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 1.  Εισαγωγή στην διάβρωση του οπλισµού του σκυροδέµατος 

1.1  Γενικά 

∆ιάβρωση είναι η θερµοδυναµικώς αυθόρµητη ηλεκτροχηµική ή χηµική αλλοίωση της επιφάνειας 
των µετάλλων και κραµάτων, η οποία σταδιακά οδηγεί στην επιστροφή του κράµατος στην 
κατάσταση των βασικών οξειδίων (απώλεια ενέργειας) από το οποία κατασκευάστηκε (εικόνα 1).  

Κατ' ουσίαν η διάβρωση είναι µια ηλεκτροχηµική µετάπτωση [ASM, 2000], δηλαδή απώλεια 
ενέργειας µέσω της διαφυγής ηλεκτρονίων από την µάζα του υλικού. Ως εκ τούτου ο ορισµός της 
διάβρωσης των µετάλλων διαµορφώνεται ως εξής: 

∆ιάβρωση µετάλλου είναι η ηλεκτροχηµική µετάπτωση της ενέργειας 
που είναι αποθηκευµένη σε αυτό. 

 

Εικόνα 1: Ο κύκλος των µετάλλων - ηλεκτροχηµική µετάπτωση. 

Η διάβρωση, οφείλεται στις ηλεκτροχηµικές ή χηµικές αντιδράσεις των µετάλλων / κραµάτων µε τα 
στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθενται. Ως χηµική διάβρωση θεωρείται η χηµική 
αντίδραση χωρίς µεταφορά ηλεκτρονίων, ενώ η ηλεκτροχηµική διάβρωση είναι συνυφασµένη µε την 
απώλεια ηλεκτρονίων (µετάπτωση ενέργειας) και είναι η συνηθέστερη.  

Στην περίπτωση του οπλισµένου σκυροδέµατος, η διάβρωση είναι πάντοτε ηλεκτροχηµική.  

Κατά τον σχεδιασµό των νέων κατασκευών είναι ουσιώδες να λαµβάνονται υπόψη οι παράγοντες 
που ευνοούν την διάβρωση, προκειµένου να διατηρηθεί σε χαµηλά επίπεδα η πιθανότητα της 
λειτουργικής υποβάθµισης της κατασκευής.  

Η διάβρωση δεν εξελίσσεται σε όλες τις περιπτώσεις µε την ίδια ταχύτητα. Υπάρχουν ορισµένοι 
παράγοντες, που ευνοούν την ταχύτερη εξέλιξή της, η γνώση των οποίων είναι καθοριστική για την 
εξασφάλιση µειωµένου ρυθµού απώλειας της λειτουργικής ικανότητας ή επιτελεστικότητας της 
κατασκευής. Οι παράγοντες αυτοί σκιαγραφούνται στην συνέχεια.  
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1.2 Η υγρασία  

Ως γνωστόν, στην ξηρή ατµόσφαιρα η διάβρωση των µετάλλων / κραµάτων έχει πολύ µικρή 
εξέλιξη. Αντίθετα υπό υψηλή υγρασία η ταχύτητά της αυξάνει εκθετικά. Για τα περισσότερα 
κράµατα χάλυβα και ειδικότερα για τον χάλυβα οπλισµού, τιµές σχετικής υγρασίας ≥ 65% 
θεωρείται ότι αυξάνουν σηµαντικά τον ρυθµό διάβρωσης. Για τον λόγο αυτό, το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 και ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 συσχετίζουν τις διάφορες 
κατηγορίες έκθεσης µε την σχετική υγρασία (Πίνακας 1).  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Κατηγοριοποίηση έκθεσης σε σχέση µε την σχετική υγρασία  

 [Rodriguez, Ortega, Casal, 1997].  
 

Κατηγορία 
Έκθεσης 

Επεξήγηση Σχετ. Υγρασία 

XC1 Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε χαµηλή υγρασία αέρα 45% ≤ RH < 65% 

XC1 Σκυρόδεµα µόνιµα βυθισµένο σε νερό RH ≥ 98% 

XC2 Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε µακροχρόνια επαφή µε νερό 90% ≤ RH < 98% 

XC3 Σκυρόδεµα εσωτερικών χώρων µε µέτρια ή υψηλή υγρασία  65% ≤ RH < 85% 

XC4 Σκυρόδεµα εκτεθειµένο σε κυκλική επαφή µε νερό 75% ≤ RH < 90% 

 
Εικόνα 2  Η επίδραση της σχετικής υγρασίας στον ρυθµό διάβρωσης, 

εκφρασµένη σε µονάδες µΑ/cm
2
 [Broomfield, 1997]  

1.2 Η θερµοκρασία  

Η αύξηση της θερµοκρασίας γενικώς επιταχύνει την διάβρωση. Έχει εκτιµηθεί ότι ο ρυθµός 
της διάβρωσης διπλασιάζεται ανά βαθµίδα 10 °C πάνω από τους 20 °C [Liu and Weyers, 
1998]. Αυτό οφείλεται στην αύξηση της κινητικότητας των ηλεκτρονίων µε την άνοδο της 
θερµοκρασίας.  
 
Στην Ελλάδα είναι συχνότατες οι θερµοκρασίες χάλυβα οπλισµού > 50 °C στο εξωτερικό των 
κατασκευών κατά τους θερινούς µήνες. Η επικάλυψη του σκυροδέµατος (35 - 50 mm), 
ελάχιστα µειώνει την θερµοκρασία του οπλισµού σε σχέση µε την επιφανειακή του στοιχείου, 
ενώ η θερµοχωρητικότητα του σκυροδέµατος διατηρεί την υψηλή θερµοκρασία του χάλυβα.  

1.3 Η τριεπιφάνεια  

Γενικώς η ύπαρξη τριεπιφάνειας, λ.χ. νερού-αέρα-µετάλλου, χάλυβα-σκυροδέµατος-αέρα 
κλπ επιτείνει την διάβρωση [H.E. Townsend, 2002].  
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1.4 Η τιµή του pH (οξύτητα / αλκαλικότητα)  

Όσο µικρότερη είναι η τιµή του pH στην επιφάνεια του χάλυβα τόσο µεγαλύτερος είναι ο 
ρυθµός απώλειας ενέργειας. Γενικώς, ο ρυθµός διάβρωσης είναι µικρός σε pH 7 ή 
µεγαλύτερο, ενώ για µικρότερες τιµές pH λαµβάνει µεγαλύτερες τιµές. Για τιµή pH 
µικρότερη από 4,5 η ταχύτητα διάβρωσης αυξάνεται εκθετικά [R. Heidersbach, 2011].  

1.5 Οι µηχανικές τάσεις  

Η ύπαρξη µηχανικών τάσεων, ιδιαίτερα εφελκυστικών, αυξάνει την ταχύτητα της 
διάβρωσης. Υπό ορισµένες συνθήκες µπορεί να προκαλέσει ακόµα και την ψαθυρή 
θραύση ενός όλκιµου χάλυβα [V. S Raja, T. Shoji, 2011]. Στην περίπτωση στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος η εικόνα 3 είναι ενδεικτική.  

 

 
 

Εικόνα 3 ∆ιάβρωση εφελκυόµενου οπλισµού. 

1.6 Η πλαστική παραµόρφωση  

Οι µηχανικές διαµορφώσεις ή κατεργασίες που τοπικά αυξάνουν την σκληρότητα του κράµατος 
(cold-work), όπως για παράδειγµα η µορφοποίηση συνδετήρων, αγκυρώσεων οπλισµού κλπ, 
συντελούν στην αύξηση του ρυθµού της διάβρωσης. 
  

 
 

Εικόνα 4 ∆ιάβρωση εφελκυόµενου οπλισµού στην περιοχή µηχανικής κάµψης 

συνδετήρων (πλαστικής παραµόρφωσης).  
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1.7 Εγκλείσµατα και ακαθαρσίες στην κρυσταλλική δοµή του µετάλλου  

Το πορώδες, οι ακαθαρσίες και τα εγκλείσµατα στους χάλυβες δηµιουργούν γαλβανικά 
στοιχεία (cells) λόγω σηµαντικής διαφοράς ηλεκτροαρνητικότητας µε το σίδηρο (Fe). Το 
µέγεθος και η πυκνότητα των εγκλεισµάτων τύπου MnS και Si µειώνουν σηµαντικά την 
αντίσταση του οπλισµού στην διάβρωση (εικόνα 5).  

 

 
 

 

Εικόνα 5   Εγκλείσµατα MnS, Si σε Β500C [Rusteel 2012]  
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1.8 Τα διαφεύγοντα ηλεκτρικά φορτία  

Έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη διαφευγόντων ρευµάτων (stray currents) αυξάνει γενικά την 
διάβρωση. Κατ' αρχήν το συνεχές ρεύµα προκαλεί αύξηση του ρυθµού διάβρωσης ενώ το 
εναλλασσόµενο όχι. Μόνο στην περίπτωση που έχουν ήδη δηµιουργηθεί προϊόντα 
διάβρωσης (που λειτουργούν ως ηµιαγωγοί και προκαλούν µερική ανόρθωση του ρεύµατος), 
το εναλλασσόµενο ρεύµα αυξάνει τον ρυθµό διάβρωσης [K.Tang, 2017] .  

Το φαινόµενο της διάβρωσης του οπλισµού µπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτό εάν συγκριθεί 
ο ρυθµός διάβρωσης του ιδίου κράµατος χάλυβα, υπό τις ίδιες ατµοσφαιρικές συνθήκες, όταν 
βρίσκεται εντός ή εκτός του σκυροδέµατος, σύµφωνα π.χ. µε την εικόνα 6 και τον πίνακα 2.  

 

Εικόνα 6  Χάρτης διαβρωτικότητας ανθρακούχου χάλυβα στην 

ατµόσφαιρα του Auckland της Νέας Ζηλανδίας, µε βάση 
µετρήσεις της απώλειας πάχους ελάσµατος.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Ελάχιστα και µέγιστα όρια πυκνότητας ρεύµατος διάβρωσης για κατηγορίες 

έκθεσης ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 [Rodriguez, Ortega, Casal, 1997].  

 
Υπολογίζεται στην συνέχεια η απώλεια διατοµής χάλυβα [ASTM G102], µε βάση την εξίσωση Stern-
Geary [Stern, Geary, 1957]  

    (1) 

Με βάση τον πίνακα 2 και την εξίσωση (1) υπολογίζεται ο ετήσιος ρυθµός απώλειας διατοµής 
οπλισµού και καταρτίζεται ο ακόλουθος Πίνακας 3.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 3   Ετήσιος Ρυθµός Απώλειας ∆ιατοµής Οπλισµού. 

ΕΚΘΕΣΗ  Ετήσιος Ρυθµός Απώλειας ∆ιατοµής Οπλισµού (µm/year) 

 ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΛΤΟΥ 

 Μερική Ενανθράκωση Πλήρης Ενανθράκωση 

 Κάτω όριο Άνω όριο Κάτω όριο Άνω όριο 

XC1 0,232 0,232 

XC2 2,32 11,6 4,64 11,6 

XC3 1,16 2,32 2,32 4,64 

XC4 0,232 4,64 4,64 11,6 

 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΛΤΟΥ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Κάτω όριο Άνω όριο 

XS1 11,6 116 

XS2 2,32 23,2 

XS3 23,2 232 

 ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΛΤΟΥ ΑΠΟ ΧΛΩΡΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

XD1 2,32 4,64 

XD2 2,32 11,6 

XD3 11,6 116 

 
Από την σύγκριση του Πίνακα 3 µε την εικόνα 6 προκύπτει ότι ο χάλυβας εντός του 
σκυροδέµατος εµφανίζει χαµηλότερο ρυθµό διάβρωσης έναντι του ελεύθερα εκτεθειµένου στην 
ατµόσφαιρα. ∆εν είναι βέβαια δυνατή η σύγκριση της συµπεριφοράς υπό συνθήκες έκθεσης 
XS3 και XD3, δοθέντος ότι οι επιπτώσεις τους δεν συµπεριλαµβάνονται στον χάρτη της εικ.6. 
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Σε γενικές γραµµές το σκυρόδεµα αποµονώνει τον χάλυβα από το περιβάλλον. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά ο χρόνος έναρξης διάβρωσης έναντι του ελεύθερα 
εκτεθειµένου χάλυβα (στην περίπτωση αυτή η διάβρωση ξεκινάει από τον πρώτο χρόνο έκθεσης), 
αλλά και να περιορίζεται µέχρι ένα βαθµό ο ρυθµός διάβρωσης.  

Το σκυρόδεµα σε κάθε περίπτωση λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας του χάλυβα από την 
ατµοσφαιρική έκθεση. Η παρεχόµενη προστασία του σκυροδέµατος / φίλτρου, εξαρτάται από την 
µελέτη σύνθεσης, αλλά και την ποιότητα σκυροδέτησης, συµπύκνωσης και συντήρησης.  

Στην µάζα του σκυροδέµατος (φίλτρου) υπάρχουν πόροι, τριχοειδές δίκτυο και µικρορωγµές το 
µέγεθος και η πυκνότητα των οποίων δρουν καταλυτικά στην παρεχόµενη προστασία [Richardson, 
2002]. Το µέγεθος των πόρων, δικτύων και ρωγµών σε ένα ποιοτικά µελετηµένο σκυρόδεµα µπορεί 
εύκολα να ξεπεράσει το 10% του όγκου του (πορώδες). Αντίθετα σε τυπικά σκυροδέµατα 
κατηγορίας ≈ C20/25, τιµές >15% του όγκου είναι συνήθης. Στην εικόνα 7, βλέπουµε ανάλυση του 
πορώδους σε σχέση µε την κλίµακα µήκους και στην εικόνα 8 ένα τυπικό τριχοειδές δίκτυο.  

 

Εικόνα 7    Η µικροδοµή και η κλίµακα των συστατικών του τσιµεντοπολτού. 

   

Εικόνα 8  Πόροι και τριχοειδές δίκτυο σκυροδέµατος (πράσινο χρώµα).  

 Εικόνα από την βάση φωτογραφικών δεδοµένων NIST.  

Στην περίπτωση νέου σκληρυµένου σκυροδέµατος, η επιφάνεια του χάλυβα βρίσκεται σε επαφή µε 
πόρους τσιµεντοπολτού που περιέχουν υψηλής αλκαλικότητας διάλυµα (0,6M KOH + 0.2M NaOH + 
0.03M κορεσµένο Ca(OH)2) µε τιµή pH≈13.3 [Poursaee, 2010].  

Από το διάλυµα αυτό τροφοδοτείται η δηµιουργία ενός στρώµατος δυσδιάλυτων προϊόντων 
διάβρωσης (κυρίως οξείδια του σιδήρου και πιο συγκεκριµένα Fe3O4 στη εσωτερική και Fe2O3 στην 
εξωτερική στοιβάδα του υµενίου). Ουσιαστικά, η αρχική αυτή διάβρωση παθητικοποιεί το 
υπόστρωµα (παθητικό υµένιο).  
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Το υµένιο προστασίας που δηµιουργείται µε την επαφή του χάλυβα µε τον τσιµεντοπολτό, έχει 
συνήθως πάχος 30-50 nm. Το υµένιο εµφανίζει ατέλειες που οφείλονται σε πληθώρα παραγόντων, 
(εικόνες 9,10). Κρυσταλλικές ατέλειες, εγκλείσµατα στην επιφάνεια του χάλυβα ή ακόµα και µικρό-
ρωγµές που εκτείνονται κατά µήκος του υµενίου απόρροια θερµικών διεργασιών, αποτελούν τα 
βασικά αίτια (εικόνα 11).  

 

Εικόνα 9 Ατέλεια υµενίου προστασίας σε σκυρόδεµα µε pH>12           

 S: χάλυβας, C: σκυρόδεµα) [Yuxi, Yingyao, Weiliang, 2013] 

 

Συνδυάζοντας το πορώδες 
του σκυροδέµατος και τις 
έµφυτες ατέλειες στο υµένιο 
προστασίας του χάλυβα 
προκύπτει εύκολα το 
συµπέρασµα ότι η προστασία 
του στοιχείου οπλισµένου 
σκυροδέµατος από διάβρωση 
του οπλισµού θα πρέπει να 
θεωρείται βέβαιη από την 
στιγµή που το σκυρόδεµα/ 
φίλτρο παύσει να παρέχει την 
απαιτούµενη προστασία. 

Εικόνα 10   Ατέλειες, εγκλείσµατα και κενά δοµής σε χάλυβα οπλισµού  

 [RUSTEEL,2013] 

 

Εικόνα 11  Ρωγµές σε υµένιο προστασίας χάλυβα  

[Karadakis, Azad, et al, 2013] 
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 2.  Βασικές γνώσεις για την ηλεκτροχηµεία της διάβρωσης  

 

Η διάβρωση οπλισµού είναι µία ηλεκτροχηµική διαδικασία. Περιλαµβάνει τη µεταφορά ηλεκτρονίων 
µεταξύ της επιφάνειας του µετάλλου και του υδατικού διαλύµατος του ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση 
χάλυβα εγκιβωτισµένου σε σκυρόδεµα, η υγρασία στο πόρο του τσιµεντοπολτού παίζει το ρόλο του 
ηλεκτρολύτη. Η διάβρωση του χάλυβα οπλισµού καλείται ηλεκτροχηµική επειδή µπορεί να 
διαχωριστεί σε επί µέρους αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής (θεωρία µερικών δυναµικών).  

Κατά την οξείδωση ή ανοδική αντίδραση παράγονται ηλεκτρόνια και προκύπτει το ιόν του µετάλλου 
(αύξηση του φορτίου), ενώ κατά την αναγωγή ή καθοδική αντίδραση καταναλώνονται ηλεκτρόνια και 
το µεταλλικό ιόν ανάγεται στο µέταλλό του (µείωση του φορτίου).  

Στην γενική τους µορφή η ανοδική και η καθοδική αντίδραση παρίστανται ως εξής:  

       (2) 

      (3) 

Οι αντιδράσεις (2) και (3) λαµβάνουν χώρα ταυτόχρονα και µε τον ίδιο ρυθµό στη µεταλλική 
επιφάνεια (κάθε αντίδραση οξείδωσης είναι συζευγµένη µε µια αντίδραση αναγωγής) και έχουν ως 
αποτέλεσµα την δηµιουργία ηλεκτρολυτικού στοιχείου. Πρόκειται για µια από τις βασικές αρχές που 
διέπουν το φαινόµενο:  

κατά την διάβρωση των µετάλλων, ο ρυθµός οξείδωσης ισούται µε το ρυθµό αναγωγής 

Όταν ένα µέταλλο βρίσκεται µέσα σε διάλυµα, οι αντιδράσεις οξείδωσης/αναγωγής είναι δυνατό να 
λάβουν χώρα σε θέσεις της επιφανείας του µετάλλου που βρίσκονται σε αρκετά µεγάλες 
αποστάσεις µεταξύ, πράγµα που δεν συµβαίνει όταν το µέταλλο είναι ελεύθερο στον αέρα.   

Στην αντίδραση (2) το άτοµο του µετάλλου χάνει n ηλεκτρόνια οπότε και ιονίζεται. Στην περίπτωση 
χάλυβα εγκιβωτισµένου σε σκυρόδεµα το παραγόµενο µεταλλικό ιόν εισχωρεί στο διάλυµα του 
πόρου, ενώ τα ηλεκτρόνια µεταφέρονται µέσω του οπλισµού και ανάγουν το νερό και το οξυγόνο 
του διαλύµατος σε ιόντα υδροξυλίου ΟΗ¯¯ (εικόνα 12).  

 

Εικόνα 12    Ηλεκτροχηµικό στοιχείο σε περιβάλλον οπλισµένου σκυροδέµατος. 

 

Αναλυτικότερα, στο περιβάλλον του οπλισµένου σκυροδέµατος λαµβάνουν χώρα τα εξής:  

� ανοδική αντίδραση:                (4) 

 Κατ΄αυτήν ο σίδηρος ιονίζεται και µεταβαίνει από την κατάσταση 0 στην κατάσταση +2 
(µετάπτωση ενέργειας). Η ανοδική αυτή αντίδραση αναφέρεται και ως αντίδραση ηµιστοιχείου 
(half cell).  
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� καθοδική αντίδραση:      (5) 

Κατ' αυτήν ηλεκτρόνια καταναλώνονται από το οξυγόνο παρουσία νερού (υγρασία στον 
πόρο του τσιµεντοπολτού) και παράγονται υδροξύλια. Στην καθοδική αντίδραση, το 
οξυγόνο µεταβαίνει από την κατάσταση 0 (O2) στην κατάσταση -2 (OH

−
)   

� Σύνθεση των αντιδράσεων (4) και (5):       (6) 

Στην συνέχεια τα ιόντα Fe αντιδρούν µε τα υδροξύλια και παράγουν Fe(OH)2 (σκωρία). Με τον 
τρόπο αυτό συνεχίζεται η διάλυση του σιδήρου στην άνοδο ενώ συνεχώς παράγεται ποσότητα 
υδροξυλίων στην κάθοδο. Η θεωρία αυτή εξηγεί γιατί µπορεί ένα χαλυβδόφυλλο να τρυπήσει σε ένα 
ορισµένο σηµείο ενώ η γειτονική του περιοχή να είναι σχεδόν άθικτη. Φυσικά ο αριθµός των 
ανόδων και καθόδων στην επιφάνεια ενός χαλυβδόφυλλου είναι, προφανώς, µεγάλος.  

Σηµειώνεται ότι στην πραγµατικότητα οι ηλεκτροχηµικές διεργασίες της διάβρωσης είναι πιο 
σύνθετες από τις αναφερόµενες στις αντιδράσεις (4) και (5), καθόσον εξαρτώνται από το pH του 
διαλύµατος, την διαθέσιµη ποσότητα Ο2, την παρουσία δραστικών ρύπων και το ποσοστό υγρασίας 
στο πόρο του τσιµεντοπολτού που βρίσκεται σε επαφή µε τον χάλυβα.  

Ανάλογα µε την επικρατούσα στον πόρο υγρασία, οι αντιδράσεις µπορεί να έχουν κάποια από τις 
παρακάτω µορφές [Hansoon, 1984]: 

� ανοδικές αντιδράσεις:    (7α) 

   (7β) 

     (7γ) 

� καθοδικές αντιδράσεις:   (8α) 

  (8β) 

Ο όγκος αλλά και ο ρυθµός παραγωγής των οξειδίων διάβρωσης (σκωρίας) επηρεάζει σηµαντικά 
τον ρυθµό απώλειας συνάφειας µεταξύ οπλισµού και σκυροδέµατος (εικόνα 13), ενώ µπορεί ακόµα 
να οδηγήσει και στην πλήρη αποδιοργάνωση του στοιχείου (εικόνα 14).  

  

Εικόνα 13  Σηµαντική απώλεια συνάφειας σε 

περιοχές µε µεγάλη πυκνότητα οπλισµού.  

Εικόνα 14 Καθολική αστοχία στοιχείου µε πρωταρχικό 

αίτιο την διάβρωση του οπλισµού. 
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Εικόνα 15   

Ο όγκος της σχηµατιζόµενης σκωρίας 
εξαρτάται από την χηµική σύνθεση των 
παραγοµένων προϊόντων (οξειδίων) 
[Lide, 1999]. 
 

Το φαινόµενο είναι αρκετά σύνθετο και δεν θα αναλυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας 
συγγραφής . Επισηµαίνεται όµως, σύµφωνα µε σχετικά πορίσµατα της βιβλιογραφίας, ότι   ο όγκος 
των παραγοµένων οξειδίων είναι περίπου 4πλάσιος από τον όγκο του αναλισκοµένου χάλυβα για 
σχετική υγρασία 65% < RH < 85% και περίπου 6πλάσιος για RH>85%.  

Παρατίθενται κάποιοι βασικοί ηλεκτροχηµικοί όροι που θα αναφερθούν στην συνέχεια:  

Ηλεκτρικό ρεύµα µονάδα:  coulomb/s = ampere (Α) 

Πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύµατος  
(ηλεκτρικό ρεύµα ανά µονάδα επιφάνειας µετάλλου) 

µονάδα ampere/ m
2
 (Α/m

2
)  

Πυκνότητα ηλεκτρικού ρεύµατος διάβρωσης  µονάδα: µικροampere/ cm
2
 (µA/cm

2
) 

 
Από τον παραπάνω Πίνακα 2 γίνεται αντιληπτό ότι η πυκνότητα ρεύµατος διάβρωσης διαφέρει 
σηµαντικά ανάλογα µε το ποσοστό υγρασίας και την παθολογία του ηλεκτρολύτη (το αίτιο που 
οδήγησε στην έναρξη διάβρωσης του οπλισµού).  

Η ύπαρξη ανόδου-καθόδου δηµιουργεί ένα δυναµικό γαλβανικού στοιχείου που συχνά αποκαλείται 
δυναµικό διάβρωσης. Η ύπαρξη του δυναµικού αυτού, που στην ουσία είναι η κινητήρια δύναµη της 
διάβρωσης, δίνει σε αυτήν τον ηλεκτροχηµικό της χαρακτήρα και αναδεικνύει τρόπους προστασίας 
όπως η καθοδική προστασία.  

Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι η διάβρωση ενός ατόµου σιδήρου συνοδεύεται από µετακίνηση δύο 
ηλεκτρονίων. Εποµένως το ποσόν της σχηµατιζόµενης σκωρίας και η ποσότητα των ηλεκτρονίων, 
δηλαδή το ηλεκτρικό φορτίο, αποτελούν ευθέως ανάλογα µεγέθη: η ποσότητα των προϊόντων 
διάβρωσης διαιρούµενη µε τον χρόνο σχηµατισµού τους ισούται µε το ηλεκτρικό φορτίο δια του 
χρόνου επιβολής του, δηλαδή την ένταση του ρεύµατος του γαλβανικού στοιχείου.  

Όλα αυτά εκφράζονται µε τον γνωστό νόµο του Faraday.  

Η ηλεκτροχηµική αντίδραση παράγει ή αναλώνει ηλεκτρόνια, οπότε ο ρυθµός ροής ηλεκτρονίων 
προς ή από την επιφάνεια της αντίδρασης είναι ένα µέτρο του ρυθµού αντίδρασης.  

Η ροή ηλεκτρονίων µετράται ως ρεύµα i σε αµπέρ  (1,0 αµπέρ =  1,0 Κουλόµπ ανά δευτερόλεπτο, 
1,0 Coulomb φορτίου = 6,2 × 10 18 ηλεκτρόνια.  
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Η µάζα του µετάλλου m  και το ρεύµα i κατά την ηλεκτροχηµική αντίδραση, σχετίζονται ως εξής:   

      (9) 

όπου  

m  η µάζα του σιδήρου που αντέδρασε στην άνοδο ανά µονάδα επιφάνειας (g/m
2
) 

i  η πυκνότητα έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος διάβρωσης (Α) 

n ο αριθµός ηλεκτρονίων που απελευθερώθηκαν από την άνοδο (2e
¯
 για την περίπτωση 

 χάλυβα οπλισµού, εξίσωση 4)  

F  η σταθερά Faraday (96,487 As/mol)  

Η σταθερά Faraday προκύπτει από την διαίρεση του αριθµού Avogadro (αριθµός µορίων, 
ατόµων ή ιόντων που περιέχονται, αντίστοιχα, στο γραµµοµόριο, γραµµοάτοµο ή γραµµοιόν 

υπό θερµοκρασία 0 °C και πίεση 760 mmHg = 6,023 x 10
23

) διά του αριθµού ηλεκτρονίων σε 

ένα Coulomb (6,24 x 10 
8
):  

 

t  ο χρόνος σε δευτερόλεπτα (s)  

α  το µοριακό βάρος του σιδήρου (55.8 g/mol)  

Η πυκνότητα του ρεύµατος (και όχι το ρεύµα !) είναι ανάλογη του ρυθµού διάβρωσης, διότι το ίδιο 
ρεύµα που συγκεντρώνεται σε µικρότερες επιφάνειες έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερο ρυθµό 
διάβρωσης.  

Με την εισαγωγή της πυκνότητας του χάλυβα στην εξίσωση (9) προκύπτει η εξίσωση (1), πράγµα 
που υποδηλώνει ότι υπάρχει άµεσος συσχετισµός µεταξύ της πυκνότητας ρεύµατος διάβρωσης και 
της απώλειας µάζας.  

    (1) 

Στην περίπτωση διάβρωσης οπλισµού εγκιβωτισµένου στο σκυρόδεµα, λαµβάνουν χώρα τέσσερις 
µετακινήσεις ηλεκτρικού φορτίου (ρεύµατος): 

α)  το ρεύµα ανόδου Ia (ο αριθµός των ηλεκτρονίων που απελευθερώνεται από την άνοδο)  

β)  το ρεύµα καθόδου Ic (ο αριθµός των ηλεκτρονίων που αναλώνονται από την αναγωγική 
αντίδραση της καθόδου) 

γ)  η µεταφορά ηλεκτρονίων Im µέσα από τον χάλυβα οπλισµού µε φορά από τις ανοδικές στις 
καθοδικές περιοχές όπου αναλώνονται (τα ηλεκτρόνια φέρουν αρνητικό φορτίο, οπότε 
δηµιουργείται  ηλεκτρικό ρεύµα προς την αντίθετη κατεύθυνση)  

δ)  το ιοντικό ρεύµα Ιcon, που διατρέχει το σκυρόδεµα από την άνοδο στην κάθοδο.  

Σε κάθε περίπτωση διάβρωσης οπλισµού και τα τέσσερα αυτά ρεύµατα που δηλώνουν την 
πυκνότητα ρεύµατος διάβρωσης Icorr (εικόνα 16) είναι ίσης έντασης:  

Ιa = Icon = Ic = Im = Icor          (10) 

. 
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Εικόνα 16  Κλειστό κύκλωµα ισορροπίας ρεύµατος διάβρωσης. 

Η κοινή τιµή όλων αυτών των ρευµάτων (Icor) είναι ο ρυθµός της συνολικής διαδικασίας 
διάβρωσης. Εποµένως, ο ρυθµός διάβρωσης θα καθοριστεί από την βραδύτερη από τις τέσσερις 
µερικές διεργασίες µεταφοράς φορτίου. 

Στην πραγµατικότητα, η ηλεκτρική αντίσταση του οπλισµού είναι πάντοτε αµελητέα σε σχέση µε 
εκείνη του σκυροδέµατος. Ως εκ τούτου, η µεταφορά του ρεύµατος µέσα από τον οπλισµό δεν είναι 
ποτέ µια αργή διαδικασία και έτσι ποτέ δεν συµβάλλει στη µείωση του ρυθµού. Αντίθετα, οι 
υπόλοιπες τρεις διεργασίες, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε 
αµελητέο ρυθµό και έτσι να καθορίσουν την τιµή Icor. Πιο συγκεκριµένα, ο ρυθµός διάβρωσης είναι 
αµελητέος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, 

� η ανοδική διεργασία (Ιa) είναι αργή επειδή ο οπλισµός βρίσκεται σε παθητική κατάσταση, όπως 
όταν το σκυρόδεµα δεν είναι ενανθρακωµένο και δεν περιέχει χλωριόντα, 

 
� η καθοδική διεργασία (Ic) είναι αργή όπως στην περίπτωση που ο ρυθµός του οξυγόνου που 

καταφθάνει στην επιφάνεια του οπλισµού είναι εξαιρετικά µικρός ή όπως στην περίπτωση που 
υπάρχει υπερκορεσµός υγρασίας (RH≥99%) (εικόνα 17). 

 

 

Εικόνα 17   Χάλυβας οπλισµού σε υπερκορεσµένο τοιχίο σε κολυµβητήριο µε χλωριόντα.  

 
� η µεταφορά φορτίου µέσα από το σκυρόδεµα (Icon) είναι αργή όταν η ηλεκτρική αντίσταση του 

σκυροδέµατος είναι ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό συµβαίνει είτε λόγω της µελέτης σύνθεσης, για 
παράδειγµα χρήση τσιµέντου τύπου SR ή τσιµέντου µε µεγάλο ποσοστό ιπτάµενης τέφρας, είτε 
λόγω του εξαιρετικά ξηρού περιβάλλοντος λειτουργίας (<50%RH) [Hornbostel, 2013].  
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Η περίπτωση Ιa αναφέρεται και ως έλεγχος παθητικότητας του οπλισµού (passivity control) και 
αποτελεί κριτήριο για την επιλογή του κράµατος του οπλισµού, ιδιαίτερα ανοξείδωτων AISI και 
υβριδικών MMFX (ASTM A615 Grade 75, ASTM A955-98) ή και χρήσης προσµίκτων στο 
σκυρόδεµα που αυξάνουν την δυνατότητα του τσιµεντοπολτού για παθητικοποίηση του χάλυβα 
(corrosion inhibiting admixtures).  

Η περίπτωση Ιc αναφέρεται και ως έλεγχος οξυγόνου καθόδου (cathodic oxygen supply) και 
αποτελεί κριτήριο για την επιλογή µέτρων επιφανειακής προστασίας όπως γαλβανισµός και 
εποξειδικές βαφές (αποµόνωση του οπλισµού από το οξυγόνο).  

Τέλος, η περίπτωση Icon αναφέρεται και ως έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης ή ωµικής (Ohmic) και 
αποτελεί κριτήριο για την επιλογή προσθέτων στο σκυρόδεµα όπως ιπτάµενη τέφρα, ενεργά 
συστήµατα ανάπτυξης κρυστάλλων και άλλων.  

Αντίθετα, ο ρυθµός διάβρωσης είναι υψηλός στις περιπτώσεις όπου και οι τρεις διεργασίες 
λειτουργούν ταυτόχρονα: (α) ο οπλισµός δεν είναι πλέον σε κατάσταση παθητικότητας, (β) το 
οξυγόνο µπορεί να φτάσει στην επιφάνεια του χάλυβα και (γ) η ηλεκτρική αντίσταση του 
σκυροδέµατος είναι χαµηλή (< 10 kΩ cm).  

Το ποσοστό υγρασίας στους πόρους του τσιµεντοπολτού παίζει καταλυτικό ρόλο στον ρυθµό 
διάβρωσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξωγενής είσοδος ύδατος στον σκυρόδεµα, όπως 
στην περίπτωση έκθεσης στην κατακρήµνιση, στην ηλιακή ακτινοβολία και σε τριχοειδή φαινόµενα 
(ανιούσα υγρασία), το ποσοστό υγρασίας ισορροπίας στο σκυρόδεµα είναι συνάρτηση του 
ποσοστού των πόρων και της σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος (υγροσκοπική ισορροπία).  

 

 
Εικόνα 18   Ισόθερµες καµπύλες υγροσκοπικής ισορροπίας σκυροδέµατος. 

 

Στην πραγµατικότητα, συχνά το σκυρόδεµα διαβρέχεται περιοδικά και, καθώς τείνει να απορροφά 
το νερό πιο γρήγορα από ότι το απελευθερώνει, η περιεκτικότητα σε υγρασία στο βάθος του 
οπλισµού τείνει να είναι υψηλότερη από εκείνη της ισορροπίας µε την υγρασία περιβάλλοντος 
(εικόνα 19).  
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Εικόνα 19 Κατά βάρος ποσοστό εγκλωβισµένης υγρασίας σκυροδέµατος σε σχέση την σχετική 

υγρασία περιβάλλοντος. Με (+) σηµειώνεται η καµπύλη απορρόφησης και µε (ο) η 
καµπύλη απελευθέρωσης της υγρασίας [Hansen, 1986].  

Το φαινόµενο αυτό επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ηλιακή ακτινοβολία και την ταχύτητα ανέµου. Στην 
εικόνα 20, παρατίθενται αποτελέσµατα υγροθερµικής ανάλυσης σε υποστύλωµα 40x40 σε σχέση µε 
το βάθος από την επιφάνεια, για διαφορετικούς λόγους Ν/Τ.  

 

Εικόνα 20 Ποσοστό υγρασίας πόρου σκυροδέµατος σε σχέση µε το πάχος πανταχόθεν εκτεθειµένου 

υποστυλώµατος δυτικού προσανατολισµού για την παράκτια ζώνη της Θεσσαλονίκης.  

Ο ρόλος της υγρασίας του πόρου του σκυροδέµατος στον ρυθµό διάβρωσης αποτυπώνεται 
στην εικόνα 21.  
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Εικόνα 21 Ποσοστό υγρασίας πόρου σκυροδέµατος σε σχέση µε τον ρυθµό διάβρωσης 

[Tuutti, 1982].  
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 3.  Ολικό δυναµικό στοιχείου (cell) - ∆ιάγραµµα Poubraix   

 

Η µεταβολή της ενέργειας κατά την διάβρωση µπορεί να υπολογιστεί µέσω του ολικού δυναµικού 
της αντίδρασης που λαµβάνει χώρα σε ένα στοιχείο (cell).  

Για την κατανόηση της έννοιας του ολικού δυναµικού δίνεται το παράδειγµα ενός ηλεκτρολυτικού 
στοιχείου που αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο χαλκού και ένα ψευδαργύρου, σε διάλυµα 
περιεκτικότητας ενός γραµµαρίου µεταλλικού ιόντος ανά λίτρο.   

Κατά την βύθιση των ηλεκτροδίων στον ηλεκτρολύτη, το σύστηµα βρίσκεται σε ισορροπία. Τα δύο 
µέρη του στοιχείου είναι χωρισµένα µε πορώδη µεµβράνη, ώστε η ανάµειξη των ιόντων τους να 
καθυστερήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα δύο µέταλλα είναι ενωµένα µε µεταλλικό αγωγό και 
βολτόµετρο. Η τάση που µετράει το βολτόµετρο ονοµάζεται ολικό δυναµικό στοιχείου [ΕΜΠ, 2012]. 

Στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων εµφανίζονται σηµεία στα οποία τα άτοµα του χαλκού οξειδώνονται 
και µετατρέπονται σε ιόντα καθώς και σηµεία που τα ιόντα ανάγονται σε άτοµα χαλκού µε τον ίδιο 
ρυθµό (πρόκειται για γαλβανικό στοιχείο µε ηλεκτρολύτη τα προϊόντα διάβρωσης).  

∆ηµιουργείται λοιπόν µια ηλεκτρικά φορτισµένη διεπιφάνεια που ονοµάζεται ηλεκτρική 
διπλοστοιβάδα, η οποία συµπεριφέρεται ως πυκνωτής. Κατά µήκος  της διεπιφάνειας αυτής, που 
είναι ως σύνολο ηλεκτρικά ουδέτερη, αναπτύσσεται διαφορά δυναµικού, η οποία ονοµάζεται 
δυναµικό ηµιστοιχείου ή δυναµικό οξειδοαναγωγής για τις αντίστοιχες αντιδράσεις ηµιστοιχείου.  

Το ηλεκτρικό προσοµοίωµα της παραπάνω διεργασίας αναφέρεται ως ισοδύναµο ηλεκτρικό 
κύκλωµα ή κύκλωµα Randles [Gower, et al 1996].  

 

RΩ η ωµική αντίσταση του σκυροδέµατος 
µεταξύ ενός ηλεκτροδίου αναφοράς 
και του χάλυβα οπλισµού 

Cdl  η χωρητικότητα της διπλοστοιβάδας 
στην επιφάνεια του οπλισµού  

Rct  η αντίσταση µεταφοράς φορτίου στην 
επιφάνεια της χαλύβδινης ράβδου 

Εικόνα 22   Απλοποιηµένο κύκλωµα Randles  
 
Με την χρήση του δυναµικού ηµιστοιχείου απλοποιούνται σηµαντικά οι υπολογισµοί τού ολικού 
δυναµικό. Όµως η άµεση µέτρησή του είναι αδύνατη, δοθέντος ότι το ηλεκτρικό φορτίο που 
παράγεται στην άνοδο αναλώνεται στην κάθοδο και επέρχεται ισορροπία. 

Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα ηλεκτρόδια αναφοράς, τα οποία είναι 
κατασκευασµένα έτσι ώστε το δυναµικό ηµιστοιχείου τους να είναι ελάχιστο, πρακτικά µηδενικό.       

Στην τυποποιηµένη τους µορφή ονοµάζονται ηλεκτρόδια αναφοράς υδρογόνου (Standard Ηydrogen 
Εlectrode, SHE) και αποτελούνται από σύρµα πλατίνας εµβαπτισµένο σε όξινο διάλυµα  
περιεκτικότητας 1 mol/lt (µοναδιαίας ενεργότητας), µέσω του οποίου διέρχεται υδρογόνο υπό πίεση 
µιας ατµόσφαιρας.   

Με την σύνδεση του ηλεκτροδίου αναφοράς µε υπό µελέτη µέταλλο, µε αγωγό διερχόµενο από 
βολτόµετρο µπορεί να µετρηθεί το δυναµικό ηµιστοιχείου του µετάλλου (εικόνα 23).  
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Εικόνα 23 Σχηµατική διάταξη µέτρησης δυναµικού ηµιστοιχείου µετάλλου µε χρήση ηλεκτροδίου 

αναφοράς (SHE). Το µετρούµενο δυναµικό αντιστοιχεί στο ηµιστοιχείο του µετάλλου αφού 
το ηλεκτρόδιο αναφοράς ως ηµιστοιχείο θεωρείται ότι έχει µηδενικό δυναµικό. 

Τόσο στο εργαστήριο όσο και σε µετρήσεις πεδίου χρησιµοποιούνται διάφοροι τύποι ηλεκτροδίων 
αναφοράς, βαθµονοµηµένων πάντοτε σε σχέση µε το ηλεκτρόδιο αναφοράς υδρογόνου (εικόνα 24). 
Τα πλέον διαδεδοµένα για τους ελέγχους οπλισµένου σκυροδέµατος είναι το ηλεκτρόδιο 
καλοµέλανος (Cu/CuSO4 - standard calomel electrode SCE) και το ηλεκτρόδιο αργύρου-
χλωριούχου αργύρου (Ag/AgCl), εκ των οποίων το πρώτο εµφανίζει µεγαλύτερη ευαισθησία σε 
σκυρόδεµα που έχει υποστεί ενανθράκωση και το δεύτερο σε σκυρόδεµα που έχει προσβληθεί από 
διείσδυση χλωριόντων (εικόνα 25).  

 
Εικόνα 24 Λειτουργική σύγκριση των πλέον διαδεδοµένων ηλεκτροδίων αναφοράς για την διάβρωση 

χάλυβα οπλισµού µε το ηλεκτρόδιο αναφοράς υδρογόνου.  

 
 

 
Εικόνα 25      Ηλεκτρόδια αναφοράς: καλοµέλανος (αριστ.), αργύρου-χλωριούχου αργύρου (δεξ.)  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4    ∆υναµικό ηµιστοιχείων (Volts) βασικών µετάλλων ως προς  

 Πρότυπο Ηλεκτρόδιο Υδρογόνου στους 25 °C. 

 

Ονοµασία  
µετάλλου 

Ισοδύναµο  
Μεταλλικό 

Ιόν 

∆υναµικό 
ηµιστοιχείου 

(Volts) 

Ονοµασία  
µετάλλου 

Ισοδύναµο  
Μεταλλικό 

Ιόν 

∆υναµικό 
ηµιστοιχείου 

(Volts) 

Χρυσός  Αu 
3+

 +1.498 Μόλυβδος Pb 
2+

 -0.126 
Χλώριο Cl 

-
 +1.358 Κασσίτερος Sn 

2+
 -0.136 

Πλατίνα  Pt 
2+

 +1.200 Νικέλιο Ni 
2+

 -0.250 
Παλλάδιο Pd 

2+
 +0.987 Κοβάλτιο  Co

2+
 -0.277 

Άργυρος Ag 
+
 +0.799 Κάδµιο Cd

2+
 -0.403 

Υδράργυρος Hg 
2+

 +0.788 Σίδηρος  Fe
2+

 -0.440 
Άνθρακας  - +0.740 Χρώµιο Cr

3+
 -0.744 

Χαλκός  Cu 
2+

 +0.337 Ψευδάργυρος Zn
2+

 -0.763 
Υδρογόνο Η 

+
 0.000 Αλουµίνιο Al

3+
 -1.662 

   Μαγνήσιο  Mg
2+

 -2.363 
   Νάτριο Na

+
 -2.714 

   Κάλιο K
+
 -2.925 

Για τον προσδιορισµό του δυναµικού κελιού στο οποίο τα αντιδρώντα µέταλλα δεν είναι σε 
ισορροπία (ενεργότητα ≠1), χρησιµοποιείται η εξίσωση του Nernst: 

         (11) 

όπου: 

Ε  το ζητούµενο δυναµικό ηµιστοιχείου  

Εο το δυναµικό ηµιστοιχείου όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα 4  

R  η σταθερά των αερίων  

Τ  η απόλυτη θερµοκρασία  

n  ο αριθµός των µεταφερόµενων ηλεκτρονίων  

F  η σταθερά του Faraday (96.490 Cb/mol)   

αoxid - αred  οι συγκεντρώσεις των συστατικών που οξειδώνονται και ανάγονται αντίστοιχα (σε κάθε  
ηλεκτροχηµική αντίδραση, το πιο αρνητικό ή ενεργό ηµιστοιχείο τείνει να οξειδώνεται και το 
πιο θετικό ή ευγενές ηµιστοιχείο τείνει να ανάγεται).  

Στην περίπτωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος η εξίσωση (11) παίρνει την µορφή: 

      (12) 

όπου: 

n =2 (2Fe → Fe
2+

 + 2e
−
) 

[Fe
2+

]   η συγκέντρωση των ιόντων µετάλλου που απελευθερώνονται από την άνοδο 

[ΟΗ
-
]  η συγκέντρωση των υδροξυλίων στην περιοχή της καθόδου και  

p  η πίεση του οξυγόνου που φτάνει µέσω του πορώδους του τσιµεντοπολτού στην επιφάνεια 
του χάλυβα. Για στοιχεία σκυροδέµατος στην ατµόσφαιρα λαµβάνεται ίση µε 0,2 atm.  

Η εξίσωση Nernst χρησιµοποιείται για την κατασκευή διαγραµµάτων δυναµικού ηµιστοιχείου - pΗ, 
µε βάση τα οποία προσδιορίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες το µέταλλο είναι πιθανό να 
διαβρωθεί. Αυτά τα διαγράµµατα  βασίζονται στη θερµοδυναµική ισορροπία, και ονοµάζονται 
διαγράµµατα Pourbaix [Pourbaix 1974]. 

Στην εικόνα 26 δίδεται το διάγραµµα Pourbaix για τον σίδηρο. Στο διάγραµµα εντοπίζονται 3 
περιοχές µε ιδιαίτερη σηµασία: 
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α)  µε γκρι χρώµα δηλώνεται η περιοχή στην οποία ο χάλυβας είναι ηλεκτροχηµικά απαθής και δεν 
µπορεί να οξειδωθεί, 

β)  µε λευκό χρώµα η περιοχή στην οποία ο χάλυβας διαβρώνεται,  

γ)  µε πορτοκαλί χρώµα είναι η περιοχή στην οποία ο χάλυβας βρίσκεται σε παθητική κατάσταση.  

 
Εικόνα 26    ∆ιάγραµµα Pourbaix για χάλυβα οπλισµού [Tullmin, 2001] 

Το παθητικό υµένιο ή µεµβράνη οξειδίου ή παθητική µεµβράνη αποτελείται από πολύ λεπτό και 
πυκνό στρώµα, συνήθως οξειδίου τρισθενούς σιδήρου γάµµα (γ-Fe2O3) [Hausmann, 1967] ή µείγµα 
οξειδίου σιδήρου και µαγνητίτη (γ-Fe2O3 / Fe3O4) [Andrade et al, 1995]. Το επιφανειακό αυτό 
στρώµα, αποτελεί φυσικό φράγµα που διαχωρίζει το µέταλλο από τον παρακείµενο ηλεκτρολύτη 
(υγρασία πόρου και οξυγόνο).  

Όσο η παθητική µεµβράνη παραµένει άθικτη, η πυκνότητα ρεύµατος διάβρωσης είναι πολύ χαµηλή, 
πιθανώς στην περιοχή από 0,01 µΑ/cm2, που µε βάση δε την εξίσωση (1) αντιστοιχεί σε εξαιρετικά 
χαµηλό ρυθµό διάβρωσης ή απώλεια τµήµατος χάλυβα περίπου 0,1 µm/έτος. Αυτός ο χαµηλός 
ρυθµός διάβρωσης διατηρεί την προστατευτική παθητική µεµβράνη ανέπαφη λόγω χαµηλής 
οξείδωσης των οξειδίων σιδήρου που την σχηµατίζουν.  

Η παθητική κατάσταση του χάλυβα διατηρείται όσο το νερό στον πόρο του τσιµεντοπολτού που 
έρχεται σε επαφή µε τον οπλισµό είναι επαρκώς αλκαλικό και απαλλαγµένο από δραστικά ιόντα. 
Όταν όµως το ολικό δυναµικό του χάλυβα βρεθεί εκτός της γκρίζας ζώνης της εικόνας 26, η 
παθητική µεµβράνη διαρρηγνύεται ή χάνει την συνεκτικότητά της (πυκνότητα) και ο χάλυβας 
θεωρείται αποπαθητικοποιηµένος. Η απώλεια της προστασίας της παθητικής µεµβράνης επέρχεται 
µε δύο βασικούς µηχανισµούς: 

α) µείωση της αλκαλικότητας του νερού στον πόρο που βρίσκεται σε επαφή µε τον χάλυβα 
(ενανθράκωση, χηµική προσβολή από το έδαφος, υδροφόρος ορίζοντας µε σκληρό νερό, κλπ).  

β) προσβολή από δραστικά υδατοδιαλυτά άλατα και ιόντα που προέρχονται από την ατµόσφαιρα 
(αερόφερτα ιόντα χλωρίου), ή µέσω άλλων φαινοµένων διείσδυσης (χηµική προσβολή από το 
έδαφος, υπόγεια ύδατα, υδροφόρος ορίζοντας µε σκληρό νερό, κλπ).  

Εάν ο χάλυβας δεν επανακαλυφθεί µε παθητική µεµβράνη (µε αύξηση του pH ή µε αποµάκρυνση 
των διαλυµένων δραστικών ιόντων), ο ρυθµός διάβρωσης θα αυξάνεται εκθετικά µε τον χρόνο και 
το στοιχείο οπλισµένου σκυροδέµατος θεωρείται ότι υπόκειται σε ενεργό διάβρωση.  
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 4.   Μακροστοιχεία και µικροστοιχεία  

4.1 ∆ιάβρωση µικροστοιχείου (microcell) 

Στην περίπτωση αυτή η θέση της ανόδου είναι σχετικά κοντά στην θέση της καθόδου. Αποτελεί την 
συνηθέστερη µορφή διάβρωσης οπλισµού και συνήθως εµφανίζεται στην ίδια ράβδο (εικ. 27, 28).  

Η διάβρωση του οπλισµού κατά κανόνα έχει την µορφή διάβρωσης βελονισµού (pitting corrosion), 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για αποπαθητικοποίηση του χάλυβα λόγω ενανθράκωσης, χλωριόντων ή 
δράσης άλλων ουσιών (βλέπε κεφάλαιο Β). Με την πάροδο του χρόνου, τα µικροστοιχεία 
αυξάνονται σε αριθµό, άρα και σε πυκνότητα ανά µονάδα επιφάνειας, µε γυµνό δε µάτι δίνουν την 
εικόνα οµοιόµορφης διάβρωσης (εικόνα 29).  

 
Εικόνα 27    Τυπική απεικόνιση µικροστοιχείου (microcell) 

 
Εικόνα 28    Απεικόνιση διαδοχικών µικροστοιχείων (οµοιόµορφη διάβρωση). 

 

Εικόνα 29     Τυπική οµοιόµορφη διάβρωση σε µεταλλικό έλασµα. 
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4.2 ∆ιάβρωση µακροστοιχείου (macrocell)   

Λαµβάνει χώρα όταν η ενεργή ράβδος διάβρωσης (αυτή που φέρει την άνοδο) είναι ηλεκτρικά 
συνδεδεµένη µε µια άλλη ράβδο που παραµένει παθητικοποιηµένη, είτε λόγω είτε της διαφορετικής 
της κραµατικής σύστασης -π.χ. επαφή κατακόρυφου οπλισµού S400, B500 µε συνδετήρα S220-, ή 
λόγω του διαφορετικού της περιβάλλοντος (ηλεκτρολύτη) - π.χ. ηλεκτρική σύνδεση εµπρόσθιας 
ράβδου υποστυλώµατος που έχει υποστεί διάβρωση από χλωριόντα µε ράβδο της πίσω παρειάς 
που δεν έχει προσβληθεί από χλωριόντα - (εικόνα 31).  

 
Εικόνα 30   Απεικόνιση πολλαπλών µακροστοιχείων (µη οµοιόµορφη διάβρωση). 

 
Εικόνα 31  Τυπικό µακροστοιχείο (macro-cell). 

 

Η διάβρωση µακροστοιχείου δεν είναι δυνατό να 
εντοπιστεί οπτικά. Πολλές φορές η εκτίναξη του 
σκυροδέµατος από την σκωρία της 
οξειδοαναγωγής εντοπίζεται σε απόσταση από 
την άνοδο µε αποτέλεσµα ο µηχανικός να 
καταλήγει σε εσφαλµένη εκτίµηση του µεγέθους 
του προβλήµατος.  
 
 
 
 
 
Εικόνα 32 

Τυπικό φαινόµενο διάβρωσης µακρoστοιχείου 
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Η διάβρωση µακροστοιχείου παρατηρείται συνήθως σε περιπτώσεις µέτριας - υψηλής πυκνότητας 
ρεύµατος διάβρωσης (≥1µΑ/cm2, Πίνακας 2), ως αποτέλεσµα του υψηλού ρυθµού παραγωγής 
ηλεκτρονίων από την άνοδο και της χαµηλής ηλεκτρικής αντίστασης του σκυροδέµατος στην 
µετακίνηση Fe2+. Η υψηλή υγρασία έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της ηλεκτρικής αντίστασης του 
σκυροδέµατος, (βλπ. εξισώσεις 7α, 7β, 7γ στο εδάφιο 2).  

Στην περίπτωση της διάβρωσης µακροστοιχείου στην άνοδο παράγονται περισσότερα ηλεκτρόνια  
(≥ 6e-) που οδηγούν στην δηµιουργία περισσότερων της µιας θέσεων καθόδου, ώστε να εξισωθούν 
οι ρυθµοί οξείδωσης και αναγωγής.  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µακροστοιχείου είναι αυτά που εµφανίζονται: 

� σε τοπικές επισκευές, που η επισκευασµένη περιοχή εµφανίζει υψηλότερη ηλεκτρική αντίσταση 
από το υφιστάµενο σκυρόδεµα λόγω του επισκευαστικού κονιάµατος (εικόνα 33). Το φαινόµενο 
αυτό αναφέρεται και ως άρχουσα άνοδος (incipient anode ή Halo effect). 

  

Εικόνα 33    ∆ιάβρωση µακροστοιχείου σε επισκευασµένη πλάκα ΟΣ.  

� Σε περιπτώσεις έντονης παρουσίας υγρασίας που αυξάνουν την απόδοση της ανόδου, όπως 
σε περιπτώσεις θεµελιώσεων που γίνετε χρήση αντλιών, εικόνα 34.  

 

Εικόνα 34  ∆ιάβρωση µακροστοιχείου στον πόδα υποστυλώµατος θεµελίωσης κοντά στο οποίο 

λειτουργεί αντλία για την αποµάκρυνση του θαλασσινού νερού που εισρέει.  
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 5.  Μηχανισµοί υποβάθµισης της παρεχόµενης προστασίας του 
τσιµεντοπολτού στην παθητική µεµβράνη του οπλισµού 

5.1 Ενανθράκωση  

Η ατµόσφαιρα περιέχει σηµαντικά ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα (εικόνα 35). Ωστόσο το CO2 δεν 
µπορεί να αντιδράσει απ' ευθείας µε τα βασικά συστατικά του τσιµεντοπολτού (υδρίδια/hydrates).  

Τα υδρίδια του τσιµεντοπολτού που σχετίζονται µε την ενανθράκωση είναι κυρίως το ένυδρο 
πυριτικό ασβέστιο (C-S-H), το υδροξείδιο του ασβεστίου (CH), τα µονοθειικά άλατα (AFm) και ο 
εντριγκίτης (AFt).  

 

Εικόνα 35   Παγκόσµιος µέσος όρος συγκέντρωσης CO2. 

Για να αντιδράσει το  CO2 µε τα συστατικά του τσιµέντου πρέπει πρώτα να διαλυθεί σε νερό και να 
σχηµατισθούν ανθρακικά ιόντα. Ο τύπος των ανθρακικών ιόντων που πρόκειται να παραχθεί 
εξαρτάται από το pH του διαλύµατος.  

Υπό συνθήκες pH ≈ 7 (ουδέτερο) παράγονται διττανθρακικά ιόντα (HCO3
-) κατά την αντίδραση: 

 

Όµως στο εσωτερικό των πόρων του τσιµεντοπολτού το pH των είναι υψηλό µε τιµές > 12,0 και ως 
εκ τούτου τα διττανθρακικά ιόντα διασπώνται και σχηµατίζουν ιόντα ανθρακικού άλατος (CO3

2- ):  

  

Το ιόν ανθρακικού άλατος µε την σειρά του αντιδρά  µε τα ιόντα Ca στο διάλυµα του πόρου 
δηµιουργώντας ανθρακικό ασβέστιο: 

 

Με την διαδικασία αυτή µειώνεται σταδιακά η συγκέντρωση του Ca2+, ενώ στην συνέχεια διαλύεται  
το υδροξείδιο του ασβεστίου (CH) και το ανθρακικό ασβέστιο καθιζάνει και σχηµατίζει κρυστάλλους 
(εικόνα 36). 
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Εικόνα 36  Κρύσταλλοι CaCO3 (Calcite) 

Η µείωση της συγκέντρωσης Ca2+ στο CH  απελευθερώνει Ca2+ από την φάση του C-S-H ως 
αντιστάθµιση. Η βασική αρχή είναι ότι οι υδρίτες βρίσκονται σε µια ισορροπία που εξαρτάται από 
την συγκέντρωση των Ca2+ και το pH. Η φάση C-S-H αποτελείται από πυριτικές αλυσίδες που 
συνδέονται µε Ca2+ και υδροξύλια ΟΗ-. 

Με την απελευθέρωση Ca2+ από το C-S-H, ο λόγος Ca/Si  µειώνεται (θεωρητικά ξεκινάει από Ca/Si 
=1,65) µέχρι να πέσει κάτω από την µονάδα (θεωρητικά σταµατάει όταν Ca/Si ≤ 0,85). Όταν το pH 
στον πόρο πλησιάσει την τιµή 10, το C-S-H  µετατρέπεται σε γέλη πυριτίου (silica gel). Όµοια, 
διαδικασία ακολουθούν και τα µονοθειικά άλατα που αποσυντίθενται σε εντριγκίτη και αργιλικές 
ενώσεις όταν το  pH  είναι µικρότερο  από11,6.  

Ο εντριγκίτης µε την σειρά του αποσυντίθενται σε θειικά ιόντα και ενώσεις υδροξειδίου του αργιλίου 
σε pH ≤ 10,6. Στην τιµή pH = 9,2 (αλλαγή χρώµατος φαινολοφθαλεΐνης) καµία από τις φάσεις που 
περιείχαν (CH) ή (C-S-H) ιόντα Ca δεν υπάρχει πλέον και έχει επέλθει πλήρης ανάλωση. 

 

Εικόνα 37   

Η ενανθράκωση  στις διάφορες 
φάσεις του τσιµεντοπολτού 
[Maekawa et al, 2009] 

 

 

Η γέλη πυριτίου συγκεντρώνεται 
εντός των κενών του ιστού του 
σκυροδέµατος, προκαλώντας στο  
ενανθρακωµένο σκυρόδεµα 
σηµαντική µείωση της  υδατο-
περατότητα και αύξηση της 
θλιπτικής του αντοχής έως 20%. 

 

Εικόνα 38  

Γέλη πυριτίου (γράµµα S) 
καταλαµβάνει τα κενά εντός 
ενανθρακωµένου τσιµεντοπολτού 
(γράµµα P) [Ashraf, 2016]. 

 
Οι διεργασίες της σταδιακής ανάλωσης της αρχικής συγκέντρωσης Ca2+ αναλύονται στην εικόνα 39.  
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Εικόνα 39   Χηµικές διεργασίες κατά την διάρκεια της ενανθράκωσης  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5    Βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθµό της ενανθράκωσης. 
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5.2 Χηµική Προσβολή  

Κακώς θεωρείται η ενανθράκωση ως η πλέον συνήθης χηµική διεργασία που οδηγεί σε πτώση της 
αλκαλικότητας του τσιµεντοπολτού µε συνέπεια την διάβρωση του οπλισµού. Η λανθασµένη αυτή 
άποψη θα πρέπει µάλλον να αποδοθεί στην συχνή εµφάνιση προβληµάτων διάβρωσης λόγω 
ενανθράκωσης σε κτίρια εντός αστικών περιοχών.  

Όµως στην πραγµατικότητα το 45% των προβληµάτων διάβρωσης των υποδοµών σε ολόκληρο τον 
κόσµο οφείλεται σε διαρροές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Σύµφωνα µε τον Αµερικανικό 
φορέα NACE (National Association of Corrosion Engineers) η διάβρωση εκ του λόγου αυτού έχει 
επιφέρει, παγκοσµίως, ζηµίες ύψους 825 δις $ (2015).  

Η χηµική προσβολή του σκυροδέµατος από πληθώρα ιόντων και αλάτων λόγω εναέριας διάχυσης, 
εισρόφησης από την επαφή του σκυροδέµατος µε χηµικά προσβεβληµένο έδαφος και νερό είτε 
λόγω έκθεσης σε εξωγενείς παράγοντες, οδηγούν σχεδόν πάντοτε σε σηµαντική πτώση της 
αλκαλικότητας του τσιµεντοπολτού και κατά συνέπεια την αδυναµία του να διατηρεί και να 
τροφοδοτεί την παθητική µεµβράνη.  

Το θέµα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και εδώ επισηµαίνονται µόνον βασικά θέµατα που πρέπει να 
έχει κατά νουν ο µηχανικός που εκπονεί την µελέτη επέµβασης (ειδικότερα για τον Ελλαδικό χώρο).  

Τα περισσότερα προβλήµατα στις κτιριακές κατασκευές εµφανίζονται στα στοιχεία της θεµελίωσης 
που έρχονται σε επαφή µε άλατα που βρίσκονται στο έδαφος ή τον υδροφόρο ορίζοντα. Τα βασικά 
συστατικά του θαλασσινού νερού δίνονται στην εικόνα 40 και οι οριακές τιµές έκθεσης σε χηµικές 
ουσίες σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 στην εικόνα 41.  

 

Εικόνα 40 Χηµική σύσταση θαλασσινού νερού µε αλατότητα 0.35% (1,0 ppm = 1,0 mg/l). 

Στις Ελληνικές θάλασσες η αλατότητα είναι 0.36-0.38% [Lyman, Fleming, 1940].  
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Εικόνα 41   Κρίσιµα όρια χηµικών ουσιών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1.  

Από τις τιµές των εικόνων 40 και 41 συνάγεται ότι θεµελιώσεις σε περιοδική επαφή µε θαλασσινό 
νερό ή εντός αυτού που δεν είναι κατασκευασµένες µε σκυρόδεµα ανθεκτικό στις ενώσεις της 
εικόνας 40, οδηγούνται σε ταχύτατη πτώση της αλκαλικότητας λόγω µετατροπής της φάσης C-S-H  
του τσιµεντοπολτού κατά την αντίδραση:  

 

Το πρόβληµα είναι συνηθέστατο σε παραθαλάσσιες κατασκευές στην Ελλάδα και οφείλεται τόσο 
στην κατασκευή επί επιχώσεων που εµπεριέχουν θειικά άλατα (-SO4), όσο και στον εµποτισµό των 
εδαφών µε θαλασσινό νερό (υφαλµύρωση). Μάλιστα οι χηµικές διεργασίες επιταχύνονται κατά πολύ 
όταν γίνεται άντληση του θαλασσινού νερού που εισρέει στα υπόγεια των κατασκευών, λόγω 
ταυτόχρονης και σηµαντικής αύξησης της ανιούσας υγρασίας και του όγκου του σκυροδέµατος που 
προσβάλλεται. Καθοριστικό ρόλο παίζει η συγκέντρωση του SO4 (εικόνα 41).  
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Πτώση της αλκαλικότητας σε τιµές pH < 9 µπορεί να παρουσιαστεί σε λιγότερο από ένα χρόνο από 
την έναρξη της προσβολής, επιπρόσθετα σε και σηµαντική υποβάθµιση των µηχανικών ιδιοτήτων 
τόσο του σκυροδέµατος όσο και του χάλυβα [Tuthill, 1978].  

Το πρόβληµα χηµικής προσβολής από -SO4 και -ΝΗ4 είναι αρκετά συνηθισµένο όταν υπάρχουν µη 
στεγανοί βόθροι σε απόσταση µικρότερη των 6 m από την θεµελίωση [Mehta, 1993].  

5.3  Αποπαθητικοποίηση οπλισµού λόγω προσβολής από χλωριόντα 

Οι σύγχρονοι κώδικες σχεδιασµού κατασκευών από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα 
επιβάλλουν αυστηρούς περιορισµούς στην ποσότητα των χλωριόντων που µπορεί να περιέχει το 
σκυρόδεµα.  Για κάθε ένα από τα συστατικά (τσιµέντο ή άλλα πρόσθετα, πρόσµικτα, αδρανή και 
νερό) ορίζεται µέγιστο επιτρεπόµενο όριο.  

Σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 206, η µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε χλωριόντα 
σκληρυµένου σκυροδέµατος των 350 kg/m3 τσιµέντου CEM-I είναι 0,2 - 0,4% για το οπλισµένο 
σκυρόδεµα και 0,1 - 0,2% για το προεντεταµένο [fib, 2006].  

Στις ΗΠΑ τα όρια για το ίδιο σκυρόδεµα αναφοράς είναι 0,1% για το οπλισµένο και 0,08% για το 
προεντεταµένο σκυρόδεµα σε παραθαλάσσιες κατασκευές [ACI, 2014]. Οι παραπάνω τιµές 
αναφέρονται σε χλωριόντα διαλυτά σε οξύ βάσει ASTM C1152.  

Ο αυστηρότερος παγκοσµίως κανονισµός είναι ο Νορβηγικός NS 3420-L, που ορίζει όριο για 
προεντεταµένο σκυρόδεµα 0,002%. 

Με τους περιορισµούς αυτούς θεωρείται ότι εξαλείφεται το ενδεχόµενο διάβρωσης οφειλόµενης στα 
ιόντα χλωρίου στο µείγµα του νωπού σκυροδέµατος (εικόνα 42).  

 
Εικόνα 42 Κρίσιµα όρια ολικών ιόντων χλωρίου στο σκυρόδεµα σε σχέση µε την πιθανότητα ενεργού 

διάβρωσης για σκυρόδεµα αναφοράς (350 kg/m
3
 CEM-I, και ειδικό βάρος 2.350 kg/m

3
).  

Στην περίπτωση υφισταµένων κατασκευών το κρίσιµο όριο που οδηγεί σε σίγουρη διάβρωση του 
οπλισµού (πιθανότητα >50%) διαφέρει σηµαντικά. Στην διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται 
κρίσιµες τιµές µεταξύ 0,5 - 2% κ.β. τσιµέντου [Angst, Vennesland, 2008].  

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κρίσιµο όριο είναι το pH του σκυροδέµατος (η 
συγκέντρωση ιόντων υδροξυλίου στο διάλυµα των πόρων), το δυναµικό του χάλυβα και η παρουσία 
κενών και εγκλεισµάτων στη διεπιφάνεια χάλυβα/σκυροδέµατος [COST, 2003].  
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Το pH του τσιµεντοπολτού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες µε βασικότερους τον τύπο του 
τσιµέντου, τα διάφορα πρόσθετα και τα αδρανή. Τα ιόντα χλωρίου στο σκυρόδεµα είτε είναι 
ελεύθερα και διαλυτά από το νερό του πόρου, είτε δεσµεύονται χηµικά από τις ένυδρες φάσεις του 
τσιµεντοπολτού. Μόνο τα ελεύθερα χλωρίδια στο διάλυµα των πόρων µπορούν να εκκινήσουν την 
διαδικασία της διάβρωσης. Το ποσοστό των ένυδρων φάσεων και ειδικότερα του C-S-H και του 
C3A στο τσιµεντοπολτό εξαρτάται σηµαντικά από τον τύπο τσιµέντου µε ορισµένους τύπους να 
δίνουν εξαιρετικά αυξηµένη δυνατότητα χηµικής δέσµευσης και κάποιους όπως τα CEM IV και V να 
παρέχουν ελάχιστη δέσµευση [Tritthart, 1989].  

 

Εικόνα 43   Συσχετισµός συγκέντρωσης ελευθέρων χλωριόντων στους πόρους του σκυροδέµατος 

(άξονας Ψ) και συνολικής περιεκτικότητας χλωριδίων στο σκυρόδεµα (άξονας Χ).  

Τα παραπάνω οδήγησαν τους Γερµανούς να ορίσουν επιτρεπόµενους και µη τύπους τσιµέντου στο 
εθνικό τους προσάρτηµα για το ΕΝ 206-1 (DIN 1045-2]. Τα κανονιστικά όρια αφορούν τα ολικά 
χλωριόντα και όχι τα ελεύθερα.  

 

Εικόνα 44     Επιτρεπόµενοι και µη τύποι τσιµέντου ανά κατηγορία έκθεσης του ΕΝ 206-1 στην Γερµανία   



 

Α 31 

 

Αντίστοιχα, το Αµερικανικό Ινστιτούτο Σκυροδέµατος (ACI) θεωρεί το 0,6 ως οριακή τιµή του λόγου 
των ιόντων χλωρίου προς τα υδροξύλια (Cl¯/OH¯). Το όριο αυτό σχετίζεται µε την µέγιστη 
πυκνότητα του ρεύµατος διάβρωσης στην οποία ο οπλισµός παραµένει σε παθητική κατάσταση   
(0,1 µΑ/cm2 = 1 mA/m

2
 µετρούµενο κατά ASTM G102).  

 

Εικόνα 45  Συσχετισµός λόγου ιόντων χλωρίου προς υδροξύλια µε την πυκνότητα 

ρεύµατος διάβρωσης [Page et al., 1991]  

Το κρίσιµο όριο  Cl¯/OH¯ = 0,6 που ορίζει την έναρξη της διάβρωσης δεν θα πρέπει να συγχέεται µε 
την ελάχιστη συγκέντρωση ιόντων χλωρίου στο νωπό σκυρόδεµα. Το όριο αυτό είναι κρίσιµο όταν 
για οιοσδήποτε λόγο µειώνεται η αλκαλικότητα των πόρων του τσιµεντοπολτού σε τιµές pH 
µικρότερες του 12,5. Τότε αρχίζει η απελευθέρωση των δεσµευµένων χλωριόντων από το λεγόµενο 
άλας του Friedel (C3A+CaCl2+10H2O) [Nagataki et al, 1993].   

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  Συσχετισµός κρίσιµης συγκέντρωση ολικών χλωριόντων (για την έναρξη της διάβρωσης) 

και αλκαλικότητας πόρων.  

pH 
Τσιµεντοπολτού 

Κρίσιµη Συγκέντρωση κ.β. 
Τσιµέντου Αναφοράς* (%) 

Κρίσιµη Συγκέντρωση κ.β. 
Σκυροδέµατος Αναφοράς* (%) 

13,5 1,9 0,28 

12,5 0,19 0,028 

10,0 0,0000089 0,0006 

9,0 → 0 → 0 

* (CEM-I, 350 kg/m
3
 και ειδικό βάρος 2350 kg/m

3
 

Οι µηχανισµοί που οδηγούν στην κρίσιµη συγκέντρωση χλωριόντων στους πόρους του 
τσιµεντοπολτού εξαρτώνται από την θέση του στοιχείου του οπλισµένου σκυροδέµατος.  

α)  Περίπτωση κατασκευών που βρίσκονται εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του µέσου που 
εµπεριέχει την πηγή χλωριόντων (υποθαλάσσιες κατασκευές, θεµελιώσεις εντός υδροφορέα 
υφαλµυρυσµένου µε θαλασσινό νερό ή νερό µε συγκεντρώσεις χλωριόντων > 5.000 ppm) και 
δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση (εικόνα 46). 

 Εδώ η είσοδος των χλωριόντων είναι αποτέλεσµα διάχυσης, δηλαδή µεταφοράς ελεύθερων 
µορίων ή ιόντων από περιοχές υψηλότερης συγκέντρωσης της διαχεόµενης ουσίας 
(περιβάλλον) σε περιοχές χαµηλότερης συγκέντρωσης (πόροι σκυροδέµατος). Η µεταφορά 
αυτή προϋποθέτει πλήρως κορεσµένα µέσα (RH>99%) όπως είναι οι βυθισµένες κατασκευές. 
Η διάχυση ακολουθεί τον δεύτερο νόµο του Fick. 
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Εικόνα 46     Θεµελίωση υπό µόνιµη διαβροχή από θαλασσινό νερό. 

Ο ρυθµός µεταφοράς µιας δεδοµένης ουσίας λόγω διαφοράς της συγκέντρωσής της εξαρτάται 
από τον συντελεστή διάχυσης D του υλικού.  

� H διάχυση είναι ένας από τους βασικούς µηχανισµούς που οδηγούν σε κρίσιµη 
συγκέντρωση χλωριόντων στις κατηγορίες έκθεσης XS2 και XD2 σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1. 

β)  Περίπτωση κατασκευών που διαβρέχονται από το µέσον που εµπεριέχει την πηγή των 
χλωριόντων και υπόκεινται σε υδροστατική πίεση, όπως δεξαµενές και πισίνες (εικόνα 47) 

 Εδώ η είσοδος των χλωριόντων εξαρτάται, πέραν της διάχυσης, και από την διαπερατότητα του 
υλικού,  δηλαδή του κατά πόσον επιτρέπει την ροή υγρών ή αερίων µέσα από την µάζα του 
υπό πίεση. Η διαπερατότητα του σκυροδέµατος εξαρτάται τόσο από την δοµή των πόρων του 
τσιµεντοπολτού όσο και από το ιξώδες των υγρών ή των αερίων που τους διαπερνούν.  

 Ο συντελεστής διαπερατότητας είναι χαρακτηριστικό κάθε πορώδους υλικού και ορίζεται ως ο 
όγκος του ρευστού που το διαρρέει ανά µονάδα επιφάνειας και ανά µονάδα χρόνου, υπό 
σταθερή πίεση και θερµοκρασία. Η διαπερατότητα περιγράφεται από τον νόµο του D' Arcy. 

 

Εικόνα 47   Τοίχωµα πισίνας υπό υδροστατική πίεση  
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γ)  Περίπτωση κατασκευών σε κυκλική διαβροχή από το µέσον που εµπεριέχει την πηγή 
χλωριόντων, ανεξαρτήτως της υδροστατικής πίεσης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 

� στοιχεία θεµελίωσης πάνω από την στάθµης του µέσου, τα οποία υπόκεινται σε κύκλους 
ύγρανσης (λόγω ανιούσας υγρασίας) - εξάτµισης    

� οριζόντια στοιχεία σκυροδέµατος που δέχονται καταιονισµό χλωριόντων που επικάθονται 
στην επιφάνειά τους (πλάκες δώµατος εκτεθειµένες σε διαβροχή και εναέρια χλωριόντα) 

� µη στεγανοί αρµοί γεφυρών από τους οποίους τα χρησιµοποιούµενα αντιπαγετικά άλατα 
διαρρέουν προς τα βάθρα και το κάτω πέλµα του καταστρώµατος  

Εδώ η είσοδος των χλωριόντων γίνεται µέσω διάχυσης και τριχοειδούς απορρόφησης, δηλαδή 
της µεταφοράς υγρών στο δίκτυο των τριχοειδών πόρων του σκυροδέµατος υπό την 
επενέργεια των επιφανειακών τάσεων. Η τριχοειδής απορρόφηση επηρεάζεται από το ιξώδες, 
την πυκνότητα και την επιφανειακή τάση του υγρού, την δοµή των πόρων και την επιφανειακή 
θερµοκρασία του σκυροδέµατος. Η ηλιακή ακτινοβολία αυξάνει εκθετικά τον ρυθµό τριχοειδούς 
απορρόφησης.  

� Πρόκειται για τον µηχανισµό που οδηγεί σε κρίσιµη συγκέντρωση χλωριόντων στις 
κατηγορίες έκθεσης ΧΑ και όχι XS3 ή και XD3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (εικόνα 48).  

  

Εικόνα 48 Παραθαλάσσια πλάκα δώµατος χωρίς ρύσεις και στεγάνωση που υπόκειται σε 

κυκλική επικάθιση αεροφέρτων χλωριόντων. Αν αυτό συνεχίζεται πάνω από 5 χρόνια, 
η πλάκα θεωρείται κατηγορίας έκθεσης ΧΑ και δεν εµπίπτει στις δυσµενείς κατηγορίες 
XS3 και XD3 

δ)  Περίπτωση παρακτίων κατασκευών (απόσταση από την ακτή έως 1000 m)  

Η συγκέντρωση χλωριόντων στην ατµόσφαιρα ενδέχεται να είναι σηµαντική. Τα χλωριόντα  
αποτίθενται ή ξεπλένονται από την βροχή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος ανάλογα την 
κλίση του στοιχείου, το ύψος και την ταχύτητα του ανέµου.  

Ο ρυθµός εισόδου των χλωριόντων διέπεται από την τριχοειδή απορρόφηση, ενώ η 
συγκέντρωσή τους µπορεί να µειωθεί µε έκπλυση από δυνατή βροχή. Παρατεταµένες ξηρές 
περίοδοι οδηγούν σε µικτούς µηχανισµούς τριχοειδούς απορρόφησης και διάχυσης.  

� Πρόκειται για τον µηχανισµό που οδηγεί σε κρίσιµη συγκέντρωση χλωριόντων στις 
κατηγορίες έκθεσης XS1 και XD1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (εικόνα 49).  
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Εικόνα 49 Κόµβος σε απόσταση 200 m από την θάλασσα που εµφανίζει διάβρωση ως 

αποτέλεσµα τριχοειδούς απορρόφησης  

Εκτός από τα εξωγενή χλωριόντα που εισέρχονται στο σκυρόδεµα µε κάποιον από τους παραπάνω 
µηχανισµούς, υπάρχουν και τα ενδογενή που αποτελούν αιτία σειράς προβληµάτων στις 
κατασκευές Ο.Σ. στον Ελλαδικό χώρο.  

Ενδογενή ονοµάζονται τα χλωριόντα που υπάρχουν στο νωπό σκυρόδεµα και προέρχονται κατά 
κύριο λόγο από την χρήση ακατάλληλου νερού γεωτρήσεων που έχουν υποστεί υφαλµύρωση για 
την παρασκευή του σκυροδέµατος και την χρήση ορυκτού αλατιού για την επίτευξη υψηλών 
πρωίµων αντοχών (πρακτική ιδιαίτερα διαδεδοµένη τις δεκαετίες 1950-1970 για την επιτάχυνση των 
εργασιών κατασκευής του Φ.Ο. των οικοδοµών).  

Η χρήση ακατάλληλου νερού (βλπ. όρια περιεκτικοτήτων στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1008) 
εξακολουθεί ακόµα και σήµερα σε πολλές νησιώτικες και παραθαλάσσιες περιοχές.  

Θα αναφερθεί ακόµη η ενσωµάτωση φυκιών στο επίχρισµα για καλύτερη θερµοµόνωση, πρακτική 
που εφαρµοζόταν σε κατασκευές µέχρι το 1970, ιδίως στα  νησιά του Ιονίου (εικόνα 50).  

  

Εικόνα 50 ∆ιάβρωση οπλισµού λόγω χλωριόντων που προέρχονται από φύκια.  
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Όταν η συγκέντρωση ελεύθερων χλωριόντων εντός των πόρων του σκυροδέµατος υπερβεί την 
κρίσιµη τιµή η προστατευτική µεµβράνη που δηµιουργείται από τον τσιµεντοπολτό γύρω από τις 
ράβδους του οπλισµού διαρρηγνύεται δε σύντοµο χρονικό διάστηµα (εικόνα 51).  

  

Εικόνα 51 ∆ιάρρηξη της µεµβράνης παθητικοποίησης λόγω χλωριόντων και έναρξη διάβρωσης 

σε ράβδους οπλισµού κατηγορίας Β500C [Rusteel, 2012].  

Με την διάρρηξη της µεµβράνης τα ιόντα χλωρίου προσβάλλουν τόσο τον σίδηρο (Fe) όσο και  
εγκλείσµατα Si, MnS που βρίσκονται στην επιφάνεια του οπλισµού (εικόνα 52), δηµιουργώντας τις 
πρώτες θέσεις ανόδου κατά τις αντιδράσεις: 

 

 

Η διάλυση των εγκλεισµάτων MnS, αλλά και του Fe που βρίσκεται σε επαφή µαζί τους είναι τάχιστη 
λόγω της παραγωγής Η2S.  

  

Εικόνα 52 ∆ηµιουργία ανόδου υπό µορφή βελονισµού στην θέση εγκλείσµατος MnS σε Β500C 

[Rusteel, 2012].  
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Αφού αναλωθούν τα υλικά των εγκλεισµάτων τα χλωριόντα προσβάλλουν τον σίδηρο (Fe) 
σύµφωνα µε τις εξής αντιδράσεις   οξειδοαναγωγής: 

Fe2+ + H2O + Cl− = FeOH+ + HCl   &    2H+ + 2e− = H2   
 

  

Εικόνα 53 ∆ηµιουργία ανόδου και καθόδου διάβρωσης οπλισµού από χλωριόντα.  

Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η διάβρωση από χλωριόντα είναι στην ουσία η 
τοπική αποσύνθεση του χάλυβα από οξέα υψηλής δραστικότητας (H2S, HCl). Εµφανίζεται κατά 
κανόνα υπό µορφή µακροστοιχείου µε τοπικές εξαχνώσεις του οπλισµού (εικόνα 54). 

 

 

Εικόνα 54 

Εξαχνώσεις στον οπλισµό λόγω προσβολής 
από χλωριόντα. 

Το µέγεθος των εξαχνώσεων δύσκολα προσδιορίζεται, δοθέντος ότι η πορεία του βελονισµού προς 
το εσωτερικό της διατοµής εξαρτάται από την θέση των εγκλεισµάτων και άλλων ακαθαρσιών στην 
κρυσταλλική δοµή του χάλυβα. ΄  
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(α)  Προσβολή και διάρρηξη της προστατευτικής 

µεµβράνης του οπλισµού 
(β)  Αναγωγή των εγκλεισµάτων και του σιδήρου 

γύρω από αυτά 

  

γ)  Συνέχιση της οξειδοαναγωγής και 
δηµιουργία εξάχνωσης στην επιφάνεια 

δ)  Συνέχιση της οξειδοαναγωγής στο εσωτερικό 
της ράβδου του οπλισµού 

Εικόνα 55     Εξέλιξη του φαινοµένου του βελονισµού 

 

 

Εικόνα 56    Τυπικές µορφές εξάχνωσης οπλισµού από προσβολή  χλωριόντων [ASM, 2000]. 
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