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1. Γιατί αστοχούν οι επισκευές;

Τα δομικά προβλήματα που απορρέουν από την διάβρωση του οπλισμού είναι πολυποίκιλα:

Εικόνα 1 Η ακολουθία των πρωτογενών μηχανισμών που απορρέουν από την διάβρωση του
οπλισμού στην στατική επάρκεια ενός φορέα ΟΣ.

Οι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται από την διάβρωση του οπλισμού οδηγούν πάντοτε σε
υποβάθμιση της κατασκευής, απομειώνοντας την δυνατότητά της να ανταποκριθεί προς τις
απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας της. Η επερχόμενη υποβάθμιση (απομείωση δυνατοτήτων)
εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φορέα, την σεισμικότητα της περιοχής, την
ποιότητα των υλικών κατασκευής, την έκταση της ίδιας της διάβρωσης και πολλούς άλλους
παράγοντες. Υπάρχει εκτεταμένη σχετική βιβλιογραφία στο θέμα [Brite 1995, CEP 2000].

Στο πλαίσιο του προγράμματος CONREPNET της ΕΕ, το οποίο ξεκίνησε το 2003, έγινε εκτενής
έρευνα των αιτίων που οδηγούν σε αστοχίες των επεμβάσεων. Εξετάστηκε αντιπροσωπευτικό
δείγμα 230 διαφορετικών τύπων κατασκευών (κτίρια, έργα υποδομής και γέφυρες), εκ των οποίων
το 60% ήταν ηλικίας 20-50 ετών.

Πάνω από το 50% των αστοχιών εντοπίστηκε σε επεμβάσεις αντιμετώπισης της διάβρωσης του
οπλισμού. Τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στα ακόλουθα διαγράμματα:
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Εικόνα 2α Συσχετισμός αστοχίας επισκευών με τον χρόνο από την πραγματοποίησή τους.

Εικόνα 2β Βλάβες που επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθούν με τις επεμβάσεις.

Εικόνα 2γ Λόγοι στους οποίους αποδόθηκε η αστοχία των επεμβάσεων.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα, το μεγαλύτερο μέρος των επισκευαστικών
επεμβάσεων αστόχησε πριν παρέλθει δεκαετία από την πραγματοποίησή τους!

Στην περίπτωση αποκατάστασης βλάβης από διάβρωση του οπλισμού -μια από τις συνηθέστερες
βλάβες, σύμφωνα με τα παραπάνω-, η αστοχία της επέμβασης σημαίνει ότι η διαβρωτική δράση
συνεχίστηκε και μετά την επισκευή, δηλαδή ότι η επέμβαση δεν ήταν αποτελεσματική.
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Η αστοχία μιας επέμβασης αποκατάστασης βλάβης έχει σημαντικές επιπτώσεις, τεχνικές και
οικονομικές. Δεν είναι μόνον που δαπάνη της αρχικής επισκευής "πηγαίνει χαμένη", αλλά
κυρίως ότι ο Κύριος του Έργου έρχεται αντιμέτωπος -και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό
διάστημα- με ένα μεγαλύτερο και πιο σύνθετο πρόβλημα, του οποίου η επίλυση είναι και
τεχνικώς δυσχερέστερη, και κατά πολύ πιο δαπανηρή.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση διάβρωσης οφειλόμενης σε ενανθράκωση του
σκυροδέματος, η μια αναποτελεσματική επέμβαση αποκατάστασης σημαίνει ότι συνεχίζεται η
απομείωση της διατομής του οπλισμού και η απώλεια συνεργασίας οπλισμού-σκυροδέματος,
δηλαδή κατ' αρχήν η μείωση της αντοχής του στοιχείου λόγω μικτότερης συνάφειας. Ακολουθεί
βέβαια η εκτίναξη του σκυροδέματος επικάλυψης (αποφλοίωση-απολέπιση), οπότε επέρχεται και
η απομείωση της ωφέλιμης διατομής του στοιχείου, ένας δεύτερος παράγοντας υποβάθμισης της
φέρουσας ικανότητας.

Στις περιπτώσεις επεμβάσεων αντιμετώπισης προσβολής από χλωριόντα ή άλλους δραστικούς
χημικούς παράγοντες, η αποτυχία της επισκευής οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση των μηχανικών
ιδιοτήτων του χάλυβα. Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ και μια νέα εκ των υστέρων επέμβαση
σημαίνει εκτεταμένες ενισχύσεις ή ακόμα και πλήρη καθαίρεση και ανακακατασκευή του στοιχείου,
με ότι αυτό συνεπάγεται (βλπ. εικόνα 3).

Εικόνα 3

Αποτυχημένη επισκευή σε περίπτωση
προσβολής από χλωριόντα που
επέφερε καθολική απώλεια της
ολκιμότητας του χάλυβα. Η αρχική
επισκευή δεν αντιμετώπισε το
φαινόμενο της άρχουσας ανόδου, με
αποτέλεσμα να συνεχισθεί, και
μάλιστα επιταχυνόμενη, η
υποβάθμιση των μηχανικών
ιδιοτήτων του χάλυβα.

Αναλύθηκε επίσης στο πλαίσιο του CONREPNET και το θέμα της λήψης αποφάσεων για τις
επεμβάσεις αποκατάστασης των βλαβών (ο ρόλος των εμπλεκομένων μερών:

 Στο 65% των περιπτώσεων που εξετάσθηκαν, ο ΚτΕ είχε προβεί ο ίδιος στην αποτίμηση του
προβλήματος, ασχέτως αν κατείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία ή και τον απαραίτητο
εξοπλισμό.

Το φαινόμενο αυτό διαπιστώνεται συνήθως σε δημόσιους οργανισμούς ή και μεγάλες ιδιωτικές
εταιρίες διαχείρισης έργων.
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 Στο 45% των περιπτώσεων, η αποτίμηση του προβλήματος είχε γίνει από τον Ανάδοχο της
επισκευής

Στην περίπτωση αυτή μπορεί να επέλθει σύγκρουση συμφερόντων, αφού ο Ανάδοχος κινείται
με γνώμονα τον προϋπολογισμό του Έργου -που έχει πιθανότατα καθοριστεί από τον ΚτΕ-,
αλλά και από το ποσοστό κέρδους που επιδιώκει.

 Μόνο στο 5% των περιπτώσεων είχε κληθεί ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας.

Τα αίτια των αστοχιών των επισκευών που διερευνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
CONREPNET κατατάχθηκαν σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:

Εικόνα 4 Τα αίτια αστοχίας των επισκευών

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα αυτό το 87% των αστοχιών οφείλονται στον ανθρώπινο
παράγοντα: τουλάχιστον το 40% οφείλεται σε εσφαλμένη μελέτη επισκευής, το 17% σε εσφαλμένη
επιλογή υλικών, το 23% σε πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και το 20% σε εσφαλμένη
διάγνωση/αποτίμηση του προβλήματος.

Η εικόνα που επικρατεί στον χώρο των επισκευών, στην χώρα μας και όχι μόνον (μελέτες,
συνεργεία, αγορά, νοοτροπία αντιμετώπισης θεμάτων κλπ), απέχει σημαντικά από το να είναι η
πρέπουσα, με σοβαρές και ενίοτε τραγικές συνέπειες …

Εικόνα 5 Είναι εμφανής η αναγκαιότητα ενός "τεχνικώς ορθού" πλαισίου αντιμετώπισης του τεράστιου
θέματος των επισκευών φερόντων δομικών στοιχείων .
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2. Η Χρονοδιάρκεια της Επισκευής (ΧΔΕ)
Ο σκοπός μιας επισκευής διάβρωσης οπλισμού είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να
εμφανιστούν εκ νέου ίδιο δομικό στοιχείο δομικά προβλήματα που συνδέονται με το εν λόγω
φαινόμενο, εντός μιας εύλογης χρονικής περιόδου. Ως εκ τούτου ουσιώδες χαρακτηριστικό κάθε
επισκευής είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξυπηρετείται ο στόχος υλοποίησής της, δηλαδή
ο χρόνος κατά τον οποίο διατηρούνται οι επιδόσεις σχεδιασμού της (time-between-repairs ή repair
longevity στην Αγγλική), η Χρονοδιάρκεια της Επισκευής (ΧΔΕ).

Η ελάχιστη αποδεκτή ΧΔΕ για τα κτίρια μικρής και μέτριας σημασίας είναι 15 χρόνια, για τα έργα
μεγάλης σημασίας κατ' ελάχιστον 35 χρόνια ενώ για τα έργα ιδιαίτερης σημασίας (πολιτιστικής,
λειτουργικής, οικονομικής) ξεπερνάει τα 100 χρόνια. Εξυπακούεται ότι ο εκάστοτε Κύριος του Έργου
(ΚτΕ) μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερη ΧΔΕ για τα έργα ή τις υποδομές του.

Τα κανονιστικά κείμενα που διέπουν τις επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών δομικών στοιχείων
από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οι Ευρωκώδικες (ΕΝ 1990, ΕΝ1992, ΕΝ1998-3) και ο ΚΑΝ.ΕΠ.Ε.
Ειδικότερα στον ΚΑΝ.ΕΠ.Ε αναφέρεται:

"Ως ουσιώδεις βλάβες, π.χ. για τους σκοπούς αυτού του Κανονισμού, θεωρούνται αυτές που
έχουν οδηγήσει σε απομείωση της φέρουσας ικανότητας μεγαλύτερη του 25%, δηλ. r ≤ 0,75
(βλ. και § 4.6.2). Βεβαίως, σύμφωνα με τις προβλέψεις και διατάξεις του Κεφ. 8, μπορούν (ή
επιβάλλεται) να εφαρμοσθούν κατάλληλες τεχνικές (και υλικά) επισκευής, προς πλήρη
αποκατάσταση (υπό προϋποθέσεις) των μηχανικών χαρακτηριστικών των βλαμμένων
στοιχείων, δηλ. r → 1, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης ενίσχυσης (ίσως δε και πριν από αυτήν)"

Σε κάποιες άλλες οδηγίες (Fib, ASCE, FEMA) ως ουσιώδης βλάβη ορίζεται η απώλεια διατομής του
χάλυβα σε ποσοστό 5-8% για την περίπτωση της ενανθράκωσης [Lee et al, 2002], που
συνεπάγεται μείωση της συνάφειας πάνω από 50% και εκδήλωση εκτινάξεων σκυροδέματος
επικάλυψης (απώλεια δυσκαμψίας του στοιχείου).

Στην περίπτωση προσβολής από χλωριόντα, τα όρια απομείωσης της διατομής του χάλυβα που
καθιστούν την βλάβη ουσιώδη είναι κατά πολύ χαμηλότερα [βλπ. σχετικά στον Κανονισμό
Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος - KTX-2008].

Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠ.Ε. η απομείωση της φέρουσας ικανότητας πέραν του 25% συνιστά
"ουσιώδη βλάβη" που απαιτεί επέμβαση αποκατάστασης (επισκευή). Όμως η κάθε επισκευή πρέπει
να έχει μια ελάχιστη ΧΔΕ (ανάλογα με την φύση του έργου και τις απαιτήσεις του ΚτΕ).

Συμπέρασμα:

"Μια επέμβαση αποκατάστασης βλάβης πρέπει να διασφαλίζει ότι η φέρουσα ικανότητα της
κατασκευής θα είναι τουλάχιστον ίση με το 75% της ονομαστικής τιμής της στο πέρας της ΧΔΕ"

Αυτή ακριβώς είναι η Ουσιώδης Αρχή των Επισκευών.

Κατά συνέπεια, σε μια μελέτη αποκατάστασης βλάβης πρέπει οπωσδήποτε να αναλύονται και οι
πιθανοί μηχανισμοί αστοχίας της επισκευής, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η διασφάλιση της
προβλεπόμενη/απαιτούμενης ΧΔΕ !!

Στην συνέχεια αναλύεται η μεθοδολογία η οποία πρέπει να εφαρμόζεται για τον σκοπό αυτό.
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3. Οι στόχοι και οι απαιτήσεις των επισκευών

Οι βασικοί στόχοι μιας επισκευής είναι οι εξής:

α) Η επαναφορά και διατήρηση της γεωμετρίας του βλαμμένου στοιχείου,

β) Η αποκατάσταση της μεταφοράς των φορτίων σχεδιασμού της κατασκευής/μέλους

γ) Η προστασία του χάλυβα από διεισδύσεις ρύπων (CO2, χλωριόντων, υγρασίας, κλπ)

δ) Η εξασφάλιση περιβάλλοντος προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης

Η επίτευξη των στόχων αυτών προϋποθέτει την κάλυψη των εξής βασικών απαιτήσεων,

α) Τα επισκευαστικά υλικά δεν θα αποκολληθούν από το υπόστρωμα (απώλεια γεωμετρίας),

β) Η επισκευή θα διασφαλίζει την μεταφορά των (συμβατές μηχανικές ιδιότητες επισκευαστικών
υλικών με το υπόστρωμα)

γ) Τα επισκευαστικά υλικά δεν θα εμφανίζουν ρηγματώσεις (προστασία του χάλυβα από
διεισδύσεις).

Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 3, το οποίο διέπει τα επισκευαστικά υλικά, απαιτεί την αναγραφή στο
φύλλο ιδιοτήτων των προϊόντων όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

Έτσι ο Μελετητής έχει την δυνατότητα να επιλέξει κατά περίπτωση τα προϊόντα που διασφαλίζουν
τις ως άνω βασικές απαιτήσεις.

Εικόνα 6 Παράδειγμα φύλλου ιδιοτήτων προϊόντος πιστοποιημένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

Το επισκευασμένο στοιχείο καλείται να φέρει τα φορτία του αρχικού σχεδιασμού της κατασκευής
(εικόνα 7) και επιπρόσθετα τις τάσεις συρρίκνωσης που αναπτύσσονται στην περιοχή της
επισκευής.
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Εικόνα 7 Τυπική φόρτιση επισκευασμένης κατασκευής [Emmons, (1993].

Τα καθοριστικά για την αποτελεσματικότητά μιας επισκευής στατικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα:

σt τάση συρρίκνωσης επισκευαστικού κονιάματος
ftR εφελκυστική αντοχή επισκευαστικού υλικού
ftC εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος
fA αντοχή σε αποκόλληση του επισκευαστικού υλικού από το υπόστρωμα

Εικόνα 8 Μια ορθή επισκευή πληροί την παραπάνω ανισοεξίσωση.

Στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1542 δηλώνονται οι 4 βασικοί μηχανισμοί αστοχίας επισκευής (εικόνα 9).

 τύπος Α αδυναμία παραλαβής φορτίων.

 τύπος Α/Β, Β αστοχία στην διεπιφάνεια επισκευής-υποστρώματος.

 τύπος Β, C εσωτερική αστοχία επισκευαστικού υλικού (απώλεια συνάφειας στρώσεων)

 τύπος C αποκόλληση
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Εικόνα 9 Οι τέσσερεις μηχανισμοί αστοχίας που ορίζουν την τελική τιμή της αντοχής πρόσφυσης.

4. Η μεθοδολογία της διαβάθμισης των βλαβών από
διάβρωση (Corrosion condition rating)

4.1. Εισαγωγή

Από τα προαναφερθέντα, αλλά και το κεφάλαιο Β της παρούσας εργασίας, εύκολα συνάγεται το
συμπέρασμα ότι σημαντικό ποσοστό των αστοχιών των επισκευών οφείλεται σε εσφαλμένη ή
ελλιπή μελέτη εφαρμογής.

Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την πιθανότητα αστοχίας μιας επισκευαστικής επέμβασης
διακρίνονται σε δύο γενικές ομάδες:

 Ντετερμινιστικές παραμέτροι (μηχανικής) που διέπουν την ίδια την επέμβαση.
 Πιθανοτικές παράμέτροι που σχετίζονται με την "δυσκολία" της επέμβασης, αφού όσο πιο

δύσκολη και πολύπλοκη είναι η επέμβαση, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αστοχίας/αποτυχίας.

Οι δύο αυτές ομάδες των παραμέτρων, όπως αναλύεται στην συνέχεια, αλληλοσυσχετίζονται.

Οι πιθανοτικές παράμετροι μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με δείκτες βαρύτητας, με την
μεθοδολογία της Διαβάθμισης Βλαβών (Corrosion Condition Rating) υφισταμένων κατασκευών.

Η χρήση των δεικτών βαρύτητας ξεκίνησε το 1996 στις ΗΠΑ στον τομέα της συντήρησης γεφυρών
και έχει επεκταθεί και στα κτιριακά έργα.

Η διαβάθμιση των προβλημάτων της διάβρωσης του οπλισμού περιγράφεται με έναν βασικό δείκτη,
ο οποίος ονομάζεται Simplified Corrosion Index (SCI), που στα Ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως
Απλοποιημένος (ή Γενικός) Δείκτης Διάβρωσης. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από την σχέση:

SCI = (CDI+EA)/WF (1)
όπου:

ΕΑ ο συντελεστής δραστικότητας περιβάλλοντος (Exposure Aggresivity),

CDI ο δείκτης βλάβης από διάβρωση (Corrosion Damage Indicator)

WF ο συντελεστής βαρύτητας (weight factor) με τιμή 2,00 για την περίπτωση XC και τιμή 1.75
για την περίπτωση χλωριόντων (XS, XD), χημικής προσβολής (ΧΑ) καθώς και για όλους τους
συνδυασμούς έκθεσης.

Οι επί μέρους αυτές παράμετροι υπολογίζονται με την ακόλουθη διαδικασία:
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4.2. Προσδιορισμός του συντελεστή δραστικότητας περιβάλλοντος
(Exposure Aggresivity, ΕΑ)

Λαμβάνει τιμές σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:

Πίνακας 1 Συσχετισμός του Συντελεστή Επιθετικότητας Περιβάλλοντος (ΕΑ) με την
κατηγορία έκθεσης της κατασκευής/μέλους

Κλάση XO XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3

Βάρος 0 1 1 2 3 2 3 4 2 3 4

Οι τιμές αυτές έχουν προκύψει από συσχετισμό της κατηγορίας έκθεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
206 με μετρήσεις της παραμένουσας υγρασίας σε δείγματα όλων των κατηγοριών,
σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 2 [Papadakis, 2005].

Πίνακας 2 Συσχετισμός κατηγορίας έκθεσης, παραμένουσας υγρασίας και δείκτη ΕΑ

Συντελεστής Δραστιικότητας Περιβάλλοντος / ΕΑ

Κατηγορία
έκθεσης

Επικρατούσες συνθήκες
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206

Εύρος Σχετικής
Υγρασίας (%)

Εύρος
Παραμένουσας
Υγρασίας (%)

Τιμή ΕΑ

XC1 Ξηρό ή μόνιμα υγρό 45 - 65 ή > 98 3.5 - 4 ή > 6.5 1

ΧC2 Υγρό, σπανίως ξηρό 90 - 98 5.5 - 6.5 1

XC3 Μέτρια Υγρασία 65 - 85 4 - 5 2

XC4 Κυκλική Εναλλαγή
Ύγρανσης/Ξήρανσης 75 - 90 4.5 - 5.5 3

XS1 Απόσταση >100 μέτρων από
την ακτή < 80 < 4.7 2

XS2 Υγρό, σπανίως ξηρό > 98 > 6.5 3

XS3 Απόσταση <100 μέτρων από
την ακτή > 80 > 4.7 4

XD1 Υψηλή σχετική υγρασία < 80 < 4.7 2

XD2 Υγρό, σπανίως ξηρό > 98 > 6.5 3

XD3 Κυκλική Εναλλαγή
Ύγρανσης/Ξήρανσης > 80 > 4.7 4

Έχει διαπιστωθεί ότι προβλήματα διάβρωσης οφείλονται σε ποσοστό >90% στην διείσδυση
νερού (υγρασίας), πέραν της σχετικής υγρασίας περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, τα
στοιχεία επί των οποίων θα γίνει επέμβαση πρέπει να διαχωρίζονται σε ζώνες.

Επιστρέφουμε λοιπόν στο παράδειγμα του κεφαλαίου Β (εικόνα 6) και το επανεξετάζομε με
βάση τον Πίνακα 1.
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Εικόνα 10

Μετρήσεις υγροσκοπικής
ισορροπίας (Equilibrium
Moisture Content - EMC).
σε υποστύλωμα διατομής
40x40 cm.

Ανάπτυγμα πλευρών υποστυλώματος (cm)

α) Όπως φαίνεται στην εικόνα 10, σε στάθμη +120 cm από την βάση του υποστυλώματος η
κατηγορία έκθεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 είναι XC1 βάση (ξηρό).

β) Από την βάση μέχρι την στάθμη + 80 cm η έκθεση εντάσσεται στις κατηγορίες XC2, XC3,
XC4 και XC1 (μόνιμα υγρό). Ειδικότερα, στον πόδα του υποστυλώματος επικρατεί η
κατηγορία XC1 λόγω ενεργού πηγής υγρασίας, περιοδικής (εικ. 11) ή μόνιμης (εικ.12).

Εικόνα 11 Ύπαρξη περιοδικής πηγής υγρασίας λόγω αυτόματου ποτίσματος.
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Εικόνα 12α Ύπαρξης μόνιμης πηγής
υγρασίας λόγω υδροφόρου
ορίζοντα. Η εκσκαφή είναι
επιβεβλημένη.

Εικόνα 12β Ύπαρξη μόνιμης πηγής υγρασίας σε
υπόγειο πάρκινγκ λόγω φύτευσης.
Η βροχή και η επιχωμάτωση διατηρούν
το σκυρόδεμα μόνιμα υγρό.
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Προφανώς, μια περιοδική πηγή υγρασίας μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με μια μόνιμη,
όταν ο ρυθμός εισόδου του νερού μέσω απορρόφησης είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό
εξάτμισης. Τέτοια φαινόμενα παρατηρούνται σε πυλωτές με φυτεύσεις, αντισεισμικούς
αρμούς, υποστυλώματα με εγκιβωτισμένους αγωγούς απορροής όμβριων, υπόγεια πάρκινγκ,
εξώστες, κλπ.

Στην περίπτωση ενιαίας κλάσης έκθεσης (π.χ. XC), επιλέγεται η δυσμενέστερη κατηγορία της
κλάση, όπως στο παράδειγμα του υποστυλώματος 40Χ40 cm στην εικόνα 13. Σε
περιπτώσεις περισσοτέρων κλάσεων έκθεσης συγχρόνως (π.χ. XC+XS) λαμβάνεται το
άθροισμα των αντιστοίχων ΕΑ..

EMC (%)
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Εικόνα 13
Επιλέγεται Συντελεστής
Δραστικότητας
Περιβάλλοντος. ΕΑ = 3

Ανάπτυγμα πλευρών υποστυλώματος (cm)

4.3. Προσδιορισμός του Δείκτη Βλάβης από Διάβρωση (CDI)

Ο Δείκτης Βλάβης από Διάβρωση υπολογίζεται από την σχέση:

(2)

όπου:

Bi Γενικός δείκτης βαρύτητας βλάβης (τιμές 1,0 / 2,0 / 3,0)
K2i Ειδικός δείκτης διαβάθμισης βλάβης (τιμές: 0,50 / 1,00 / 1,50 / 2,00)

Οι τιμές των Bi και K2i λαμβάνονται κατά περίπτωση από τον ακόλουθο Πίνακα 3:
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Πίνακας 3 Ταξινόμηση και βαθμονόμηση βλαβών για τον υπολογισμό του δείκτη CDI

Κωδικός
βλάβης Τύπος βλάβης

Bi
Δείκτης

βαρύτητας

Di
Δείκτης βλάβης

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
(K2i = 0,5)

ΙI
(K2i = 1,0)

III
(K2i = 1,5)

IV
(K2i = 2,0)

2.1

Προβλήματα σκυροδέτησης
(αποφλοιώσεις, κενά,
φωλιές, απόμιξη, κλπ) -
Ποσοστό επιφάνειας (%)

1 < 3 3 - 5 5,1 - 10 >10

2.2 Εύρος στατικών ρωγμών
(mm) 1 0,01 - 0,1 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 >0,7

2.3 Έκταση στατικών ρωγμών
- Ποσοστό επιφάνειας (%) 1 < 3 3 - 5 5,1 - 10 >10

2.4 Παραμένουσα υγρασία -
ΕΜC (%) 1 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 5,5 >5,5

2.5 Προσανατολισμός στοιχείου
(μοίρες) 1 0 - 90 270 - 360 180 - 270 90 - 180

2.6
Λόγος βάθους
ενανθράκωσης (8,5< pH<
9,5) / πάχος επικάλυψης

1 < 0,2 0,2 - 0,7 0,7 - 1 >1

2.7 Θλιπτική αντοχή
σκυροδέματος (MPa) 2 > 25 20 - 25 15 - 20 < 15

2.8 Ρωγμές που εμφανίζουν
τοπική υγρασία (Leakage) 2 Τοπικές Αρκετές

τοπικές
Μερικές

εκτεταμένες
Πολλές

εκτεταμένες

2.9
Προβλήματα απόπλυσης
τσιμεντοπολτού
- Ποσοστό επιφάνειας (%)

2 < 3 3 - 5 5,1 - 10 > 10

2.10 Ρωγμές στην επικάλυψη
λόγω διάβρωσης οπλισμού 2

Ελαφρά
ίχνη

σκουριάς

Έντονα
ίχνη

σκουριάς

Ρωγμές
κατά μήκος
συνδετήρων

Ρωγμές κατά
μήκος κύριου

οπλισμού

2.11 Αποτίναξη επικάλυψης λόγω
διάβρωσης οπλισμού 3 Τριχοειδείς

ρωγμές

Πολλαπλές
ρωγμές

κατά μήκος
οπλισμών

Εκτεθειμένοι
οπλισμοί με
αποτίναξη

επικάλυψης

Εκτεθειμένοι
οπλισμοί με

αποτίναξη του
πυρήνα

2.12

Λόγος βάθους προσβολής
από χλωριόντα κ,β, σκυρο-
δέματος (Cl - >0,028%) /
Πάχος επικάλυψης

3 < 0,2 0,2 - 0,7 0,7 - 1 >1

3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι
(K2i = 0,5)

ΙI
(K2i = 1,0)

III
(K2i = 1,5)

IV
(K2i = 2,0)

3.1 Διάβρωση συνδετήρων -
Απώλεια Διατομής (%) 2 < 2 2 - 5 5 - 10 >10

3.2
Διάβρωση κατακόρυφου
οπλισμού - Απώλεια
διατομής (%)

3 < 2 2 - 5 5 - 10 >10

3.3
Τοπική διαφοροποίηση
ομοιόμορφης διάβρωσης
κατά μήκος οπλισμού (%)

3 < 5 5 - 8 8 - 10 >10

3.4 Μετρήσεις ημίδυναμικού
( - mV) 1 200 - 250 250 - 300 300 - 400 < 400

3.5
Μετρήσεις ηλεκτρικής
αντίστασης σκυροδέματος
(ΚOhm cm)

2 >20 10 - 20 5 - 10 < 5

3.6 Μετρήσεις γραμμικής
πόλωσης (μΑ/cm2) 2 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0

Όσο αυξάνεται η τιμή του Απλοποιημένου Δείκτη Βλάβης από Διάβρωση (CDI), τόσο
αυξάνεται η πιθανότητα αποτυχίας της επέμβασης, δηλαδή η πιθανότητα μη ανάκτησης της
επιτελεστικότητας της κατασκευής ή του στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει
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υποστεί βλάβη. Με άλλα λόγια η παραμένουσα φέρουσα ικανότητα της κατασκευής r κατά
τον ΚΑΝ.ΕΠ.Ε. βαίνει μειούμενη.

Τα τρία αυτά μεγέθη (SC!, πιθανότητα αστοχίας και συντελεστής r του ΚΑΝ.ΕΠ.Ε.) μπορούν
να συσχετισθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 4. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης στις
περιοχές τιμών που στον πίνακα επισημαίνονται με κίτρινη διαγράμμιση, είναι γενικά
επισφαλείς.

Πίνακας 4 Εμπειρικός συσχετισμός τιμών SCI, πιθανότητας μη ανάκτησης
επιτελεστικότητας της κατασκευής και συντελεστή r του ΚΑΝ.ΕΠ.Ε.

Απλοποιημένος δείκτης
διάβρωσης, SCI

Πιθανότητα μη ανάκτησης
επιτελεστικότητας

Παράμετρος 1- r
ΚΑΝ.ΕΠ.Ε.

< 1.5 ≤ 1% ≤ 0.01

1.51 - 1.65 ≤ 2% ≤ 0.02

1.66 - 1.70 ≤ 5% ≤ 0.05

1.71 - 2.0 ≤ 10% ≤ 0.10

2.01 - 2.5 ≤ 20% ≤ 0.20

2.51 - 3.0 ≤ 30% ≤ 0.30

3.01 - 3.2 ≤ 40% ≤ 0.40

3.21 - 3.8 ≤ 50% ≤ 0.50

3.81 - 4.0 ≤ 60% ≤ 0.60

4.01 - 4.2 ≤ 65% ≤0.65

4.21 - 4.5 Δεν συνιστάται η επισκευή

Παράδειγμα υπολογισμού δείκτη CDI

Στο παρακάτω αντίγραφο του Πίνακα 3 έχουν επισημανθεί με κίτρινη διαγράμμιση τα
ευρήματα και οι μετρήσεις σε κατασκευή που απαιτεί επισκευή.

Κωδικός
Βλάβης Τύπος βλάβης

Bi
Δείκτης

Βαρύτητας

Di
Δείκτης Βλάβης

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
(K2i = 0,5)

ΙI
(K2i = 1,0)

III
(K2i = 1,5)

IV
(K2i = 2,0)

2.1

Προβλήματα
σκυροδέτησης
(αποφλοιώσεις, κενά,
φωλιές, απόμιξη, κλπ) -
Ποσοστό επιφάνειας (%)

1 < 3 3 - 5 5,1 - 10 > 10

2.2 Εύρος στατικών ρωγμών
(mm) 1 0,01 - 0,1 0,3 - 0,5 0,5 - 0,7 > 0,7

2.3
Έκταση στατικών
ρωγμών
- Ποσοστό επιφάνειας (%)

1 < 3 3 - 5 5,1 - 10 > 10

2.4 Παραμένουσα Υγρασία -
ΕΜC (%) 1 3,0 - 3,5 3,5 - 4,0 4,0 - 5,5 > 5,5

2.5 Προσανατολισμός
στοιχείου (μοίρες) 1 0 - 90 270 - 360 180 - 270 90 - 180

2.6
Λόγος βάθους
ενανθράκωσης (8,5< pH<
9,5) / πάχος επικάλυψης

1 < 0,2 0,2 - 0,7 0,7 - 1 > 1

2.7 Κυβική θλιπτική αντοχή
σκυροδέματος (MPa) 2 > 25 20 - 25 15 - 20 < 15
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Κωδικός
Βλάβης Τύπος βλάβης

Bi
Δείκτης

Βαρύτητας

Di
Δείκτης Βλάβης

2.8
Ρωγμές που εμφανίζουν
τοπική υγρασία
(Leakage)

2 Τοπικές Αρκετές
τοπικές

Μερικές
εκτεταμένες

Πολλές
εκτεταμένες

2.9
Προβλήματα απόπλυσης
τσιμεντοπολτού
- Ποσοστό επιφάνειας (%)

2 < 3 3 - 5 5,1 - 10 > 10

2.10
Ρωγμές στην επικάλυψη
λόγω διάβρωσης
οπλισμού

2 ελαφρά ίχνη
σκουριάς

Έντονα ίχνη
σκουριάς

Ρωγμές κατά
μήκος

συνδετήρων

Ρωγμές κατά
μήκος κύριου

οπλισμού

2.11
Αποτίναξη επικάλυψης
λόγω διάβρωσης
οπλισμού

3 τριχοειδείς
ρωγμές

Πολλαπλές
τριχοειδείς

ρωγμές κατά
μήκος

οπλισμών

Εκτεθειμένοι
οπλισμοί με

αποτίναξη της
επικάλυψης

Εκτεθειμένοι
οπλισμοί με

αποτίναξη του
πυρήνα

2.12

Λόγος βάθους
προσβολής από
χλωριόντα κ,β,
σκυροδέματος (Cl¯ >
0,028%) / Πάχος
επικάλυψης

3 < 0,2 0,2 - 0,7 0,7 - 1 > 1

3. ΟΠΛΙΣΜΟΣ Ι
(K2i = 0,5)

ΙI
(K2i = 1,0)

III
(K2i = 1,5)

IV
(K2i = 2,0)

3.1 Διάβρωση συνδετήρων -
Απώλεια διατομής (%) 2 < 2 2 - 5 5 - 10 > 10

3.2
Διάβρωση κατακόρυφου
οπλισμού - Απώλεια
διατομής (%)

3 < 2 2 - 5 5 - 10 > 10

3.3
Τοπική διαφοροποίηση
ομοιόμορφης διάβρωσης
κατά μήκος οπλισμού (%)

3 < 5 5 - 8 8 - 10 > 10

3.4 Μετρήσεις ημίδυναμικού
(- mV) 1 200 - 250 250 - 300 300 - 400 < 400

3.5
Μετρήσεις ηλεκτρικής
αντίστασης σκυροδέματος
(ΚOhm cm)

2 > 20 10 - 20 5 - 10 < 5

3.6 Μετρήσεις γραμμικής
πόλωσης (μΑ/cm2) 2 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1,0 > 1,0

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται ο δείκτης SCI ως εξής:

= (1x1)+(1x0.5)+(1x1.5)+(1x1)+(1x2)+(2x1.5)+(2x2)+(3x1.5)+(2x1)+
+ (3x0.5)+(3x0.5)+(1x1.5) = 24

= (1x2)+(1x2)+(1x2)+(1x2)+(1x2)+(2x2)+(2x2)+(3x2)+(2x2)+(3x2)+
+ (3x2)+(1x2) = 36

CDI = 4x(24/36) = 2,64

Στην περίπτωση του παραδείγματος, η υγροσκοπική ισορροπία
(Equilibrium Moisture Content - EMC). αντιστοιχεί σε
κατηγορία έκθεσης XC3, οπότε WF = 2

SCI = (CDI+EA)/2 = (2,64+2)/2 = 2,32
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5. Ο Δείκτης Επιτελεστικότητας της Επισκευής (ΔΕΕ)
(Repair Performance Index)

Η αξιολόγηση της επιτυχίας των επεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την
διάβρωση του οπλισμού κατασκευών από σκυρόδεμα γίνεται σήμερα διεθνώς με τον
ημιεμπειρικό Δείκτη Επιτελεστικότητας της Επισκευής (Repair Performance Indicator, RPI), ο
οποίος προσδιορίζεται με βάση την σχέση:

(3)

όπου:

PI επιμέρους δείκτες επίδοσης (Performance Indicators)

Impi συντελεστές βαρύτητας

n o αριθμός των μετρουμένων παραμέτρων προσδιορισμού επίδοσης

Οι τιμές των PI και Impi για τις επιμέρους χαρακτηριστικές επιδόσεις μιας επισκευής δίδονται στον
ακόλουθο Πίνακα 5.

Πίνακας 5 Επιμέρους δείκτες επίδοσης ανά ουσιώδες χαρακτηριστικό των επισκευών των
βλαβών από διάβρωση οπλισμού

Βασικό
χαρακτηριστικό

Επί μέρους
χαρακτηριστικά

Δείκτης
βαρύτητας

Τιμή
PI

Διαβάθμιση
επίδοσης Συμβολισμός

Πρόσφυση

Εύρος ορατής ρωγμής
περιμετρικά της περιοχής
της επισκευής 0.05

4
3
2
1

> 0.4 mm
0.1 - 0.4 mm

0.05 - 0.1 mm
< 0.05 mm

Αντοχή συγκόλλησης
επισκευαστικού με το
υπόστρωμα 0.1

4
3
2
1

< 0.3 MPa
0.3 - 0.7 MPa
0.7 - 1.1 MPa

> 1.1 MPa

Διαπερατότητα

Εύρος ορατής ρωγμής
εντός του επισκευαστικού 0.1

4
3
2
1

> 0.4 mm
0.1 - 0.4 mm

0.05 - 0.1 mm
< 0.05 mm

Ρυθμός ενανθράκωσης
Σκυροδέματος πλησίον
επισκευής 0.1

4
3
2
1

> 6 mm/year 0.5

3 - 6 mm/year 0.5

1 - 3 mm/year 0.5

< 1 mm/year 0.5

Συντελεστής διάχυσης
χλωριόντων στο
σκυρόδεμα πλησίον
επισκευής

0.1

4
3
2
1

> 5 x 10 - 12 m2/s
2 - 5 x 10 - 12 m2/s

1 - 2. 5 x 10 - 12 m2/s
< 1. 5 x 10 - 12 m2/s

Συντελεστής τριχοειδούς
απορρόφησης στο
σκυρόδεμα πλησίον
επισκευής

0.07

4
3
2
1

> 0.2 mm/mm2

0.15 - 0.2 mm/mm2

0.1 - 0.15 mm/mm2

< 0.1 mm/mm2
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Βασικό
χαρακτηριστικό

Επί μέρους
χαρακτηριστικά

Δείκτης
βαρύτητας

Τιμή
PI

Διαβάθμιση
επίδοσης Συμβολισμός

Διάβρωση

Τιμή ημιδυναμικού στην
περιοχή και πλησίον της
επισκευής 0.15

4
3
2
1

> - 350 mV (SCE)
- 250 / - 350 mV(SCE)
- 100 / - 250 mV (SCE)

< - 100 mV (SCE)

Θλιπτική αντοχή
υποστρώματος 0.08

4
3
2
1

< 10 MPa
10 - 20 MPa

≈ 20
> 20 MPa

Μέτρηση ρυθμού
διάβρωσης στην περιοχή
της επισκευής και
πλησίον της επισκευής

0.15

4
3
2
1

> 10 μm/year
5 - 10 μm/year
1 - 5 μm/year
<1 μm/year

Ηλεκτρική αντίσταση στην
περιοχή της επισκευής
και πλησίον της
επισκευής

0.10

4
3
2
1

< 5 KOhm cm
5 - 10 KOhm cm

10 - 50 KOhm cm
> 50 KOhm cm

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5, ο δείκτης RPI μπορεί να λάβει τιμές από 1,00 (ΡΙ= 1 για όλα τα
κριτήρια, ευνοϊκότερη περίπτωση) έως 4,00 (ΡΙ= 4 για όλα τα κριτήρια, δυσμενέστερη περίπτωση)

Σημαντική επισήμανση:

Τιμές του δείκτη RPI μεγαλύτερες του 3,00 σημαίνουν ότι η επισκευή έχει αστοχήσει και η
παραμένουσα φέρουσα ικανότητα της κατασκευής υπολείπεται πάνω από 30% της ονομαστικής
(βλπ. εικόνα 14).

Εικόνα 14

Στατιστικός συσχετισμός Δείκτη
Επιτελεστικότητας της Επισκευής με
τον χρόνο από την επέμβαση (σημείο
0).

Ο Δείκτης Επιτελεστικότητας της Επισκευής (RPI) και ο Πίνακας 5, βάσει του οποίου υπολογίζεται,
εμπεριέχουν όλα τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία μιας
επέμβασης αποκατάστασης βλάβης.

Παράλληλα, στον Πίνακα 5 αποτυπώνεται πλήρως και η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθείται
σε μια μελέτη επισκευής προκειμένου να διασφαλισθεί η Ουσιώδης Αρχή των Επισκευών.

Στην συνέχεια αναλύονται οι τρεις ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης (απαιτήσεων):του Πίνακα 5.
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5.1. Πρόσφυση (Bond)
Βαρύτητα (ImPI) 15%

Η ομάδα αυτή αναφέρεται στην ποιότητα της επέμβασης και περιλαμβάνει τα ακόλουθα
υποκριτήρια (ΡΙ):

5.1.1. Αποκόλληση: Εύρος ρηγμάτωσης μεταξύ επισκευής και υποστρώματος
(οπτικός προσδιορισμός) -- Debonding: Crack width between repair and substrate
(visual) -- Βαρύτητα 5%, κωδικός PI1.ImPI1

Η εμφάνιση ρωγμών στα όρια της ζώνης της επισκευής είναι αποτέλεσμα της απώλειας
πρόσφυσης του επισκευαστικού υλικού με το διατηρούμενο (αρχικό) σκυρόδεμα στην
επιφάνεια του στοιχείου (εικόνα 15). Οι ρωγμές αυτές μπορούν να οφείλονται στην γωνία
απότμησης των παρειών του σαθρού σκυροδέματος (πρέπει να είναι υπό κλίση περίπου
1:1), στην ελλιπή συντήρηση του επισκευαστικού υλικού μέχρι την ωρίμανσή του και στις
τάσεις που δημιουργούνται λόγω της συρρίκνωσης του επισκευαστικού κονιάματος. Όταν οι
τάσεις που δημιουργούνται λόγω της συρρίκνωσης του επισκευαστικού υλικού δεν μπορούν
να αντισταθμιστούν από την εφελκυστική του αντοχή και την πρόσφυσή του με το
υπόστρωμα είναι αναπόφευκτη η εμφάνιση ρωγμών (εικόνα 16).

Εικόνα 15

Ρηγμάτωση στην περίμετρο
της επισκευής.

σt τάση συρρίκνωσης επισκευαστικού κονιάματος
ftR εφελκυστική αντοχή επισκευαστικού υλικού
ftC εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος
fA αντοχή σε αποκόλληση του επισκευαστικού υλικού

από το υπόστρωμα

Εικόνα 16

Μηχανισμός αστοχίας τύπου
C κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1542.
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Όταν, εκτός από τις περιμετρικές ρηγματώσεις, εμφανίζονται και εγκάρσιες επ' αυτών
(εικόνα 17), αυτό οφείλεται ή σε πλημμελή συντήρηση του επισκευαστικού υλικού είτε την
έκθεσή του σε ισχυρή ηλιακή ακτινοβολία κατά το στάδιο της ωρίμανσής του.

Επισημαίνεται ότι η συντήρηση με διαβροχή κάτω από δυνατό ήλιο ελάχιστα αντισταθμίζει
τις αυξημένες τάσεις συρρικνώσεως που δημιουργούνται υπό τις συνθήκες αυτές.

Μάλιστα δε η παρατεταμένη διαβροχή οδηγεί σε μείωση της αναπτυσσόμενης εφελκυστικής
αντοχής, πράγμα που δυσμενοποιεί το πρόβλημα.

Εικόνα 17

Ρηγμάτωση περιμετρικά
της επισκευής και
εγκάρσιες ρωγμές.

Άλλοι παράγοντες που οδηγούν σε περιμετρική ρηγμάτωση είναι η αυξημένη υγρασία ή η
μόνιμη παραμένουσα υγρασία στο υπόστρωμα (>4% κ.β.)και η μη τήρηση των
προδιαγεγραμμένων από τον παραγωγό του υλικού απαιτήσεων ανάμειξης.

5.1.2. Πρόσφυση μεταξύ επισκευαστικού και υποστρώματος -- Bond to substrate --
Βαρύτητα 10%, κωδικός PI2.ImPI2

Η πρόσφυση, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM C1583, δημιουργείται από φαινόμενα
συνοχής και συγκόλλησης. Η συνοχή αναπτύσσεται στην διεπιφάνεια του επισκευαστικού
υλικού με το υπόστρωμα (επίπεδο συνοχής) και η συγκόλληση στην ζώνη επαφής του
επισκευαστικού υλικού με το υπόστρωμα(εικόνες 18 και 19).

Εικόνα 18

Σχηματική παράσταση του
μηχανισμού της πρόσφυσης μεταξύ
επισκευαστικού υλικού και
υποστρώματος.
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Εικόνα 19 Η διεπιφάνεια υποστρώματος - επισκευαστικού υλικού στο μικροσκόπιο
[De la Varga et al, 2017].

Η πρόσφυση του επισκευαστικού υλικού στο υπόστρωμα, άρα και η εξασφαλιζόμενη αντοχή
αποκόλλησης εξαρτάται από την τραχύτητα του υποστρώματος και εν μέρει από την διαβροχή,
δηλαδή από τις προεργασίες στην επιφάνεια εφαρμογής. Σε καμμιά περίπτωση δεν εξαρτάται από
το επιλεγόμενο επισκευαστικό υλικό!

Η αδρότητα της επιφανείας εφαρμογής αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας (ή αποτυχίας) της
επισκευής και πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα προσοχή κατά την εκπόνηση της μελέτης
εφαρμογής της επισκευής.

Για τον σκοπό αυτό το Διεθνές Ινστιτούτο Επισκευών Σκυροδέματος (International Concrete Repair
Institute, ICRI), έχει καταρτίσει την τυποποιημένη 10βάθμια κλίμακα αδρότητας επιφανειών
σηυροδέματος (Standardised Concrete Surface Profiles) που παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα .
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Εικόνα 20 Η 10βάθμια κλίμακα αδρότητας υποστρώματος του ICRI.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι, ανεξαρτήτως της κοκκομετρικής διαβάθμισης του επισκευαστικού
υλικού, η αδρότητα του υποστρώματος πρέπει να είναι CSP 5 και άνω. Η εφαρμογή
γέφυρας πρόσφυσης (primer) στο υπόστρωμα δεν αντισταθμίζει την απαίτηση αδρότητας
της επιφανείας του.

Επισημαίνεται επίσης ότι η έλλειψη επαρκούς υγρασίας στο υπόστρωμα οδηγεί σε
σημαντική μείωση της πρόσφυσης.

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι κορεσμένο, αλλά χωρίς παραμένον επιφανειακό νερό. Η
κατάσταση αυτή του υποστρώματος στην Αγγλική αναφέρεται ως “Saturated Surface Dried”
(SSD).

Εάν δεν εξασφαλιστούν συνθήκες SSD επέρχεται μείωση της πρόσφυσης, ακόμη και σε
ποσοστό άνω του 50%, με αποτέλεσμα να μην ισχύει η βασική ανισότητα της εικόνας 16 και
η επισκευή να αστοχεί. Η εξασφάλιση συνθηκών SSD όταν το σκυρόδεμα του
υποστρώματος είναι υψηλής απορροφητικότητας ή εμφανίζει υψηλό πορώδες καθώς και
όταν οι εργασίες εκτελούνται υπό δυνατό ήλιο, απαιτεί την λήψη ειδικών μέτρων.
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Η πιο συνήθης πρακτική είναι οι διαδοχικοί ψεκασμοί της επιφάνειας με νερό με χρήση
ψεκαστικού δοχείου.

Η διαδικασία ξεκινάει με ψεκασμό της επιφανείας του υποστρώματος μέχρι κορεσμού. Κατά
τον ψεκασμό η απόχρωση του σκυροδέματος σκουραίνει. Διακόπτεται ο ψεκασμός και το
σκυρόδεμα αρχίζει να αποκτά την αρχική του απόχρωση. Εάν η μεταβολή αυτή
πραγματοποιηθεί σε λιγότερο από 5 λεπτά, επαναλαμβάνεται ο ψεκασμός μέχρι να
επιτευχθεί χρόνος αλλαγής απόχρωσης μεγαλύτερος των 5 λεπτών. Στην συνέχεια
συνεχίζεται ο ψεκασμός, μέχρι το νερό να αρχίσει να ρέει στην επιφάνεια (εικ.21 και 22)..

Εικόνα 21 Αρχικός ψεκασμός νερού για τον έλεγχο απορροφητικότητας.

Εικόνα 22 Το υπόστρωμα σε κατάσταση SSD.
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Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία η αντοχή σε αποκόλληση (fA) θα μειωθεί ακόμα και
στο 50% της τιμής που δηλώνεται από τον παραγωγό (εικόνα 23).

Εικόνα 23 Σύγκριση αντοχής σε αποκόλληση δυο δοκιμίων κονιαμάτων, χωρίς την
εξασφάλιση συνθηκών SSD (δοκίμια Control) και με την εξασφάλιση αυτών
(δοκίμια SSD) [De la Varga et al, 2017].

σt τάση συρρίκνωσης επισκευαστικού κονιάματος
ftR εφελκυστική αντοχή επισκευαστικού υλικού
ftC εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος
fA αντοχή σε αποκόλληση του επισκευαστικού

υλικού από το υπόστρωμα

Εικόνα 24

Μηχανισμός αστοχίας λόγω
ανεπαρκούς πρόσφυσης

Η συνάφεια στην διεπιφάνεια επισκευαστικού υλικού και υποστρώματος, η οποία συχνά
αναφέρεται και ως αντοχή αποκόλλησης, εξαρτάται κυρίως από την κοκκομετρική διαβάθμιση των
αδρανών και τα συγκολλητικά συστατικά του επισκευαστικού υλικού.

Γενικώς τα κονιάματα πολυμερούς-τσιμέντου (polymer cement concrete, PCC) εμφανίζουν
υψηλότερη αντοχή σε αποκόλληση από τα κονιάματα μόνον τσιμέντου (cement concrete, CC), για
το ίδιο μέγεθος μέγιστου κόκκου αδρανών. Οι συνθέσεις με μέγιστο κόκκο αδρανών έως 1,2 mm
κατά κανόνα υπερτερούν των συνθέσεων με πιο χονδρόκοκκα αδρανή.
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Εικόνα 24 Επίδραση του μεγέθους του μέγιστου αδρανούς στην αντοχή αποκόλλησης (bond strength)
δειγμάτων επισκευαστικών κονιαμάτων. Τα κονιάματα διακρίνονται σε κλάσεις αντοχής R3
και R4 [Webster, et al 2012].

Η αποκόλληση του επισκευαστικού από το υπόστρωμα μπορεί να διαπιστωθεί ηχητικά με κρούσεις
σφυριού στις περιπτώσει αντοχής συγκόλλησης < 0,3 MPa (για υψηλότερες τιμές ο παραγόμενος
ήχος δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες).

Κατάλληλες για τον υπολογισμό της αντοχής σε αποκόλληση σε ολόκληρο το εύρος τιμών του
κριτηρίου ΡΙ2 είναι οι συσκευές εξόλκευσης πυρήνων κατά το Πρότυπο ASTM C1583 - Test Method
for Tensile Strength of Concrete Surfaces and the Bond Strength or Tensile Strength of Concrete
Repair and Overlay Materials by Direct Tension (εικόνα 25).

Εικόνα 25 Έλεγχος αντοχής συγκόλλησης στο εργαστήριο της SIKA Hellas.
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5.2. Διαπερατότητα (Permeability) - Βαρύτητα (ImPI) 37%
Η ομάδα αυτή κριτηρίων αναφέρεται στην αντίσταση του επισκευαστικού στην διείσδυση
βλαπτικών παραγόντων αλλά και τις αστοχίες που επηρεάζουν την διείσδυση. Περιλαμβάνει
τα ακόλουθα υποκριτήρια:

5.2.1. Ρηγμάτωση του επισκευαστικού υλικού -- Cracking in the patch material
Βαρύτητα 10%, κωδικός PI3.ImPI3
Ρηγμάτωση εντός της επισκευασμένης ζώνης εμφανίζεται όταν η εφελκυστική αντοχή του
επισκευαστικού υλικού είναι μικρότερη από την τάση συρρίκνωσης, μικρότερη από την
εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος και μικρότερη από την αντοχή αποκόλλησης του
επισκευαστικού υλικού από το σκυρόδεμα (εικόνα 26).

Εικόνα 26 Συνθήκες που οδηγούν στην εγκάρσια ρηγματώση της επισκευασμένης ζώνης.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν μη συρρικνούμενα επισκευαστικά υλικά, παρά μόνον
υλικά αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης.

Ωστόσο, στο φύλλο ιδιοτήτων των υλικών με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ EN 1504 - 3 που
διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται η τάση
συρρίκνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12617-4. Αντίθετα, στις ΗΠΑ, για να υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου της ανίσωσης της εικόνας 26, στις τιμές δήλωσης παραγωγού περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά η εφελκυστική αντοχή του κονιάματος (εικόνα 27).

Εικόνα 27 Τιμές δήλωσης επισκευαστικού SikaRepair 224 στις ΗΠΑ
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Από την ανίσωση της εικόνας 26 συνάγεται ότι η τάση συρρίκνωσης του κονιάματος πρέπει
να είναι μικρότερη από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος (εικόνα 28).

Εικόνα 28 Πίνακας εφελκυστικής αντοχής σκυροδέματος (fctm) κατά EN 1992-1-1. Στην
πραγματικότητα, οι τιμές είναι υποβιβασμένες κατά 30 - 60% λόγω προβλημάτων
που οφείλονται στην σκυροδέτηση και την συντήρηση.

Είναι προφανές ότι τα σκυροδέματα υψηλής θλιπτικής αντοχής εμφανίζουν μικρότερη
πιθανότητα αστοχίας λόγω υπέρβασης του πρώτου σκέλους της ανισότητας στην
παραπάνω εικόνα 26 (τάσεις λόγω συρρίκνωσης).

Αντίθετα σε σκυροδέματα χαμηλής θλιπτικής αντοχής, όπως τα C12/15 και C16/20, η
πιθανότητα αυξάνεται σημαντικά. Για τον λόγο αυτό, στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται να
εφαρμόζεται γέφυρα πρόσφυσης, πλέγμα ενίσχυσης, αλλά και πλήρης εγκιβωτισμός του
υφιστάμενου οπλισμού.

Συμβατότητα επισκευαστικών υλικών και υποστρώματος

Συρρίκνωση: Ο μεγάλος εχθρός των επισκευών

Εικόνα 29

Σχηματική παράσταση τάσεων συρρίκνωσης σε ζώνη
επισκευής.



Γ 27

Για την αντιστάθμιση των τάσεων συρρίκνωσης οι παραγωγοί των επισκευαστικών
κονιαμάτων ενσωματώνουν διογκωτικά συστατικά, όπως CaO ή C4A3S ή/και πολυμερείς
ουσίες (acetates, glycols, styrene) στα υψηλοτέρου κόστους κονιάματα.

Όμως τα αντισταθμιστικά αυτά συστατικά επηρεάζουν τους ρυθμούς ανάπτυξης της
θλιπτικής και της εφελκυστικής αντοχής, καθώς και της αντοχής σε αποκόλληση των
επισκευαστικών κονιαμάτων. Μάλιστα δε οι ρυθμοί αυτοί διαφοροποιούνται για τα διάφορα
συστατικά της κατηγορίας αυτής.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της εικόνας 30, στην οποία συγκρίνονται προϊόντα δυο
παραγωγών. Στο προϊόν του παραγωγού Α η διόγκωση αντιστάθμισης συμβαδίζει με την
ανάπτυξη των μηχανικών ιδιοτήτων ενώ στο προϊόν του παραγωγού Β προηγείται
σημαντικά της ανάπτυξης μηχανικών ιδιοτήτων. Και στις δύο περιπτώσεις η αντοχή σε
αποκόλληση (bond strength) αρχίζει να εμφανίζεται αφού έχουν παρέλθει 8 ώρες από την
εφαρμογή του κονιάματος.

Εικόνα 30 Χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης των επιμέρους αντοχών δύο πραγματικών
επισκευαστικών κονιαμάτων [L. Coppola, 2014].

Εικόνα 31 Χρονική εξέλιξη της ανάπτυξης των επιμέρους αντοχών τεσσάρων
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R4 [L. Coppola, 2014].
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Η ταχύτητα εκδήλωσης και το συνολικό μέγεθος της συρρίκνωσης εξαρτώνται άμεσα από τις
διαστάσεις και το σχήμα της επισκευαζόμενης περιοχής του σκυροδέματος. Η συρρίκνωση
είναι πιο έντονη στην επιφανειακή στοιβάδα της επισκευής, γιατί εκεί μειώνονται οι
δυνατότητες μερικής αντιστάθμισής της μέσω ερπυσμού (εικόνα 32).

Εικόνα 32 Μηχανισμοί συρρίκνωσης του επισκευαστικού υλικού.

Η αποκατάσταση των γεωμετρικών διαστάσεων ενός φέροντος στοιχείου που έχει υποστεί βλάβη
συνεπάγεται την "αρμονική συνύπαρξη" του σκυροδέματος του υποστρώματος, που παραμένει, με
το επισκευαστικό υλικό.

Τα δύο αυτά ετερογενή υλικά καλούνται να συμπεριφέρονται ως σύνολο, όπως το αρχικό
σκυρόδεμα, πριν την εκδήλωση της βλάβης, οφείλουν δηλαδή να είναι συμβατά ως προς την
παραμορφωσιμότητα. Εάν δεν εξασφαλισθεί η βασική αυτή απαίτηση είναι σίγουρο ότι η επισκευή
θα αστοχήσει.

Βασικά και κρίσιμα για την συμβατότητα με το υπόστρωμα χαρακτηριστικά των επισκευαστικών
υλικών είναι τα ακόλουθα (βλπ. εικόνα 3):

 Η μεταβολή όγκου (διαστάσεων) λόγω συρρίκνωσης κατά την ωρίμανση

 Ο μακροχρόνιος ερπυσμός

 Η απόκριση στα θερμοκρασιακά φορτία

 Η αντοχή στην ρηγμάτωση (δυσθραυστότητα)

 Το μέτρο ελαστικότητας (από αυτό εξαρτάται άμεσα η συμβατότητα των παραμορφώσεων).

Στην εικόνα 33 παρατηρούμε τους τέσσερις βασικούς μηχανισμούς που ελέγχουν την συμβατότητα
διαστάσεων και παραμόρφωσης.
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Εικόνα 33 Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την συμβατότητα του επισκευαστικού υλικού
με το υπόστρωμα. Οι δείκτες "ο" αφορούν το επισκευαστικό υλικό και οι δείκτες "n"
το υπόστρωμα [Emmons, 1993].

5.2.2. Ρυθμός ενανθράκωσης -- Carbonation front rate factor
Βαρύτητα 10%, κωδικός PI4.ImPI4
Οι δείκτες Pi4,5 σχετίζονται με την πιθανότητα να αστοχήσει η επισκευή λόγω του
μηχανισμού της άρχουσας ανόδου (αναλύθηκε στο κεφάλαιο Β), ο οποίος τις περισσότερες
φορές συμπαρασύρει και την ίδια την επισκευασμένη περιοχή (εικόνα 34).

Εικόνα 34 Αστοχία πλησίον της επισκευασμένης ζώνης λόγω σκυροδέματος με μικρή
αντίσταση ενανθράκωσης.
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5.2.3. Συντελεστής διάχυσης χλωριόντων -- Chloride ion diffusion coefficient
Βαρύτητα 10%, κωδικός PI5.ImPI5

Όλα τα επισκευαστικά κονιάματα, R3 και R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 χαρακτηρίζονται
από υψηλή αντίσταση έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων.

5.2.4. Εισρόφηση νερού -- Water absorption or sorptivity
Βαρύτητα 7%, κωδικός PI6.ImPI6

Ο δείκτης Pi6 σχετίζεται με την πιθανότητα τροφοδοσίας του οπλισμού γύρω από την ζώνη
της επισκευής με υγρασία σε υγρή φάση, που οδηγεί στην αύξηση του ρυθμού παραγωγής
οξειδίων.

Στην περίπτωση ανερχόμενης υγρασίας, τυχόν επισκευή με κονίαμα υψηλής αντίστασης
στην τριχοειδή απορρόφηση θα επιφέρει ακόμα και υψομετρική αύξηση της παραμένουσας
υγρασίας στην περιοχή γειτονικά της επισκευασμένης ζώνης (εικόνα 35, Emmons et al,
1993)].

Ο μηχανισμός αυτός εμπίπτει στο φαινόμενο της άρχουσας ανόδου και είναι εξαιρετικά
επικίνδυνος στην περίπτωση προσβολής από χλωριόντα καθώς η ανερχόμενη υγρασία μαζί
με την διαδικασία της εξάτμισης αυξάνει την συγκέντρωσή τους σε υψηλότερη στάθμη από
αυτή της επισκευής.

Εικόνα 35 Άρχουσα άνοδος λόγω τριχοειδούς απορρόφησης.

5.3. Διάβρωση (Corrosion)
Βαρύτητα (ImPI) 48%

Η ομάδα αυτή αναφέρεται σε μετρήσιμα χαρακτηριστικά των κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποκριτήρια:
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5.3.1. Ημιδυναμικό χαλύβδινου οπλισμού -- Reinforcement potential
Βαρύτητα 15%, κωδικός PI7.ImPI7

Ο δείκτης Pi7 αποτυπώνει την πιθανότητα να μην έχει σταματήσει τελείως η παραγωγή
ρεύματος διάβρωσης, τόσο στην περιοχή της επισκευής όσο και πλησίον αυτής. Στην εικόνα
36 αποτυπώνεται σχηματικά η ροή του ρεύματος διάβρωσης από την περιοχή που ενεργού
διάβρωσης (damage zone, π.χ. εκτίναξη) στην περιοχή που δεν εμφανίζει πρόβλημα
(undamaged zone).

Εικόνα 36 Σχηματική ροή ρεύματος διάβρωσης

Μετά την επισκευή περιοχής με προβλήματα ενεργού διάβρωσης, ανάλογα με την
παθολογία που οδήγησε στην έναρξη του φαινομένου, είναι αρκετά πιθανόν να εκδηλωθούν
φαινόμενα άρχουσας ανόδου.

Στην περίπτωση της επισκευής μικροκελιού ενανθράκωσης (εικόνα 37α) μπορεί να
παρατηρηθεί ακόμα και αύξηση της τιμής ημιδυναμικού σε γειτονική ζώνη. Αυτό συμβαίνει
διότι τα περισσότερα επισκευαστικά υλικά έχουν αυξημένη ηλεκτρική αντίσταση οπότε
περιορίζουν σημαντικά την μεταφορά ρεύματος (κεφάλαιο Α), ενώ ταυτόχρονα περιέχουν
συστατικά για την δημιουργία νέου φιλμ παθητικοποίησης. Με τον τρόπο αυτό τα τμήματα
των ράβδων του οπλισμού εντός της επισκευασμένης ζώνης είναι σχεδόν απομονωμένα
ηλεκτρικώς, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της πυκνότητας του ρεύματος στα τμήματα των
ιδίων ράβδων που βρίσκονται εκτός της ζώνης επισκευής.

Αντίθετα στην περίπτωση επισκευής μακροκελιού χλωριόντων (εικόνα 37β), λόγω της
μεγάλης πυκνότητας ρεύματος διάβρωσης, η περιοχή της επισκευής μετατρέπεται σε
καθοδική ζώνη με ταυτόχρονη αύξηση της πυκνότητας ρεύματος ανόδου στην γειτονική
ζώνη [εικόνα 38, Raupach, M, 1996).

Στην περίπτωση επισκευής με χρήση αναστολέα διάβρωσης ο δείκτης Pi7 δεν παρέχει
αξιόπιστη πληροφορία.

Εικόνα 37 Φαινόμενο άρχουσας ανόδου
(α) περίπτωση διάβρωσης οπλισμού από ενανθράκωση
(β) περίπτωση διάβρωσης από χλωριόντα με ή χωρίς πτώση αλκαλικότητας.
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Εικόνα 38 Αύξηση πυκνότητας ρεύματος ανόδου μετά από επισκευή

5.3.2. Θλιπτική αντοχή υποστρώματος -- Concrete substrate strength
Βαρύτητα 8%, κωδικός PI8.ImPI8

Ο δείκτης Pi8 εντάσσεται στην ομάδα των δεικτών διάβρωσης, λόγω του ότι η θλιπτική
αντοχή συναρτάται άμεσα με την ηλεκτρική αντίσταση, την διαπερατότητα (CO2, Cl - , H2O)
και την ηλεκτροχημική συμβατότητα μεταξύ υποστρώματος και επισκευαστικού υλικού.

Η επισκευή χαμηλής θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος ειδικότερα σε περιπτώσεις
ανερχόμενης υγρασίας (τριχοειδούς προσρόφησης) μεταβάλει σημαντικά τον τοπικό ρυθμό
εξάτμισης στην περιοχή της επισκευής αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το ποσοστό της
παραμένουσας υγρασίας στην γειτονική ζώνη. Επιπλέον επισκευαστικά υλικά κατηγορίας
PCC εμφανίζουν σημαντική χημική ασυμβατότητα με σκυρόδεμα χαμηλής θλιπτικής
αντοχής με αποτέλεσμα την πολύπλοκη ανακατανομή της πυκνότητας ρεύματος διάβρωσης
μεταξύ της επισκευασμένης ζώνης και της περιοχής πλησίον σε αυτή.

5.3.3. Ρυθμός διάβρωσης οπλισμού -- Reinforcement corrosion rate
Βαρύτητα 15%, κωδικός PI9.ImPI9

Ηλεκτρική αντίσταση επισκευαστικού υλικού -- Concrete cover resistivity
Βαρύτητα 10%, κωδικός PI10.ImPI10

Οι δείκτες Pi9,10, όπως και ο δείκτης Pi7 παρέχοντας κρίσιμη πληροφορία σχετικά με την
πιθανότητα η επισκευή να αστοχήσει λόγω φαινομένων άρχουσας ανόδου. Η διαφορά με
τον δείκτη Pi7 έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν να παρέχουν έγκυρη πληροφορία στην
περίπτωση χρήσης αναστολέα διάβρωσης υγρής ή αέριας φάσης.
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6. Τι δεν πρέπει να λείπει από μια Μελέτη Εφαρμογής

Είναι πλέον αυτονόητο ότι χωρίς τον πλήρη εντοπισμό και ανάλυση της παθολογίας της
κατασκευής, της έκτασης του προβλήματος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
δομήματος οι επισκευές είναι καταδικασμένες να αστοχήσουν πολύ νωρίτερα από την
προδιαγραφόμενη χρονοδιάρκεια της επέμβασης (ΧΔΕ).

Στην συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η μεθοδολογία καταγραφής και αξιολόγησης τόσο των
βλαβών που εμφανίζουν οι κατασκευές λόγω διάβρωσης του οπλισμού, όσο και των μέτρων
αποκατάστασης που λαμβάνονται και διαφόρων σεναρίων αστοχίας των επεμβάσεων.

Για την διευκόλυνση και τυποποίηση των υπολογισμών που απαιτούνται έχει συνταχθεί από
τον συγγραφέα το φύλλο EXCELL PRIcalc.xls, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ

6.1. Υπολογισμός ΔΕΕ στην περίπτωση Καθαρής Ενανθράκωσης
Η δοκός Δ11 της εικόνας 39, με κάτω οπλισμό 4Φ14 + Φ8/20, εμφανίζει εκτίναξη
επικάλυψης στην περιοχή του αριστερού κόμβου και ρηγμάτωση στον δεξιό κόμβο.

Εικόνα 39 Αποτύπωση των προβλημάτων της δικού Δ 11.

Για την αποτίμηση των προβλημάτων διάβρωσης της δοκού έγινε σειρά μετρήσεων, οι
οποίες καταχωρήθηκαν σε έντυπο με την ακόλουθη γραμμογράφηση:

Distance (cm) Απόσταση θέσης μέτρησης από το αριστερό άκρο
HC (-mV) Τιμές ημιδυναμικού
LPR (μΑ/cm2) Τιμές γραμμικής πόλωσης
Wenner (kOhm.cm) Ηλεκτρική αντίσταση του σκυροδέματος
Moisture (%) Παραμένουσα υγρασία του σκυροδέματος
Temperature (°C) Θερμοκρασία σκυροδέματος
pH Αλκαλικότητα του σκυροδέματος
CL¯ Περιεκτικότητα σε χλωριόντα ("-" : απουσία χλωριόντων)
Ø Reduction (%) Απομείωση διατομής ράβδων οπλισμού

https://www.dropbox.com/s/cm93klzoza48gyk/RPIcalc.xls?dl=1
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Εικόνα 40
Φύλλο καταγραφής
αποτελεσμάτων μετρήσεων
στην δοκό Δ 11

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ημιδυναμικού (HC) και της γραμμικής
πόλωσης (LPR) προσδιορίζονται οι ζώνες ενεργού διάβρωσης του στοιχείου Δ11 (δηλαδή οι
περιοχές με HC < - 150mV και LPR > 0,1 μΑ/cm2). Προκύπτουν δυο τέτοιες περιοχές: από
τα αριστερά προς τα δεξιά επί μήκους 135 cm και από τα δεξιά προς τα αριστερά επί
μήκους 40 cm. Κατά συνέπεια η Δ11 επιμερίζεται σε τρεις περιοχές (Α, Β, και Γ), σύμφωνα
με την εικόνα 41.

Εικόνα 41 Διαχωρισμός της δικού Δ11 σε τρεις περιοχές με βάση τον βαθμό διάβρωσης.

Για την κάθε περιοχή υπολογίζεται ιδιαίτερα ο Δείκτης Επιτελεστικότητας Επισκευής:
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 Περιοχή Α

Εικόνα 42 Η περιοχή Α εμφανίζει πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 10%. Ο Συντελεστής
Δραστικότητας Περιβάλλοντος επιλέγεται με βάση την μετρηθείσα παραμένουσα υγρασία.
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 Περιοχή Β

Εικόνα 43 Η περιοχή Β εμφανίζει πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 20%
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 Περιοχή Γ

Εικόνα 44 Η περιοχή Γ εμφανίζει πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 2%.

6.2. Υπολογισμός ΔΕΕ στην περίπτωση προσβολής από χλωριόντα
Η δοκός Δ11 της εικόνας 45, με κάτω οπλισμό 4Φ14 + Φ8/20, εμφανίζει εκτίναξη
επικάλυψης στην περιοχή του αριστερού κόμβου και ρηγμάτωση στον δεξιό κόμβο.

Εικόνα 45 Αποτύπωση των προβλημάτων της δικού α/α 11.
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Εικόνα 46
Φύλλο καταγραφής
αποτελεσμάτων μετρήσεων
στην δοκό Δ 11

Με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ημιδυναμικού (HC) και της γραμμικής
πόλωσης (LPR) προσδιορίζονται οι ζώνες ενεργού διάβρωσης του στοιχείου Δ11 (δηλαδή οι
περιοχές με HC < - 150mV και LPR > 0,1 μΑ/cm2). Προκύπτουν δυο τέτοιες περιοχές: από
τα αριστερά προς τα δεξιά επί μήκους 135 cm και από τα δεξιά προς τα αριστερά επί
μήκους 40 cm. Κατά συνέπεια η Δ11 επιμερίζεται σε τρεις περιοχές (Α, Β, και Γ), σύμφωνα
με την εικόνα 47.

Εικόνα 47 Διαχωρισμός της δικού Δ11 σε τρεις περιοχές με βάση τον βαθμό διάβρωσης.

Για την κάθε περιοχή υπολογίζεται ιδιαίτερα ο Δείκτης Επιτελεστικότητας Επισκευής:
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 Περιοχή Α

Εικόνα 48 Η περιοχή Α εμφανίζει πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤35%
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 Περιοχή Β

Εικόνα 49 Η περιοχή Β εμφανίζει πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 50%.
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 Περιοχή Γ

Εικόνα 50 Η περιοχή Γ εμφανίζει πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 30%.

6.3. Εφαρμογή των Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 στην
περίπτωση Καθαρής Ενανθράκωσης
Οι Αρχές και οι Μέθοδοι που καθορίζονται και αναλύονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504
αποτελούν άριστο μεθοδολογικό εργαλείο για την εκπόνηση και τεκμηρίωση μιας μελέτης
εφαρμογής, δηλαδή την επιλογή των υλικών και των διαδικασιών εφαρμογής τους, αλλά και
την διασφάλιση της προδιαγραφόμενης ΧΔΕ.

Θα εξεταστεί στην συνέχεια πως αντιμετωπίζεται η παθολογία της Δοκού Δ11 που
αποτιμήθηκε στην παραπάνω παράγραφο 6.1 βάσει του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, χρησιμοποιώντας
το ίδιο φύλλο EXCELL. Ας δούμε λοιπόν τι τιμή θα έχει ο δείκτης RPI μετά την επέμβαση.
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 Παθολογία της περιοχής Α της δοκού Δ11 (εικόνα 42)

Στην περίπτωση της καθαρής ενανθράκωσης έχουν εφαρμογή οι Αρχές 7, 8 και 11 του προτύπου
και ειδικότερα οι μέθοδοι:

 M7.2 Αντικατάσταση ενανθρακωμένου/βλαμμένου σκυροδέματος -- Replacement of
carbonated or polluted concrete in covers

 M8.1 Περιορισμός παραμένουσας υγρασίας μέσω προστασίας της επιφάνειας -- Limitation
of moisture in concrete by surface protection

 M11.3 Χρήση αναστολέων διάβρωσης -- Use of corrosion inhibitors for repair

Αναλύονται στην συνέχεια οι επεμβάσεις κατά τα ανωτέρω ανά κωδικό βλάβης και οι
επιπτώσεις τους στις τιμές των υποκριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα με τον Πίνακα 5.
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 Κωδικός βλάβης 2.4
Εφαρμόζεται πιστοποιημένο επισκευαστικό κονίαμα με σήμανση CE που καλύπτει πλήρως τον
οπλισμό. Δεν υπάρχουν πλέον ρηγματώσεις στην επικάλυψη ενώ η τριχοειδής απορρόφηση ενός
πιστοποιημένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13057 οφείλει να είναι ≤ 0,5 kg /m2.h1/2.

Ως εκ τούτου η αρχική διαβάθμιση > 5,5% μειώνεται σε 3 - 3,5% που είναι η αντιπροσωπευτική τιμή
για την κλάση έκθεσης XC1 (εικόνα 51).

Εικόνα 51 Δήλωση επίδοσης επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 3.

 Κωδικός βλάβης 2.6
Τα επισκευαστικά κονιάματα είναι υψηλής αλκαλικότητας, και συνήθως έχουν pH>12.0. Επειδή δεν
υπάρχει η υποχρέωση αναφοράς της τιμής pH στην Δήλωση Επίδοσης των κονιαμάτων με
σήμανση CE στην θέση του υποκριτηρίου 2.6 θα τεθεί τιμή "-", δηλαδή θα αγνοηθεί η κλάση
ενανθράκωσης..

 Κωδικός βλάβης 2.7
Μετά την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι
πλέον > 20 MPa, ακόμη και στην περίπτωση χρήσεως κονιάματος κλάσης R2 κατά ΕΛΟΤ EN
12190. Η αναφορά της θλιπτικής αντοχής είναι υποχρεωτική στην Δήλωση Επίδοσης
κονιάματος που φέρει σήμανση CE (εικόνα 51).

 Κωδικός βλάβης 2.8
Με την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος επισκευής δεν υπάρχουν πλέον
ρηγματώσεις με παραμένουσα υγρασία. Το θέμα έχει αναλυθεί στο Μέρος Α του παρόντος.

 Κωδικός βλάβης 2.9
Με την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος παύει να εμφανίζεται απόπλυση
τσιμεντοπολτού.

 Κωδικός βλάβης 2.10
Μετά την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος δεν εμφανίζονται ρωγμές στην επικάλυψη
λόγω διάβρωσης του οπλισμού, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο ρυθμός διάβρωσης έχει
πλήρως ανασταλεί.
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 Κωδικός βλάβης 2.11
Μετά την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος παύει η αποτίναξη επικάλυψης, υπό την
προϋπόθεση βέβαια ότι ο ρυθμός διάβρωσης έχει πλήρως ανασταλεί.

 Κωδικός βλάβης 3.4
Η τιμή του ημιδυναμικού μετά την εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος είναι κατά κανόνα
ηλεκτροθετικότερη.

 Κωδικός βλάβης 3.5
Η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης των επισκευαστικών κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12696 είναι
μεγαλύτερη των 20 kΩ cm, ενώ τιμές > 40 kΩ cm είναι αρκετά συνήθεις ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ας
σημειωθεί ότι υπάρχουν και κονιάματα χαμηλής ηλεκτρικής αντίστασης. Η αναφορά της ηλεκτρικής
αντίστασης δεν είναι υποχρεωτική στην Δήλωση Επίδοσης κονιάματος που φέρει σήμανση CE.

 Κωδικός βλάβης 3.6
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει πρότυπο ελέγχου των επιδόσεων των αναστολέων διάβρωσης στον
περιορισμό του ρυθμού διάβρωσης (Μέθοδος 11.3 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504), ούτε των επαλειφομένων
γεφυρών πρόσφυσης που εμπεριέχουν αναστολέα διάβρωσης ανόδου, καθόδου ή μεικτού τύπου
(Μέθοδος 7.3 "Εφαρμογή προστατευτικής στρώσης στον οπλισμό").

Στις Δηλώσεις Επίδοσης των προϊόντων αυτών γίνεται κατά κανόνα αναφορά στην προστασία
από διάβρωση και όχι στην αναστολή υφιστάμενης διάβρωσης (εικόνα 52) .

Εικόνα 52 Δηλωθείσα επίδοση γέφυρας πρόσφυσης με αναστολέα διάβρωσης.

Εικόνα 53 Το πρότυπο αναφέρεται στην προστασία οπλισμού από διάβρωση και όχι στην αναστολή
διάβρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Οι νέες τιμές των υποκριτηρίων αξιολόγησης του πίνακα 5, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,
καταχωρούνται στο φύλλο EXCELL, το οποίο υπολογίζει αυτόματα την νέα τιμή του δείκτη RPI:.

 Η περιοχή Α της δοκού Δ11 μετά τις επεμβάσεις

Εικόνα 54 Με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων του ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, η περιοχή A εμφανίζει
πλέον πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 1%.

Με το ίδιο φύλλο EXCELL μπορούν εύκολα να εξετασθούν και διάφορα σενάρια αστοχίας.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η επιτυχία της επισκευής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
προετοιμασία (αδροποίηση) του υποστρώματος και την ορθή επιλογή επισκευαστικού υλικού.

Τι αλλαγές επιφέρει στην επιτελεστικότητα της επισκευής (δείκτης RPI) η εμφάνιση ρηγματώσεων
στην περιοχή της επισκευής; Δεν έχουμε παρά να αλλάξουμε την τιμή του υποκριτηρίου 2.2 (εύρος
στατικών ρωγμών σε mm) από "-", στην εικόνα 54 σε "0,01 … 0,1". Η δημιουργία ρωγμών στην
περιοχή της επισκευής θα επιφέρει αρχικά ανεπαίσθητη αλλαγή του ΔΕΕ (εικόνα 55).
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Εικόνα 55 Αλλαγή της τιμής SCI από 0,63 (εικόνα 51) σε 1,11. Η τιμή RPI παραμένει αναλλοίωτη
παρότι η περιοχή της επισκευής παρουσιάζει τώρα τριχοειδείς ρωγμές.

Όμως η ύπαρξη τριχοειδών ρωγμών θα οδηγήσει σύντομα στην διείσδυση υγρασίας στην περιοχή
του οπλισμού, η οποία θα επιφέρει την επανέναρξη της διάβρωσης λόγω ενανθράκωσης.

Αυτό σημαίνει ότι το υποκριτήριο 2.10 μεταβάλλεται σε "ελαφρά διάβρωση" (light rust), ενώ
μεταβάλλονται και τα υποκριτήρια των βλαβών του οπλισμού της εικόνας 55:

- υποκριτήριο 3.1 : μεταβολή από "-" σε "< 2"

- υποκριτήριο 3.2: μεταβολή από "-" σε "<2"

- υποκριτήριο 3.4: μεταβολή από "< 250" σε "250 … 300"

- υποκριτήριο 3.6: μεταβολή από "-" σε "0,1 … 0,3"

Με τις αλλαγές αυτές προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:
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Εικόνα 56 Επιπτώσεις της σταδιακής επανέναρξης διάβρωσης του οπλισμού .

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την ροή των παραπάνω σεναρίων είναι ότι στην περίπτωση
της καθαρής ενανθράκωσης, που είναι αρκετά απλή, μπορούν να γίνουν "ανεκτές" περιορισμένες
αστοχίες για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντίθετα στην περίπτωση προσβολής από
χλωριόντα η αστοχία μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε σημαντική υποβάθμιση της κατασκευής.

6.4. Εφαρμογή των Αρχών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 σε
περίπτωση συνδυασμού ενανθράκωσης και προσβολής
από χλωριόντα

Στην περίπτωση της συνδυασμού ενανθράκωσης και προσβολής από χλωριόντα έχουν εφαρμογή
οι Αρχές 7, 8 και 10 του προτύπου και ειδικότερα οι μέθοδοι:

 M7.2 Αντικατάσταση ενανθρακωμένου/βλαμμένου σκυροδέματος -- Replacement of
carbonated or polluted concrete in covers

 M7.5 Ηλεκτροχημική εξαγωγή χλωριόντων -- Electrochemical chloride extraction
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 M8.1 Περιορισμός παραμένουσας υγρασίας μέσω προστασίας της επιφάνειας -- Limitation
of moisture in concrete by surface protection

 M10.1a Παθητική καθοδική προστασία -- Passive cathodic protection .
Από τις μεθόδους αυτές, η Μ7.5 είναι χρονοβόρος (4 - 8 εβδομάδες) και εφαρμόζεται όταν η
συγκέντρωση των χλωριόντων είναι χαμηλή και η διείσδυσή τους δεν έχει προχωρήσει σε μεγάλο
βάθος. Συνήθως βρίσκει εφαρμογή σε προεντεταμένες (προ και μετά) γέφυρες. (εικόνα 57)

Εικόνα 57 Η συνδεσμολογία εξαγωγής χλωριόντων από το σκυρόδεμα.

Η παθητική καθοδική προστασία έγκειται στην τοποθέτηση ανοδίων μετάλλου ηλεκτρο -
αρνητικότερου του χάλυβα οπλισμού, όπως μαγνήσιο, αλουμίνιο και ψευδάργυρος. Η μέθοδος 10.1
θεωρείται η πλέον ασφαλής για την περίπτωση χλωριόντων.

Με την εφαρμογή επισκευαστικού κονιάματος και παθητικής καθοδικής προστασίας οι τιμές των
υποκριτηρίων για την περιοχή Γ της δοκού Δ11 μεταβάλλονται ως εξής:

Πριν από την
επέμβαση

Μετά την
επέμβαση
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 Πριν από την επέμβαση

Εικόνα 58 Η περιοχή Γ εμφανίζει πλέον πιθανότητα μη ανάκτησης επιτελεστικότητας ≤ 2%.
Στο σενάριο αυτό της επισκευής έχει ληφθεί υπόψη απώλεια διατομής οπλισμού > 10%
(κωδικοί βλάβης 3.1 και 3.2), χωρίς υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα
οπλισμού και ταυτόχρονα και χωρίς υπέρβαση του ορίου των επιτρεπτών εξαχνώσεων
(pitting corrosion) που καθορίζεται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού
Σκυροδέματος (ΚΤΧ-2008).
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Εάν μετά την ως άνω επισκευή εμφανισθούν τριχοειδείς ρωγμές, η κατασκευή επανεντάσσεται στην
κατηγορία έκθεσης XS1, οπότε επέρχεται σημαντική μείωση της επιτελεστικότητας της επισκευής
(δείκτης RPI), σύμφωνα με την ακόλουθη ροή του φύλλου EXCELL:

Εικόνα 59 Με την εμφάνιση τριχοειδών ρωγμών στην περιοχή της επισκευής, η επιτελεστικότητά της
μειώνεται κατακόρυφα !!
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