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Διάρκεια ζωής σχεδιασμού (Πίν. 2.1 ΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ1992)



Στο ΕΝ 1990 άρθρο 2.4 προβλέπεται ότι η φέρουσα κατασκευή θα σχεδιάζεται 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε η φθορά της κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού να μην 

εξασθενεί την επιτελεστικότητά της κάτω από το επιδιωκόμενο επίπεδο 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν το περιβάλλον ή και το αναμενόμενο επίπεδο 

συντήρησης.

Η εκτίμηση του βαθμού φθοράς μπορεί να βασίζεται σε υπολογισμούς, σε 

αποτελέσματα πειραματικών ερευνών, στην εμπειρία από προγενέστερες 

κατασκευές ή σε συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων.

➢Καθορίζεται η ανθεκτικότητα του έργου, σε συνάρτηση με τη διάρκεια ζωής 

του και την έκθεσή του στο περιβάλλον. Εισάγεται ο σχεδιασμός βάσει 

επιτελεστικότητας και καθορίζεται η ανθεκτικότητα μέσω ελέγχου της σύνθεσης 

και κατασκευαστικών απαιτήσεων.

«….Η επιλογή ανθεκτικού σκυροδέματος για προστασία έναντι διάβρωσης του 

οπλισμού ή έναντι έκθεσης του σκυροδέματος ενδέχεται να οδηγήσει σε 

Κατηγορία Θλιπτικής Αντοχής μεγαλύτερης από αυτή που βρέθηκε ότι 

απαιτείται από το Δομοστατικό Σχεδιασμό….» (ΕΝ 1992-1, Παρ. Ε)



ΚΤΣ 2016 (φεκ 1561/2-6-2016): Πίνακας Β2-1.

Απαιτήσεις για σκυρόδεμα ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης 
Κατηγορίες έκθεσης

Χωρίς

κίνδυν

ο διά-

βρωση

ς

ή

προσβο

-

λής

Διάβρωση λόγω 

ενανθράκωσης

Διάβρωση λόγω χλωριόντων

Προσβολή 

Από 

Ψύξη/απόψυξη

Χημική

προσβολή

Τριβή/απότριψη

Θαλασσινό νερό Χλωριόντα

που

δεν προέρχονται

από

θαλασσινό

νερό

Τσιμέντα ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

(Εκτός CEM II/B-LL 

+ CEM II/B-L) 

Τσιμέντα I

(+ CEM II/B-LL

+ CEM II/B-L)

Κατηγ

ορία 

έκθεση

ς

ΧΟ XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2 XS3 XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 XM1 XM2 XM3

1 max  

Ν/Τ

- 0,65 0,60 0,55 0,50 0.50 0.50 0.45 0.50 0.50 0.45 0.55 0.50 0.45 0.55 0.55 0.55 0.50 0.55 0.50 0.45 0.50 0.45 0.40

2 min 

κατηγο

ρία 

αντοχή

ς

C

12/15

C

20/25

C

25/30

C

25/30

C

30/37

C

25/30

C

25/30

C

30/37

C

30/37

C

30/37

C

35/45

C

30/37

C

35/45

C

35/45

C

30/37

C

25/30

C

25/30

C

30/37

C

30/37

C

30/37

C

35/45

C

35/45

C

40/50

C

50/60

3 min 

περιεκτ

ι

κότητα 

σε

τσιμέντ

ο 

Κg/m3

-

280 300 300 320 330 330 350 330 330 350 330 330 350 320 300 300 320 320 340 360 320 340 360

4 Min 

επικά

λυψη 

για 

ανθεκτι

κότητα 

mm

-

25 25 35 35 45 45 50 40 40 50 35 40 50 35 35 35

5 Min 

περιεκτ

ι

κότητα 

σε 

αέρα

(%)

- - - - - - - - - - - - - - - 4.0 4.0 4.0 - - -

6 Άλλες 

απαιτή

σεις

Άοπλο

Σκυρό-

δεμα

Παρα-

θα

λάσ-

σιο 

1,5 Km

Μόνι-

μα 

μέσα

Στη

θα-

λασ-

σα

Δια-

βρε-

χό-

με-

νες

ζώ-

νες

Αδρανή σύμφωνα με ΕΛΟΤ 

ΕΝ12620 με ικανοποιητική 

αντοχή σε παγετό

Τσιμέντο

Ανθεκτικό σε

θειικά

LA

≤27

LA

≤25

LA

≤22



Χρόνος ζωής κατασκευών

Πραγματικός χρόνος ζωής με 

βάση το σκυρόδεμα 

κατασκευής

Αποδεκτό όριο 

μείωσης 

Χρόνος (t)

Ε
π

ιτ
ελ

εσ
τκ

ό
τη

τα

Αρχικός σχεδιασμός (100%)

Χρόνος ζωής σχεδιασμού

Αρχικός χρόνος ζωής με βάση 

το μείγμα σχεδιασμού



Προϋποθέσεις σωστής επισκευής

Α. Διάγνωση

Β. Υλικά

Γ. Εφαρμογή



04.11.2004 8

Η διαδικασία της επισκευής 

συνίσταται στο να «σπάσουμε» 

έναν τουλάχιστον κρίκο…

Initiator

2 e-

Concrete Reinforcing
Water + Oxygen

Passive layer

l Η διάβρωση του οπλισμού 

είναι μία αλυσίδα…

CORROSION PROCESS





Εργο: Επισκευή γέφυρας Αξιού, Θεσσαλονίκη.



Αίτιο: Χημική διάβρωση λόγω 

αστοχίας του συστήματος 

αποστράγγισης. 

Αστοχία επισκευής με 

προεντεταμένα ΙΩΠ….





CONcrete REPair NETwork:

2002-2006

Επτά ερευνητικοί 

οργανισμοί

6 Ευρωπαϊκές χώρες



Στατιστικά σοιχεία από έρευνα σε 230 περιπτώσεις 

επισκευασμένων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

•Το 25% των ιδιοκτητών είναι δυσαρεστημένοι από την 

απόδοση των επισκευαστικών υλικών μέσα σε 5 χρόνια

•Το 75% των ιδιοκτητών είναι δυσαρεστημένοι μέσα σε 10 

χρόνια!!!



Αστάρι οπλισμού

Επισκευαστικό κονίαμα

Στρώση εξομάλυνσης

Προστατευτική επίστρωση

Συνηθισμένη περίπτωση επισκευής σκυροδέματος και οπλισμού

Μια τυπική επισκευή σκυροδέματος 

αποτελείται από ένα:

◼ Αστάρι οπλισμού – συνδετική 

στρώση

◼ Επισκευαστικό κονίαμα

◼ Στρώση εξομάλυνσης / 

φινιρίσματος

◼ Προστατευτική επίστρωση

Το συγκεκριμένο σύστημα προσέγγισης αποτελούσε πρότυπο στην 

Ευρώπη για τα τελευταία 20 χρόνια, αν και μόνο ορισμένες χώρες το 

είχαν υιοθετήσεί μέσω εθνικών προτύπων.



Η πληθώρα των εθνικών κανονισμών και η 

ασυνέπεια των εφαρμόγων επιτόπου του 

έργου οδήγησε στην ανάγκη για 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προτύπου 

EN1504

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504



EN 1504 – Προϊόντα και συστήματα για την 

προστασία και επισκευή δομών από 

σκυρόδεμα

Μέρος 1 Ορισμοί

Μέρος 2 Συστήματα επιφανειακής προστασίας σκυροδέματος

Μέρος 3 Δομικές και Μη-δομικές επισκευές

Μέρος 4 Δομική συγκόλληση

Μέρος 5 Ενέματα σε σκυρόδεμα

Μέρος 6 Αγκύρωση ράβδων οπλισμού

Μέρος 7 Προστασία σιδηροπλισμού από διάβρωση

Μέρος 8 Ποιοτικός έλεγχος και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Μέρος 9 Γενικές αρχές για τη χρήση προϊόντων και συστημάτων

Μέρος

10

Επί τόπου εφαρμογή προϊόντων και συστημάτων και 

ποιοτικός έλεγχος εργασιών



Σχεδιασμός επισκευής (ΕΝ 1504-9)

Διάγνωση- προσδιορισμός της 

κατάστασης της κατασκευής
Προσδιορισμός διαβρωτικού μηχανισμού/ών 

και στατική επάρκεια

Επεξεργασία της στρατηγικής που 

θα ακολουθηθεί (δεν κάνω τίποτα, 

επισκευή,…….κατεδάφιση).

Καθορισμός των αρχών της 

επισκευής

Επιλογή μεθόδου επισκευής

Καθορισμός του υλικού επισκευής 

(απαιτήσεις)

Καθορισμός επιθεώρησης και 

απαιτήσεων συντήρησης

Π.χ. έλεγχος ανοδικών περιοχών

Π.χ. εφαρμογή αντιδιαβρωτικών προσθέτων 

στο σκυρόδεμα.

Π.χ. επιλογή ψεκαζόμενου αναστολέα 

διάβρωσης



Συντήρηση;

Είναι απαραίτητη;



EN 1504

Πτυχές της διαδικασίας επισκευής

• Αρχές του EN 1504 - Μέρος 9 • Σχετικά με το EN 1504 - Μέρος 3

Αρχή 1 [PI] Προστασία έναντι διεισδύσεων

Αρχή 2 [MC] Έλεγχος υγρασίας

Αρχή 3 [CR] Αποκατάσταση σκυροδέματος

Αρχή 4 [SS] Δομική ενίσχυση

Αρχή 5 [PR] Αντοχή σε φυσικές επιδράσεις

Αρχή 6 [RC] Αντοχή σε χημίκά

Αρχή 7 [RP] 
Διατήρηση ή αποκατάσταση της 

παθητικότητας

Αρχή 8 [IR] Αύξηση ειδικής αντίστασης

Αρχή 9 [CC] Έλεγχος Καθοδικών Περιοχών

Αρχή 10 [CP] Καθοδική Προστασία

Αρχή 11 [CA] Έλεγχος Ανοδικών Περιοχών

Αρχή 3 [CR] Αποκατάσταση σκυροδέματος

Μέθοδος 3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το χέρι

Μέθοδος 3.2 Επανασκυροδέτηση

Μέθοδος 3.3
Ψεκασμός σκυροδέματος ή 

κονιάματος

Αρχή 4 [SS] Δομική ενίσχυση

Μέθοδος 4.4
Προσθήκη κονιάματος ή 

σκυροδέματος

Αρχή 7 [RP] 
Διατήρηση ή αποκατάσταση της 

παθητικότητας

Μέθοδος 7.1

Αύξηση της επικάλυψης του οπλισμού 

με επιπρόσθετο τσιμεντοκονίαμα ή 

σκυρόδεμα

Μέθοδος 7.2
Αντικατάσταση αλλοιωμένου ή 

ενανθρακωμένου σκυροδέματος



EN 1504 - Επισκευή

Διάγνωση

Αρχές Μέθοδοι

3.1   Εφαρμογή κονιάματος με το 

χέρι

3.2   Επανασκυροδέτηση

3.3   Ψεκασμός σκυροδέματος ή 

κονιάματος

3.4   Αντικατάσταση στοιχείων

Μέρη EN 1504

2. Προϊόντα και Συστήματα 

επιφανειακής προστασίας 

σκυροδέματος

3. Δομική και μη δομική επισκευή

4. Δομική σύνδεση

5. Τσιμεντενέσεις

6. Αγκύρωση χαλύβων οπλισμού

7. Προστασία του οπλισμού από 

διάβρωση

B.

A.

C. D.

3.1 Εφαρμογή  

κονιάματος με 

το χέρι

3. Δομική / Μη-

δομική 

επισκευή

1. Προστασία έναντι της διείσδυσης

2. Έλεγχος υγρασίας

3. Αποκατάσταση σκυροδέματος

7. Διατήρηση ή αποκατάσταη της 

παθητικότητας

8. Αύξηση ειδικής αντίστασης

9. Έλεγχος καθοδικών περιοχών

3. Επισκευή 

σκυροδέματος



EN 1504- Επισκευή

Χαρακτηριστικά Μέθοδος Απαιτήσεις ( Πίνακας 3 στο EN 1504 μέρος 3 )

απόδοσης ελέγχου Δομική Μη δομική

Κατηγορία R4 Κατηγορία R3 Κατηγορία R2 Κατηγορία R1

Θλιπτική αντοχή EN12190 ≥ 45 Mpa ≥ 25 Mpa ≥ 15 Mpa ≥ 10 Mpa

Περιεκτικότητα σε χλωριούχα ιόντα EN1015-17 ≤ 0.05% ≤ 0.05%

Αντοχή συνάφειας EN1542 ≥ 2 Mpa ≥ 1.5 Mpa ≥ 0.8 Mpa

Περιορισμένη συρρίκνωση / διόγκωση
EN12617-4

Αντοχή συνάφειας μετά τον έλεγχο
Καμία απαίτηση

≥ 2 Mpa ≥ 1.5 Mpa ≥ 0.8 Mpa

Ανθεκτικότητα – Αντοχή σε 

ενανθράκωση EN13295
dk ≤ σκυρόδεμα ελέγχου Καμία απαίτηση(1)

Ανθεκτικότητα – Θερμική συμβατότητα

ψύξη/απόψυξη EN12617-4

Αντοχή συνάφειας μετά από 50 κύκλους
Οπτική επιθεώρηση

≥ 2 Mpa ≥ 1.5 Mpa ≥ 0.8 Mpa

Ανθεκτικότητα – Θερμική συμβατότητα

κεραυνός/βροχή ( θερμικό σοκ ) EN12617-4

Αντοχή συνάφειας μετά από 30 κύκλους
Οπτική επιθεώρηση

≥ 2 Mpa ≥ 1.5 Mpa ≥ 0.8 Mpa

Ανθεκτικότητα – Θερμική συμβατότητα

κύκλος ξήρανσης EN12617-4

Αντοχή συνάφειας μετά από 30 κύκλους
Οπτική επιθεώρηση

≥ 2 Mpa ≥ 1.5 Mpa ≥ 0.8 Mpa

Μέτρο Ελαστικότητας EN13412 ≥ 20 Gpa * ≥ 15 Gpa Καμία απαίτηση

Αντοχή σε ολίσθηση

EN13036-4

Κατηγορία I: > 40 μονάδες υγρή δοκιμή

Κατηγορία II: > 40 μονάδες ξηρή δοκιμή

Κατηγορία III: > 55 μονάδες υγρή δοκιμή

Κατηγορία I: > 40 μονάδες υγρή δοκιμή

Κατηγορία II: > 40 μονάδες ξηρή δοκιμή

Κατηγορία III: > μονάδες υγρή δοκιμή

Τριχοειδής απορρόφηση EN13057 ≤ 0.5 kg.m-2.h-0.5 ≤ 0.5 kg.m-2.h0.5 Καμία απαίτηση



EN 1504 Μέρος 3, Πίνακας 1

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Αρχές για την επισκευή / μέθοδοι

3 4 7

Χαρακτηριστικά απόδοσης 3.1, 3.2 3.3 4.4 7.1, 7.2

Θλιπτική αντοχή ◼ ◼ ◼ ◼

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα ◼ ◼ ◼ ◼

Αντοχή συνάφειας ◼ ◼ ◼ ◼

Περιορισμένη συρρίκνωση / διόγκωση ◼ ◼ ◼ ◼

Ανθεκτικότητα

a) Αντοχή σε ενανθράκωση ◼ ◼ ◼ ◼

b) Θερμική συμβατότητα o o o o

Μέτρο ελαστικότητας o o ◼ o

Αντοχή σε ολίσθηση o o o o

Συντελεστής θερμικής διαστολής o o o o

Τριχοειδής απορρόφηση (υδατοπερατότητα) o o o o

Τι σημαίνουν τα παρακάτω κουτιά?

◼ = “για όλες τις προβλεπόμενες χρήσεις”

Πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένα προϊόν.

o = “για συγκεκριμένες προβλεπόμενες χρήσεις”

Επιπρόσθετες απαιτήσεις που εξαρτώνται από το εκάστοτε έργο.

Για παράδειγμα, ένα κονίαμα που χρησιμοποιείται για οριζόντια επισκευή 

πεζοδρομίου.



EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές του σκυροδέματος – 1 έως

6

(1) Για αυτές τις μεθόδους μπορεί να γίνει χρήση προϊόντων και συστημάτων που δεν καλύπτονται από το EN 1504.

(2) Η ενσωμάτωση μεθόδων σε αυτό το πρότυπο δεν συνεπάγεται και την αποδοχή τους.  

Μέθοδος 1.2 Μέθοδος 1.7Μέθοδος 1.4

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 1 (PI) Προστασία έναντι 

διεισδύσεων

Μειώνει ή εμποδίζει τη 

διείσδυση φθοροποιών 

παραγόντων, π.χ. νερού, 

άλλων υγρών, ατμού, 

χημικών αερίων και 

βιολογικών παραγόντων

1.1 Εμποτισμός

Εφαρμογή προϊόντων σε υγρή μορφή, τα οποία 

διεισδύουν στο σκυρόδεμα και φράζουν το σύστημα 

των πόρων

1.2  Επικάλυψη επιφανείας με ή χωρίς ικανότητα  

γεφύρωσης ρωγμών 

1.3 Τοπική κάλυψη ρωγμών (1)

1.4 Πλήρωση ρωγμών

1.5 Μετατροπή ρωγμών σε μηχανισμό  αρμού (1)

1.6 Ανέγερση εξωτερικών πανέλων (1)(2)

1.7 Εφαρμογή μεμβρανών (1)

Μέθοδος 1.3



Μέθοδος 2.1 Μέθοδος 2.2
Μέθοδος 2.2

(1) Για αυτές τις μεθόδους μπορεί να γίνει χρήση προϊόντων και συστημάτων που δεν καλύπτονται από το EN 1504.

(2) Η ενσωμάτωση μεθόδων σε αυτό το πρότυπο δεν συνεπάγεται και την αποδοχή τους.  

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 2 (MC) Έλεγχος υγρασίας

Ρύθμιση και διατήρηση 

των ποσοστών υγρασίας 

στο σκυρόδεμα εντός των 

προδιαγεγραμμένων 

πλαισίων

2.1 Υδρόφοβος εμποτισμός

2.2  Επικάλυψη επιφανείας

2.3  Προστατευτική επίστρωση ή εκ νέου 

επένδυση(1)(2)

2.4 Ηλεκτροχημική επεξεργασία(1)(2)

EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές του σκυροδέματος – 1 έως 6

Μέθοδος 2.3



Μέθοδος 3.1 Μέθοδος 3.3 Μέθοδος 3.2

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 3 (CR) Αποκατάσταση σκυροδέματος

- Αποκατάσταση του αρχικού 

σκυροδέματος σε ένα στοιχείο 

της κατασκευής, σύμφωνα με 

το αρχικό του σχήμα και τη 

λειτουργία

- Αποκατάσταση της κατασκευής 

σκυροδέματος με 

αντικατάσταση μέρους της

3.1 Εφαρμογή κονιάματος με το χέρι

3.2 Επανασκυροδέτηση

3.3 Ψεκασμός σκυροδέματος ή κονιάματος

3.4 Αντικατάσταση στοιχείων

EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές του σκυροδέματος – 1 έως 6



Μέθοδος 4.1 & 4.4

Μέθοδος 4.3

Μέθοδος 4.5 & 4.6

(1) Για αυτές τις μεθόδους μπορεί να γίνει χρήση προϊόντων και συστημάτων που δεν καλύπτονται από το EN 1504.

Αρ. Αρχής Ορισμός 

αρχής

Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 4 

(SS)

Δομική 

ενίσχυση

Αύξηση ή 

αποκατάσταση 

της δομικής 

ικανότητας 

φέροντος 

φορτίου ενός 

στοιχείου της 

κατασκευής 

σκυροδέματος

4.1 Προσθήκη ή αντικατάσταση εγκιβωτισμένων ή εξωτερικών 

ράβδων οπλισμού

4.2 Εγκατάσταση συγκολλημένων ράβδων οπλισμού σε 

προσχηματισμένες ή επί τούτου δημιουργημένες οπές στο 

σκυρόδεμα

4.3 Συγκόλληση ελασμάτων / πλακών

4.4 Προσθήκη κονιάματος ή σκυροδέματος

4.5 Ενέσιμη πλήρωση ρωγμών, κενών και οπών

4.6 Πλήρωση ρωγμών, κενών και οπών

4.7 Προένταση (1)

EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές του σκυροδέματος – 1 έως

6



Μέθοδος 5.1Μέθοδος 5.1Μέθοδος 5.1

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 5 (PR) Φυσική αντοχή

Αύξηση της 

αντοχής σε 

φυσικές ή 

μηχανικές 

επιδράσεις

5.1 Επικαλύψεις ή επιχρίσματα

5.2 Εμποτισμός

EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές του σκυροδέματος – 1 έως

6
Μέθοδος 5.2



Μέθοδος 6.1 Μέθοδος 6.1Μέθοδος 6.1

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 6 (RC) Αντοχή σε χημικά

Αύξηση της αντοχής 

της επιφάνειας του 

σκυροδέματος στη 

φθορά από την 

επίδραση χημικών 

ουσιών

6.1 Επικαλύψεις ή επιχρίσματα

6.2 Εμποτισμός

EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές του σκυροδέματος – 1 έως 6



EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού – 7 έως

11

Μέθοδος 7.1 Μέθοδος 7.4 Μέθοδος 7.2

(1) Για αυτές τις μεθόδους μπορεί να γίνει χρήση προϊόντων και συστημάτων που δεν καλύπτονται από το EN 1504.

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 7 [RP] Διατήρηση ή 

αποκατάσταση της 

παθητικότητας

Δημιουργία χημικών 

συνθηκών κατά τις οποίες η 

επιφάνεια του οπλισμού 

διατηρείται ή επανέρχεται 

σε παθητική κατάσταση.

7.1 Αύξηση της επικάλυψης του οπλισμού με 

επιπρόσθετο τσιμεντοκονίαμα ή σκυρόδεμα

7.2 Αντικατάσταση αλλοιωμένου ή ενανθρακωμένου 

σκυροδέματος

7.3 Ηλεκτροχημική αποκατάσταση της αλκαλικότητας 

του ενανθρακωμένου σκυροδέματος (1)

7.4 Αποκατάσταση της αλκαλικότητας του 

σκυροδέματος που έχει ενανθρακωθεί με διάχυση

7.5 Ηλεκτροχημική αφαίρεση χλωριούχων ιόντων (1)

Μέθοδος 7.5



Μέθοδος 8.1Μέθοδος 8.1Μέθοδος 8.1

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 8 [IR] Αύξηση ειδικής 

αντίστασης

Αύξηση της ειδικής 

ηλεκτρικής αντίστασης του 

σκυροδέματος

8.1 Περιορισμός των ποσοστών υγρασίας με 

επεξεργασία της επιφάνειας, εφαρμογή 

επιχρισμάτων ή προστατευτικών επιστρώσεων

EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού – 7 έως 11



EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού – 7 έως 11

(2)    Η ενσωμάτωση μεθόδων σε αυτό το πρότυπο δεν συνεπάγεται και την αποδοχή τους.  

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 9 [RP] Έλεγχος Καθοδικών 

Περιοχών

Δημιουργία συνθηκών κατά 

τις οποίες πιθανά καθοδικές 

περιοχές του οπλισμού δεν 

μπορούν να δημιουργήσουν 

μια ανοδική αντίδραση.

9.1 Περιορισμός της περιεκτικότητας 

οξυγόνου (στις καθοδικές 

περιοχές) με  κορεσμό ή 

επικάλυψη της επιφάνειας (2)

Μέθοδος 9.1Μέθοδος 9.1Μέθοδος 9.1



EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού – 7 έως 11

Μέθοδος 10.1Μέθοδος 10.1Μέθοδος 10.1

(1) Για αυτές τις μεθόδους μπορεί να γίνει χρήση προϊόντων και συστημάτων που δεν καλύπτονται από το EN 1504.

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 10 [CP] Καθοδική προστασία 10.1 Εφαρμογή ηλεκτρικού 

δυναμικού(1)



EN 1504 – Μέρος 9 – Γενικές Αρχές

Αρχές που σχετίζονται με φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού – 7 έως 11

(1) Για αυτές τις μεθόδους μπορεί να γίνει χρήση προϊόντων και συστημάτων που δεν καλύπτονται από το EN 1504.

(2) Η ενσωμάτωση μεθόδων σε αυτό το πρότυπο δεν συνεπάγεται και την αποδοχή τους.  

Μέθοδος 11.1 Μέθοδος 11.3 Μέθοδος 11.2

Αρ. Αρχής Ορισμός αρχής Μέθοδοι βασισμένες στην αρχή

Αρχή 11 [CA] Έλεγχος ανοδικών περιοχών

Δημιουργία συνθηκών κατά τις 

οποίες πιθανές ανοδικές 

αντιδράσεις του οπλισμού δεν 

μπορούν να πάρουν μέρος στη 

διαβρωτική αντίδραση

11.1   Βαφή του οπλισμού με υλικά που περιέχουν 

ενεργές χρωστικές ουσίες

11.2    Βαφή του οπλισμού με μονωτικό επίχρισμα

11.3   Εφαρμογή αντιδιαβρωτικών προσθέτων στο 

σκυρόδεμα (1)(2)
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Αρχική φάση (διείσδυσης) Φάση εξέλιξης

Αποκόλληση

Ρηγματώσεις

Μη ορατή διάβρωση Ορατή διάβρωση

Επισκευή

Επιπλέον

χρόνος

Πότε προχωράω σε επισκευή;



Σχετικό κόστος διαφορετικών στρατηγικών επισκευής 

(Schießl, P. et al. 2011. Schlussbericht zum DAfStb/BMBF –

Verbundforschungsvorhaben "Nachhaltig Bauen mit Beton": TP D 

Lebensdauermanagementsystem. Issue 586, Berlin: Beuth-Verlag.)

Το κόστος των συχνών 

επισκευών πριν την 

εμφάνιση βλαβών είναι 

μικρότερο.



ΕΝ 1504-9: Προστασία και συντήρηση της 

επισκευής (Παρ. 8)

• Εκτίμηση της αναμενόμενης υπόλοιπης διάρκειας ζωής 
της κατασκευής

• Υπόδειξη των τμημάτων των επισκευών με αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής μικρότερη της κατασκευής.

• Ήμερομηνίες ελέγχου κάθε τμήματος

• Παρουσίαση του συστήματος επιθεώρησης 

• Προδιαγραφές για συνεχόμενη λειτουργία ελέγχου (π.χ. 
καθοδική προστασία)

• Προστατευτικά μέτρα και ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
για την προστασία της επισκευής (π.χ. παρακολούθηση 
δικτύων αποστράγγισης κλπ)



• Στον ΕΝ 1504 περιγράφονται όχι μόνο τα υλικά, αλλά και 

οι λεπτομερείς διαδικασίες εφαρμογής τους και ο 

έλεγχος ποιότητας των εργασιών.

• Προετοιμασία υποστρώματος πριν την εφαρμογή (Παρ. 

7, πίν. 2)

• Εφαρμογή επισκευαστικών συστημάτων (Παρ. 8, πίν. 3)

• Ποιοτικός έλεγχος τελικής επισκευής (Παρ. 9, πίν. 4). 

Προδιαγράφονται συγκεκριμένοι έλεγχοι για κάθε αρχή 

και μέθοδο επισκευής.

ΕΝ 1504-10: Επί τόπου εφαρμογή 

προϊόντων και συστημάτων και έλεγχος 

ποιότητας εργασιών



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο επισκευαστικών 
εργασιών.

• Απαιτείται η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου 
επισκευών, με αρχική ενόργανη διάγνωση της 
κατάστασης της κατασκευής.

• Ορίζονται οι βασικές αρχές και οι μέθοδοι που 
θα πρέπει να ακολουθηθούν.

• Τα επισκευαστικά υλικά θα πρέπει να πληρούν 
διαφορετικές απαιτήσεις για εφαρμογή σε 
επισκευές με διαφορετικές μεθόδους (π.χ. 
κονιάματα).



• Απαραίτητη η χρήση υλικών με πιστοποιητικό 

ποιότητας CE.

• Προδιαγράφεται η συντήρηση και προστασία 

των επισκευαστικών εργασιών για τον υπόλοιπο 

αναμενόμενο χρόνο ζωής της κατασκευής.

• Προδιαγράφεται η εφαρμογή των υλικών και 

προϊόντων και ο τελικός ποιοτικός έλεγχος

των ολοκληρωμένων εργασιών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΙΙ)



Ευχαριστώ για την προσοχή σας…..


