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Περίληψη 
Στθν παροφςα εργαςία ερευνάται θ χριςθ βιομθχανικϊν παραπροϊόντων ςτο ςκυρόδεμα, με ςκοπό 
τθ βελτίωςθ των μθχανικϊν αντοχϊν του Σκυροδζματοσ και τθσ προςταςίασ του χαλφβδινου 
οπλιςμοφ ζναντι τθσ διάβρωςθσ. Το ορυκτό πρόςκετο που χρθςιμοποιικθκε είναι θ Σιδθροφχα 
ςκωρία ελάςτρων (καλαμίνα), αποτελείται από οξείδια του Σιδιρου και προζκυψε από τθν 
παραγωγι δομικοφ χάλυβα ςτθ βιομθχανία Χαλυβουργικι Α.Ε. Για τθν εκτίμθςθ τθσ διάβρωςθσ των 
οπλιςμϊν, καταςκευάςτθκαν κυλινδρικά δοκίμια οπλιςμζνθσ τςιμεντοκονίασ διαμζτρου 5cm και 
φψουσ 10cm ομοαξονικά οπλιςμζνα με νευροχάλυβα τφπου tempcore Β500c διαμζτρου 1cm και 
φψουσ 10cm, ενϊ για τθ μζτρθςθ των μθχανικϊν αντοχϊν κυβικά και κυλινδρικά άοπλα δοκίμια 
ςκυροδζματοσ. Η αντικατάςταςθ του τςιμζντου με το πρόςκετο, ζγινε ςε ποςοςτά 5% και 10%κ.β 
ενϊ παραςκευάςτθκαν και δοκίμια αναφοράσ χωρίσ πρόςκετο για λόγουσ ςφγκριςθσ. Το διαβρωτικό 
περιβάλλον που εκτζκθκαν τα δοκίμια ιταν μερικι εμβάπτιςθ ςε διάλυμα NaCl 3,5% κ.β. Ο χρόνοσ 
παραμονισ των δοκιμίων ςκυροδζματοσ ιταν 130 θμζρεσ και των τςιμεντοκονιαμάτων 24 μινεσ. 

Η αποτίμθςθ τθσ ανκεκτικότθτασ του οπλιςμζνου Σκυροδζματοσ πραγματοποιικθκε με τισ 
ακόλουκεσ τεχνικζσ και μετριςεισ: 

 Τεχνικι τθσ Γραμμικισ πόλωςθσ (LPR) ςτουσ εγκιβωτιςμζνουσ οπλιςμοφσ για τθν 
εκτίμθςθ θλεκτροχθμικϊν παραμζτρων όπωσ δυναμικό διάβρωςθσ Ecorr, πυκνότθτασ 
ρεφματοσ icorr και ρυκμοφ διάβρωςθσ CR., 

 Μετριςεισ απϊλειασ μάηασ των οπλιςμϊν ςυναρτιςει του χρόνου, 
 Μετριςεισ μθχανικϊν αντοχϊν (μονοαξονικι κλίψθ, εφελκυςμόσ με 
διάρρθξθ) 

ςυναρτιςει του χρόνου, 
 Μετριςεισ τριχοειδοφσ απορροφθτικότθτασ, 
 Μζτρθςθ ανοικτοφ πορϊδουσ με τθ μζκοδο τθσ απαζρωςθσ, 
 Μετριςεισ Στατικοφ μζτρου Ελαςτικότθτασ και υπολογιςμόσ Δυναμικοφ μζτρου Ε με τθ 

χριςθ τθσ ταχφτθτασ υπεριχων, 

Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, διαπιςτϊκθκε ότι θ χριςθ τθσ καλαμίνασ ςτα ςυγκεκριμζνα 

ποςοςτά προςκικθσ μειϊνει τθ διάβρωςθ του οπλιςμοφ του ςκυροδζματοσ από τθ δράςθ των 

ιόντων Cl- και μειϊνει το ολικό πορϊδεσ ζπειτα από μερικι εμβάπτιςθ ςε διάλυμα NaCl 3.5% κ.β. 

Ακόμα, θ απορροφθτικότθτα ςε μεκανόλθ φαίνεται μειωμζνθ ςτισ 130 θμζρεσ παραμονισ ςτο 

διαβρωτικό περιβάλλον. Τζλοσ, τα αποτελζςματα τθσ πειραματικθσ διαδικαςίασ ζδειξαν ότι θ χριςθ 

του παραπροιόντοσ, βελτιϊνει τθ κλιπτικι αντοχι και το μζτρο Ελαςτικότθτασ ςυγκριτικά με τα 

δοκίμια αναφοράσ ςτισ 100 θμζρεσ παραμονθσ ςε διάλυμα χλωριόντων. Η χριςθ του πρόςκετου ςε 

ποςοςτό 10% ζδειξε χρονικι υςτερθςθ ςτθν ανάπτυξθ των μθχανικϊν αντοχων. 
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