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Περίληψη

Οι σύγχρονες μέθοδοι προστασίας των μεταλλικών κατασκευ-

ών έναντι διάβρωσης, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 

κατασκευή ανθεκτικών και οικονομικών μεταλλικών κτηρίων 

και κατασκευών. Παρόλο που ο ρυθμός διάβρωσης εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από μη-ελεγχόμενους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, ο σωστός σχεδιασμός και η κατάλληλη επιλογή 

των μεθόδων προστασίας, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες 

μείωσης του ρυθμού διάβρωσης στο επιθυμητό επίπεδο, δη-

λαδή εκεί όπου βελτιστοποιείται η σχέση αρχικού κόστους 

προστασίας προς τελικό κόστος συντήρησης για τη διάρκεια 

ζωής της κατασκευής. Πρωτεύων μέθοδος προστασίας εί-

ναι τα συστήματα βαφής, η απόδοση των οποίων εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από τη χημική τους σύσταση, το πάχος 

εφαρμογής και την ποιότητα του υποστρώματος. Σημαντικά 

εργαλεία για τη σωστή επιλογή, προδιαγραφή, εφαρμογή 

και συντήρηση τέτοιων συστημάτων, αποτελούν τα σχετικά 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια 

των εταιρειών παραγωγής των συστημάτων αυτών.

Eισαγωγή

Η προστασία έναντι διάβρωσης είναι ένα από τα σημαντικότε-

ρα θέματα μελέτης στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών 

και αποτελεί το κυριότερο μειονέκτημα (μαζί με την πυραντο-

χή) στην περαιτέρω διάδοση κατασκευής μεταλλικών κτηρί-

ων έναντι συμβατικών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στα αρχικά 

της στάδια η διάβρωση προκαλεί προβλήματα κυρίως οπτικής 

φύσεως, ενώ, εάν αφεθεί να αναπτυχθεί, μπορεί να υποβαθ-

μίσει τη στατική επάρκεια μιας κατασκευής (Εικόνα 1).

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται σε έρευνα που δη-

μοσίευσε η Αμερικανική Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων (FHWA) 

το 2002, η οποία κατέδειξε ότι το ετήσιο άμεσο κόστος λόγω 

διάβρωσης μετάλλων για όλους τους τομείς της Αμερικανικής 

οικονομίας, ανέρχεται στα $276 δις (τιμές 1998)!

Μηχανισμός Διάβρωσης

Η διάβρωση ενός μετάλλου προκαλείται από μηχανικούς ή 

χημικούς παράγοντες ή από συνδυασμό των δύο. Παραδείγ-

ματα μηχανικής διάβρωσης αποτελούν η τριβή υγρού σε μέ-

ταλλο (π.χ. ροή ακατέργαστου πετρελαίου σε αγωγούς) και η 

τριβή μεταξύ μετάλλων (π.χ. κοχλιωτοί κόμβοι σε κατασκευ-

ές που υπόκεινται σε συνεχή δόνηση), ενώ παραδείγματα 

χημικής διάβρωσης αποτελούν η γαλβανική διάβρωση (π.χ. 

στερέωμα ελασμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα με μπουλό-

νια από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα - Εικόνα 2) και η ατμο-

σφαιρική διάβρωση (π.χ. αντίδραση με οξυγόνο Ο
2
, διοξείδιο 

του άνθρακα CO
2
 (carbon dioxide) ή διοξείδιο του θείου SO

2
 

(sulphur dioxide)).

Εικόνα 1: Μερική αστοχία γέφυρας (Leo Frigo Bridge, 
Wisconsin) λόγω διάβρωσης των μεταλλικών πασσαλώσεων 
θεμελίωσης των πυλώνων (14/09/13)

Εικόνα 2: Γαλβανική διάβρωση λόγω επαφής μετάλλων δια-
φορετικού ηλεκτρικού δυναμικού στην παρουσία ηλεκτρολύ-
τη (υγρασία ατμόσφαιρας)

Ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός διάβρωσης, είναι η οξεί-

δωση του χάλυβα από το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα με την 

ταυτόχρονη παρουσία ενός ηλεκτρολύτη (ουσίες οι οποίες 

σε διάλυμα καθίστανται ηλεκτρικά αγώγιμες) όπως: (α) νερό 

από την υγρασία της ατμόσφαιρας ή του υπεδάφους (αδύνα-

μος ηλεκτρολύτης), ή (β) διάλυμα χλωριούχου νατρίου NaCl 

(sodium chloride) από άλατα τήξης χιονιού ή αερομεταφερό-

μενα σταγονίδια θαλάσσιου νερού (ισχυρός ηλεκτρολύτης).

Οξείδωση του Χάλυβα

Η οξείδωση του χάλυβα οφείλεται στο φαινόμενο της οξει-

δοαναγωγής (oxidation-reaction - Εικόνα 3), κατά την οποία 

ένα στοιχείο (Fe) χάνει ηλεκτρόνια (2e-), με αποτέλεσμα 

Η διάβρωση των μεταλλικών κατασκευών αποτελεί αντικείμενο έρευνας και μελέτης από την εποχή της βιομηχανοποίησης 
(18oς αιώνας) και, εντούτοις, ακόμα και σήμερα, προκαλεί σημαντικά προβλήματα στις σύγχρονες κατασκευές.

Η επίγνωση της θεωρίας διάβρωσης και των μεθόδων προστασίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για αποτελεσματική προστασία.
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Εικόνα 3: Η οξείδωση του χάλυβα παρουσία νερού και οξυγόνου

Εικόνα 4: Ηλεκτρικό δυναμικό στην επιφάνεια του χάλυβα 
λόγω ανοδικών (-) και καθοδικών (+) περιοχών 

να αποκτά θετικό σθένος (Fe2+ - ‘‘η οξείδωση’’), και αυτά τα 

ηλεκτρόνια (2e-) προσλαμβάνονται από άλλο στοιχείο (H
2
O 

+ ½O
2
), με αποτέλεσμα την απώλεια του θετικού σθένους 

(2(ΟΗ)- - ‘‘η αναγωγή’’). Ο λόγος για τον οποίο ο χάλυβας 

χάνει ηλεκτρόνια και δημιουργεί ηλεκτρικό δυναμικό, είναι οι 

τοπικές ανομοιομορφίες στη δομή του υλικού, οι οποίες δη-

μιουργούν ανοδικές (-) και καθοδικές (+) περιοχές (Εικόνα 4). 

Η οξείδωση λαμβάνει χώρο στην άνοδο, ενώ τα προϊόντα της 

οξειδοαναγωγής (σκουριά), εναποτίθενται στην κάθοδο. 

Λόγω του ότι το προϊόν της οξειδοαναγωγής επιτεταρτοξεί-

διο του σιδήρου Fe
3
O

4
 (ferrous ferric oxide) είναι πορώδες, 

σαθρό και χωρίς καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του χάλυ-

βα, η οξείδωση συνεχίζεται χωρίς παρεμπόδιση, σε αντίθεση 

με άλλα μέταλλα των οποίων τα οξείδια σχηματίζουν προ-

στατευτική μεμβράνη (‘‘παθητική στρώση’’), η οποία αποτρέ-

πει την οξείδωση σε βάθος (π.χ. χρώμιο Cr, ψευδάργυρος Zn, 

τιτάνιο Ti, αλουμίνιο Al).   

Ρυθμός Οξείδωσης

Ο ρυθμός οξείδωσης εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες 

(π.χ. αύξηση ρυθμού σε συνθήκες υγρασίας, 

ζέστης, ρύπανσης, αλμυρότητας, οξύτητας, 

υπέρυθρης ακτινοβολίας  και έκθεσης σε 

βακτηρίδια), ενώ επιπρόσθετοι παράγοντες 

αύξησης του ρυθμού οξείδωσης είναι οι 

μεγάλες μηχανικές τάσεις (π.χ. κοχλιωτοί 

κόμβοι), οι ανωμαλίες στην επιφάνεια του μετάλλου (π.χ. 

επικολλημένα ελάσματα) και η ύπαρξη διαφυγόντων ρευμά-

των (π.χ. στο υπέδαφος). Σύμφωνα με το EN ISO 12944-2, 

καθορίζονται 6 κατηγορίες διάβρωσης (Εικόνα 5), οι οποίες 

όμως είναι γενικές και δεν αφορούν συγκεκριμένες συνθή-

κες θερμοκρασίας, μηχανικής καταπόνησης ή άλλων ειδικών 

περιπτώσεων. Επιπροσθέτως, καθορίζονται 3 κατηγορίες δι-

άβρωσης για κατασκευές εμβαπτισμένες σε νερό ή έδαφος 

(Im1 / Im2 / Im3). 

Κατηγορία Διάβρωσης
Ρυθμός Διάβρωσης 

Ανά Έτος
Περιβάλλον Εξωτερικού

Χώρου
Περιβάλλον Εσωτερικού 

Χώρου

C1
Πολύ Χαμηλή

< 10 g/m2

< 1,3 μm*
- - -

Κτήρια με θέρμανση
και καθαρή ατμόσφαιρα,

π.χ. γραφεία, καταστήματα,
σχολεία, ξενοδοχεία

C2
Χαμηλή

10-200 g/m2

1,3-25 μm*

Περιβάλλον με χαμηλά επίπεδα 
ρύπανσης,

π.χ. αγροτικές περιοχές

Κτήρια χωρίς θέρμανση, στα οποία 
μπορεί να συμβεί συμπύκνωση 

υδρατμών, π.χ. αποθήκες, κλειστά 
γήπεδα

C3
Μέτρια

200-400 g/m2

25-50 μm*

Βιομηχανικές και αστικές περιοχές 
με μέτρια επίπεδα ρύπανσης από 

διοξείδιο του θείου SO
2
.

Παράκτιες** περιοχές με χαμηλή 
αλμυρότητα

Αίθουσες παραγωγής με
υψηλή υγρασία και μέτρια
ρύπανση, π.χ. εργοστάσια

τροφίμων, πλυντήρια, ζυθοποιίες, 
γαλακτοκομικές μονάδες

C4
Υψηλή

400-650 g/m2

50-80 μm*

Βιομηχανικές και
παράκτιες** περιοχές με μέτρια 

αλμυρότητα

Χημικά εργοστάσια, πισίνες,
ναυπηγία

C5-I
Πολύ Υψηλή

650-1.500 g/m2

80-200 μm*

Βιομηχανικές περιοχές με υψηλή 
υγρασία και

επιθετική ατμόσφαιρα

Κτήρια ή περιοχές με σχεδόν
μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών

και υψηλή ρύπανση

C5-M
Πολύ Υψηλή

650-1.500 g/m2

80-200 μm*

Παράκτιες** και θαλάσσιες
περιοχές με υψηλή

αλμυρότητα

Κτήρια ή περιοχές με σχεδόν 
μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και 

υψηλή ρύπανση

Εικόνα 5: Κατηγορίες διάβρωσης σύμφωνα με το EN ISO 12944-2 (*1.000 μm = 1mm / **Ζώνη πλάτους 2 Km
από ακτογραμμή βάση ερευνών BISRA στο Ηνωμένο Βασίλειο)
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Προστασία Έναντι Διάβρωσης

Η βασική μέθοδος προστασίας έναντι διάβρωσης, είναι με τη 

χρήση συστημάτων βαφής (βλέπε επόμενο κεφάλαιο), ενώ 

οι κύριες εναλλακτικές / συμπληρωματικές μέθοδοι είναι οι 

ακόλουθοι: 

(α) Σχεδιασμός μεταλλικής κατασκευής με τρόπο που δεν ευ-

νοείται η διάβρωση, π.χ. αποφυγή κοιλώσεων συσσώρευσης 

όμβριων υδάτων, αποφυγή τριεπιφανειών (χάλυβας-νερό-

αέρας, χάλυβας-μπετόν-αέρας ή χάλυβας-έδαφος-αέρας), 

προστασία μεταλλικών στοιχείων από κτυπήματα λόγω δι-

έλευσης πεζών ή οχημάτων (εγκιβωτισμός), αποφυγή ηλε-

κτροκολλήσεων (λόγω σχηματισμού τοπικών ανομοιομορφι-

ών στη δομή του υλικού, οι οποίες δημιουργούν ανοδικές και 

καθοδικές περιοχές), εγκιβωτισμός αγκυρίων πάκτωσης και 

πλακών έδρασης με χυτό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονία-

μα υψηλής αντοχής.      

(β) Χρήση ανοξείδωτου χάλυβα (stainless steel) κατηγορί-

ας 304 (1.4301 βάση EN 10088-2) για χαμηλής διάβρωσης 

περιβάλλον, όπως για εσωτερικούς χώρους κτηρίων, ή 316 

(1.4401 βάση EN 10088-2) για υψηλής διάβρωσης περιβάλ-

λον, όπως για εξωτερικούς χώρους σε παράκτιες περιοχές. 

Η κατηγορία 304 περιέχει 18% χρώμιο Cr (chromium) και 8% 

νίκελ Ni (nickel), ενώ η κατηγορία 316 περιέχει 16% χρώμιο, 

10% νίκελ και 2% μολυβδαίνιο Mo (molybdenum), το οποίο 

(μολυβδαίνιο) προσδίδει την επιπρόσθετη ανθεκτικότητα. 

Εναλλακτικά, σε περιβάλλον χαμηλής ή μεσαίας διάβρω-

σης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οξειδωμένος χάλυβας 

(weathering steel). 

 

(γ) Εν θερμώ γαλβανισμός (hot-dip galvanizing) μεταλλικών 

στοιχείων, τα οποία, αφού προετοιμασθούν καταλλήλως 

(πλύσιμο με υδροχλωρικό οξύ HCl, πλύσιμο με νερό, κατερ-

γασία με μίγμα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl
2
 και χλωριού-

χου αμμωνίου NH
4
Cl, ξήρανση σε φούρνους), εμβαπτίζονται 

σε μπάνια με τήγμα ψευδαργύρου Zn σε θερμοκρασία ~455 
oC. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και μπο-

ρεί να προσφέρει προστασία για 20-150 χρόνια (ανάλογα με 

το πάχος της επίστρωσης ψευδαργύρου Zn και τις συνθήκες 

περιβάλλοντος). Τυπικά πάχη της επίστρωσης ψευδαργύρου 

Zn είναι 85 μm (0,085 mm / 610 g/m2) για δομικά στοιχεία και 

45 μm (0,045 mm / 325 g/m2) για λαμαρίνες (βάση EN ISO 

1461). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του 

ψυχρού γαλβανισμού με βαφή πλούσια σε ψευδάργυρο Zn 

(cold galvanizing), ή η μέθοδος της βαφής  με τηγμένα ψήγ-

ματα ψευδαργύρου Zn ή αλουμινίου Al (thermal spraying). 

(δ) Καθοδική προστασία (cathodic protection) μέσω της παρο-

χής ηλεκτρικού δυναμικού αντίθετου με το δυναμικό διάβρω-

σης, το οποίο μετατρέπει το χάλυβα σε κάθοδο. Το ηλεκτρι-

κό δυναμικό επιτυγχάνεται, είτε με την παροχή συνεχούς 

ηλεκτρικού ρεύματος DC, είτε με τη δημιουργία γαλβανικής 

διάβρωσης με τη χρήση θυσιαζόμενων γαλβανικών ανόδων 

κράματος μετάλλων χαμηλότερου δυναμικού από το χάλυβα 

(-0,5 V), όπως ψευδαργύρου Zn (-1,1 V), αλουμινίου Al (-1,1 V) 

και μαγνησίου Mg (-1,6 V) (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Καθοδική προστασία οπλισμού σκυροδέματος  
(-0,2 V) με τη χρήση γαλβανικών ανόδων ψευδαργύρου Zn 
(-1,1V) (Metalnastri Srl Ιταλίας)

Εικόνα 7: Εισπίεση τσιμεντοειδούς ενέματος (Τσιμέντο CEM 
ΙΙ/Α-L 42,5 R + Πρόσμικτο Sika Intraplast EP + Νερό) μέσω 
ακροφυσίων κεφαλών αγκύρωσης τενόντων (Tensacciai Srl 
Ιταλίας) για το έργο κατασκευής Ισχυρού Δαπέδου και Τοί-
χου Ανάδρασης ΤΕΠΑΚ (DYNACON LTD)

(ε) Χρήση ειδικών λιπαντικών και ενεμάτων (specialty 

lubricants and grouting injections) για απομόνωση ευπαθών 

σημείων από το περιβάλλον, π.χ. έγχυση γράσου σε τρύπες 

μπουλονιών μεταλλικών ελασμάτων για απομόνωση κορμού 

μπουλονιών από όμβρια ύδατα, εισπίεση κεριού σε εσωτερικό 

καλωδίων γέφυρας για απομόνωση τενόντων από αερομετα-

φερόμενα σταγονίδια θαλάσσιου νερού, εισπίεση τσιμεντο-

ειδούς ενέματος (υπέρρευστο, διογκούμενο) σε εσωτερικό 

σωλήνων εγκιβωτισμού τενόντων προέντασης για απομόνω-

ση τενόντων από υγροποιημένο αέρα (Εικόνα 7). 



Πολιτικός Mηχανικός   Ioύνιος 2017 37

Επιστημονικά Θέματα Επιστημονικά Θέματα

Προστασία με Συστήματα Βαφής

Τα συστήματα βαφής αποτελούν την πιο συνηθισμένη μέθο-

δο προστασίας μεταλλικών κατασκευών έναντι διάβρωσης. 

Η διαδικασία εφαρμογής τους αποτελείται συνήθως από τα 

πιο κάτω στάδια:

(α) Επιλογή κατηγορίας διάβρωσης της κατασκευής (Εικόνα 5).

(β) Επιλογή περιόδου ανθεκτικότητας μέχρι την πρώτη σημα-

ντική συντήρηση σύμφωνα με το EN ISO 12944-1 (Εικόνα 8). 

Σημειώνεται πως η περίοδος ανθεκτικότητας είναι ενδεικτική 

και δεν αποτελεί τον ελάχιστο εγγυημένο χρόνο απόδοσης 

του συστήματος βαφής χωρίς συντήρηση.

Επίπεδο Ανθεκτικότητας Περίοδος Ανθεκτικότητας

Χαμηλό (L) 2-5 χρόνια

Μεσαίο (M) 5-15 χρόνια

Υψηλό (H) > 15 χρόνια

(γ) Επιλογή συστήματος βαφής βάση των ανωτέρω.

(δ) Παραλαβή νέων μεταλλικών στοιχείων από εργοστάσιο 

με συγκολλήσιμο προκατασκευαστικό αστάρι (shop primer) 

20-25 μm για προστασία μέχρι την ανέγερση της κατασκευής 

και την εφαρμογή του συστήματος βαφής. 

(ε) Απομάκρυνση ακαθαρσιών (π.χ. σκόνες, λάδια, κονιάμα-

τα) από υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεία με τη χρήση νεροβο-

λής υψηλής πίεσης (Εικόνα 9).

Εικόνα 8: Περίοδος ανθεκτικότητας σύμφωνα με το EN ISO 
12944-1

Εικόνα 9: Χρήση νεροβολής υψηλής πίεσης για το έργο δο-
μικής επισκευής και ενίσχυσης του Πύργου Φόρτωσης Τσιμέ-
ντων Βασιλικού (DYNACON LTD)

Για να επιτευχθεί το σωστό πάχος ξηρού υμένα, θα πρέπει 

πρώτα να υπολογισθεί το πάχος υγρού υμένα (WFT – wet 

film thickness), το οποίο, βάση του ποσοστού στερεών στη 

βαφή, θα δώσει το σωστό πάχος ξηρού υμένα (Εικόνα 11). Ο 

έλεγχος των παχών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

βαφής και κατά τη ξήρανση με καταστροφικές ή/και μη κατα-

στροφικές μεθόδους.

Εικόνα 10: Τυπικά πάχη ξηρού υμένα διαφόρων συστημάτων 
βαφής (Hempel A/S Δανίας)

Κατηγορία
Διάβρωσης

Περίοδος
Ανθεκτικότητας

Τυπικά Πάχη
Ξηρού Υμένα

C1 / C2

2-5 χρόνια 80 μm

5-15 χρόνια 120 μm

> 15 χρόνια 160 μm

C3

2-5 χρόνια 120 μm

5-15 χρόνια 160 μm

> 15 χρόνια 200 μm

C4

2-5 χρόνια 200 μm

5-15 χρόνια 240 μm

> 15 χρόνια 280 μm

C5-I
5-15 χρόνια 280 μm

> 15 χρόνια 320 μm

C5-M
5-15 χρόνια 280 μm

> 15 χρόνια 320 μm

(ζ) Απομάκρυνση σκουριάς από υφιστάμενα μεταλλικά στοι-

χεία (συμπεριλαμβανομένου όλων των επί τόπου συγκολ-

λήσεων), σε βαθμό Sa 2 ½ ή Sa 3 (σύμφωνα με το EN ISO 

8501-1), με τη χρήση αμμοβολής και καθαρισμός επιφανειών 

με πεπιεσμένο αέρα. Το στάδιο αυτό είναι πρωταρχικής ση-

μασίας για τη δημιουργία ισχυρής πρόσφυσης του συστήμα-

τος βαφής στο υπόστρωμα. Ο έλεγχος της τραχύτητας των 

αμμοβολημένων επιφανειών, γίνεται σύμφωνα με το EN ΙSO 

8503.

(η) Εφαρμογή ασταριού (primer), ενδιάμεσης στρώσης 

(undercoat) και τελικής στρώσης (finish coat), βάση επιλε-

χθέντος συστήματος βαφής με τη χρήση βούρτσας, ρολό ή 

ψεκαστήρα χωρίς αέρα (airless spray) στις ενδεικνυόμενες 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Το αστάρι λειτουργεί 

ως μέσο θυσιασμού λόγω της σύνθεσης του (πχ. ψευδάργυ-

ρος Zn), η ενδιάμεση στρώση μειώνει τη διαπερατότητα σε 

νερό και οξυγόνο, ενώ η τελική στρώση προστατεύει από την 

υπεριώδη ακτινοβολία και τη ρύπανση. Τυπικά πάχη ξηρού 

υμένα (DFT – dry film thickness) διαφόρων συστημάτων βα-

φής ανά κατηγορία διάβρωσης και περίοδο ανθεκτικότητας 

παρουσιάζονται πιο κάτω (Εικόνα 10).
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Επιστημονικά Θέματα

Τα κύρια συστατικά των βαφών είναι οι χρωστικές ουσίες 

(pigments), ο φορέας του χρώματος (binder), ο διαλύτης 

(solvent) και τα πρόσθετα (additives). Οι χρωστικές ουσίες 

(π.χ. λευκή σκόνη διοξειδίου του τιτανίου TiO
2
, κόκκινη σκό-

νη οξειδίου του σιδήρου Fe
2
O

3
), παρέχουν το χρωματισμό και 

εμποδίζουν τη διάβρωση, ο φορέας του χρώματος (πολυμε-

ρικές ουσίες, π.χ. πολυουρεθανικές, εποξικές, ακρυλικές, βι-

νυλίου, σιλοξανικές, αλκυδικές) προσφέρει τη σύνδεση των 

χρωστικών ουσιών, ο διαλύτης (π.χ. νερό για βαφές εμάλσι-

ον, νάφθα για λαδομπογιές) βελτιώνει την εργασιμότητα της 

βαφής, διαλύει το φορέα του χρώματος και με την εξάτμιση 

του επιτρέπει το σχηματισμό του ξηρού υμένα και τα πρό-

σθετα (π.χ. σιλικόνη, ουρεθάνη) βελτιώνουν τις ιδιότητες της 

βαφής (π.χ. μείωση συντελεστή τριβής τελικής επιφάνειας). 

Τα αστάρια συνήθως ονομάζονται ανάλογα με τη χρωστική 

τους ουσία (π.χ. φωσφορικού ψευδαργύρου Zn
3
(PO

4
)

2
), ενώ οι 

βαφές ανάλογα με το φορέα του χρώματος (π.χ. εποξικές). 

Συμπεράσματα

Η αποτελεσματική προστασία των μεταλλικών κατασκευών 

έναντι διάβρωσης, απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 

εμπειρία από τους Πολιτικούς Μηχανικούς και τις Κατασκευ-

αστικές Εταιρείες, και, ενώ το αρχικό κόστος αποτελεσματι-

κής προστασίας είναι σημαντικό (π.χ. 10% κόστους ανέγερ-

σης μεταλλικής κατασκευής), το τελικό κόστος συντήρησης 

κατά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής, σε περίπτωση ελ-

λιπών μέτρων προστασίας, είναι σίγουρα υπερπολλαπλά-

σιο. Με βάση όλα τα πιο πάνω, ο Πολιτικός Μηχανικός του 

εκάστοτε έργου θα πρέπει να προδιαγράφει επαρκώς στα 

έγγραφα προσφοράς τους τρόπους προστασίας, έτσι ώστε 

να είναι ξεκάθαρες οι απαιτήσεις προς τις υποψήφιες Κατα-

σκευαστικές Εταιρείες.

Εικόνα 11: Συσχετισμός ποσοστού στερέων βαφής (1), πάχους ξηρού υμένα (2) και πάχους υγρού υμένα (3)
(Teknos Oy Φινλανδίας)
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