόμορφο περιβάλλον όσο 

αφορά την θερμοκρασία και την περιεκτικότητα σε υγρασία και προστατεύεται από τον 

ατμοσφαιρικό αέρα. Η ζώνη αυτή υπόκειται κυρίως σε χημική επίδραση χλωριούχων 

αλάτων και αλάτων μαγνησίου. Ό οπλισμός σε σκυρόδεμα συνεχώς βυθισμένο μέσα στο 

νερό δεν διαβρώνεται ακόμη και αν η συγκέντρωση των χλωριόντων είναι υψηλή , γιατί 

θα απουσιάζει ο παράγοντας οξυγόνο που είναι απαραίτητο για να λάβει χώρα ο 

μηχανισμός της διάβρωσης. 

 Παλιρροιακή ζώνη: Είναι η περιοχή μεταξύ της άνω και της κάτω παλιρροιακής 

στάθμης. Η ζώνη αυτή επηρεάζεται από τα κύματα, και είναι η ζώνη στην οποία 

εμφανίζεται η μεγαλύτερη φθορά λόγο της δράσεως των κυμάτων και των μεταφερόμενων 

από το νερό σωμάτων τα οποία προσκρούουν σε αυτή τη ζώνη. Συγχρόνως η περιοχή αυτή 

υπόκειται και στη χημική επίδραση των διαλυμένων στο νερό αλάτων, και σε 

ενανθράκωση του σκυροδέματος λόγω της επίδρασης του CO
2
 του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Σε αυτή την περίπτωση, αντίθετα από την ζώνη υπό το νερό, παρουσιάζεται το εντονότερο 

πρόβλημα της διάβρωσης. Τα τμήματα των κατασκευών αυτά υπόκεινται σε συνεχής 

κύκλους διαβροχής και ξήρανσης, έτσι όταν τα νερά ανέβουν (διαβροχή του 

σκυροδέματος) τα χλωριόντα που βρίσκονται στο θαλασσινό νερό διεισδύουν στο 

σκυρόδεμα. Όταν τα νερά κατέβουν (ξήρανση του σκυροδέματος) η επιφάνεια στεγνώνει, 

αλλά τα άλατα του NaCl παραμένουν. Λόγω των εναλλασσόμενων κύκλων διαβροχής και 

ξήρανσης, το σκυρόδεμα τροφοδοτείται τόσο με υγρασία όσο και με οξυγόνο, οπότε 

τελικά η οξείδωση του οπλισμού προχωράει με μεγαλύτερο ρυθμό. 

 Εκτεθειμένη ζώνη: Επηρεάζεται μόνο από την υγρασία και από τα σταγονίδια του 

ύδατος. Το σκυρόδεμα ενανθρακώνεται και μολύνεται από τα χλωριόντα τα οποία 

υπάρχουν στα σταγονίδια του θαλάσσιου ύδατος.   
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Εικ. 2.1 Φθορά σε πεζόδρομο λόγο θαλάσσιου ύδατος στην πόλη Ιτέα Φωκίδας 

 

 

Εικ. 2.2 Φθορά σκυροδέματος σε αποβάθρα λόγω θαλάσσιου ύδατος στην πόλη Ιτέα Φωκίδας 
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2.9 Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΝ 206-1 

2.9.1 Κατηγορίες έκθεσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 206-1 

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 206-1 κατατάσσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες (δράσεις) στις 

εξής 6 Κατηγορίες Έκθεσης (σε διαβρωτικούς παράγοντες), κατά αύξουσα διαβρωτικότητα : 

(ΧΟ) χωρίς κίνδυνο, (ΧC) κίνδυνος ενανθράκωσης, (XD) διάβρωση λόγω χλωριόντων εκτός 

θαλασσίων, (XS) χλωριόντα θαλασσινού νερού, (XF) δράση ψύξης - απόψυξης, (ΧΑ) χημική 

προσβολή. Κάθε κατηγορία μπορεί να υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες (π.χ. XC1, XC2, XC3, 

κλπ.) ανάλογα με τις συνθήκες που καθορίζουν την ένταση της προσβολής. Για κάθε μια τους 

ορίζει τις απαιτήσεις ανθεκτικότητάς της, για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη χρήση 

και την σπουδαιότητά κάθε κατασκευής (βοηθητικά κτίρια, κατοικίες, νοσοκομεία, μουσεία 

κλπ.). Επαφίεται σε κάθε χώρα να προσδιορίσει, με το Εθνικό Προσάρτημα, σε ποια 

περιβαλλοντική συνθήκη (δράση) βρίσκεται κάθε γεωγραφική (ή άλλης διακρίσεως) περιοχή 

της και με ποιο τρόπο θα ικανοποιήσει τη σχετική απαίτηση ανθεκτικότητας. 

 

Κατηγορία Περιγραφή του περιβάλλοντος Ενδεικτικά παραδείγματα 

1   Χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή άλλης προσβολής 

X0 Για άοπλο σκυρόδεμα: Όλες οι εκθέσεις, 

εκτός εάν υπάρχει δράση παγετού, 

απότριψη ή χημική προσβολή 

Για σκυρόδεμα με οπλισμό ή άλλα 

ενσωματωμένα μέταλλα: Πολύ ξηρό 

 

 

 

Σκυρόδεμα εσωτερικών χώρων 

με πολύ χαμηλή υγρασία αέρα 

2   Διάβρωση που προκαλείται μέσω ενανθράκωσης 

Όταν σκυρόδεμα με οπλισμό ή άλλα ενσωματωμένα μέταλλα εκτίθεται σε ατμοσφαιρικό 

αέρα και υγρασία, η έκθεση να κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 

XC1 Ξηρό ή μόνιμα υγρό Σκυρόδεμα εσωτερικών χώρων 

με χαμηλή υγρασία αέρα, 

σκυρόδεμα μόνιμα βυθισμένο 

σε νερό 

XC2 Υγρό, σπάνια ξηρό Επιφάνειες σκυροδέματος 

εκτεθειμένες σε μακροχρόνια 

επαφή με νερό, πολλές 

θεμελιώσεις 

XC3 Μέτρια υγρασία Σκυρόδεμα εσωτερικών χώρων 

με μέτρια ή υψηλή υγρασία 

αέρα, σκυρόδεμα εξωτερικών 

χώρων προφυλαγμένο από την 

βροχή 

XC4 Κυκλική εναλλαγή ύγρανσης-ξήρανσης Επιφάνειες σκυροδέματος 

εκτεθειμένες σε επαφή με νερό, 

εκτός κατηγορίας έκθεσης XC2 

Πιν. 2.3 : Κατηγορίες έκθεσης κατά ΕΝ 206-1 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΟΣΜΟΣ ΕΝ206-1 

 

 

44 
 

3   Διάβρωση που προκαλείται μέσω χλωριόντων εκτός θαλάσσιου νερού 

Όταν σκυρόδεμα με οπλισμό ή άλλα ενσωματωμένα μέταλλα εκτίθεται σε επαφή με νερό 

που περιέχει χλωριόντα περιλαμβάνοντας τα αντιπαγωτικά άλατα, από πηγές άλλες εκτός 

θαλάσσιου νερού, η έκθεση να κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 

XD1 Μέτρια υγρασία Επιφάνειες σκυροδέματος 

εκτεθειμένες σε χλωριόντα 

μεταφερόμενα μέσω αέρα 

XD2 Υγρό, σπάνια ξηρό Πισίνες, σκυρόδεμα 

εκτεθειμένο σε βιομηχανικά 

νερά που περιέχουν Cl
-
  

XD3 Κυκλική εναλλαγή ύγρανσης-ξήρανσης Τμήματα γεφυρών εκτεθειμένα 

σε σταγονίδια που περιέχουν Cl
-

, πεζοδρόμια, δάπεδα χώρων 

στάθμευσης 

4   Διάβρωση που προκαλείται μέσω χλωριόντων θαλάσσιου νερού 

Όταν σκυρόδεμα με οπλισμό ή άλλα ενσωματωμένα μέταλλα εκτίθεται σε επαφή με 

χλωριόντα από θαλάσσιο νερό ή αέρα που μεταφέρει άλατα θαλάσσιου νερού, η έκθεση 

να κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 

XS1 Εκτεθειμένο σε άλατα μεταφερόμενα 

μέσω αέρα αλλά όχι σε άμεση επαφή με 

θαλάσσιο νερό 

Παραθαλάσσιες κατασκευές  

XS2 Μόνιμα βυθισμένο σε νερό Τμήματα θαλασσίων 

κατασκευών 

XS3 Ζώνη διαβροχής Τμήματα θαλασσίων 

κατασκευών 

5   Δράση παγετού με ή χωρίς αντιπαγωτικά μέσα 

Όταν σκυρόδεμα εκτίθεται σε σημαντική δράση παγετού παρουσία υγρασίας, η έκθεση να 

κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 

XF1 Μέτριος κορεσμός σε νερό, χωρίς 

αντιπαγωτικά μέσα 

Κατακόρυφες επιφάνειες 

σκυροδέματος εκτεθειμένες 
σε βροχή και παγετό 

XF2 Μέτριος κορεσμός σε νερό, με 

αντιπαγωτικά μέσα 

Κατακόρυφες επιφάνειες 

σκυροδέματος σε έργα 

οδοποιίας εκτεθειμένες σε 

παγετό και σε αντιπαγωτικά 

άλατα μεταφερόμενα μέσω 
αέρα 

XF3 Υψηλός κορεσμός σε νερό, χωρίς 

αντιπαγωτικά μέσα 

Οριζόντιες επιφάνειες 

σκυροδέματος εκτεθειμένες 

σε βροχή και παγετό  

XF4 Υψηλός κορεσμός σε νερό, με 

αντιπαγωτικά μέσα ή θαλάσσιο νερό 

Οδοί και καταστρώματα 

γεφυρών εκτεθειμένα σε 

αντιπαγωτικά άλατα. 
Επιφάνειες σκυροδέματος 

εκτεθειμένες σε παγετό και 

άμεση διαβροχή που περιέχει 

αντιπαγωτικά άλατα. Ζώνη 

διαβροχής θαλασσίων 

κατασκευών που εκτίθεται σε 
παγετό 

6   Χημική προσβολή 

Όταν σκυρόδεμα εκτίθεται σε χημική προσβολή από φυσικά εδάφη και υπόγεια νερά όπως 

δίνεται στον Πίνακα 2, η έκθεση να κατηγοριοποιείται ως ακολούθως: 
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Σημείωση: Μια ειδική μελέτη χρειάζεται για να καθορίσει τις σχετικές συνθήκες έκθεσης 

όπου υπάρχουν όρια εκτός του Πίνακα 2, άλλα δραστικά χημικά, χημικά μολυσμένο 

έδαφος ή νερό, και υψηλή ταχύτητα νερού σε συνδυασμό με τα χημικά του Πίνακα 2. 

XA1 Ασθενώς δραστικό χημικά, 
περιβάλλον, σύμφωνα με τον Πίνακα 

2.4 

 

XA2 Μέτρια δραστικό χημικά, 

περιβάλλον, σύμφωνα με τον Πίνακα 

2.4 

 

XA3 Ισχυρά δραστικό χημικά, 

περιβάλλον, σύμφωνα με τον Πίνακα 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιν. 2.4 : Οριακές τιμές για κατηγορίες έκθεσης χημικής προσβολής από φυσικά εδάφη και 

υπόγεια νερά. 

 

Χημικά 
χαρακτηριστικά 

Μέθοδος 
δοκιμής 
αναφοράς 

 
XA1 

 
XA2 

 
XA3 

Υπόγεια νερά 

SO4
2- (mg/l) EN 196-2 200 – 600  600 – 3000  3000 – 6000  

pH ISO 4316 5.5 – 6.5  4.5 – 5.5  4.0 – 4.5  

CO2 (mg/l) prEN 13577 15 – 40  40 – 100  100 – 
κορεσμός  

NH4
+ (mg/l) ISO 7150 15 – 30  30 – 60  60 – 100  

Mg2+ (mg/l) ISO 7980 300 – 1000  1000 – 3000  3000 –
κορεσμός 

Έδαφος 

SO4
2- 

tot(mg/kg) 
EN 196-2 2000 – 

3000  
3000 – 
12000  

12000 – 
24000  

Οξύτητα (ml/kg) DIN 4030-2 > 200 Δεν παρουσιάζονται στην 
πράξη 
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2.9.2 Περιορισμοί ανά κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με τον ΕΝ 206-1 

 

Πιν. 2.5 : Συνιστώμενες οριακές τιμές για τη σύνθεση και τις ιδιότητες του σκυροδέματος ανά 

κατηγορία έκθεσης ή διάβρωσης (ενδεικτικές κατά ΕΝ 206) 

 

 

 

Το πληροφοριακό αυτό παράρτημα του κανονισμού, παρουσιάζει τα ενδεικτικά όρια για 

την μέγιστη αναλογία νερού/τσιμέντου, την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο και την 
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ελάχιστη κατηγορία αντοχής σκυροδέματος για κάθε κατηγορία έκθεσης. Το παράρτημα αυτό 

είναι βασισμένο σε μία προοριζόμενη οικονομικά ενεργή ζωή πενήντα ετών. Αυτές είναι 

πληροφοριακές τιμές μόνο, που υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο τιμών και είναι αυτήν 

την περίοδο αντιπροσωπευτικές της ευρωπαϊκής πρακτικής για σκυρόδεμα που 

παρασκευάζεται με τσιμέντα Πόρτλαντ τύπου CEM I (κατά ΕΝ 197-1). Δεν είναι επόμενος 

απαραιτήτως αντιπροσωπευτικές για τη χρήση σε όλες τις χώρες, ούτε για την προοριζόμενη 

οικονομικά ενεργή ζωή των κατασκευών που διαφέρει σημαντικά από πενήντα έτη. 

 

2.9.3 Περιορισμοί ανά κατηγορία έκθεσης σύμφωνα με τον  
ΣΕΠ ΕΛΟΤ/ΕΝ 206-1 
 

 
Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει απαιτήσεις για την επιλογή των 

οριακών τιμών της σύνθεσης και των ιδιοτήτων του σκυροδέματος, σε σχέση 

με τις Κατηγορίες Έκθεσης σύμφωνα με τον Πίνακα 2.3 

Οι τιμές στον Πίνακα 2.6 βασίζονται και σε αυτή την περίπτωση στην 

παραδοχή μιας σκοπούμενης διάρκειας ζωής της κατασκευής της τάξης των 50 

ετών. 

Οι τιμές στον πίνακα 2.6 αφορούν όλους τους τύπους των τσιμέντων 

σύμφωνα με το ΕΝ 197-1 και χρήση αδρανών με μέγιστη ανώτατη 

ονομαστική διάσταση αδρανούς μεταξύ 22mm έως 32mm.  

Σε περίπτωση συνθέσεων με χρήση αδρανών μεγίστου κόκκου ως 

ακολούθως: 

– 63mm, ελαττώνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20Kg 

– 16mm , αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 20Kg 

– 8mm, αυξάνεται η ποσότητα τσιμέντου κατά 40Kg 

Οι οριακές τιμές για τον μέγιστο λόγο νερού προς τσιμέντο και της 

ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο αφορούν όλες τις περιπτώσεις, 

ενώ οι απαιτήσεις για κατηγορία αντοχής του σκυροδέματος είναι όπως 

πρόσθετα προδιαγράφονται. 
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Πιν. 2.6 : Κατηγορίες έκθεσης και περιορισμοί κατά ΣΕΠ ΕΛΟΤ/ΕΝ 206-1 
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2.9.4  Διαφορές του ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 σε σχέση με το Ευρωπαϊκό                                                               

Πρότυπο ΕΝ 206-1 

 

Οι διαφορές του ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο, 

συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:  

 

 Όσο αφορά την ενανθράκωση:  

  Ουσιαστικά το Σχέδιο Εθνικού Προσαρτήματος διαφοροποιείτε σε σχέση με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο όσο αφορά την ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία σκυροδέματος για την 

κατηγορία έκθεσης XC3 (μειώνετε κατά μία) ενώ ταυτίζεται πλήρως όσον αφορά την 

απαίτηση για μέγιστο λόγο Ν/Τ. Από την άλλη πλευρά παρουσιάζεται αυστηρότερο 

υιοθετώντας υψηλότερες τιμές ελάχιστης δοσολογίας τσιμέντου κατά 20Kg/m
3
 σε κάθε 

περίπτωση, ενώ εισάγει και την απαίτηση ελάχιστης επικάλυψης οπλισμού. 

 

 Όσο αφορά τα χλωριόντα που προέρχονται από θαλασσινό νερό : 

Για της κατηγορίες έκθεσης σε χλωριόντα που προέρχονται από θαλασσινό νερό, το Σχέδιο 

Εθνικού προσαρτήματος διαχωρίζει σαφώς σε δύο υποκατηγορίες τα σκυροδέματα που 

παρασκευάζονται με χρήση σύνθετων ή ποζολανικών τσιμέντων ( CEM II, III, IV ) και 

εκείνα στην παρασκευή των οποίων χρησιμοποιείτε τσιμέντο Πόρτλαντ CEM I ή σύνθετο 

τσιμέντο με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβεστόλιθο CEM II/B-LL. Κατ’ αυτό τον τρόπο 

λαμβάνεται υπόψιν η ευνοϊκή επίδραση των σύνθετων και ποζολανικών τσιμέντων στην 

αντίσταση των σκυροδεμάτων έναντι διείσδυσης χλωριόντων.   

– Το ΣΕΠ όσο αφορά τα σύνθετα ή ποζολανικά τσιμέντα παρουσιάζεται χαλαρότερο 

στην κατηγορία XS2 ως προς τον λόγο Ν/Τ ενώ ταυτίζεται στις υπόλοιπες με το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο. Παρουσιάζεται χαλαρότερο σε κάθε περίπτωση όσο αφορά την 

κατηγορία σκυροδέματος, ενώ αντίθετα παρουσιάζεται αυστηρότερο στην 

περιεκτικότητα σε τσιμέντο για κάθε κατηγορία έκθεσης.  

– Το ΣΕΠ  όσο αφορά τα τσιμέντα Πόρτλαντ ή σύνθετα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

ασβεστόλιθο παρουσιάζεται χαλαρότερο μόνο στην κατηγορία XS2 ως προς τον 

λόγο Ν/Τ και κατηγορία σκυροδέματος ενώ ταυτίζεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο 

στις άλλες δυο κατηγορίες XS1,XS2. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΣΕΠ 

παρουσιάζεται αυστηρότερο όσο αφορά την περιεκτικότητα σε τσιμέντο. 

Τέλος το Σχέδιο Εθνικού Προσαρτήματος εισάγει και για τις δύο περιπτώσεις την απαίτηση 
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για την ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού. 

 Όσο αφορά την χημική προσβολή :  

Το Σχέδιο Εθνικού Προσαρτήματος ταυτίζεται σε όλες τις περιπτώσεις με το Ευρωπαϊκό 

πρότυπο όσο αφορά τον λόγο Ν/Τ. Όσο αφορά την απαίτηση για ελάχιστη κατηγορία 

σκυροδέματος το ΣΕΠ παρουσιάζεται χαλαρότερο στην κατηγορία ΧΑ1 ενώ ταυτίζεται στις 

υπόλοιπες δύο κατηγορίες. Αντίθετα εμφανίζεται αυστηρότερο αναφορικά με την ελάχιστη 

απαιτούμενη δοσολογία τσιμέντου κατά 20 Κg/m
3 

σε σχέση με το Ευρωπαϊκό πρότυπο για 

κάθε κατηγορία έκθεσης, ενώ προστίθεται και απαίτηση για ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού 

ίση με 35mm για όλες τις κατηγορίες. Για τις κατηγορίες ΧΑ2 και ΧΑ3 και τα δύο πρότυπα 

επιζητάνε την χρήση τσιμέντου ανθεκτικού έναντι των θειικών αλάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

3.1 Γενικά  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης της διάβρωσης οι 

οποίοι ενεργούν είτε στο σκυρόδεμα είτε στον οπλισμό. Αυτό όμως απαιτεί όπως είναι 

προφανές μεγαλύτερο κόστος από ότι η εξ αρχής αντιμετώπιση του με τη χρήση κατάλληλων 

μέτρων για την αποφυγή ή τον περιορισμό του προβλήματος που θα δημιουργηθεί με το 

πέρασμα του χρόνου. Η διαφορά αυτή του κόστους, καθιστούν αναγκαία την λήψη μέτρων 

μείωσης του κινδύνου διάβρωσης κατά το στάδιο της κατασκευής. Έτσι λοιπόν στο κεφάλαιο 

αυτό θα αναφερθούμε και σε κάποιες ενέργειες προστασίας του οπλισμένου σκυροδέματος οι 

οποίες αρχίζουν από την φάση της κατασκευής. Η σημαντικότερη όμως προληπτική ενέργεια 

είναι πάντα η παρασκευή ενός σωστού και αδιαπέρατου σκυροδέματος. Η λύση αυτή 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Αν το 

σκυρόδεμα δεν είναι αδιαπέρατο, παρασκευασμένο με χαμηλό λόγο Ν/Τ, σωστό πάχος 

επικάλυψης, σωστά συμπυκνωμένο και συντηρημένο, οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόληψης 

δεν είναι αρκετή για να το αποτρέψει από την καταστροφή. 

3.2 Μέτρα προστασίας σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού από τη φάση 

της κατασκευής. 

Το σημαντικότερο μέτρο προστασίας κατά της διάβρωσης του σιδηρού οπλισμού από τη 

φάση της κατασκευής είναι όπως αναφέραμε και παρά πάνω η παρασκευή ενός σωστού και 

αδιαπέρατου σκυροδέματος. Η λύση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εφαρμογή οποιουδήποτε άλλου μέτρου. Αν το σκυρόδεμα δεν είναι αδιαπέρατο, 

παρασκευασμένο με χαμηλό λόγο Ν/Τ, σωστό πάχος επικάλυψης, σωστά συμπυκνωμένο και 

συντηρημένο, οποιαδήποτε άλλη μορφή πρόληψης δεν είναι αρκετή για να το αποτρέψει από 

την καταστροφή. 

3.2.1 Χρήση ορυκτών προσθέτων 

 

 Τα ορυκτά πρόσθετα όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο δρουν ευνοϊκά σε 

διάφορα περιβάλλοντα έκθεσης. Έτσι εάν γνωρίζουμε το περιβάλλον έκθεσης που 

προορίζεται η κατασκευή μπορούμε για την παραγωγή του σκυροδέματος να επιλέξουμε τον 

κατάλληλο τύπο τσιμέντου που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του. Τα ορυκτά 

πρόσθετα αναστολής διάβρωσης στο σκυρόδεμα έχουν σαν στόχο τον περιορισμό της 

διάβρωσης του οπλισμού μέσω της μείωσης του πορώδους του συνεκτικού υλικού 

(τσιμεντοκονίας) του σκυροδέματος όπως επίσης και με την δέσμευση των χλωριόντων από
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τη φύση των υλικών αυτών. Τέτοια υλικά είναι τα ποζολανικά που συνίσταται από 

αργιλοπυριτικές ενώσεις. 

 

3.2.2 Χρήση αναστολέων διάβρωσης   

Αναστολέας είναι μια χημική ουσία η οποία όταν προστίθεται σε επαρκή συγκέντρωση σε 

ένα περιβάλλον, μειώνει αποτελεσματικά το ρυθμό διάβρωσης. Οι αναστολείς διάβρωσης 

είναι υδατικά διαλύματα που περιέχουν την χημική ουσία του αναστολέα. Προστίθενται στο 

σκυρόδεμα κατά τη φάση παρασκευής του, αναμειγνυόμενη συνήθως με το νερό μείξεως. Οι 

αναστολείς διάβρωσης μπορούν να παρέχουν προστασία στον οπλισμό του σκυροδέματος με 

κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους :  

– Επηρεάζοντας την διείσδυση χλωριόντων από το διαβρωτικό περιβάλλον 

– Επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αυτά δεσμεύονται χημικά η φυσικά από το 

σκυρόδεμα της επικάλυψης 

– Αυξάνοντας την συγκέντρωση των χλωριόντων που απαιτούνται για ενεργοποιηθεί 

ο μηχανισμός διάβρωσης 

– Μειώνουν την ταχύτητα διάχυσης του οξυγόνου 

– Επηρεάζοντας την ηλεκτρική αγωγιμότητα του σκυροδέματος  

Οι αναστολείς διάβρωσης μπορεί να είναι οργανικά ή ανόργανα άλατα όπως, νιτρώδες 

ασβέστιο, νιτρώδες νάτριο, αμινοαλκοόλες και αλκανολαμίνες. Όλοι οι αναστολείς που 

προαναφέρθηκαν χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα κατά την παρασκευή του σκυροδέματος, 

επομένως χρησιμοποιούνται σε νέα μείγματα και όχι σε περιπτώσεις επισκευών. Τα 

τελευταία χρόνια όμως έχουν παρουσιαστεί αναστολείς διάβρωσης με ικανότητα διείσδυσης 

στο εσωτερικό παλαιών σκυροδεμάτων. Πρόκειται για υδατικά διαλύματα που περιέχουν τον 

αναστολέα σε συνδυασμό με ουσίες που βοηθούν τη διείσδυση του στο σκυρόδεμα. Η 

εφαρμογή γίνεται με απλό ψεκασμό της επιφάνειας του υπό επισκευή σκυροδέματος.  
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Εικ. 3.1 : Εμποτισμός επιφάνειας σκυροδέματος με διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης 

(http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 

 

3.2.3 Ανοξείδωτοι χάλυβες 

Με τη χρήση ανοξείδωτων χαλύβων, χωρίς ειδικές προϋποθέσεις συνεχούς συντήρησης 

και παρακολούθησης των κατασκευών, καλύπτονται οι απαιτήσεις προστασίας των οπλισμών 

από τη διάβρωση ακόμα και σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται εξόχως διαβρωτικά 

(παραθαλάσσιες περιοχές, λιμενικά έργα, κατασκευές σε χημικές βιομηχανίες και 

βιομηχανίες τροφίμων). Η ανθεκτικότητα σε διάβρωση των ανοξείδωτων χαλύβων 

επιτυγχάνεται με την παθητικοποίηση της επιφάνειάς τους λόγω του σχηματιζόμενου λεπτού 

επιφανειακού στρώματος οξειδίου του χρωμίου το οποίο εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση 

(προσθήκη χρωμίου σε ποσοστά συνήθως από 16% έως 20%). Εκτός από την προσθήκη 

χρωμίου, και η προσθήκη νικελίου (σε ποσοστά συνήθως από 8% έως 10%) έχει ως συνέπεια 

τον σχηματισμό ωστενιτικών ανοξείδωτων χαλύβων. Για την περαιτέρω αύξηση της 

ανθεκτικότητας, ιδίως παρουσία χλωριόντων, προστίθεται μολυβδαίνιο (Mo) σε ποσοστά 

συνήθως από 2% έως 3,5%. Τέλος, η ανθεκτικότητα σε διάβρωση αυξάνεται όσο μειώνεται 

το πλήθος των φάσεων στη μάζα του υλικού. Ειδικότερα, στους μονοφασικούς χάλυβες 

(όπως είναι οι ωστενιτικοί) εξασφαλίζεται η μη δημιουργία ημιστοιχείων δυναμικού 

διάβρωσης (γεγονός το οποίο συμβαίνει στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας φάσεων) και 

έτσι αποτρέπεται η έναρξη της διάβρωσης. Γενικώς, οι ανοξείδωτοι χάλυβες διακρίνονται σε 

ωστενιτικούς, φερριτικούς, μαρτενσιτικούς και duplex (συνδυασμός ωστενιτικών και 
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φερριτικών). Οι πλέον διαδεδομένες κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων που 

χρησιμοποιούνται ως χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος είναι οι χρωμονικελιούχοι 

ωστενιτικοί. Η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης υπαγορεύεται από τις απαιτήσεις και τα 

ειδικά χαρακτηριστικά της κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος (το οποίο αυξάνεται 

όσο αυξάνονται οι αναλογίες των κραματικών στοιχείων), αλλά και της δυνατότητας 

παραγωγής στις απαιτούμενες διαστάσεις και διατομές . 

 

3.2.4 Οργανικές επικαλύψεις 

Η μέθοδος των οργανικών επικαλύψεων (χρωμάτων) είναι μια απλή και φθηνή λύση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή της είναι η χρήση του κατάλληλου 

υποστρώματος (αστάρι) πριν την εφαρμογή της επικάλυψης. Η παράλειψη της χρήσης 

υποστρώματος θα οδηγήσει στην αποκόλληση του χρώματος από την επιφάνεια του 

σκυροδέματος και αστοχία της επικάλυψης. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλες οι 

οργανικές επικαλύψεις προσβάλλονται από την υπεριώδη ακτινοβολία που περιέχεται στο 

ηλιακό φως. Επομένως η επαναβαφή τμημάτων της κατασκευής τα οποία «βλέπει» ο ήλιος 

είναι απαραίτητη για την σωστή προστασία της κατασκευής. [5]  

3.2.5 Χρήση υδατοστεγών μεμβρανών  

Οι συνηθέστερες μορφές μεμβρανών είναι σε έτοιμα βιομηχανοποιημένα φύλλα αλλά και 

σε υγρά υλικά. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν είναι:  

– Εύκολη τοποθέτηση 

– Καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα  

– Να μην αντιδρά με τα συστατικά του σκυροδέματος 

– Να εμποδίζει τη διείσδυση χλωριόντων και υγρασίας από το περιβάλλον. 

Η τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνεται κάτω από καλές καιρικές συνθήκες και με ακριβή 

τήρηση των κατασκευαστικών λεπτομερειών. Κατά την τοποθέτηση της μεμβράνης 

απαιτείται μεγάλη προσοχή στην αποτροπή δημιουργίας φυσαλίδων εξαιτίας των αερίων και 

της υγρασίας που παγιδεύονται στο σκυρόδεμα. Αντίθετα αυτές που δημιουργούνται μέσα 

στην μεμβράνη, δεν μειώνουν την προστασία του σκυροδέματος ως προς τη διείσδυση 

χλωριόντων ή της υγρασίας. Το μεγάλο μειονέκτημα της χρήσης των μεμβρανών είναι η 

μικρή ανθεκτικότητα τους στο χρόνο που καθιστά απαραίτητη την αλλαγή τους ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα.[1] 
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Εικ. 3.2: Μόνωση με χρήση ασφαλτικών μεμβρανών 

     (http://www.monoseis-monotica.gr/) 

 

 

Εικ. 3.3: Χυτή στεγανωτική  μεμβράνη πολυουρεθανικής βάσης 

(http://www.monoseis-monotica.gr/) 

 

 

3.2.6 Προστατευτικά επιστρώματα στο σκυρόδεμα 

Τα επιστρώματα γίνονται από ειδικά σκυροδέματα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Αυτά 

είναι Portland ή σκυροδέματα με πρόσθετα πολυμερή. Σκοπός τους είναι να μειώσουν την 

διαπερατότητα που έχει το ήδη υπάρχον. Το πάχος τους είναι συνήθως 40-50mm και η 

συντήρησή του είναι απαραίτητη για τουλάχιστον 72 ώρες. 
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3.2.7 Εμποτισμός του σκυροδέματος με πολυμερή  

Ο εμποτισμός του σκυροδέματος με πολυμερή γίνεται με σκοπό να μειωθεί η 

διαπερατότητα του όταν το περιβάλλον είναι πολύ διαβρωτικό. Κατά την εφαρμογή της 

μεθόδου, πληρώνονται τα κενά του σκυροδέματος με πολυμερές σε βάθος 35-50mm 

συνήθως. Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο υλικό είναι το πολυμερισμένο μεθακρυλικό 

μεθύλιο. Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι εφαρμόζεται σε όλα τα σκυροδέματα, 

ανεξάρτητα από την ποιότητα και τα συστατικά τους και τα αποτελέσματα είναι μόνιμα. Το 

μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι συχνά προκαλεί εκτεταμένη ρηγμάτωση, για αυτό το λόγο 

απαιτείται μεγάλη προσοχή, σωστός εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό. 

3.3 Ήπιες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης  

 

Σε αυτό το σημείο, θα αναφερθούμε στους τρόπους αντιμετώπισης της διάβρωσης, που 

έχουν σαν σκοπό είτε την απευθείας αναίρεση των περιβαλλοντικών αιτιών που προκαλούν 

την διάβρωση, είτε στην αναστολή της διαδικασίας αυτής.  Σκοπός τον επεμβάσεων είναι η 

αποκατάσταση των βλαβών, έτσι ώστε να διατηρεί η κατασκευή κατά την διάρκεια της ζωής 

της τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά της. Όταν ανακαλυφθεί η φθορά, τα 

στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει ο μηχανικός για να αποφασίσει τα απαιτούμενα μέτρα 

που χρειάζεται να ληφθούν είναι η ηλικία της κατασκευής, η μέση ετήσια διακύμανση της 

σχετικής υγρασίας της περιοχής, η ταχύτητα φθοράς της κατασκευής, αλλά και η σκοπούμενη 

μελλοντική χρήση της.  Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

μέθοδοι αποκατάστασης οι οποίες διακρίνονται σε ήπιες και ενεργές.   

 

3.3.1 Επαναλκαλοποίηση του σκυροδέματος 

Η επαναλκαλοποίηση είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στο σκυρόδεμα με σκοπό 

να αυξήσει την αλκαλικότητα του σκυροδέματος, όταν αυτό έχει λόγω ενανθράκωσης ή 

άλλων αιτιών μειωθεί. Η μέθοδος στηρίζεται στην λειτουργία ανόδου και καθόδου παρουσία 

εξωτερικού δυναμικού (περίπου 10mv). Πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος απλώνεται 

ένα αλκαλικό υλικό και ένα ηλεκτρόδιο το οποίο λειτουργεί ως άνοδος. Ο χάλυβας του 

σκυροδέματος λειτουργεί ως κάθοδος. Με την εφαρμογή εξωτερικού ηλεκτρικού δυναμικού 

το αλκαλικό υγρό διεισδύει στους πόρους του σκυροδέματος αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο 

το ΡΗ του σκυροδέματος. Το μειονέκτημά της είναι ότι μπορεί να μείνουν ενανθρακωμένες 
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περιοχές του σκυροδέματος, χωρίς "θεραπεία", είναι όμως απλό στην εφαρμογή με άμεσα 

αποτελέσματα. 

  

3.3.2 Αφαίρεση χλωριόντων από το σκυρόδεμα  

 

Στην μέθοδο αυτή τα χλωριόντα αφαιρούνται από το σκυρόδεμα ηλεκτροχημικά μιας και η 

μέθοδος βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρωσμώσεως. Έτσι λοιπόν η διαδικασία αυτή 

χρησιμοποιεί έναν κατάλληλο ηλεκτρολύτη, μία ρητίνη ανταλλαγής ιόντων και ένα 

μεταλλικό πλέγμα που απλώνεται στην επιφάνεια του σκυροδέματος και λειτουργεί ως 

άνοδος. Στο ηλεκτροχημικό κύκλωμα που δημιουργείται, ο οπλισμός δρα ως κάθοδος. Με 

την επιβολή ηλεκτρικού ρεύματος, τα χλωριόντα κινούνται προς την θετικά φορτισμένη 

άνοδο οπού εκεί δεσμεύονται από την ρητίνη και απομακρύνονται από το σκυρόδεμα.  

Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής είναι ότι έχει γρήγορα αποτελέσματα και είναι 

αποτελεσματική σε καταστρώματα γεφυρών οπού η επίδραση των χλωριόντων είναι μεγάλη. 

Τα μειονεκτήματα από την άλλη είναι το υψηλό κόστος, απαιτείται καλής ποιότητας 

σκυρόδεμα (εμφάνιση ρωγμών), αυξάνεται η διαπερατότητα του (αντιμετωπίζεται με 

εμποτισμό του σκυροδέματος με πολυμερή), προκαλεί ασυνάφεια χάλυβα σκυροδέματος και 

μειώνει την ολκιμότητα σε χάλυβες υψηλής αντοχής. 

 

3.3.3 Αφαίρεση υγρασίας από το σκυρόδεμα 

 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως για την αφαίρεση υγρασίας από κονιάματα και 

ονομάζεται ηλεκτρική. Για να είναι η μέθοδος εφαρμόσιμη, πρέπει το κονίαμα να περιέχει 

άλατα σε περιεκτικότητα 2 - 5 % και το pH του υλικού να είναι αρκετά υψηλό (μεγαλύτερο 

του 8). Η διαδικασία της μεθόδου αυτής είναι όμοια με αυτήν της αφαίρεσης χλωριόντων. Με 

την εφαρμογή του δυναμικού, τα ιόντα των αλάτων κινούνται προς τα ηλεκτρόνια, 

μεταφέροντας μαζί τους και νερό. Για να πραγματοποιηθεί η ξήρανση πρέπει η ένταση του 

ρεύματος που θα δημιουργηθεί να είναι τουλάχιστον ίση με 0,1 έως 1 Α.  

Το πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι τα καλά αποτελέσματα με χαμηλό κόστος σε 

τοιχοποιίες. Η μέθοδος όμως είναι πολύ αργή, αν αναλογιστούμε ότι για να μειώσουμε την 

υγρασία ενός τοίχου από 50% σε 30% χρειάζεται να εφαρμόζεται περίπου για 6 μήνες. 
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3.3.4 Σφράγισμα ρωγμών  

 Ενέσεις ρητινών 

 Ενέσεις τσιμέντου 

Οι ρητίνες αποτελούν ένα υλικό που μπορεί να γεμίσει το κενό μιας ρωγμής, 

επιτυγχάνοντας τελικά την πλήρη συνέχεια του υλικού. Επίσης λόγο της σύστασής τους, 

παρεμποδίζουν την ελεύθερη διείσδυση οξυγόνου και υγρασίας, των κύριων δηλαδή 

συστατικών της οξειδωτικής διαδικασίας. Κατά την διαδικασία αυτή οι οπλισμοί 

εγκιβωτίζονται , με αποτέλεσμα την προστασία τους από την διάβρωση. Επίσης οι υψηλές 

αντοχές εφελκυσμού και συνάφειας των ρητινών εμποδίζουν την διεύρυνση των ρωγμών. 

Μεγάλο πλεονέκτημα στις ρητίνες είναι το γεγονός ότι δεν είναι υλικά ευάλωτα σε 

εξωτερικούς παράγοντες και άρα έχουν αντοχή στο χρόνο. Το βασικό μειονέκτημα των 

ρητινών είναι η χαμηλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς και το υψηλό τους κόστος.  

 

 

 

 

 

Όλες οι προηγούμενες μέθοδοι που αναφέραμε πιο πάνω, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 

όταν αυτό περιορίζεται στην επικάλυψη των οπλισμών και η διάβρωση δεν έχει φτάσει σε 

αυτούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μέτρα προστασίας ή πρόληψης. Όταν όμως η διάβρωση 

έχει φτάσει στον οπλισμό, αλλοιώνοντας τον σε μικρό μόνο βαθμό, δεν μπορούν να κάνουν 

κάτι παραπάνω από το να εμποδίσουν την περαιτέρω διείσδυση ζημιογόνων παραγόντων. Σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντικατασταθεί η επικάλυψη εφ’ όσον έχει ρηγματωθεί, να 

καθαριστεί η επιφάνεια των ράβδων, και στη συνέχεια να τοποθετηθεί επισκευαστικό 

Εικ. 3.4: Ενέσεις  ρητινών σε ρηγματωμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

( http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 
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τσιμεντοειδές κονίαμα, όπως θα δούμε παρακάτω. Η μοναδική μέθοδος που προστατεύει 

άμεσα τους οπλισμούς, και όχι έμμεσα μέσω του σκυροδέματος, είναι η καθοδική προστασία. 

 

3.3.5 Καθοδική προστασία 

 

 Η καθοδική προστασία χρησιμοποιείται ευρέως ως μέθοδος προστασίας των οπλισμών 

έναντι διαβρώσεως σε σημαντικές κατασκευές (λ.χ. γέφυρες, θαλάσσιες εξέδρες, υπόγειες 

σωληνώσεις από σκυρόδεμα). Σε περίπτωση που το περιβάλλον είναι πολύ διαβρωτικό (ή αν 

υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την τελική ποιότητα του σκυροδέματος), συνιστάται να 

εγκαθίστανται οι αναγκαίες "διευκολύνσεις" κατά τη φάση της κατασκευής, για μιαν 

ενδεχόμενη εκ των υστέρων εφαρμογή καθοδικής προστασίας. Εάν όμως για οποιοδήποτε 

λόγο συμβεί αναστολή της καθοδικής προστασίας τότε παρατηρείται έντονη διάβρωση του 

οπλισμού. Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στην εφαρμογή ηλεκτρικού δυναμικού αντίθετου 

με το δυναμικό διάβρωσης ώστε ο χάλυβας να γίνει κάθοδος ενός ηλεκτρικού κελιού χωρίς 

πλέον να οξειδώνεται. Η πηγή του συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται μπορεί να 

προέρχεται:  

 

Α) Από την επιβολή τάσης που προέρχεται από πηγή εξωτερικού συνεχούς ηλεκτρικού 

ρεύματος και ονομάζεται καθοδική προστασία με επιβολή εξωτερικού ρεύματος. Η 

μέθοδος αυτή συνίσταται στην σύνδεση του θετικού πόλου μιας πηγής συνεχούς ρεύματος με 

την επιφάνεια του σκυροδέματος, και του αρνητικού με τους οπλισμούς. Έτσι, η επιφάνεια 

γίνεται άνοδος και οι οπλισμοί κάθοδος. Τα ανιόντα υδροξυλίου ( ΟΗ
- 
) που σχηματίζονται 

στην κάθοδο (χάλυβας) με την αντίδραση του νερού των πόρων με το οξυγόνο και με 

ελεύθερα ηλεκτρόνια από την κάθοδο κινούνται προς την επιφάνεια αντί, να κατευθύνονται 

κατά μήκος των ράβδων. Επίσης προς την επιφάνεια κινούνται υπό την επίδραση της τάσης 

συνεχούς ρεύματος και τα τυχόν υπάρχοντα χλωριόντα της μάζας του σκυροδέματος και του 

νερού των πόρων. Έτσι η εξουδετέρωση των ανιόντων, δηλαδή η οξείδωση, γίνεται στην 

εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος και όχι στον χάλυβα με συνέπεια την διάβρωσή του. 

Β) Από τη χρήση μετάλλου ή κράματος με δυναμικό υψηλότερο από αυτό του υπό 

προστασία χάλυβα και ονομάζεται καθοδική προστασία με θυσιαζόμενες ανόδους. Κατά 

αυτόν τον τρόπο καθοδικής προστασίας τοποθετείται στους οπλισμούς σειρά πλακών από 

μέταλλο ανοδικότερο του χάλυβα, το οποίο λειτουργεί ως θυσιαζόμενη άνοδος. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται κράματα Mg, Zn Al. Οι πλάκες αυτές συνδέονται με την κατασκευή 
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χωριστά η καθεμία με τη βοήθεια εξωτερικά μονωμένων αγωγών και με την παρεμβολή 

αντίστασης. Τα ανοδικότερα αυτά μέταλλα αποκτούν αυθόρμητα αρνητικό δυναμικό σε 

σχέση με το διαβρωτικό περιβάλλον. Το ίδιο αρνητικά φορτισμένη (σε σχέση με το 

διαβρωτικό περιβάλλον) είναι και η χαλύβδινη κατασκευή που πρόκειται να προστατευθεί. 

Όμως, τα μέταλλα αυτά έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση να διαβρωθούν (είναι ανοδικότερα) 

και για το λόγο αυτό φορτίζονται περισσότερο αρνητικά ως προς το περιβάλλον απ’ ότι ο 

χάλυβας. Έτσι ο χάλυβας φορτίζεται θετικά ως προς τα μέταλλα αυτά. Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργείται ένα γαλβανικό στοιχείο με αρνητικό πόλο το μέταλλο και θετικό τον χάλυβα. 

Επιβάλλεται δηλαδή στο χάλυβα από τα ανοδικότερα αυτά μέταλλα ένα αντίστροφο 

δυναμικό, από το δυναμικό διάβρωσης του (ηλεκτρόνια ρέουν από την πλάκα του μετάλλου 

προς τον χάλυβα). Ταυτόχρονα, εξ’ αιτίας του γαλβανικού στοιχείου που δημιουργήθηκε, το 

ανοδικότερο μέταλλο οξειδώνεται (απώλεια ηλεκτρονίων, σχηματισμός ιόντων) και 

καταναλίσκεται περισσότερο πάρα αν ήταν μόνο του. Θυσιάζεται δηλαδή για την προστασία 

της κατασκευής. 

 

 

Εικ. 3.5: Τοποθέτηση ανοδίων ψευδαργύρου σε τοίχωμα Ω/Σ. Γαλβανική προστασία οπλισμού 

(http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                             ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

61 
 

3.3.6 Επισκευή με ινοπλισμένα τσιμεντοειδή κονιάματα με υψηλή 

συγκέντρωση σε αναστολείς διαβρώσεως   

Η διαδικασία αυτή συνίσταται στην ιδιότητα των μορίων να διαλύονται και σε υγρή και 

αέρια μορφή. Διεισδύουν και στο πιο μικρό πόρο η κοιλότητα του σκυροδέματος, ψάχνοντας 

να βρουν είτε θετικά είτε αρνητικά φορτισμένη μεταλλική επιφάνεια (άνοδο ή κάθοδο) και 

δημιουργούν ένα προστατευτικό στρώμα στις ράβδους οπλισμένου σκυροδέματος. Αυτό 

βασίζεται σε έναν φυσικό απορροφητικό μηχανισμό, που σημαίνει ότι τα μόρια αυτά 

μπορούν να εμποδίσουν μελλοντική διάβρωση των βαριά διαβρωμένων ράβδων. Η 

διαδικασία αυτή αποτελείται από τα εξής βήματα: 

 

 

 

 

Εικ. 3.6 

  

 

 

Εικ. 3.7 

 

 

 

 

 

 

1. Απομάκρυνση των αποσαθρωμένων και 

σπασμένων τμημάτων του σκυροδέματος, ώστε 

να αποκαλυφθεί πλήρως το υγιές σκυρόδεμα 

και ο διαβρωμένος οπλισμός. Οι μέθοδοι που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι αμμοβολή, 

υδροβολή, τρίψιμο με συρματόβουρτσα κτλ. 

2. Επάλειψη σε δύο στρώσεις στον καθαρισμένο 

από σκουριά, γράσα και υπολείμματα σκυροδέματος 

οπλισμό, με το ειδικό ρευστοκονίαμα, 

προστατευτικό αντιδιαβρωτικό σε στρώμα πάχους 

1-2 mm.  
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Εικ. 3.8 

  
 

 

Εικ. 3.9 

  
 

 

Εικ. 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικ. 3.11 

 

 

 

3. Επάλειψη τσιμεντοειδούς κονιάματος στην 

καθαρισμένη επιφάνεια σκυροδέματος με ψεκασμό 

χαμηλής πίεσης ή με βούρτσα, το οποίο διεισδύει στο 

σκυρόδεμα και προσκολλάται στην επιφάνεια της 

ράβδου. 

4. Επάλειψη με μια ινοπλισμένη τσιμεντοειδή στρώση 

δύο συστατικών με σκληρή βούρτσα πάχους περίπου 

10mm η οποία λειτουργεί ως ένα είδος “γέφυρας” για 

να περικλείει τα εύθρυπτα κομμάτια. Επίσης 

δημιουργεί ένα υπόστρωμα που εξασφαλίζει την 

πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος στην 

επιφάνεια του οπλισμού.   

5. Επάλειψη με επισκευαστικό μη συρρικνούμενο 

τσιμεντοκονίαμα με πολύ καλές προσκολλητικές 

ιδιότητες, με μεγάλη αντίσταση στην διείσδυση 

διοξειδίου του άνθρακα, των χλωριόντων και των 

σουλφιδίων. Επίσης με μεγάλη μηχανική αντοχή και 

μικρό μέτρο ελαστικότητας. Η επάλειψη γίνεται είτε 

με μυστρί είτε με ψεκασμό, σε στρώση πάχους από 

10-61 mm. 

6. Για το τελείωμα επαλείφεται η επιφάνεια με 

επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα, όμοιων ιδιοτήτων 

με το προηγούμενο το οποίο όμως περιέχει μικρότερα 

αδρανή. Η στρώση μπορεί να είναι από 1-50mm. Δεν 

χρειάζεται διαβροχή. 
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3.4 Επισήμανση των ενεργών επεμβάσεων για ενίσχυση και επισκευή 

 

 Πάχη οξειδίων περίπου μεγαλύτερα του 1mm ή απώλεια διατομής>20%, προκαλούν 

εκτεταμένη μείωση της συνάφειας μεταξύ του οπλισμού και του σκυροδέματος, συχνά 

εκτίναξη της επικάλυψης, αλλά κυρίως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος θραύσης από μηχανική 

καταπόνηση. Σε τέτειες περιπτώσεις ο οπλισμός δεν λειτουργεί και απαιτείτε ενίσχυση και 

επισκευή. Σύμφωνα με το κεφάλαιο 8 του ΚΑΝΕΠΕ ακολουθεί μια σύντομη υπόμνηση των 

ενεργών επεμβάσεων. Αυτών δηλαδή που δεν σκοπούν κατευθείαν στην αναίρεση των 

περιβαλλοντικών αιτίων που προκάλεσαν τη βλάβη, αλλά κυρίως στην αποκατάσταση (ή την 

αύξηση) της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής. Συνεπώς κρίνεται απαραίτητο να 

εφαρμόζεται πάντοτε και μία συντηρητική επέμβαση.  

 

Kαμπτική ενίσχυση (δοκών, υποστυλωμάτων, πλακών) : Επικόλληση λεπτών χαλύβδινων 

ελασμάτων ή ινοπλισμένων πολυμερών. Ανοιχτοί μανδύες εκτοξευόμενου οπλισμένου 

σκυροδέματος. Ευθυγράμμιση οπλισμών, προσθήκη νέων, συμπλήρωση κοινού ή 

πολυμερικού σκυροδέματος.  Προσθήκη εξωτερικών τενόντων. 

Διατμητική ενίσχυση: Όπως στην καμπτκή ενίσχυση, αλλά με κατάλληλη αγκύρωση των 

άκρων των προσθέτων συνδετήρων. Προσθήκη εξωτερικών συνδετήρων (κολλάρα) από 

ανθρακονήματα στις κρίσιμες τουλάχιστον περιοχές. Πλήρεις μανδύες οπλισμένου 

σκυροδέματος ( κυρίως για υποστυλώματα και τοιχώματα). 

Ακαμπτοποίηση πλαισίων: Προσθήκη ελαφρών τοιχωμάτων πληρώσεως. Προσθήκη 

στοιχειωδών δικτυωμάτων (μορφής Χ ή Κ) στο φάτνωμα πλαισίων. 
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Εικ. 3.12: Καμπτική ενίσχυση πλάκας με μεταλλικά ελάσματα (http://sideris-

konstantinos.blogspot.gr/) 

 

 

 

 

 

Εικ. 3.13: Ενίσχυση υποστυλώματος με μεταλλικό μανδύα   

(http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 
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Εικ. 3.14: Ενίσχυση υποστυλώματος και δοκών με μεταλλικό μανδύα 

 (http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 

 

 

 

 

Εικ. 3.15: Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

(http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 
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Εικ. 3.16: Εκτόξευση σκυροδέματος (http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 

 

 

 

 

 

Εικ 3.17: Ενίσχυση πλάκας με ανθρακοελάσματα  

(http://sideris-konstantinos.blogspot.gr/) 
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3.4.1 Μέθοδος επισκευής με ινοπλισμένα πολυμερή ( FRP ) 

Το πρόβλημα της αναβάθμισης που αντιμετωπίζουν οι παλαιότερες ανεπαρκώς οπλισμένες 

κατασκευές με πολλές συσσωρευμένες βλάβες μπορεί να επιλυθεί κυρίως με τη χρήση 

μανδυών από ινοπλισμένα πολυμερή, ως μέσο ενίσχυσης αλλά και ως αδιαπέραστου 

εμποδίου λόγω της σύστασης της σκληρυμένης ρητίνης στην διάχυση διαβρωτικών 

παραγόντων. Εφαρμόζοντας σύνθετα υλικά από ίνες άνθρακα και γυαλιού πρωτίστως και 

σπανιότερα αραμιδίου, επιδιώκουμε σε μέλη στοιχείων προσβεβλημένων από διάβρωση ο 

επικολλημένος μανδύας να  λειτουργήσει ως μηχανισμός περιορισμού της διεύρυνσης των 

ρωγμών αναπτύσσοντας ισοδύναμη περισφικτική τάση. Τα σύνθετα αυτά υλικά, θα 

λειτουργήσουν τελικά ως εξωτερικά επικολλημένος οπλισμός που θα παραλάβει τις 

εφελκυστικές τάσεις.  

 
 

Εικ. 3.18 κ’ 3.19 : Ενίσχυση δοκών και υποστυλωμάτων με την χρήση ινοπλισμένων  

πολυμερών (FRP) 

 

Εφαρμογή: Αυτή η μέθοδος αποκατάστασης θεωρείται αρκετά αποτελεσματική, ωστόσο 

εφαρμόζεται όταν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, δηλαδή οι διαστάσεις των ρωγμών 

είναι σημαντικές και η απλή ρητινένεση δεν μπορεί να αποδώσει ως μέθοδος επισκευής. Έτσι 

τα υφάσματα με σύνθετα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς ενίσχυση δοκών και 

πλακοδοκών , όμως εκεί που πραγματικά η χρήση τους θεωρείται επιβεβλημένη, είναι η 

ενίσχυση των κρίσιμων στοιχείων του φέροντος οργανισμού δηλαδή στην περίσφιγξη των 

υποστυλωμάτων, στα τοιχώματα και στους κόμβους του οπλισμένου σκυροδέματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 

ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ  

 

4.1 Έρευνα στη συντήρηση κτιρίων 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας για τους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη συντήρηση μιας κατασκευής. Είναι γνωστό ότι το κόστος μιας κατασκευής 

από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι αρκετά υψηλό. Έτσι ο κάθε εργοδότης επιθυμεί μα έχει 

μεγάλη διάρκεια ζωής με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Στην έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, ερωτήθηκαν 67 ιδιοκτήτες κατασκευών γύρω από τα εξής θέματα: 

 Απόσταση από τη θάλασσα και συντήρηση 

 Ενημέρωση 

 Κίνητρα συντήρησης 

 Οικονομικός τομέας 

 Τομέας βλαβών 

 Μακροχρόνια προβλήματα κατασκευής 

Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε παραθαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, στο νησί της 

Ρόδου κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του έτους 2013. Η στατιστική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε από εμένα τον μήνα Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Να 

σημειωθεί ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν δειγματοληπτική με σκοπό να ληφθεί 

μια γενική εικόνα γύρω από τους παραπάνω τομείς.  

4.2 Απόσταση από τη θάλασσα και προβλήματα 

Σε αυτή την κατηγορία οι ιδιοκτήτες ερωτήθηκαν για το αν η συντήρηση του κτιρίου τους 

ήταν απαραίτητη εκείνη την χρονική περίοδο και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: το 85% των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι η κατασκευή χρειαζότανε κάποιου είδους συντήρηση (σχ.4.1), 

αλλά το 63% αυτών έχει πραγματοποιήσει  πρόσφατα συντήρηση της κατασκευής (σχ. 4.2). 

Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες ρωτήθηκαν ποιο είναι το κυριότερο μακροχρόνιο πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει η κατασκευή. Σε αυτή την περίπτωση σε κατασκευές όπου η απόσταση 

τους από την θάλασσα ήταν από 0-1500 m το 70% αντιμετώπιζε προβλήματα υγρασίας, το 

25% προβλήματα μόνωσης και μόλις ένα 5% κάποιο άλλο πρόβλημα (σχ. 4.3). Στην ίδια 

ερώτηση για κατασκευές όπου η απόσταση τους ήταν > 1500 m το 53% αντιμετώπιζε 
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πρόβλημα υγρασίας, το 17% πρόβλημα στην μόνωση, το 10 % κάποιο άλλο πρόβλημα και το 

20% απάντησε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα (σχ. 4.4). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι όταν οι κατασκευές πλησιάζουν σε μικρότερη απόσταση από την 

θάλασσα, το πρόβλημα της υγρασίας και της μόνωσης γίνεται εντονότερο, αν προσθέσουμε 

και ότι οι παραθαλάσσιες κατασκευές δέχονται μεγαλύτερη ‘επίθεση’ από τα χλωριόντα του 

θαλάσσιου ύδατος όπως θα δούμε και σε παρακάτω ερωτήσεις, αυτό κάνει απαραίτητη την 

συντήρηση και την λήψη μέτρων για την διατήρηση της ανθεκτικότητας της κατασκευής. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά ως εξής:  

 

 

  

 

Σχήμα 4.2: Αποτελέσματα ερώτησης για πρόσφατη συντήρηση κατασκευής 

Απαραίτητη 

συντήρηση 

85% 

Δεν χρειάζεται 

συντήρηση 

15% 

Πρόσφατη 

συντήρηση 

63% 

Απαραίτητη 

συντήρηση 

37% 

Σχήμα 4.1: Αποτελέσματα ερώτησης για την συντήρηση κτιρίων 
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Σχήμα 4.3: Αποτελέσματα στην ερώτηση για το κυριότερο μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

η κατασκευή. 

 

 
Σχήμα 4.4: Αποτελέσματα στην ερώτηση για το κυριότερο μακροχρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 

η κατασκευή. 

 

Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες των κατοικιών ερωτήθηκαν για το αν έχουν παρατηρήσει στο 

σκυρόδεμα,  βλάβες όπως ρωγμές,  κηλίδες σκουριάς είτε αποκόλληση κάποιου τμήματος 

σκυροδέματος με αποτέλεσμα την αποκάλυψη του οπλισμού.  Αυτά είναι τα ορατά σημάδια 

που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει σε μία κατασκευή για να καταλάβει ότι οι διαβρωτικές 

ουσίες του περιβάλλοντος, έχουν αποπαθητικοποίηση τον οπλισμό και η διαδικασία της 

διάβρωσης έχει αρχίσει. Σε αυτή την ερώτηση το  54% απάντησε ότι έχει παρατηρήσει 

τέτοιες βλάβες ενώ το 46% ότι δεν υπάρχουν τέτοιες βλάβες (σχήμα 4.5). Αυτό που αξίζει να 

Υγρασία 70% 

Μόνωση 25% 

Άλλο προβλημα 

5% 

Απόσταση 0-1500 m 

Υγρασία 53% 

Μόνωση 17% 

Άλλο πρόβλημα 

10% 

Κανένα πρόλημα 

20% 

Απόσταση > 1500 m 
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σημειωθεί είναι ότι, από τους ιδιοκτήτες που απάντησαν ότι έχουν παρατηρήσει τέτοιου 

είδους προβλήματα, το 72% αυτών, η κατοικία τους βρισκότανε σε απόσταση από 0 – 1500m 

από την θάλασσα (σχήμα 4.6). Από αυτό συμπεραίνουμε ότι: οι κατασκευές που 

βρισκόντουσαν σε μικρότερη απόσταση από την θάλασσα, τα σημάδια της διάβρωσης ήταν 

εντονότερα, το διαβρωτικό περιβάλλον ισχυρότερο και τα δύο αυτά μαζί και παρουσία 

υγρασίας και οξυγόνου κάνουν την διαδικασία της διάβρωσης ταχύτερη. Για αυτό τον λόγο οι 

ιδιοκτήτες πρέπει να παίρνουν  μέτρα κατά της διάβρωσης ακόμα και πριν εμφανιστεί, γιατί 

στην συνέχεια το κόστος για την συντήρηση και την επισκευή της κατασκευής όταν η 

διάβρωση έχει προχωρήσει είναι πολλαπλάσιο. 

 

Σχήμα 4.5: Ερώτηση για το αν υπάρχουν βλάβες όπως ρωγμές, κηλίδες σκουριάς είτε αποκόλληση 

τμήματος σκυροδέματος. 

 

 
Σχήμα 4.6: Ποσοστό κατασκευών που έχουν βλάβες σε σχέση με την απόσταση τους από την 

θάλασσα. 

Υπαρχουν βλάβες 

54% 

Δεν υπάρχουν 

βλάβες 46% 

Απόσταση 

 0-1500m 

 72% 

Απόσταση  > 

1500m  

28% 
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4.3 Ενημέρωση ιδιοκτητών για τη συντήρηση κτιρίων 

Ο παράγοντας αυτός παίζει καθοριστικό ρόλο στη συντήρηση ενός κτιρίου καθώς ο 

ιδιοκτήτης πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες από το μηχανικό και τον εκάστοτε εργολάβο που 

σύμφωνα με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους θα τον καθοδηγήσουν σε μία πιο ποιοτική 

κατασκευή με λιγότερο κόστος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής όπου εν τέλει είναι και το 

ζητούμενο για τον ιδιοκτήτη. 

Για τον λόγο αυτό ερωτήθηκαν ιδιοκτήτες ακινήτων για το αν θεωρούν απαραίτητη την 

ενημέρωση από κάποιο μηχανικό ώστε να επισημάνει προβλήματα συντήρησης της 

κατασκευής και αν όχι για ποιο λόγο. Το 64% απάντησε θετικά ενώ το 36% απάντησε 

αρνητικά (σχήμα 4.7). Από το 64% που απάντησε θετικά στην παραπάνω ερώτηση, αν και 

κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο από κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό, 43.3% αυτών τελικά δεν 

απευθύνετε σε κάποιον μηχανικό. Όποτε έχουμε τελικά ένα ποσοστό της τάξης του 79.3% 

των ιδιοκτητών που τελικά δεν απευθύνονται σε κάποιον μηχανικό (σχήμα 4.8). Ο 

κυριότερος λόγος όλων τον παραπάνω αρνητικών απαντήσεων ήταν κυρίως οικονομικός και 

λόγο ελλιπείς ενημέρωσης. 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7: Απαντήσεις ιδιοκτητών για το αν θεωρούν απαραίτητη την ενημέρωση από έναν μηχανικό 

όσο αφορά την συντήρηση της κατασκευής. 

Ναι 64% 

Όχι 36% 
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Σχήμα 4.8: Ποσοστό ιδιοκτητών που τελικά απευθύνεται σε μηχανικό 

 

Συμφώνα με τα αυτά τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε δύο πράγματα: 

 Ότι η έλλειψη ενημέρωσης μπορεί να οδηγήσει σε άγνοια και αμέλεια των 

προβλημάτων της κατασκευής, πράγμα το οποίο στο τέλος θα οδηγήσει σε υψηλότερο 

κόστος για την συντήρηση και την επισκευή των προβλημάτων αυτών και 

 Στο ότι ο μηχανικός φαντάζει δυσπρόσιτος στον ιδιοκτήτη θεωρώντας ο δεύτερος ότι 

για μία αυτοψία το κόστος θα είναι υψηλό, κάτι το οποίο είναι αρνητικό και για τις 

δύο πλευρές.  

 

Στην ερώτηση με ποια κριτήρια θα αγοράζατε ένα παλαιότερο σπίτι, οι απαντήσεις των 

ιδιοκτητών ποικίλουν ως εξής:  

Οι ιδιοκτήτες που θα αγόραζαν ένα παλαιότερο σπίτι θεώρησαν σαν σημαντικότερα 

κριτήρια για την αγορά παλαιάς κατοικίας, ξεκινώντας με αυτό που έχει τις περισσότερες 

απαντήσεις ήταν: το κόστος για την αγορά, η τοποθεσία της κατασκευής, με κριτήριο την 

στατικότατα καθ’ υπόδειξη του μηχανικού, την γενική κατάσταση του κτιρίου και τέλος με 

την αρχιτεκτονική. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων, όπου δεν θα 

προχωρούσε σε αγορά παλαιότερης κατοικίας.  

Σε αντίστοιχη ερώτηση για κριτήρια αγοράς νέας κατοικίας, οι απαντήσεις έχουν ως εξής: 

Και σε αυτή την ερώτηση οι απαντήσεις των ιδιοκτητών κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα, 

όμως θεωρήσανε σημαντικότερο κριτήριο την τοποθεσία της κατασκευής και στην συνέχεια 

το κόστος, την αρχιτεκτονική, τα στατικά και την μόνωση. 

Απευθείνεται 

σε μηχανικό 

21% 

Δεν 

απευθείνεται 

σε μηχανικο 

79% 
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Παίρνοντας αυτές τις απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ελλιπής ενημέρωση των 

ιδιοκτητών καθώς εφησυχάζονται από μια πρόχειρη εικόνα της κατασκευής και με κριτήρια 

όπως η αισθητική, η τοποθεσία και η επάρκεια στα στατικά, αμελούν όλα εκείνα τα κριτήρια 

που δεν είναι εμφανή οπτικά αλλά είναι ουσιαστικά. Τέτοια κριτήρια είναι η ποιότητα των 

επιχρισμάτων, το πάχος της επικάλυψης, η ποιότητα του σκυροδέματος και το περιβάλλον 

έκθεσης της κατασκευής καθώς αν τα αμελήσουμε, θα μας οδηγήσουν σε καταστροφικές 

συνέπειες όπως η εισχώρηση υγρασίας, η διάβρωση των οπλισμών του φέροντος οργανισμού, 

με αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής της κατασκευής. Συνεπώς ο μηχανικός είναι 

υποχρεωμένος να κάνει μια επαρκεί ενημέρωση στον πελάτη για την κατάσταση της 

κατασκευής και να πραγματοποιεί έναν εκτεταμένο έλεγχο. 

4.4 Κατασκευαστικά προβλήματα 

Εκτός από βλάβες που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στην κατασκευή μας 

είτε αυτές οφείλονται λόγω των περιβαλλοντολογικών συνθηκών είτε οπουδήποτε αλλού, 

υπάρχουν κάποιες βλάβες στην κατασκευή για τις οποίες είναι άμεσα υπεύθυνοι είτε ο 

μηχανικός είτε ο εργολάβος. Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν βλάβες από κατασκευής, το 25% 

απάντησε πως είχε πρόβλημα στη μελέτη δώματος (κλίσεις-υδρορροές) με αποτέλεσμα να 

“λιμνάζει” κι έτσι να περνά η υγρασία μέσα από την πλάκα και να ακολουθεί διάβρωση 

στους οπλισμούς της κατασκευής, το 19% απάντησε πως έχει πρόβλημα στα υδραυλικά του, 

επίσης το 10% είχε πρόβλημα με τους σοβάδες λόγω κακής ποιότητας ένα 12% στα 

ηλεκτρολογικά και τέλος το 34% θεωρεί πως δεν είχε κανένα πρόβλημα από την κατασκευή 

του κτιρίου (σχήμα 4.9). 

 
Σχήμα 4.9: απαντήσεις ιδιοκτητών για προβλήματα από κατασκευής 

 

Κανενα 

προβλημα 34% 

Υδραυλικα 19% 

Λανθασμενη 

μελετη δοματος 

25% 

Ηλεκτρολογικα 

12% 

Σοβάδες 10% 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                             ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

75 
 

Από της απαντήσεις αυτές βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε μεγάλο ποσοστό 

ιδιοκτήτων στις κατοικίες τους από την φάση της κατασκευής. Σε αυτό ευθύνεται κυρίως ο 

μηχανικός και ο εκάστοτε εργολάβος. Από την μεριά του πρώτου, ο μηχανικός θα πρέπει να 

πραγματοποιεί συνεχής ελέγχους κατά την πορεία της κατασκευής, να επισημάνει  τα  

προβλήματα και να δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Από την μεριά του ο  εργολάβος θα πρέπει 

να τηρεί τις οδηγίες, να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό και εργαλεία και καλής 

ποιότητας υλικά. 

4.5 Οικονομικός τομέας 

Ο οικονομικός τομέας είναι το βασικό στοιχείο για το οποίο μια κατασκευή μπορεί να 

συντηρηθεί ή όχι. Αν ο ιδιοκτήτης έχει την οικονομική δυνατότητα, τότε μπορεί να κρατήσει 

σε καλή κατάσταση την κατασκευή. Για το λόγο αυτό, σε ερώτηση πόσα χρήματα έχουν 

ξοδέψει τα τελευταία χρόνια για την συντήρηση και την επισκευή βλαβών του κτιρίου, το  

32% δεν έχει ξοδέψει καθόλου χρήματα, το 30% έχει ξοδέψει από 1-2000€ και το 38% από 

2000€ και άνω (σχήμα 4.10).  

 
Σχήμα 4.10: Ποσοστό χρημάτων που δαπανήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τους ιδιοκτήτες για 

λόγους συντήρησης 

 

 

Στην συνέχεια οι ιδιοκτήτες ερωτήθηκαν αν θα ήθελαν να υπάρχει κάποιος δημόσιος φορέας 

που θα επισημαίνει κτιριακές βλάβες, σε αυτή την ερώτηση το 85% απάντησε πως θα ήθελαν 

να υπάρχει ένας τέτοιος φορέας ενώ το 15% όχι λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στο κράτος. 

 

Καθόλου χρήματα 

32% 

0-2000 € 30% 

Από 2000 € και 

άνω 38% 
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Σχήμα 4.11: απαντήσεις στην ερώτηση για το αν θα ήθελαν ένα δημόσιο φορέα που θα επισημαίνει 

κτηριακές βλάβες  

 

 

Τέλος οι ιδιοκτήτες ερωτήθηκαν για το αν θα πλήρωναν παραπάνω για να έχουν εγγύηση 

έναντι πρόωρων βλαβών του κτιρίου. Το 69% αυτών απάντησε ότι θα πλήρωνε παραπάνω για 

να έχει εγγύηση έναντι πρόωρων βλαβών του κτιρίου, ενώ το 31% δεν θα πλήρωνε κάτι 

παραπάνω (σχήμα 4.12). 

 

 

 
Σχήμα 4.11: Απαντήσεις στην ερώτηση για το αν θα πλήρωναν εγγύηση έναντι πρόωρων βλαβών του 

κτιρίου 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω γραφήματα, παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 

ιδιοκτήτων που δεν έχει ξοδέψει καθόλου χρήματα για την συντήρηση του κτιρίου του είτε 

έχει ξοδέψει λίγα χρήματα για αυτό τον σκοπό. Στην συνέχεια ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 

ιδιοκτήτων απάντησε ότι θα ήθελε να υπάρχει ένας δημόσιος φορέας που να επισημαίνει 

κτιριακές βλάβες, έτσι λοιπόν μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι ο οικονομικός τομέας 

Ναι 85% 

Όχι 15% 

Θα πλήρωναν για 

την ασφάλεια 

69% 

Δεν θα πλήρωναν 

31% 
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είναι ο σημαντικότερος λόγος που οι ιδιοκτήτες δεν συντηρούν και επισκευάζουν εγκαίρως 

της βλάβες στα κτήρια τους και ο λόγος επίσης που δεν απευθύνονται σε κάποιον μηχανικό 

έτσι ώστε να τους επισημάνει προβλήματα συντήρησης της κατασκευής. Όπως είδαμε όμως 

και σε παραπάνω απαντήσεις αυτό είναι αρνητικό και για τις δύο πλευρές. Ο μηχανικός 

φαντάζει δυσπρόσιτος ως προς τους ιδιοκτήτες, και οι ιδιοκτήτες έχουν ελλιπής ενημέρωση 

για τα προβλήματα της κατασκευής. Τέλος στην ερώτηση για το αν θα πλήρωναν εγγύηση 

έναντι πρόωρων βλαβών του κτιρίου, υπάρχει μεγάλο ποσοστό ιδιοκτήτων που θα το έκανε, 

από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει  εμπιστοσύνη ως προς το μηχανικό, 

τον εργολάβο, τα συνεργεία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν γιατί δυστυχώς στην 

Ελλάδα οι κανόνες δεν τηρούνται πάντα, και οι εργολάβοι δεν παίρνουν στα σοβαρά τις 

υποδείξεις των μηχανικών και των κανονισμών. 

 

Στο σχήμα 4.12, το οποίο προέκυψε από μελέτη διάφορων περιπτώσεων όπου εξετάστηκε το 

κόστος συντήρησης της επισκευής και ο βαθμός που είχε προχωρήσει η διάβρωση, 

παρατηρούμε πως όσο προχωράει ο χρόνος (άρα και η διάβρωση), τόσο το κόστος αυξάνεται. 

Γι αυτό τον λόγο πρέπει οι ιδιοκτήτες, όσο το δυνατόν γρηγορότερα να παίρνουν τα 

απαραίτητα μέτρα κατά της διάβρωσης, και να συντηρούν την κατασκευή γιατί με αυτόν τον 

τρόπο η συντήρηση της, θα τους κοστίσει λιγότερο. 

 

 

 

Σχήμα 4.12: Μεταβολή του κόστους συντήρησης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και της 

διάβρωσης σε σχέση με τον χρόνο. (Μ. Πέτρου:  «ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος»  

διάλεξη Συλλόγου Π. Μηχανικών Κύπρου, Τμήμα Λευκωσίας-Κερύνειας) 
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4.6 Επιθυμητά κίνητρα συντήρησης 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο σημαντικότερος παράγοντας για την σωστή και 

τακτική συντήρηση της κατασκευής είναι ο οικονομικός. Πολλές φορές λοιπόν η συντήρηση 

της κατασκευής αμελείτε λόγο τον οικονομικών δυσχερειών. Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες 

ερωτήθηκαν για το αν θα ήθελαν κάποιο κίνητρο το οποίο θα τους οδηγούσε σε μια πιο 

τακτική συντήρηση του κτιρίου τους. Οι απαντήσεις που έδωσαν ποικίλουν αλλά το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων  απάντησαν ότι θα ήθελαν να υπάρχουν κάποιες 

κρατικές επιδοτήσεις για την συντήρηση του κτιρίου, χαμηλή φορολογία όσο αφορά αυτό 

όπως και άτοκα δάνεια για τον σκοπό αυτό. Σε αυτόν τον τομέα συμπεραίνουμε πως τα 

κίνητρα συντήρησης είναι καλό να δίδονται καθώς θα έχουμε μια καλύτερη ποιότητα 

κατασκευών, με χαμηλότερο κόστος για τον ιδιοκτήτη και το σημαντικότερο θα διατηρείτε η 

ασφάλεια και η ανθεκτικότητα της κατασκευής.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διάβρωση του χάλυβα στο οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ιδιαίτερα καταστροφικές 

επιπτώσεις στις αντίστοιχες κατασκευές παρουσία υγρασίας και οξυγόνου. Το πρόβλημα 

επιτείνεται από την παρουσία ιόντων χλωρίου, η επιρροή δηλαδή του παραθαλάσσιου 

περιβάλλοντος στην ανθεκτικότητα μελών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επιβάλλεται η 

παρακολούθηση της διάβρωσης του σιδηροπλισμού των κατασκευών και θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό ο οποίος σχετίζεται με την ζωή των κατασκευών. Το 

πρόβλημα επομένως που καλείται ένας σύγχρονος  μηχανικός να λύσει, είναι αυτό της 

ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος σε διάρκεια, το οποίο οφείλεται κυρίως στους 

μηχανισμούς διάβρωσης. 

Το πρώτο και βασικότερο μέτρο πρόληψης είναι η παραγωγή ενός σωστού και 

αδιαπέρατου σκυροδέματος με χαμηλό λόγο Ν/Τ, σωστό πάχος επικάλυψης, σωστά 

συμπυκνωμένο και συντηρημένο και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις από τον εκάστοτε 

κανονισμό. Η προστασία της κατασκευής ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα του έργου, 

όπου οι πρακτικές κατασκευής στην Ελλάδα δεν κινούνται πάντα στα όρια των κανονισμών 

και γίνονται λάθη όπως: 

 Συνήθως για λόγους ερασμιότητας και ευκολίας στη διάστρωση, γίνεται προσθήκη 

νερού στο έργο. Η προσθήκη νερού στο έργο μειώνει κατά μία κατηγορία περίπου την 

αρχική αντοχή, με αποτέλεσμα στην πραγματική κατασκευή η διαπερατότητα του 

συνόλου του σκυροδέματος να είναι ακόμη μεγαλύτερη.  

 Η πρακτική του πρόωρου ξεκαλουπώματος χωρίς την μετέπειτα συντήρηση των 

στοιχείων, έχει σαν αποτέλεσμα η επικάλυψη του οπλισμού να μην έχει ούτε αυτή την 

αντοχή που προκύπτει μετά την προσθήκη νερού, αλλά ακόμη μικρότερη λόγω 

ξήρανσης της εξωτερικής επιφάνειας και διακοπής της ενυδάτωσης του τσιμέντου 

καθώς και διεύρυνση του εύρους των ρωγμών. 

 Η έλλειψη αποστατήρων επιφέρει δραματική μείωση του πάχους της επικάλυψης, η 

οποία σε συνδυασμό με τα προηγούμενα αποτελέσματα η προστασία του οπλισμού να 

είναι τελείως ανεπαρκής από την φάση της κατασκευής με αποτέλεσμα την γρήγορη 

οξείδωση του οπλισμού. 

Για νέες κατασκευές η αύξηση του πάχους της επικάλυψης των οπλισμών με σκυρόδεμα και 

η μείωση του πορώδους μέσο κατάλληλης σύνθεσης, είναι σίγουρα οικονομικότερη και 

ασφαλέστερη λύση από οποιοδήποτε προϊόν προστασίας από διάβρωση. 
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Για παραθαλάσσιες κατασκευές (μέχρι 1-15 km) 

 Κατά την παρασκευή του σκυροδέματος πρέπει να χρησιμοποιείται λόγος Ν/Τ ≤ 0.5 

 Χρήση υπερρευστοποιητών 

 Χρήση τύπου I, II, IV ( αν χρησιμοποιηθεί τσιμέντο τύπου Ι, το Ελληνικό Εθνικό 

Προσάρτημα (ΣΧΕΔΙΟ), ζητάει αντοχή ≥ C30/37 ) 

 Ελάχιστη κατηγορία αντοχής ≥ C25/30 ή C30/37 

 Επιμέλεια στην συμπύκνωση και συντήρηση 

 Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιμέντου ≥ 330 kg/m
3
 

 Χρήση επιχρισμάτων 

 Χρήση μικρής κοκκομετρίας σκυροδέματος 

 Επικάλυψη οπλισμού ≥ 40-45 mm 

 Βάψιμο ανά 2-3 χρόνια 

 Χρήση οπλισμών ενδεδυμένων με εποξειδική ρητίνη 

 

Όσο αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της διάβρωσης και την προστασία του οπλισμού, 

η μοναδική μέθοδος που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία είναι αυτή της καθοδικής 

προστασίας και εφαρμόζεται κυρίως σε βάθρα γεφυρών που όμως είναι σχετικά ακριβή 

λύση. Επιπλέον από τις υπόλοιπες ήπιες μεθόδους αυτές που συνήθως εκτελούνται στις 

κατασκευές είναι: 

 Η μέθοδος των αναστολέων διάβρωσης, όπου είναι μια σημαντικά 

οικονομικότερη λύση από αυτή της καθοδικής προστασίας και δεν απαιτείται 

παρά μόνο η αρχική ανάμιξη του αναστολέα διάβρωσης στο σκυρόδεμα. 

Προσφέρει στην κατασκευή τον διπλασιασμό του χρόνου ζωής και η προϋπόθεση 

για την επιτυχή εφαρμογή της είναι η προσθήκη σωστής ποσότητας αναστολέα 

διάβρωσης στο σκυρόδεμα. 

 Η μέθοδος των οργανικών επικαλύψεων είναι μια απλή και φθηνή λύση. 

Προϋπόθεση για την σωστή εφαρμογή είναι η χρήση του κατάλληλου 

υποστρώματος (αστάρι) πριν την εφαρμογή της επικάλυψης. Έχει μικρή σχετικά 

αντοχή στον χρόνο και ιδιαίτερα τα σημεία όπου «βλέπει» ο ήλιος, για αυτό τον 

λόγο η επαναβαφή των τμημάτων της κατασκευής είναι απαραίτητη για την 

σωστή εφαρμογή. 

 Η χρήση των ανοξείδωτων χαλύβων είναι μια καλή αλλά σχετικά ακριβή λύση 

και εφαρμόζεται κυρίως σε κτήρια ιδιαίτερης σημασίας. 
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Οι υπόλοιπες ήπιες μέθοδοι έχουν περιορισμένες εφαρμογές. Επιπλέον η επισκευή με 

ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα, είναι εύκολη στην εφαρμογή αλλά δεν μπορει να 

αντιμετωπίσει εκτεταμένη διάβρωση του οπλισμού και δεν ενδείκνυται για μεγάλες 

επιφάνειες λόγω κόστους. Απ την άλλη οι ενεργές επεμβάσεις είναι απαραίτητες όταν έχει 

μειωθεί στατική επάρκεια της κατασκευής. Από αυτές η πιο συμφέρουσα λύση είναι τα 

F.R.P.. Τέλος συμπεραίνουμε ότι με τις ήπιες επεμβάσεις αναστέλλουμε τους μηχανισμούς 

διάβρωσης, ένω με αντίθετα με τις ενεργές, αυξάνουμε την φέρουσα ικανότητα της 

κατασκευής χωρίς απαραίτητα να εμποδίζουμε την διαδικασία της διάβρωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Πίνακας Α1: Ελάχιστε επικαλύψεις σε mm (Cmin) (ΕΚΩΣ 2000) 

 
 

Η τελική τιμή της ελάχιστης επικάλυψης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 15 mm ή 

από (Φ + 10 mm ή 20 mm) για κατηγορίες συνθηκών περιβάλλοντος 1/2  ή  3/4 αντιστοίχως, 

όπου Φ (ή Φ √n ) η διάμετρος ράβδου οπλισμού (ή η ισοδύναμη διάμετρος δέσμης ράβδων). 

Για σκυροδετήσεις εν επαφή με συνήθη εδάφη η ελάχιστη επικάλυψη είναι: 

 για απευθείας σκυροδέτηση σε μη διαμορφωμένο έδαφος 75 mm 

 για σκυροδέτηση επί διαμορφωμένου εδάφους, με στρώση σκυροδέματος, 40 mm 

Για υποθαλάσσια έργα ή έργα που διαβρέχονται / καταιονίζονται με θαλασσινό νερό, η 

ελάχιστη επικάλυψη είναι 40 mm. 

Για σκυροδέματα με αδρανή μεγίστου κόκκου > 31.5 mm, η ελάχιστη επικάλυψη αυξάνεται 

κατά 5mm, για cmin ≤ 31.5mm, η ελάχιστη επικάλυψη αυξάνεται κατά 5mm, για cmin ≤ 

30mm. 

Για ειδικά έργα (π.χ. σταθμοί αφαλατώσεως ή έργα όπου το σκυρόδεμα έρχεται σε επαφή με 

νερά ή εδάφη με υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων ή θειοιόντων θα γίνεται ειδική μελέτη 

(βλ. παρ. 12.4 ΚΤΣ). 



 

84 
 

 

 

Πίνακας Α2: Απαιτήσεις τιμών ελάχιστης επικάλυψης, Cmin,dur, από άποψη ανθεκτικότητας 

σε διάρκεια για χάλυβα οπλισμού.( ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1) 

 

 

Στον πίνακα Α2 οι τιμές του Cmin,dur  που δίδονται για τις κατηγορίες έκθεσης XS1 και ΧS2 

έχουν εφαρμογή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Σε περίπτωση χρήσης τσιμέντων τύπου Ι και II/B-LL για ελάχιστη κατηγορία 

αντοχής σκυροδέματος C30/37. 

 Σε περίπτωση χρήσης τσιμέντων τύπου ΙΙ (εκτός B-LL), ΙΙΙ και IV για ελάχιστη 

κατηγορία αντοχής σκυροδέματος C26/32 ή εναλλακτικά για ελάχιστη κατηγορία 

αντοχής σκυροδέματος C25/30, αλλά με ταυτόχρονη αύξηση των αντίστοιχων 

τιμών της Cmin,dur  κατά 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

Εικ. Β1: Εκτίναξη επικάλυψης και αποκάλυψη οπλισμού σε παραθαλάσσιο κτίριο στην πόλη της  

Ρόδου 

 

 

Εικ. Β2 : Ρηγμάτωση σε πρόβολο σε παραθαλάσσιο κτίριο στην πόλη της Ρόδου 
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Εικ. Β3 : Ρηγμάτωση, πτώση επιχρισμάτων και εκτίναξη επικάλυψης οπλισμού λόγω διάβρωσης σε 

παραλιακό κτίριο στην πόλη της Ρόδου. 

 

Εικ. Β4: Εκτίναξη επικάλυψης και αποκάλυψη οπλισμού σε πρόβολο σε παραθαλάσσια κατοικία στην 

πόλη της Ρόδου 
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Εικ. Β6 : Πτώση επιχρισμάτων κι επικαλύψεων σε παραθαλάσσιο κτίριο στο Ηράκλειο Κρήτης 

 

 

Εικ. Β5: Πτώση επιχρισμάτων, εκτίναξη επικάλυψης και εκτεταμένη ρηγμάτωση σε παραθαλάσσια 

κατασκευή στην πόλη της Ρόδου 
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Εικ. Β7 : Διαβρωμένοι οπλισμοί σε παραθαλάσσιο κτίριο στο Ηράκλειο Κρήτης 

 

 

Εικ Β8 : Πτώση επιχρισμάτων στην παραλιακή Ηρακλείου Κρήτης 
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Εικ. Β10: Φθορά σε πεζόδρομο λόγο θαλάσσιου ύδατος σε παραλιακό χωριό της Φωκίδας 

 

 

Εικ. Β9 :  Πτώση επικάλυψης και εμφάνιση διαβρωμένου οπλισμού στην παραλιακή Ηρακλείου 

Κρήτης  
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Εικ. Β11 : Πτώση επικάλυψης και εμφάνιση διαβρωμένου οπλισμού στην παραλιακή 

Ηρακλείου Κρήτης 

 

Εικ. Β12 : Πτώση επικάλυψης και εμφάνιση διαβρωμένου οπλισμού στην παραλιακή 

Ηρακλείου Κρήτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Ερωτηματολόγιο 1 
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Ερωτηματολόγιο 2 
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Ερωτηματολόγιο 3 
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