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Πρόλογος Κεφαλαίου Β 

Στο κεφάλαιο αυτό παρέχονται οδηγίες για τις διαδικασίες εντοπισµού και εκτίµησης των 
προβληµάτων ενεργού διάβρωσης του οπλισµού που προβλέπονται από τα σχετικά 
κανονιστικά κείµενα και πρέπει κατ' ελάχιστον να εφαρµόζονται στην πράξη, από όλους όσους 
ασχολούνται µε τις επισκευαστικές επεµβάσεις. 

Για την διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων και ελέγχων απαιτείται κάποιος ελάχιστος 
εξοπλισµός (συσκευές, όργανα, λογισµικά), που όµως είναι προσιτού κόστους. 'Άλλωστε 
καµιά δουλειά δεν γίνεται χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία!   

Οι απαιτούµενες διαδικασίες για την ορθή προσέγγιση και αντιµετώπιση των προβληµάτων 
της διάβρωσης του οπλισµού του σκυροδέµατος, φαίνονται ενδεχοµένως πολύπλοκες και 
επίπονες. 

Όµως πρόκειται για ένα από τα βασικότερα αίτια υποβάθµισης της φέρουσας ικανότητας των 
κατασκευών και επιβάλλεται ανάλογη αντιµετώπιση από όλους τους εµπλεκοµένους. 
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 1.  ∆ιάβρωση οπλισµού λόγω ενανθράκωσης τσιµεντοπολτού  

1.1 Εντοπισµός και δειγµατοληψία ενανθράκωσης σκυροδέµατος  

 

Όταν εντοπίζεται βλάβη όπως αυτή της διπλανής 
εικόνας, δεν πρέπει  η  δειγµατοληψία και ο έλεγχος 
της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος να 
πραγµατοποιούνται στην θέση της βλάβης. 

Είναι από τα συνηθέστερα σφάλµατα που γίνονται 
στην πράξη και κατά κανόνα οδηγούν σε λανθασµένα 
συµπεράσµατα!   

∆εν επιτρέπεται δειγµατοληψία σε περιοχές που έχουν 
εµφανίσει εκτίναξη, η δε θραύση των πυρήνων στο 
εργαστήριο πρέπει να γίνεται σε εφτά, το πολύ, ηµέρες 
από την λήψη τους.  

 

Εικόνα 1    

Εκτίναξη σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης 

Επισηµαίνονται στην συνέχεια χαρακτηριστικές περιπτώσεις σφαλµάτων κατά την µέτρηση της 
ενανθράκωσης (εικόνες 2α, 2β). 

 

Εικόνα 2α 

� Απαγορεύεται ο ψεκασµός του δείκτη 
αλκαλικότητας µέσα  στο διάτρηµα. 
Οδηγεί σε αλλοίωση του δείγµατος 
λόγω ανεξέλεγκτης διαβροχής του 
από τον δείκτη 

� Απαγορεύεται η δειγµατοληψία σε 
απόσταση < 25 cm από θέσεις που 
εµφανίζουν εκτίναξη. 

 

Εικόνα 2β  

� Απαγορεύεται ο ψεκασµός δείκτη 
αλκαλικότητας στην περιοχή που 
εµφανίζει εκτίναξη.  

� Η επιφάνεια εκτίναξης δεν αποτελεί 
νέα επιφάνεια! 



B 2 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14630, η δειγµατοληψία για την εκτίµηση του βάθους 
ενανθράκωσης διενεργείται υποχρεωτικά σε δείγµα σκυροδέµατος, χωρίς ρωγµές εκτίναξης (υγιές), 
που έχει αποκοπεί πρόσφατα (freshly removed and sound concrete sample).   

 

Εικόνα 3   

∆είγµα µε εσωτερική ρωγµή, η οποία 
προέρχεται από τάσεις εκτίναξης 
λόγω της παραγωγής οξειδίων. 

Εδώ η διάδοση της ενανθράκωσης 
έχει επηρεασθεί από τις ρωγµές 
εκτίναξης, που έχουν δηµιουργηθεί 
πριν από αρκετό καιρό. 

Το δείγµα αυτό εµφανίζει, όπως έχει 
επικρατήσει να λέγεται, "ενδογενή  
µόλυνση" (contamination), δηλαδή 
τοπικές διαφοροποιήσεις της 
ενανθράκωσης.  

Ο συνυπολογισµός µετρήσεων από δοκίµια όπως αυτό της εικόνας 3 επηρεάζει σηµαντικά το 
προκύπτον µέσο βάθος ενανθράκωσης στην εξεταζόµενη κατασκευή και κατά κανόνα πρέπει να 
εξαιρούνται. Σε περιπτώσεις βέβαια γενικευµένης εκτίναξης (άνω του 30% της επιφάνειας) δεν 
ισχύει τέτοιος περιορισµός. 

Στην εικόνα 4 φαίνεται η  επίδραση των ρηγµατώσεων λόγω διάβρωσης του οπλισµού στο βάθος 
της ενανθράκωσης. Ενώ στην επιφάνεια το βάθος της είναι 23,7 mm, στην περιοχή της ρωγµής 
υπερβαίνει τα 92,0 mm. Προφανώς ο χρόνος έκθεσης είναι κοινός. Το φαινόµενο αποτυπώνει την 
επίδραση της ελεύθερης επιφάνειας και των χηµικών διεργασιών ανάλωσης των ιόντων Ca++. 

 

Εικόνα 4 

Επίδραση ρωγµών στο βάθος 
ενανθράκωσης. 
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Κατ' ελάχιστον απαιτούνται 5 µετρήσεις αλκαλικότητας στην περιοχή που εµφανίζεται η εκτίναξη για 
την εκτίµηση του µέσου όρου και της τυπικής απόκλισης. Στην περίπτωση λήψης µικροπυρήνων, η 
διάµετρος αποκοπής κυµαίνεται µεταξύ 12 mm και 50 mm. Το βάθος αποκοπής θα πρέπει να είναι  
2-3 φορές το πάχος επικάλυψης (εικόνα 5). 

 

Εικόνα 5    Συσκευή Hilti DD-BI HWC για λήψη µικροπυρήνων.  

∆ειγµατοληψία µπορεί να γίνει και µέσω διάτρησης Φ8-Φ10 mm, µε προσαρµογή συλλέκτη υλικών 
στο κοπτικό του δραπάνου (εικόνα 6). Με την µέθοδο αυτή η διατάραξη της δοµής του στοιχείου 
ελαχιστοποιείται. Μετά την δειγµατοληψία οι οπές σφραγίζονται µε εισπίεση µαστίχης. 

 

Εικόνα 6    ∆ειγµατοσυλλέκτης της εταιρείας Carbontest. 

1.2  Μετρήσεις βάθους ενανθράκωσης σκυροδέµατος   

Η χρήση διαλύµατος φαινολοφθαλεΐνης (C20H14O4) είναι εδώ και δεκαετίες ο πλέον διαδεδοµένος 
τρόπος εντοπισµού του βάθους ενανθράκωσης του σκυροδέµατος. Το διάλυµα αποτελείται από 
αιθανόλη ή 70% αιθανόλη + 30% απιονισµένο νερό και φαινολοφθαλεΐνη σε αναλογία 1%. 

Το χρώµα του διαλύµατος αλλάζει όταν το pH βρίσκεται µεταξύ 8 και 10. ∆οθέντος όµως ότι το 
σκυρόδεµα παύει να παρέχει προστασία στο χάλυβα οπλισµού υπό συνθήκες pH ≈ 9,5  και για 
χάλυβες κατηγορίας St I όταν το  pH είναι ≈ 8,5, η περιοχή αλλαγής χρώµατος του δείκτη δεν 
προσδιορίζει σαφώς το κρίσιµο όριο αλκαλικότητας για τον οπλισµό. Σχετικό πρότυπο είναι το 
Αµερικανικό ASTM F 710-05. 
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Εικόνα 7 

Η χρωµατική αλλαγή του δείκτη 
φαινολοφθαλεΐνης.  

Εντάσσεται στους "δείκτες µικρού εύρους", 
αυτούς δηλαδή που εµφανίζουν  χρωµατική 
µετάπτωση για εύρος pH < 2 βαθµίδων 

 

Εικόνα 8 Σύγκριση της χρωµατικής µετάπτωσης της φαινολοφθαλεΐνης µε τιµές pH που έχουν 
µετρηθεί ηλεκτρονικά. 

Η χρωµατική µετάπτωση της φαινολεφθαλεϊνης επηρεάζεται από τον τύπου του τσιµέντου, την 
θερµοκρασία και την χηµική σύσταση των αδρανών. Η σταδιακή ανάλωση του Ca οδηγεί σε αποχρώσεις 
του ροζ ή τοπικό µείγµα αποχρώσεων. Γενικά για τιµές pH µικρότερες του 10  προκύπτει ροζ απόχρωση, 
ενώ για  µεγαλύτερες τιµές φούξια απόχρωση.  

Επισηµαίνεται ότι φαινολοφθαλεΐνη κατατάσσεται ως προς την χηµική επικινδυνότητα, βάσει του 
κανονισµού 1272/2008/ΕΕ, στις κατηγορίες T: τοξική (toxic), Xn: επιβλαβής (harmful) και R68: 
ενδεχοµένως επιφέρει µη αναστρέψιµα αποτελέσµατα (possible risk of irreversible effects) και ως εκ 
τούτου η χρήση της πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.. 

Ένας άλλος ευρέως χρησιµοποιούµενος δείκτης είναι η κουρκουµίνη (C21H20O6), φυσική χρωστική ουσία, 
σε αναλογία 0,5% σε διάλυµα αιθανόλης. Παρουσιάζει χρωµατική µετάπτωση στο ίδιο εύρος pH µε την 
φαινολοφθαλεΐνη. Για pH > 10 εµφανίζει έντονο πορτοκαλί/καφέ χρώµα, το οποίο γίνεται  ανοικτό κίτρινο 
για τιµές pH < 8,4 [Chinchón-Payá, 2016].  

 

Εικόνα 9    Χρωµατική σύγκριση δεικτών κουρκουµίνης 0,5% και φαινολοφθαλεΐνης 0,1%. 
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Μια άλλη κατηγορία δεικτών είναι οι λεγόµενοι δείκτες 
ουράνιου τόξου. ∆ιακρίνονται σε δύο κατηγορίες 
ευαισθησίας, βήµατος pH = 1 και  pH = 2. ∆ιατίθενται σε 
υγρή µορφή (ψεκασµού), στερεή (µολύβια) και σε 
ταινίες (strips), εντάσσονται στους λεγόµενους δείκτες 
µεγάλου εύρους και  παρέχουν περισσότερες πληρο-
φορίες από τους δείκτες µικρού εύρους.  

Επισηµαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να διαπι-
στωθεί εάν η πτώση της αλκαλικότητας οφείλεται 
αποκλειστικά σε ενανθράκωση ή σε συνδυασµό µε 
χηµική προσβολή. Τιµές pH ≤ 8,2 σηµαίνουν χηµική 
προσβολή από άλλο αίτιο (εικόνες 11β, 11γ).  

 

Εικόνα 10 

∆είκτης ουράνιου τόξου υγρής µορφής, βήµατος pH = 2,  
της εταιρίας Germann  
 

 

Εικόνα 11α 

Χρωµατικός δείκτης ουράνιου 
τόξου σε µορφή µολυβιού, 
βήµατος pH =1, της εταιρίας 
MicroEssentiallab. 

 

Εικόνα 11β 

Εφαρµογή σε µικροπυρήνα 
χρωµατικού δείκτη ουράνιου 
τόξου βήµατος pH=1 σε µορφή 
µολυβιού της εταιρίας 
MicroEssentiallab.. 

 

Εικόνα 11γ 

Εφαρµογή χρωµατικού δείκτη 
ουράνιου τόξου σε µορφή 
µολυβιού σε δοκό. 
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Για µετρήσεις υψηλής ακριβείας υπάρχουν 
σήµερα φορητοί ηλεκτρονικοί µετρητές, 
γνωστοί ως Flat Surface Electrode Meters.  

Τοποθετούνται στην επιφάνεια στοιχείων από 
σκυρόδεµα (πρέπει να είναι σχετικά οµαλή), 
αλλά και σε πυρήνες Φ > 60 mm ή δίσκους. 
Καλύπτουν ολόκληρη την κλίµακα pH (0 - 14) 
µε ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων! 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12  

Μέτρηση αλκαλικότητας µε την συσκευή pH 150C 
της εταιρίας ExTech. 

 

 

1.3 Οδηγίες χρήσης δεικτών υγρής µορφής 

 

Εικόνα 13 

Ο δείκτης δεν πρέπει να εφαρµόζεται µε 
ψεκασµό, αλλά µε σταγονόµετρο (πιπέτα) 
των 2-3 ml. Ο ψεκασµός δεν ελέγχεται 
εύκολα και οδηγεί συχνά  σε κορεσµό της 
επιφάνειας του στοιχείου από τον δείκτη που 
επιφέρει αλλοίωση των αποτελεσµάτων.   

 

 

Εικόνα 14 

Μόλυνση δείγµατος από 
υπερβολικό ψεκασµό υγρού δείκτη 
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Στους πυρήνες και µικροπυρήνες  µπορούν να γίνουν µέχρι και 4 ανεξάρτητες µετρήσεις. Σηµειώνεται ότι 
στον ίδιο πυρήνα µπορεί να παρατηρηθεί διαφορά βάθους προσβολής πάνω από 5 mm (εικόνα 15).   

 

Εικόνα 15  ∆ιαφορές βάθους προσβολής σε πυρήνα, που υπερβαίνουν τα  > 5 mm   

 

Εικόνα 16 Μέτρηση αλκαλικότητας µε υγρό δείκτη σε δειγµατολήπτη της Carbontest. Η έγχυση 
του δείκτη γίνεται µε σταγονόµετρο από την σχισµή που υπάρχει στο τοίχωµα του 
σωλήνα. Το υλικό που συγκεντρώνεται στον δειγµατολήπτη µπορεί να εξετασθεί και 
µε δείκτες ουράνιου τόξου.    

1.4 Οι ιδιαιτερότητες των ακµών 

Πολύ συχνά η εκτίναξη του σκυροδέµατος λόγω ενανθράκωσης και η διάβρωση του οπλισµού  
εµφανίζονται στις ακµές των στοιχείων. Κατ' απλούστευση, οι διεργασίες που οδηγούν στο 
φαινόµενο (είναι αρκετά σύνθετες) έχουν ως εξής: 

Ο µηχανισµός της ενανθράκωσης γενικώς διέπεται από τον δεύτερο νόµο του Fick (φαινόµενα 
µεταφοράς/διάχυσης), σύµφωνα µε τον οποίο µια χηµική ένωση διαχέεται προς την κατεύθυνση 
που µειώνεται η συγκέντρωσή της, ενώ ο ρυθµός της διάχυσης είναι ανάλογος της διαφοράς των 
συγκεντρώσεων. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 17, η συγκέντρωση του CO2 στις ακµές είναι 
µεγαλύτερη από ότι στις παρειές του στοιχείου. Οι διακεκοµµένες γραµµές δείχνουν την εξέλιξη της 
ενανθράκωσης µε την πάροδο του χρόνου, η οποία προχωρά ταχύτερα στην περιοχή των ακµών.  

Πρέπει ως εκ τούτου να γίνονται µετρήσεις βάθους ενανθράκωσης και στις ακµές των στοιχείων. 
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Εικόνα 17 Η επίδραση της γεωµετρίας των ακµών στον ρυθµό ενανθράκωσης 

1.5 Χαρακτηριστικά της διάβρωσης του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης  

Οι διεργασίες διάβρωσης του οπλισµού ξεκινούν όταν η αλκαλικότητα του σκυροδέµατος που τον 
περιβάλλει, δηλαδή του υµενίου προστασίας, φθάσει σε τιµές pH µικρότερες από 9,5. Τότε  ο 
ρυθµός τροφοδοσίας του υµενίου προστασίας µε ενεργά συστατικά του τσιµεντοπολτού 
ελαχιστοποιείται. Ωστόσο, ο µηχανισµός της διάβρωσης µπορεί να ενεργοποιηθεί και υπό 
υψηλότερες τιµές pH, ακόµη και 12,5, στις περιοχές του οπλισµού που εµπεριέχουν εγκλείσµατα και 
άλλες "ακαθαρσίες"» που εκ φύσεως υπάρχουν στην επιφάνεια και στην εσωτερική κρυσταλλική 
δοµή του χάλυβα. 

Η διάβρωση του οπλισµού στην περίπτωση της ενανθράκωσης είναι σχεδόν οµοιόµορφη και 
πραγµατοποιείται µε σηµαντικά µικρότερη ένταση ρεύµατος διάβρωσης (ρυθµός απώλειας διατοµής 
στην µονάδα του χρόνου) σε σχέση µε την προσβολή από χλωριόντα, δραστικά χηµικά και 
βιολογικούς παράγοντες (µικροβιακή διάβρωση). Ο αριθµός των ανόδων (σηµεία που αναλώνεται ο 
χάλυβας) είναι περίπου ο ίδιος µε τον αριθµό των καθόδων (σηµεία που αναλώνεται οξυγόνο και 
παράγονται οξείδια), η δε απόσταση µεταξύ τους είναι ελάχιστη. Ως εκ τούτου, η απώλεια χάλυβα 
είναι αρκετά οµοιόµορφη κατά µήκος του τµήµατος της ράβδου που έχει προσβληθεί, ανεξάρτητα 
τυχόν τοπικών διαφοροποιήσεων της υγρασίας των πόρων του σκυροδέµατα, οπότε δεν 
παρατηρούνται σηµαντικές συγκεντρώσεις εσωτερικών τάσεων.   

Γενικώς θεωρείται ότι οι διεργασίες διάβρωσης του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης ξεκινούν όταν η 
πτώση της αλκαλικότητας του σκυροδέµατος κάτω από την κρίσιµη τιµή  pH = 9,5 επεκταθεί σε όλο 
το πάχος της στοιβάδας επικάλυψης του οπλισµού, δηλαδή όταν hmax =  Cnom. Κάποιοι κανονισµοί, 
όπως του Hong-Kong, θέτουν ως κρίσιµη τιµή hmax =  Cnom - 5 mm προς αντιστάθµιση των 
γεωµετρικών ανοχών τοποθέτησης του οπλισµού. Σχετικές είναι και οι προβλέψεις του προτύπου  
ΕΛΟΤ ΕΝ 13670 (εικόνα 18).  

  

Εικόνα 18     Γράφηµα του χρόνου έναρξης της διάβρωσης από το CEB/FiB Model Code 2010. 
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1.6 Μέτρηση πάχους επικάλυψης οπλισµού 

Στις θέσεις των συνδετήρων, των µατίσεων και των κόµβων του οπλισµού το πάχος του 
σκυροδέµατος επικάλυψης του οπλισµού είναι πάντοτε (και εκ κατασκευής) µικρότερο. Νοείται 
λοιπόν ότι οι µετρήσεις του πάχους επικάλυψης οφείλουν να γίνονται στις θέσεις αυτές, οι οποίες 
είναι πιο επιρρεπείς στην διάβρωση. 

Για την µέτρηση του πάχους επικάλυψης διατίθενται σήµερα στην αγορά εύχρηστες και χαµηλού 
κόστους φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, γνωστές ως µαγνητικοί εντοπιστές (εικόνα 19).   

 

Εικόνα 19     Συσκευές εντοπισµού βάθους σιδηρούχου υλικού (pacometers or rebar locators) 

1.7  Εκτίµηση του ρυθµού ενανθράκωσης 

Για την εκτίµηση του ρυθµού ενανθράκωσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη σχέση 
(προτείνεται από την Fib/CEB): 

 
⇒ 

 

όπου: 

Κ  : ο ρυθµός ενανθράκωσης του τσιµεντοπολτού 
Τ  : ο χρόνος έκθεσης σε χρόνια. 
h  : το βάθος ενανθράκωσης 

Ο συντελεστής Κ µπορεί να προσδιοριστεί µε µετρήσεις, οπότε µπορεί να χαραχθούν καµπύλες 
εκτίµησης του ρυθµού ενανθράκωσης συναρτήσει του χρόνου για διάφορες χαρακτηριστικές θέσεις 
της κατασκευής. Επισηµαίνεται ότι ο ρυθµός ενανθράκωσης του σκυροδέµατος δεν είναι ο ίδιος για 
όλα τα στοιχεία µιας κατασκευής και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να γενικεύονται εκτιµήσεις που 
προέρχονται από περιορισµένο αριθµό µετρήσεων επί των στοιχείων. 

Η βασική επιδίωξη µιας επισκευής, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο Γ, είναι η διασφάλιση της 
χρήσης της κατασκευής σε βάθος χρόνου, ή, καλύτερα, ο περιορισµός του ρυθµού µείωσης της 
επιτελεστικότητάς της σε βάθος χρόνου.  

Για τις επεµβάσεις αντιµετώπισης της διάβρωσης και ανεξάρτητα της γενεσιουργού αιτίας της 
(ενανθράκωση, χλωριόντα, χηµική προσβολή, κ.ο.κ), απαιτείται τόσο ο προσδιορισµός του 
προβλήµατος, όσο και η κατάρτιση διαφόρων σεναρίων αστοχίας, που θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται από την επέµβαση. Η επισκευή πρέπει και επιτυχής να είναι (δηλ. να µην 
αστοχήσει), αλλά και να µην αποτελέσει αιτία προβληµάτων σε γειτονικές περιοχές, ως άρχουσα 
άνοδος (εικόνα 20). 
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Εικόνα 20    Τυπική αστοχία επισκευής σε λιγότερο από 24 µήνες 

Τόσο το βάθος ενανθράκωσης όσο και το πάχος επικάλυψης θεωρούνται ότι ακολουθούν την κανονική 
κατανοµή (normal distribution). Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα παρατίθενται στην συνέχεια µετρήσεις 
από το ίδιο υποστύλωµα, που ξεκινούν από τον πόδα  και προχωρούν καθ' ύψος σε βήµατα των 20 cm 
(εικόνα 21).  

 

Εικόνα 21    Παράδειγµα καταγραφών ενανθράκωσης σκυροδέµατος και πάχους επικάλυψης. Τόσο το 
πάχος επικάλυψης όσο και το βάθος ενανθράκωσης εµφανίζουν αποκλίσεις. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις και σχεδιάζονται τα 
ακόλουθα  διαγράµµατα κανονικής κατανοµής (εικόνα 22). 
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Εικόνα 22 ∆ιάγραµµα κανονικής κατανοµής του πάχους επικάλυψης για  µέση τιµή 18,2 mm και 
τυπική απόκλιση 2,82 mm   

Με τον συνδυασµό των δυο αυτών κατανοµών σε ενιαίο διάγραµµα γίνεται εµφανές ότι το 
εξεταζόµενο στοιχείο έχει αυξηµένη πιθανότητα να εµφανίσει διάβρωση του οπλισµού λόγω 
ενανθράκωσης του σκυροδέµατος (εικόνα 23). Εύκολα υπολογίζεται από τα στοιχεία αυτά ότι η 
πιθανότητα να ξεπεράσει το µέσο βάθος ενανθράκωσης την µέση τιµή της επικάλυψης είναι 61,2%, 

η οποία για στάθµη αξιοπιστίας 86% (συντηρητικό min) εκτινάσσεται στο 92,7% ( ≈ βεβαιότητα!). 

 

Εικόνα 23   Σύγκριση κατανοµών  βάθους ενανθράκωσης και  επικάλυψης. 

Με βάση τις µετρήσεις αυτές και τις προαναφερθείσες απλές σχέσεις µπορεί να εκτιµηθεί ο ρυθµός 
ενανθράκωσης σε συνάρτηση µε την επικάλυψη: 

 

⇒ 

(( 
Από την παραπάνω σχέση επιλύοντας ως προς τον χρόνο και εισάγοντας την ελάχιστη, µέση και µέγιστη 
τιµή του συντελεστή Κ και το πάχος επικάλυψης (ελάχιστη, µέση και µέγιστη τιµή), µπορεί να εκτιµηθεί ο  
χρόνος έναρξης της διάβρωσης (εικόνες 24 και 25). 
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Εικόνα 24 Το εξεταζόµενο παράδειγµα αφορά κατασκευή του 1970 που εξετάσθηκε το 
2013, ηλικίας τότε 43 ετών. Ως πιθανό έτος έναρξης της διάβρωσης προκύπτει 
το 2004 (µέσος χρόνος διάβρωσης πριν 8,96 έτη, µε αρνητικό πρόσηµο) 

 

Εικόνα 25 ∆ιάγραµµα του ρυθµού ενανθράκωσης του στοιχείου 

Σηµειώνεται ότι αν και ο χρόνος έναρξης της διάβρωσης είναι δυνατό να υπολογισθεί πιθανοτικά, βάσει 
κανονισµού θεωρείται ως ο χρόνος που το βάθος ενανθράκωσης φτάνει στο επίπεδο του συνδετήρα. 

Μπορεί π.χ. η εκτίναξη στο πόδα κάποιου υποστηλώµατος να έχει εµφανισθεί πολύ πρόσφατα, όµως 
ολόκληρο το στοιχείο είναι δυνατόν να έχει επέλθει σε κατάσταση ενεργού διάβρωσης προ πολλού.  

Η απαιτούµενη έκταση της επισκευαστικής επέµβασης σε µια τέτοια περίπτωση θα αναλυθεί στο 
κεφάλαιο Γ. Επισηµαίνεται όµως και εδώ ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο προσδιορισµός του χρόνου 
έναρξης της ενεργού διάβρωσης (Το), πότε δηλαδή η ενανθράκωση έφτασε στην επιφάνεια του 
συνδετήρα (εικόνα 26).  
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Εικόνα 26 

Κατά την αυτοψία µόνο ο πόδας 
εµφάνιζε εκτίναξη  

1.8 Εκτίµηση της έκτασης της ενεργού διάβρωσης - Η µέθοδος του ηµιδυναµικού 

Η πιθανότητα εκδήλωσης ενεργού διάβρωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε µετρήσεις ηµιδυναµικού που 
γίνονται σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM C 876, το οποίο είναι ευρύτατης εφαρµογής και στην 
Ευρώπη (δεν υπάρχει σχετικό πρότυπο ΕΝ). Χρησιµοποιούνται προς τούτο απλές ηλεκτρονικές  
συσκευές (χαµηλού κόστους).  

Σηµειώνεται ωστόσο ότι τα αποτελέσµατα τέτοιων µετρήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά 
για την συναγωγή συµπερασµάτων για την εκάστοτε απαιτούµενη έκταση της επισκευής.  Λόγου 
χάριν, όταν οι τιµές του µετρούµενου ηµιδυναµικού βρίσκονται στην περιοχή -200 έως -350 mV 
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την έναρξη ή µη της ενεργού διάβρωσης (εικόνα 27). 

 

Εικόνα 27 Ερµηνεία αποτελεσµάτων µετρήσεων σύµφωνα µε το ASTM C 876 

(CSE: Copper Sulfate Electrode, ηλεκτρόδιο θειικού χαλκού) 

Το πρότυπο περιλαµβάνει σαφείς οδηγίες για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων. Παρατίθενται εδώ 
τα σχετικά µε τις µετρήσεις επί καταστρωµάτων γεφυρών:   

Σηµείωση 1 -- Για την αξιολόγηση των καταστρωµάτων των γεφυρών οι µετρήσεις πρέπει να 
διενεργούνται ανά αποστάσεις έως 1,2 m. Όταν οι αποστάσεις είναι µεγαλύτερες αυξάνεται η 

πιθανότητα µη εντοπισµού ενδιαµέσων τοπικών εστιών διάβρωσης.  
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Οι µετρήσεις µπορούν να ακολουθούν κάναβο ή κάποιο τυχαίο µοτίβο. Η απόσταση µεταξύ των 

σηµείων µέτρησης πρέπει να µειώνεται όταν οι διαδοχικές αναγνώσεις εµφανίζουν απόλυτη 
διαφορά µεγαλύτερη των 150 mV (περιοχές έντονης διαβρωτικής δραστηριότητας). Γενικά η 

απόσταση των σηµείων µέτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε οι διαφορές των διαδοχικών 
αναγνώσεων να µην υπερβαίνουν τα 100 mV. 

Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων κατά ASTM C 876 συντάσσονται διαγράµµατα όπως 
αυτό της εικόνας 28, τα οποία απεικονίζουν την θέση του ηλεκτροδίου αναφοράς, τις θέσεις 
µέτρησης και οπλισµού και τις προκύπτουσες ισοδυναµικές καµπύλες. Τα διαγράµµατα αυτά 
επιτρέπουν τον καθορισµό των θέσεων ανόδων/καθόδων, αλλά και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 
γενοµένων µετρήσεων. 

 

Εικόνα 28 ∆ιάγραµµα αποτύπωσης µετρήσεων κατά ASTM C 876 

Εικόνα 29  

Μετρήσεις ηµιδυναµικού σε 
υποστύλωµα 40x40 cm που κατά 
την αυτοψία εµφάνιζε εκτίναξη 
µόνον στην µια πλευρά του πόδα.  

Η µαύρη συνεχής γραµµή δείχνει 
την έκταση της εκτίναξης, ενώ οι 
λευκές διακεκοµµένες τις ακµές του 
στοιχείου. Η αποτύπωση των 
παρειών έχει γίνει αντίθετα µε την 
φορά του ρολογιού.  
 

 Ανάπτυγµα επιφάνειας παρειών υποστυλώµατος (cm) 
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Στην εικόνα 29 είναι εµφανής η έκταση του προβλήµατος στην περιοχή της εκτίναξης, στην οποία 
µετρήθηκαν τιµές αρνητικότερες των -350 mV, που υποδηλώνουν σχεδόν σίγουρη διάβρωση. 
Λαµβάνοντας δε υπόψη και τα αναφερόµενα στο πρότυπο ASTM C 876, κατά το οποίο στην 
περιοχή µετρήσεων -200 έως -350 mV υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την διάβρωση, η επέµβαση 
πρέπει να επεκταθεί σε ολόκληρη την ζώνη που εµφανίζει δυναµικό ηµιστοιχείου αρνητικότερο των  
-200 mV.  

∆ηλαδή ενώ η ορατή επιφάνεια της εκτίναξης πλέον 10 cm εκατέρωθεν είναι περί τα 0,12 m2, η  
επιφάνεια της απαιτούµενης επέµβασης ξεπερνάει τα 1,6 m2. 

Στην Ελληνική αγορά βρίσκει κανείς ποικιλία συσκευών µέτρησης ηµιδυναµικού σε τιµές που  
ξεκινούν από τα 200 € (ηλεκτρόδιο µε πολύµετρο), αλλά µπορεί να ξεπεράσουν και τα 2.000 €, 
ανάλογα µε τις δυνατότητες του καταγραφικού τους και του ενσωµατωµένου λογισµικού 
επεξεργασίας (εικόνα 30). Η χρήση των συσκευών αυτών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στο πρότυπο ASTM C 876 και τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 

Εικόνα 30  Μερικές από τις πλέον διαδεδοµένες συσκευές µέτρησης ηµιδυναµικού στην Ελληνική 

αγορά µε ηλεκτρόδιο θειικού χαλκού. 

1.9 Η επίδραση της παραµένουσας υγρασίας στην εκτίµηση της έκτασης της 
ενεργού διάβρωσης  

Είναι γνωστό ότι η παραµένουσα υγρασία του σκυροδέµατος δρα καταλυτικά στον ρυθµό 
διάβρωσης. Μάλιστα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 η κατηγοριοποίηση της επικινδυνότητας της 
έκθεσης στην ουσία γίνεται βάσει της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος. Στην εικόνα 31 
αποτυπώνεται η επίδραση της σχετικής υγρασίας του περιβάλλοντος στην ένταση της διάβρωσης 
λόγω ενανθράκωσης (corrosion induced by carbonation), η οποία για ποσοστό υγρασίας 85-99%   
είναι τριπλάσια από ότι µε ποσοστό υγρασίας 65-85%. 
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Εικόνα 31    ∆ιαβάθµιση κινδύνου διάβρωσης από ενανθράκωση του σκυροδέµατος 

Η υγρασία στους πόρους του σκυροδέµατος επηρεάζεται από την σχετική υγρασία του 
περιβάλλοντος και αυξοµειώνεται µέσω µηχανισµών διαπίδυσης υδρατµών, µέχρι να επέλθει η 
λεγόµενη υγροσκοπική ισορροπία (Equilibrium Moisture Content - EMC). Εάν η υγρασία των πόρων 
(παραµένουσα υγρασία), µετρούµενη µε υγρασιόµετρο, βρεθεί µεγαλύτερη της αντιστοιχούσας στην 
υγροσκοπική ισορροπία (για την συγκεκριµένη σχετική υγρασία περιβάλλοντος), αυτό είναι 
αποτέλεσµα επί πλέον δράσεως µηχανισµού τριχοειδούς απορρόφησης.  

 

Εικόνα 32 Καµπύλη υγροσκοπικής ισορροπίας σκυροδέµατος. Ο άξονας y-y αντιστοιχεί 
στην παραµένουσα υγρασία (µετράται µε υγρασιόµετρο) 

Αν για παράδειγµα µετρηθεί παραµένουσα υγρασία >4% στο κέντρο της Αθήνας, που  σπάνια η 
σχετική υγρασία υπερβαίνει το 60%, αυτό δηλώνει την ύπαρξη µηχανισµού τριχοειδούς 
απορρόφησης. Αντίθετα µια µέτρηση έως 4,5% σε παραθαλάσσια περιοχή είναι εύλογη.  

Εάν µετρηθούν τιµές υγρασίας πάνω από 4,5 %, απαιτείται πάντοτε περαιτέρω διερεύνηση. 

Τιµές EMC > 4%, δηλαδή υπέρβαση της υγροσκοπικής ισορροπίας, ευνοούν την έναρξη της 
διάβρωσης του οπλισµού από ενανθράκωση, σύµφωνα µε την εικόνα 31 (επικινδυνότητα έναρξης 
διάβρωσης κατηγορίας 1 ή δυσµενέστερη). 

Χρησιµοποιώντας τον κάναβο και την τεχνική απεικόνισης που εφαρµόσθηκε παραπάνω για το 
ηµιδυναµικό (εικόνα 28), για την περίπτωση της παραµένουσας υγρασίας προκύπτει η εικόνα 33. 
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Εικόνα 33 

Μετρήσεις EMC στο 
υποστύλωµα της εικόνας 29. 

Κίνδυνος διάβρωσης (>4%) 
εντοπίζεται σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του υποστηλώµατος 
µέχρι την στάθµη +1,20. Η 
χαµηλή υγρασία που 
εµφανίζεται στην περιοχή της 
εκτίναξης (µαύρη γραµµή) 
οφείλεται στο ότι µε την 
εκτίναξη διπλασιάσθηκε η 
ελεύθερη επιφάνεια, άρα και ο 
ρυθµός εξάτµισης.  
  Ανάπτυγµα επιφάνειας παρειών υποστυλώµατος (cm) 

 

Εικόνα 34 Στην Ελληνική αγορά βρίσκει κανείς υγρασιόµετρα (µετρητές παραµένουσας υγρασίας) 
διαφόρων τύπων σε τιµές που ξεκινούν από τα 250 €. Οι πιο διαδεδοµένα τύποι είναι 
τύπου µπίλιας ή ακίδων για βάθος µέτρησης έως 10 mm και τύπου ακροδέκτη ή 
διατρήµατος για βάθος µέτρησης έως 100 mm ή/και παραπάνω.. 

 

1.10 Επιπτώσεις των σφαλµάτων εκτίµησης της έκτασης και της χρονοεπάρκειας 
των επεµβάσεων αποκατάστασης της διάβρωσης λόγω ενανθράκωσης   

Το πρώτο αίτιο αστοχίας των επισκευών διάβρωσης λόγω ενανθράκωσης του τσιµεντοπολτού, είναι 
ο περιορισµός της επέµβασης στην επιφάνεια που έχει εµφανίσει εκτίναξη. Το πρόβληµα, 
δυστυχώς, εµφανίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στις συνήθεις κτιριακές κατασκευές, ενώ δεν είναι 
τόσο διαδεδοµένο στην περίπτωση των γεφυρών και των µεγάλων έργων. 
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Εικόνα 35 

Αστοχία λόγω εσφαλµένης εκτίµησης 
της απαιτούµενης επιφανείας 
επισκευαστικής επέµβασης σε βάθρο 
γέφυρας 

Ενδεχοµένως είχε γίνει µόνον ταχύς 
οπτικός έλεγχος και εκτιµήθηκε ότι αρκεί 
η επέµβαση στο 13% της συνολικής 
επιφάνειας. Σε λιγότερο από τρία χρόνια 
τα προβλήµατα επεκτάθηκαν στο 50% 
της επιφάνειας! Σηµειώνεται ότι και 
προηγούµενες επισκευές είχαν επίσης 
αστοχήσει. 

Ένα δεύτερο αίτιο αστοχίας των επισκευών αυτών είναι η παράλειψη ή αδυναµία της µελέτης να 
προσδιορίσει και να αποτιµήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρονοεπάρκεια της 
επέµβασης και να τους λάβει υπόψη στον σχεδιασµό αυτής. Αυτό οδηγεί συχνά στην ανάγκη 
πρόωρης επανάληψης της επέµβασης και ενίοτε στην σηµαντική επιβάρυνση του κόστους κύκλου 
ζωής της κατασκευής. 

Συχνά το µέγεθος των προβληµάτων υποεκτιµάται, µε αποτέλεσµα τα µέτρα που λαµβάνονται να 
µην είναι αρκούντως δραστικά, ή να περιορίζονται ως προς την έκταση εφαρµογής τους σε θέσεις  
"εύκολης" προσβασιµότητας.  

 

Εικόνα 36 Ανεπαρκής χρονοεπάρκεια επέµβασης στην επιστέγαση κλειστού γυµναστηρίου, 

οφειλόµενη σε σφάλµατα/παραλείψεις της µελέτης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη 
των εργασιών, απαιτεί, συν τοις άλλοις, επανατοποθέτηση ικριωµάτων, που µόνον αυτή 
κοστίζει πάνω από 75.000 € !  
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Εικόνα 37 

Στο υποστήλωµα της εικόνας αυτής, που έχει 
αποκαλυφθεί σε µήκος 80 cm κάτω από την στάθµη 
αναφοράς 0,00, οι µετρήσεις ηµιδυναµικού (εικόνα 
29) και παραµένουσας υγρασίας (εικόνα  33) 
έδειχναν σαφώς ότι το πρόβληµα επεκτεινόταν και 
κάτω από την στάθµη 0,00. Οι τιµές ηµιδυναµικού 
στο 0,00 ήταν αρνητικότερες των -400 mV και η 
παραµένουσα υγρασία υπερέβαινε κατά πολύ το 
4,5%. Είναι εµφανές ότι η επέµβαση έπρεπε να είχε 
προχωρήσει αρκετά κάτω από την στάθµη 0,00, 
µέχρι να βρεθούν ασφαλείς τιµές ηµιδυναµικού   
(δηλ. > -200 mV). 

Βέβαια για να µπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες 
µετρήσεις για την οριοθέτηση της έκτασης του 
προβλήµατος απαιτούνται συνήθως πρόσθετες 
εργασίες (τοπικές καθαιρέσεις σκυροδέµατος, 
αποξηλώσεις ορθοµαρµάρωσης, εκσκαφή κλπ). Αν 
δεν γίνουν αυτά το πρόβληµα δεν πρόκειται να 
αντιµετωπισθεί στην πρέπουσα έκταση, θα 
επανεµφανισθεί σύντοµα και θα είναι σίγουρα 
σοβαρότερο. 

 

 2.  ∆ιάβρωση οπλισµού από την προσβολή χλωριόντων  

2.1 Εντοπισµός προσβολής χλωριόντων και δειγµατοληψίες   

Ο εντοπισµός και η αποτίµηση της διάβρωσης του οπλισµού από προσβολή χλωριόντων είναι 
δυσχερέστερη και πιο πολύπλοκη διαδικασία, συγκρινόµενη µε την περίπτωση της διάβρωσης 
λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος.  Η µεθοδολογία των ελέγχων/µετρήσεων είναι πιο σύνθετη 
και απαιτείται ειδικός εργαστηριακός εξοπλισµός, σχετικά ακριβός. Η εκτίµηση της έκτασης και του 
βαθµού της προσβολής από χλωριόντα αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για τις επεµβάσεις 
αποκατάστασης και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Για την ανίχνευση των χλωριόντων χρησιµοποιείται συνήθως χρωµατικός δείκτης νιτρικού αργύρου 
(AgNO3) σε διάλυµα κανονικότητας 0,03 - 0,1Ν, µε την διαδικασία που προβλέπεται στο πρότυπο  
ASTM C 1202.  

 

Εικόνα 38 Αποτέλεσµα έγχυσης χρωµατικού δείκτη AgNO3 / 0,1Ν σε δοκίµιο σκυροδέµατος. Η λευκή 
απόχρωση υποδεικνύει τις  περιοχές µε ελευθέρα χλωριόντα, ενώ η καφέ τα δεσµευµένα      
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Η λειτουργία του δείκτη αυτού βασίζεται στην αντίδραση: 

 

Συνιστάται η µέτρηση του βάθους 
προσβολής στο δοκίµιο που έχει 
εφαρµοσθεί ο δείκτης να γίνεται ανά 
ζώνη πλάτους 10 mm, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις υψηλού πορώδους ή 
ύπαρξης ρωγµών, στις οποίες το 
βάθος εισχώρησης των ελευθέρων 
χλωριόντων εµφανίζει σηµαντικές 
τοπικές διαφοροποιήσεις   

Εικόνα 39  

Μετρήσεις βάθους διείσδυσης 
χλωριόντων κατά ζώνες [Αµερικανική 

οδηγία Nordtest Method NT Build 492]   
 

Ο  οπτικός διαχωρισµός των περιοχών 
µε ελεύθερα και ολικά χλωριόντα 
επηρεάζεται σηµαντικά από την 
κανονικότητα Ν του διαλύµατος του 
χρωµατικού δείκτη. Συνήθως 
χρησιµοποιούνται δυο διαλύµατα, 
0,02Ν και 0,1Ν 

Εικόνα 40   

Χρωµατικές διαφοροποιήσεις του δείκτη, 
ανάλογα µε την κανονικότητα του 
διαλύµατος, σε σκυρόδεµα µε pH=13 
[Kim et al, 2013].   

 

Τα διαλύµατα δείκτη AgNO3 κανονι-
κότητας 0,02 Ν συνιστώνται για τις 
περιπτώσεις χαµηλής συγκέντρωσης 
χλωριόντων (<0.3%), ενώ τα διαλύµατα 
κανονικότητας 0,1Ν είναι κατάλληλα για 
περιπτώσεις υψηλών συγκεντρώσεων.   

 

 

Εικόνα 41 

Χρήση δείκτη AgNO3 0.1Ν σε 
µικροπυρήνα (η κανονικότητα 
συµβολίζεται και µε Μ).   
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Με την χρήση του δείκτη AgNO3 
µπορεί να διαπιστωθεί και η ύπαρξη 
ενδογενών χλωριόντων  

(βλπ. Κεφάλαιο Α)    

 

Εικόνα 42 

Ψεκασµός δείκτη πέραν του βάθους 
επικάλυψης σε εσωτερική δοκό µε 
προβλήµατα διάβρωσης από ενδογενή 
χλωριόντα.   

Εικόνα 43 

Ψεκασµός του δείκτη πέραν του βάθους 
επικάλυψης σε εσωτερικό υποστύλωµα 
µε προβλήµατα διάβρωσης από 
ενδογενή χλωριόντα.   

Εικόνα 44 

Εφαρµογή δείκτη AgNO3 κανονικότητας 
0.1Ν σε πυρήνα σκυροδέµατος χωρίς 
ελεύθερα από χλωριόντα.   

Στην περίπτωση αυτή προκύπτουν 
σκούρες καφέ αποχρώσεις και 
απουσιάζουν οι λευκές που 
παρατηρούνται στις εικόνες 41-43.  
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Εικόνα 45 Οι χρωµατικές ενδείξεις του δείκτη AgNO3, εκτός από την κανονικότητα του 

διαλύµατος, επηρεάζονται και από την αλκαλικότητα του σκυροδέµατος. 

Λόγω των χαρακτηριστικών αυτών των δεικτών AgNO3 πρέπει να προηγείται έλεγχος 
αλκαλικότητας µε δείκτη βήµατος 1 (εικόνα 44). Επισηµαίνεται εδώ ότι οι δείκτες βήµατος 1 είναι 
ευαίσθητοι στην ηλιακή ακτινοβολία, παρέχουν την χρωµατική ένδειξή τους σε 5-15 min, ενώ αν 
παραµείνουν εκτεθειµένοι στον ήλιο µετά από περίπου 60 min αλλάζουν απόχρωση.   

 

Εικόνα 46 Εφαρµογή δείκτη AgNO3 0.05Ν (εκτίµηση ελευθέρων χλωριόντων 0.45% στην επικάλυψη) 
µε ταυτόχρονη µέτρηση της αλκαλικότητας µε µολύβι ουράνιου τόξου. Η ολική 
συγκέντρωση χλωριόντων στην επικάλυψη  µετρήθηκε στην συνέχεια µε εργαστηριακά 
όργανα και βρέθηκε 0,64%.  
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Όταν συντρέχουν πτώση αλκαλικότητας και ύπαρξη χλωριόντων στο σκυρόδεµα (ακόµη και σε 
µικρή συγκέντρωση) ή χρήση δείκτη AgNO3 κανονικότητας >0.075 Ν µπορεί να οδηγήσει σε 
εσφαλµένα εάν δεν ληφθούν υπόψη και τα συνολικά χλωριόντα (µε οπτικό τουλάχιστον έλεγχο). 

Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης AgNO3  αντιδρά και µε τα ανθρακικά ιόντα (CO3

++) που παράγονται 
κατά την διαδικασία της ενανθράκωσης, προσδίδοντας επίσης λευκή απόχρωση: 

 

Οι δείκτες διαλυµάτων AgNO3 χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, >95%, στον γενικό (ποιοτικό) 
εντοπισµό χλωριόντων στο σκυρόδεµα [Juca, 2002]. Όµως ο ποσοτικός προσδιορισµός των 
χλωριόντων (συγκέντρωση) είναι µικρότερης ακριβείας, έως 75%, και η αξιοπιστία τους εξαρτάται 
από την εµπειρία του τεχνικού που χειρίζεται τον δείκτη. 

Για τον λόγο αυτό, όταν εντοπίζονται χλωριόντα ενδείκνυται η αποτίµηση της 
συγκέντρωσής τους να γίνεται εργαστηριακά.  

   

 

Εικόνα 47 Για τον  εντοπισµό  χλωριόντων σε σκληρυµένο σκυρόδεµα βρίσκουν επίσης 
εφαρµογή  σύνθετοι δείκτες αποτελούµενοι από  AgNO3 + fluorescein (φθοριούχος 
ουσία) και AgNO3 + K2CrO4, (χρωµικό κάλιο) [He et al, 2011].   

2.2 Μετρήσεις βάθους προσβολής και συγκέντρωσης χλωριόντων   

Όπως και στην περίπτωση της ενανθράκωσης, είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί το βάθος 
διείσδυσης των χλωριόντων στην στοιβάδα επικάλυψης του οπλισµού (σκυρόδεµα επικάλυψης) και 
η χρονική εξέλιξη της προσβολής (χρόνος έκθεσης). Τα στοιχεία αυτά είναι ουσιώδη, τόσο για τον 
σχεδιασµό των µέτρων επέµβασης (αποφυγή αστοχίας της επισκευής), όσο για την διασφάλιση ότι 
η επέµβαση αυτή δεν θα οδηγήσει σε νέα προβλήµατα σε γειτονικές περιοχές (περισσότερα για το 
θέµα αυτό αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ).  

Γενικώς απαιτείται η λήψη τουλάχιστον 3 δοκιµίων από το ελεγχόµενο στοιχείο οπλισµένου 
σκυροδέµατος. Τα δοκίµια µπορούν να είναι µορφής πυρήνα, µικροπυρήνα ή και σκόνης σε 
δειγµατοσυλλέκτη (εικόνα 47). 
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Εικόνα 48     ∆ειγµατοληψία σκόνης σκυροδέµατος συγκεκριµένου βάθους.  

Τα λαµβανόµενα δείγµατα σκόνης από το σκυρόδεµα επικάλυψης πρέπει να διαχωρίζονται σε 
τρεις τουλάχιστον ζώνες βάθους, προκειµένου να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της 
µεταβολής της συγκέντρωσης των χλωριόντων από την επιφάνεια του στοιχείου µέχρι την 
στάθµη του οπλισµού (εικόνα 48). Το βάρος κάθε δείγµατος σκόνης θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 10 g. Ένα κοπτικό στέλεχος δραπάνου Φ10-Φ12 mm αποδίδει ≈ 10 g σκόνης ανά 
10 mm διατρήµατος. Νοείται ότι δεν πρέπει να διατρυπώνται µεγάλοι κόκκοι αδρανούς, γιατί τα  
αποτελέσµατα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά της υπάρχουσας κατάστασης. Η δειγµατοληψία 
σκόνης πρέπει πάντοτε να γίνεται από έµπειρο τεχνικό. 

Εικόνα 49 

Η σηµασία του επιµερισµού του δείγµατος 
σκόνης σε βαθµίδες βάθους του σκυροδέµατος 
επικάλυψης του οπλισµού .   

Για τις εργαστηριακές  δοκιµές προσδιορισµού της συγκέντρωσης χλωριόντων στα δείγµατα έχουν 
εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα:.  

ASTM C 1218 Αφορά τον υπολογισµό των ελευθέρων χλωριόντων µε την µέθοδο των 
υδροδιαλυτών χλωριόντων. Η  µεθοδολογία αυτή πρέπει να εφαρµόζεται µε 
ιδιαίτερη προσοχή στον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ολικών 
χλωριόντων (κανονιστικά όρια).    

ASTM C1152 Αφορά  τον υπολογισµό της ολικής συγκέντρωσης χλωριδίων (οξέα-διαλυτά 
χλωριόντα) κατά βάρος του σκυροδέµατος   
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ΕΛΟΤ EN 14629 Ευρωπαϊκό πρότυπο (παρεµφερές µε το ASTM C1152) που αφορά τον 
προσδιορισµό των ολικών χλωριόντων κατά βάρος σκυροδέµατος . 

Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η αναγωγή των µετρήσεων αυτών σε περιεκτικότητα 
χλωρίου κατά βάρος του τσιµέντου αν δεν έχει προηγουµένως τεκµηριωθεί ότι το σκυρόδεµα του 
έργου έχει παραχθεί µε βάση πιστοποιηµένη µελέτη σύνθεσης. Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 14629 
αναφέρει "Εάν απαιτηθεί µπορεί να υπολογισθεί η κατά βάρος περιεκτικότητα του τσιµέντου σε 
χλώριο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή  η περιεκτικότητα του σκυροδέµατος σε τσιµέντο. 
Άλλως θα πρέπει να εκτιµηθεί η περιεκτικότητα σε τσιµέντο µε πλήρη αιτιολόγηση των παραδοχών 
στην οποία βασίσθηκε η εκτίµηση αυτή. Στα σκυροδέµατα συνήθους πυκνότητας η µέση 
περιεκτικότητα σε τσιµέντο µπορεί να θεωρηθεί περί το 14% (σκυρόδεµα µε αναλογία τσιµέντου 350 
kg/m3  που έχει ειδικό βάρος 2,400kg/m3)" 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 
χλωριόντων αποτυπώνονται 
γραφικά σε σχέση µε το βάθος 
λήψης του δείγµατος . 

 

 

 

Εικόνα 50 

Απεικόνιση µετρήσεων χλωριόντων 
σε 3 υποστυλώµατα.  

  

Λόγω του ότι η βαρύτητα της 
προσβολής (βαθµός 
επικινδυνότητας) εξαρτάται τόσο 
από την συγκέντρωση χλωριόντων 
όσο και από την αλκαλικότητα του 
σκυροδέµατος απαιτείται ο 
συνδυασµός των σχετικών 
µετρήσεων. 

 

Εικόνα 51 

Τιµές pH για διάφορα  βάθη 
δειγµατοληψίας στα ίδια ως άνω 
υποστυλώµατα  
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Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στο υποστύλωµα Κ18 (βλπ. εικόνες 50 και 51) συνδυάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα: 

Στοιχείο  
Βάθος δείγµατος 

(mm) 
Συγκέντρωση  % 

ολικών χλωριόντων   
Αλκαλικότητα 

pH 
Όρια 

Κανονισµού 
Έλεγχος 

υπέρβασης  

Κ18 5 0.52 8.8 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 10 0.48 8.2 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 15 0.47 8.5 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 20 0.43 8.8 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 30 0.42 9.2 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 40 0.38 9.3 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 50 0.25 9.5 → 0 ΝΑΙ 

Κ18 60 0.24 10.0 0,0006 ΝΑΙ 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν διάφοροι µετρητές για τον επιτόπιο προσδιορισµό των χλωριόντων στο 
δείγµα, εικόνα 49 µε σχετικά λογικό κόστος κτήσης. 

      

Εικόνα 52 Κιτ υπολογισµού συγκέντρωσης χλωριόντων σε σκληρυµένο σκυρόδεµα των εταιριών ND 
James (C-CL-3000 Chlorimeter, αριστερά) και Elcometer (134 CSN Chloride, Sulphate & 
Nitrate Kit, δεξιά).   

2.2 Εκτίµηση του ρυθµού εισόδου χλωριόντων στο σκυρόδεµα και της 
πιθανότητας ενεργού διάβρωσης 

Ο ρυθµός διάβρωσης εξαρτάται από την κατηγορία έκθεσης του στοιχείου και τον µηχανισµό 
εισόδου των χλωριόντων στο σκυρόδεµα (βλπ. Κεφάλαιο Α).  

Η συγκέντρωση των χλωριόντων σε σχέση µε το βάθος προσβολής, µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση 
την δεύτερη  εξίσωση  του Fick, η οποία διατυπώνεται ως εξής: 

 

όπου:  

Co η συγκέντρωση % στην επιφάνεια του σκυροδέµατος (Χ=0) 

Χ  το βάθος από την επιφάνεια του στοιχείου σε mm 

D  ο συντελεστής διάχυσης των χλωριόντων (m
2
/s), 

 t   ο χρόνος έκθεσης σε χρόνια  

erf η συνάρτηση σφάλµατος 
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Για τον περιορισµό του τετραγωνικού σφάλµατος (R2), που προκύπτει από τις παρεµβολές 
εκτίµησης του D, απαιτούνται κατ ελάχιστον τρεις µετρήσεις συγκέντρωσης χλωριόντων σε 
διαφορετικά βάθη. Η επιφανειακή συγκέντρωση Co µπορεί να µετρηθεί, αλλά απαιτεί εξειδικευµένη 
εργαστηριακή διαδικασία. 

 

Εικόνα 53     Παράδειγµα υπολογισµών σε φύλλο Excel (είναι διαθέσιµο από τον συγγραφέα).   

Με γνωστά το µέσο βάθος επικάλυψης (βλπ. § 1.6)  και την ηλικία του στοιχείου, µπορεί να 
εκτιµηθεί ο ρυθµός εισόδου και η διακύµανση της συγκέντρωσης των χλωριόντων (εικόνα 54).  

 

Εικόνα 54     Συγκέντρωση χλωριόντων σε σχέση µε το πάχος επικάλυψης και τον χρόνο έκθεσης. 
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Με βάση την κρίσιµη συγκέντρωση χλωριόντων, πάντοτε συσχετισµένη µε το pH. µπορεί να 
εκτιµηθεί και ο χρόνος έναρξης της διάβρωσης, µε την ίδια διαδικασία που εφαρµόσθηκε 
προηγουµένως στην περίπτωση της ενανθράκωσης, θεωρώντας κανονική κατανοµή στην 
συγκέντρωση των χλωριόντων.  

2.3 Μετρήσεις πεδίου για την εκτίµηση της έκτασης της ενεργού διάβρωσης    

Η χρήση συσκευών µέτρησης δυναµικού ηµιστοιχείου θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται στις 
περιπτώσεις προσβολής από χλωριόντα, διότι οι τιµές του επηρεάζονται τόσο από την 
συγκέντρωση την χλωριόντων όσο και από το διαθέσιµο οξυγόνο (εικόνα 55).   

 
Εικόνα 55 Αδυναµία ποσοτικού προσδιορισµού της ενεργού διάβρωσης µέσω διάταξης ηµιστοιχείου 

σε περιπτώσεις προσβολής από χλωριόντα. Επιβάλλεται η σύγκριση µε τα όρια της 
εικόνας 27   [COIN, 2008].  

Στο πρότυπο ASTM C 876 αναφέρονται τα εξής: "... η αύξηση των συγκεντρώσεων χλωρίου µπορεί 
να µειώσει την συγκέντρωση ιόντων σιδήρου στις ανοδικές περιοχές των ράβδων οπλισµού, µε 
αποτέλεσµα την µείωση του δυναµικού (προς το αρνητικότερο).  Εάν δεν είναι γνωστές οι χηµικές 
διεργασίες και οι τυχόν ανταγωνιστικές µεταξύ τους αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, δεν θα πρέπει να 
συνάγονται από τις τιµές δυναµικού ηµιστοιχείου συµπεράσµατα για τον ρυθµό διάβρωσης, ούτε καν 
για το αν πραγµατοποιούνται αντιδράσεις διάβρωσης ?"   

Ενδεδειγµένες για την εκτίµηση της έκτασης της ενεργού διάβρωσης είναι οι µεθόδοι της ηλεκτρικής 
αντίστασης και της γραµµικής πόλωσης. Η ηλεκτρική αντίσταση µετράται µε διατάξεις Wenner 
(Wenner Arrays) σύµφωνα µε το πρότυπο ASTM C1760, οι δε προκύπτουσες τιµές ερµηνεύονται 
ως εξής:  

Συσχετισµός αντίστασης και κινδύνου 
διάβρωσης κατά το πρότυπο AASHTO T 259 

Συσχετισµός αντίστασης και κινδύνου διάβρωσης 
κατά το πρότυπο ASTM C1760 
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Επισηµαίνεται ότι οι µετρήσεις δεν πρέπει να γίνονται πάνω από τις ράβδους του οπλισµού, 
των οποίων η θέση πρέπει να έχει εντοπισθεί προηγουµένως. 

Στην Ελληνική αγορά βρίσκει κανείς ποικιλία ευχρήστων συσκευών της ηλεκτρικής αντίστασης 
του σκυροδέµατος (εικόνα 56). 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Εικόνα 56 Μετρητές διάταξης Wenner των εταιρειών: (α) Proceq, (β) Cosasco και (γ) Qseeman.  

Η µέτρηση της αντίστασης πόλωσης σε µονάδες πυκνότητας ρεύµατος διάβρωσης (µΑ/cm2). 
αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και καθιερωµένη τεχνική  για τον προσδιορισµό του ρυθµού 
διάβρωσης από χλωριόντα. ∆ιέπεται από το πρότυπο ASTM G 59, το οποίο συσχετίζει της 
µετρήσεις µε τον ρυθµό διάβρωσης ως εξής: 

 

Στην επόµενη εικόνα 57 παρουσιάζονται οι µετρήσεις αντίστασης πόλωσης σε εκτεινόµενο καθ' 
ύψος τοιχίο κτιρίου που συνδέει τέσσερα   υποστυλώµατα .  
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Εικόνα 57 Τιµές ρυθµού διάβρωσης οπλισµού σκυροδέµατος κατά ASTM G 59.  

 Τιµές > 0.1 µΑ/cm
2
 δηλώνουν ενεργό διάβρωση. Το εύρος των τιµών οφείλεται σε 

διαφοροποιήσεις του χρόνου έναρξης διάβρωσης, της συγκέντρωσης χλωριόντων, 
της υγρασίας των πόρων, της πυκνότητας του οπλισµού, κλπ.   

Οι προκύπτουσες τιµές θα πρέπει να συγκρίνονται µε τις ελάχιστες και µέγιστες τιµές  ανά κλάση 
έκθεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 (εικόνα 58).  

 

Εικόνα 58   Όρια πυκνότητας ρεύµατος διάβρωσης ανά κλάση έκθεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 
[CONTECVET, 2001].   
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