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1. Εισαγωγή
Γενικά, κατά των σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών πρέπει να εξασφαλίζεται η δομοστατική επάρκεια (αντοχή,
ευστάθεια, πλαστιμότητα) καθώς και η ανθεκτικότητα στον χρόνο. Η πρώτη έχει άμεση σχέση με την συμπεριφορά της
κατασκευής έναντι των εξωτερικά επιβαλλόμενων φορτίων, ενώ η δεύτερη έχει άμεση σχέση με την επίδραση του
εξωτερικού περιβάλλοντος στο κατασκευασμένο φορέα. Σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ανθεκτικότητα των
μεταλλικών κατασκευών-επιφανειών αποτελεί η διάβρωση, η οξείδωση του χάλυβα σε συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές
συνθήκες. Ως εκ τούτου, η επιφανειακή προστασία θεωρείται απαραίτητη, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα του
συνολικού σχεδιασμού των μεταλλικών φορέων (εκτός βέβαια των περιπτώσεων που χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι
χάλυβες ή ειδικοί αντιδιαβρωτικοί χάλυβες-weathering steels). Η προσοχή των μελετητών εστιάζεται κυρίως στον
δομοστατικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η κατάλληλη πρόταση σύνθεσης του συστήματος επιφανειακής προστασίας
(προετοιμασία επιφάνειας-καθαρισμός, τύπος, και εφαρμογή βαφών, πάχος στρώσεων) θα προσδώσει στην κατασκευή
αυξημένη αισθητική, απρόσκοπτη λειτουργία, μεγαλύτερο χρόνο συντήρησης και τέλος θα αποτρέψει φαινόμενα
μείωσης των χαρακτηριστικών των διατομών που θα έχουν ως
αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου, μείωση της φέρουσας
ικανότητας του αρχικά σχεδιασμένου φορέα.
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Η αντιδιαβρωτική προστασία εξασφαλίζεται με τους παρακάτω τρόπους:
• Κατάλληλο σχεδιασμό και μόρφωση των λεπτομερειών που
συνθέτουν τον φέροντα οργανισμό και των οργανισμό πλήρωσης έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη συνθηκών που
ευνοούν την διάβρωση.
• Επιφανειακή προστασία με χρήση βαφών (μη μεταλλικά υλικά).
• Επιφανειακή προστασία με εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (μεταλλικά υλικά).
• Συνδυασμένα συστήματα μη μεταλλικών και μεταλλικών υλικών.
Το συγκεκριμένο άρθρο θα προσεγγίσει τον δεύτερο τρόπο
προστασίας έναντι οξείδωσης του χάλυβα.
Η αντιμετώπιση της αντιδιαβρωτικής προστασίας προδιαγράφεται πλήρως εντός κανονιστικού πλαισίου που προβλέπει
και ρυθμίζει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό συστήματων επιφανειακής προστασίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η προδιαγραφή ΕΝ ISO 12944, ΕΝ ΙSO 8504:1992 και ΕΝ ISO 8501-1:1988,
Πίνακας 1, διαχειρίζεται τα παραπάνω θέματα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο διακρίνονται οι προδιαγραφές του Αμερικάνικου Συμβουλίου Steel Structures Painting Council (SSPC). Σε
σημαντικό βαθμό, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικοί
κανονισμοί όπως το BS 5493 και το DIN 55928 αντικαθίστανται από τις Ευρωνόρμες.

Πίνακας 1. Πλαίσιο κανονισμών αντιδιαβρωτικής προστασίας
SUMMARY SECTIONS
ISO 12944-1

General Introduction

ISO 12944-2

Classiﬁcation of Environments
Covers the corrosivity of various environments and how
these can be measured. Various anti-corrosive systems can
then be speciﬁed for these environments.

ISO 12944-3

Design Considerations
Deals with best practices in structural steel design from a
corrosion prevention viewpoint.

ISO 12944-4

Types of surface and surface preparation
Covers surface preparation - reference to ISO 8501, IS0
8502, IS0 8503, ISO 8504.

ISO 12944-5

Protective paint systems
Typical paint systems by generic type for a given durability in
a given environment.

ISO 12944-6

Laboratory performance test methods
Laboratory testing of paint systems, particularly intended
for those where sufﬁcient practical experience is not
yet available. Does not cover power tool cleaned steel
speciﬁcally.

ISO 12944-7

Execution and supervision of paintwork
Covers application at works or on site, inspection and follow
up. Also deals with reference areas.

ISO 12944-8

Development of speciﬁcation for new work and
maintenance
Describes how to prepare speciﬁcations for corrosion
protection and ancillary issues.

2. Σχεδιασμός συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας
Παράγοντες που οδηγούν στην οξείδωση του χάλυβα θεωρούνται η έκθεση των κατασκευών στο περιβάλλον (επιρροή της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης) όπως επίσης και η έκθεση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα (π.χ. πισίνες, πλυντήρια οχημάτων, βαφεία, χημική βιομηχανία, βιομηχανίες επεξεργασίας λυμάτων,
κ.α). Σύμφωνα με την προδιαγραφή του ISO 12944-Μέρος 2
ορίζονται έξη κατηγορίες έκθεσης. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κατηγορίες, ο ρυθμός διάβρωσης (μετρούμενο σε
περίοδο ενός έτους) καθώς και το προτεινόμενο πάχος ξηρού
υμένα ανάλογα με την κατηγορία έκθεσης. Είναι σημαντικό να
αναφερθεί ότι η αντιδιαβρωτική προστασία δεν είναι πάντα
απαραίτητη. Η οξείδωση του χάλυβα εμφανίζεται όταν η σχετική υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 70%. Στις
περιπτώσεις που τα δομικά στοιχεία του χάλυβα παραμένουν
μικρό χρονικό διάστημα, π.χ. κατά την περίοδο κατασκευής,
και στην συνέχεια εγκιβωτίζονται (π.χ. σε σκυρόδερμα, τοιχοποιίες, τσιμεντοσανίδες) δεν είναι αναγκαίο να βάφονται.
Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις η επιφανειακή προστασία
περιορίζεται στην εφαρμογή λεπτού στρώματος ασταριού σε
πάχος περίπου 15-25μm.
Επόμενο βήμα αποτελεί ο καθορισμός της περιόδου ανθε-

κτικότητας. Στο ISO 12944 προδιαγράφονται τρείς, εν γένει,
περίοδοι οι οποίες εκτιμούν τον χρόνο μέχρι την πρώτη σημαντική συντήρηση του συστήματος επιφανειακής προστασίας,
Πίνακας 3. Η διάρκεια ανθεκτικότητας συμφωνείται μεταξύ
του κατασκευαστή και του ιδιοκτήτη του έργου σύμφωνα με το
EN ISO 4628-Part:1,2,3,4,5. Γενικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η
περίοδος ανθεκτικότητας δεν αποτελεί εγγυημένο χρόνο. Συνεπώς, αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου θα
πρέπει να ληφθεί ότι ο εγγυημένος χρόνος είναι μικρότερος
της περιόδου ανθεκτικότητας. Ωστόσο, ενημερώνει τον ιδιο-
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Πίνακας 2. Κατηγορίες διαβρωτικής έκθεσης σύµφωνα µε το ISO 12944-Μέρος 2
Κατηγορία
έκθεσης

Άρθρο

C1, C2

Κατάσταση
διάβρωσης

Ρυθµός
διάβρωσης
(ανά έτος)

Εξωτερικό
περιβάλλον

Ασήµαντη

Εσωτερικό
περιβάλλον

Αγροτικό

Θερµαινόµενα
κτίρια,
Μη

χαµηλή

κτίρια/

Πάχος ξηρού
υµένα1)
(µm)

Πίνακας 2. Κατηγορίες διαβρωτικής έκθεσης σύµφωνα
µε το ISO 12944-Μέρος
2
περιβάλλον,
θερµαινόµενα

Πίνακας 2. Κατηγορίες διαβρωτικής
έκθεσης σύμφωνα με το ISO 12944Μέρος 2

1) To πάχος του ξηρού υμένα στον πίνακα
αναφέρεται σε πολυστρωματικά συστήματα
βαφών (multi-coat systems). Στην περίπτωση
που χρησιμοποιείται σύστημα βαφής ενός
στρώματος (single coat system) είναι αναγκαίο να
εφαρμόζονται μεγαλύτερα πάχη ξηρού υμένα.
2) Βαφή ψευδαργύρου (zinc)
3) Βαφή χωρίς ψευδάργυρο (non zinc)

Πίνακας 3. Περίοδος ανθεκτικότητας
σύμφωνα με το ISO 12944

Πίνακας 4. Πάχος ξηρού υμέναχρόνος ανθεκτικότητας για διάφορες
κατηγορίες έκθεσης

Κατηγορία
έκθεσης

Κατάσταση
διάβρωσης

<10-200g/m2

Ρυθµός
1.3-25 µm
διάβρωσης
(ανά έτος)

Εξωτερικό
ρύπανση, ξηροί Εσωτερικό
πιθανότητα
περιβάλλον
περιβάλλον
χώροι
συµπύκνωσης,

75

Πάχος200
ξηρού
υµένα1)
(µm)

Ποσοστό
υγρασίας
Θερµαινόµενα
<60%
Αγροτικό
κτίρια,
Μη
Χώροι
C3
Μέτρια
Αστικές
και θερµαινόµενα
περιβάλλον,
2
παραγωγής µε
βιοµηχανικές
<10-200g/m
χαµηλή
κτίρια/
75
2
υψηλή υγρασία
200-4000
περιοχές,ξηροί πιθανότητα
1.3-25
µm g/m ρύπανση,
200
25-50 µm χώροι
και ρύπανση
Ατµόσφαιρα µε συµπύκνωσης,
200
του αέρα
µεσαία
Ποσοστό
περιεκτηκότητα
υγρασίας
σε SO2
<60%
Βιοµηχανικές
C4
Μεγάλη
Χηµικές
C3
Μέτρια
και Χώροι
2 Αστικές
40-650 g/m
περιοχές,
εγκαταστάσεις
2402)
παραγωγής
µε
βιοµηχανικές
50-80 µm
2803)
παραθαλάσσιες επεξεργασίας
2
υψηλή υγρασία
200-4000 g/m
περιοχές,
περιοχές,
25-50 µm
Ατµόσφαιρα
µε και ρύπανση
200
Κολυµβητήρια
του αέρα
µεσαία
C5-I
Πολύ µεγάληΒιοµηχανικό
περιεκτηκότητα
βιοµηχανική
περιβάλλον µε
SO2
650-1500g/m2 σε διαρκή
υγρασία
320
Βιοµηχανικές
C4
Μεγάλη
και επιθετικό Χηµικές
2
40-650 g/m
περιοχές,
εγκαταστάσεις
2402)
περιβάλλον
2803)
παραθαλάσσιες
επεξεργασίας
C5-M
Πολύ µεγάλη- 50-80 µm
Θαλάσσιο
Θαλλάσια
περιβάλλον,
περιοχές,
πλατφόρµες
Κολυµβητήρια
650-1500g/m2 Βιοµηχανικό
στην θάλασσα,
320
C5-I
Πολύ µεγάληυψηλή
βιοµηχανική
περιβάλλον
µε
περιεκτικότητα
650-1500g/m2 διαρκή
υγρασία
320
καισε χλωρίδια
επιθετικό
περιβάλλον
C5-M
Πολύ µεγάληΘαλάσσιο
1) To πάχος
του
ξηρού
υµένα
στον
πίνακα
αναφέρεται σε πολυστρωµατικά συστήµατα
Θαλλάσια
περιβάλλον,
βαφών (multi-coat systems). Στην περίπτωση
που χρησιµοποιείται σύστηµα βαφής ενός
πλατφόρµες
2
στην θάλασσα,
320ξηρού
στρώµατος (single coat650-1500g/m
system) είναι
αναγκαίο
να εφαρµόζονται µεγαλύτερα πάχη
υψηλή
υµένα.
περιεκτικότητα
2) Βαφή ψευδαργύρου (zinc)
σε χλωρίδια
3) Βαφή χωρίς ψευδάργυρο (non zinc)

C1, C2

Ασήµαντη

Πίνακας 3. Περίοδος ανθεκτικότητας σύµφωνα µε το ISO 12944
1) To πάχος του ξηρού υµένα στον πίνακα αναφέρεται σε πολυστρωµατικά συστήµατα
βαφών (multi-coat
systems). Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται
σύστηµα βαφής ενός
Επίπεδο ανθεκτικότητας
Χρόνος ανθεκτικότητας
Μικρή
έτη
στρώµατος (single
coat system) είναι αναγκαίο να εφαρµόζονται2-5
µεγαλύτερα
πάχη ξηρού
Μεσαία
5-15 έτη
υµένα.
Μεγάλη
>15 έτη
2) Βαφή ψευδαργύρου
(zinc)
Πίνακας 4. Πάχος ξηρού υµένα-χρόνος ανθεκτικότητας για διάφορες κατηγορίες έκθεσης
3) Βαφή χωρίς ψευδάργυρο
(non
zinc)
Μεγάλη
>15 έτη
Κατηγορία
έκθεσης
Πάχος ανθεκτικότητας
ξηρού υµένα
Χρόνος
ανθεκτικότητας
Πίνακας
4. Πάχος
ξηρού υµένα-χρόνος
για διάφορες
κατηγορίες
έκθεσης
Πίνακας 3. Περίοδος ανθεκτικότητας σύµφωνα
µε
το
ISO
12944
80µm
Μικρή(2-5 έτη)
Κατηγορία
Πάχος150µm
ξηρού υµένα
Χρόνος
ανθεκτικότητας
C2 έκθεσης
Μεσαία
(5-15 έτη)
Επίπεδο ανθεκτικότητας
Χρόνος ανθεκτικότητας
80µm
Μικρή(2-5
200µm
Μεγάλη
(>15έτη)
έτη)
2-5
έτη (5-15 έτη)
C2 Μικρή
150µm
Μεσαία
120µm
Μικρή(2-5
έτη)
5-15
έτη (5-15
200µm
Μεγάλη
(>15 έτη)
C3 Μεσαία
160µm
Μεσαία
120µm
Μικρή(2-5
200µm
Μεγάλη
(>15έτη)
έτη)
C3
Μεσαία
(5-15έτη)
έτη)
160µm
Μικρή(2-5
Μεγάλη (5-15
(>15 έτη)
200µm
Μεσαία
C4
160µm
Μικρή(2-5
240µm
Μεγάλη
(>15έτη)
έτη)
200µm
Μεσαία
280µm
Μεγάλη (5-15
(>15 έτη)
C4
240µm
Μεγάλη
(>15έτη)
έτη)
200µm
Μικρή(2-5
280µm
Μεγάλη (5-15
(>15 έτη)
C5I
Μεσαία
C5M
200µm
Μικρή(2-5
320µm
Μεγάλη
(>15έτη)
έτη)
C5I
280µm
Μεσαία (5-15 έτη)
C5M
320µm
Μεγάλη (>15 έτη)
3. Σύστηµα επιφανειακής προστασίας
3.1 Προετοιµασία-Καθαρισµός
επιφανειών
3. Σύστηµα επιφανειακής προστασίας

κτήτη του έργου προκειμένου να προσδιορίσει το κατάλληλο
του συστήματος
προστασίας, αποτελούν οι φάσεις της παραγωΗ
προετοιµασία επιφανειών
των επιφανειών πριν από την εφαρµογή του συστήµατος
3.1 κατάλληλη
Προετοιµασία-Καθαρισµός
προστασίας
αποτελεί
το
πιο
σε βαφή
όλη τηνκαι
διαδικασία.
Η απόδοση
επίπεδο επιτελεστικότητας (δηλ. τον εκτιμώμενο χρόνο μέχρι γικής διαδικασίαςσηµαντικό
έως τηνστάδιο
τελική
την έξοδο
από το
Η κατάλληληχρώµατος
προετοιµασία
των άµεσα
επιφανειών
την εφαρµογή
συστήµατος
οποιουδήποτε
εξαρτάται
από τηνπριν
ορθήαπό
προετοιµασία
και τοντου
καθαρισµό
των
την πρώτη συντήρηση). Ο πίνακας 4 παρουσιάζει συνδυαστιεργοστάσιο
κατασκευής
των
μεταλλικών
στοιχείων.
Γενικά,
διπροστασίας Ακόµη
αποτελεί
πιοεξελιγµένο
σηµαντικό
στάδιοαντιδιαβρωτικής
σε όλη την διαδικασία.
Η αστοχήσει
απόδοση
επιφανειών.
και το
το πιο
σύστηµα
προστασίας θα
οποιουδήποτε
χρώµατος
εξαρτάται
άµεσα
από
την
ορθή
προετοιµασία
και
τον
καθαρισµό
των
εάν
οι
επιφάνειες
δεν
είναι
επαρκώς
προετοιµασµένες
να
δεχθούν
την
βαφή.
Στον
πίνακα
5
κά, σύμφωνα με το EN ISO 12944 Part:5, την κατηγορία περι- ακρίνουμε τρείς εν γένει διαδικασίες: α) Καθαρισμός μεταλλιεπιφανειών. Ακόµη
και το πιο
σύστηµα
προστασίας θαοιαστοχήσει
παρουσιάζονται,
σύµφωνα
µε εξελιγµένο
το EN ISO
12944 αντιδιαβρωτικής
Part:4 (Annex C-Informative)
µέθοδοι
βαλλοντικής έκθεσης, την περίοδο ανθεκτικότητας προτείνοκώνανάλογα
επιφανειών-Διαμόρφωση
(κοπή,
διάτρηση,
συγκόλληση)
εάν οι επιφάνειες
δενµεείναι
επαρκώς
προετοιµασµένες
να δεχθούν
την βαφή.
Στον πίνακα 5
καθαρισµού
τον τύπο
ακαθαρσίας.
παρουσιάζονται,
σύµφωνα
µε
το
EN
ISO
12944
Part:4
(Annex
C-Informative)
οι µέθοδοι
ντας τα κατάλληλα πάχη ξηρού υμένα βαφής.
των μεταλλικών δομικών στοιχείων-Βαφή, β) Καθαρισμός
μεΗ
συνηθέστερα
χρησιµοποιούµενη
µέθοδος καθαρισµού µεταλλικών επιφανειών είναι η
καθαρισµού
ανάλογα
µε τον τύπο ακαθαρσίας.
Εφόσον έχουν καθορισθεί η κατηγορία περιβαλλοντικήςαµµοβολή.
έκ- ταλλικών
επιφανειών-Αστάρωμα-Διαμόρφωση
των σφαιρίδια
μεταλλικών
Τα σωµατίδια
που χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι µεταλλικά
ή µη
Η συνηθέστερα
χρησιµοποιούµενη
µέθοδος
καθαρισµού
είναιτου
η
µεταλλικά
υλικά όπως
γυαλί, κεραµικά,
διαβαθµισµένη
άµµοςµεταλλικών
λατοµείου. Οεπιφανειών
προσδιορισµός
θεσης και η περίοδος ανθεκτικότητας, στην συνέχεια, με βάση
δομικών
στοιχείων-Βαφή,
γ) Διαμόρφωση
των μεταλλικών
αµµοβολή.
Τα σωµατίδια
που χρησιµοποιούνται
µπορεί να είναι
σφαιρίδια
ή δοµη
βαθµού
καθαρισµού
προδιαγράφεται,
µέσω της τραχύτητας
των µεταλλικά
επιφανειών,
σε µια σειρά
µεταλλικά
υλικά όπως
γυαλί,6,7,
κεραµικά,
διαβαθµισµένη
άµµος λατοµείου.
Ο προσδιορισµός
του
τα παραπάνω, ορίζονται ο τρόπος και το είδος καθαρισμού των
μικών
στοιχείωνΚαθαρισμός
μεταλλικών
επιφανειώνΒαφή.
προδιαγραφών,
Πίνακας
µε
επικρατέστερο
αυτών
που ορίζεται
στην Σουηδική
βαθµού καθαρισµού
µέσω
των
επιφανειών,
σε Part:4).
µια σειρά
προδιαγραφή,
η οποίαπροδιαγράφεται,
ακολουθείται και
απότης
το τραχύτητας
EN ISO (ISO
8501,
ISO 12944
Ό
μεταλλικών επιφανειών, το είδος της βαφής, ο αριθμός των
Ανάλογα
με την
διαδικασία
εκλέγεται
το κατάλπροδιαγραφών,
Πίνακας
6,7, παραγωγική
µεµέσω
επικρατέστερο
αυτών που αναφοράς
ορίζεται οιστην
έλεγχος
της τραχύτητας
εκτιµάται
σύγκρισης φωτογραφιών
οποίεςΣουηδική
δίνονται
προδιαγραφή,
η αστάρι,
οποία
ακολουθείται
καιτραχύτητας
από το ENµεISO
(ISO
8501,στο
ISOΙSO
12944
Ό
απαραίτητων στρωμάτων ασταριού-βαφής, το πάχος των αντίληλο
ο Oτρόπος
εφαρμογής
της
επιφανειακής
προσταστο
πρότυπο
ΙSO
8501 Part:1.
έλεγχος
όργανα
δίνεται
8503.Part:4).
έλεγχος της τραχύτητας εκτιµάται µέσω σύγκρισης φωτογραφιών αναφοράς οι οποίες δίνονται
στοιχων στρωμάτων και τέλος η διαδικασία εκτέλεσης τωνστο
ερ-πρότυπο
σίας
καθώς
και Oοέλεγχος
τόποςτραχύτητας
(π.χ. εργοταξιακάsite
ΙSO
8501 Part:1.
µε όργανα δίνεται
στοapplied
ΙSO 8503. coating
γασιών. Σημαντικό στοιχείο που συνδέεται με την καλή εκτέλε- systems, εργοστασιακά- shop applied coating systems). Τέλος,
ση των εργασιών, την ορθή εκλογή και την επιτυχή εφαρμογή μέρος του συνολικού σχεδιασμού πρέπει να αναφέρεται και
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Σκωρίες

Οµοίως όπως στην περίπτωση
της καλαµίνας, συν:
Καθαρισµός µε µηχανικά
µέσα, υδροβολή, σηµειακός
καθαρισµός

Επιστρώσεις

Βολή για αγρίεµα επιφάνειας

Πίνακας 5. Μέθοδοι καθαρισµού, ΙSO 12944 Part:4 (Annex C-Informative)
Tύπος ακαθαρσίας

Λίπη και έλαια

Ακαθαρσίες
υδροδιαλυτές, π.χ.
άλατα

Μέθοδος καθαρισµού
Καθαρισµός µε νερό, ατµό,
αλκάλια, χρήση
γαλακτωµάτων, οργανικοί
διαλύτες

Καθαρισµός µε νερό, ατµό,
αλκάλια, χρήση
γαλακτωµάτων

Καθαρισµός µε οξέα, ξηρή
βολή, υγρή βολή, φλογοβολή
Καλαµίνα

Σκωρίες

Οµοίως όπως στην περίπτωση
της καλαµίνας, συν:
Καθαρισµός µε µηχανικά
µέσα, υδροβολή, σηµειακός
καθαρισµός

Επιστρώσεις

Βολή για αγρίεµα επιφάνειας

Παρατηρήσεις
Η πίεση στον καθαρισµό µε νερό πρέπει
να είναι < 70ΜPa.
Γενικά, όταν χρησιµοποιούνται
απορρυπαντικά, αλκάλια, γαλακτώµατα
θα πρέπει να γίνεται ξέπλυµα των
επιφανειών µε καθαρό νερό.
Η πίεση στην υδροβολή πρέπει να είναι
< 70ΜPa.
Γενικά, όταν χρησιµοποιούνται
απορρυπαντικά, αλκάλια, γαλακτώµατα
θα πρέπει να γίνεται τελικό ξέπλυµα
των επιφανειών µε καθαρό νερό.
Όταν χρησιµοποιούνται οξέα, η
διαδικασία καθαρισµού δεν πρέπει να
γίνεται στο εργοτάξιο
Μετά το πέρας της ξηράς βολής
απαιτείται υποχρεωτικά καθαρισµός
των υπολειµµάτων µε χρήση αέρα ή
ειδικών ελαίων.
Μετά το πέρας της φλογοβολής
απαιτείται µηχανικός καθαρισµος
Οµοίως όπως στην περίπτωση της
καλαµίνας, συν:
Μετά το πέρας του καθαρισµού µε
µηχανικά µέσα απαιτείται υποχρεωτικά
καθαρισµός των υπολειµµάτων µε
χρήση µηχανικών συστηµάτων
΄΄βουρτσίσµατος΄΄.
Εφαρµογή µέσων για την αύξηση της
πρόσφυσης της υπάρχουσας επιφάνειας

Πίνακας
6α. 5.
∆ιεθνής
προδιαγραφές
καθορισµού
τραχύτητας
επιφάνειας
καθαρισµού
Πίνακας
Μέθοδοι
καθαρισμού,
ΙSO 12944
Part:4
(Annex
C-Informative)

Πίνακας 6α. ∆ιεθνής προδιαγραφές καθορισµού τραχύτητας επιφάνειας καθαρισµού
Προδιαγραφή-Κανονισµός
SIS 05 59 00,
ISO 8501, ISO 12944
BS 7079
France (OHGPl)
SSPC (USA Steel Structures Painting Council)

Βαθµός µέτρησης ταχύτητας
Sa 1
Sa 2
Sa 21/2
Sa 3
DS1, DS2
DS 21/2, DS3
SP1, SP2, SP3
SP5, SP6, SP7
SP8, SP9, SP10, S11

Πίνακας 6α. Διεθνής προδιαγραφές καθορισμού τραχύτητας επιφάνειας
καθαρισμού
Πίνακας 6β. Σύγκριση διεθνών προδιαγραφών καθορισµού τραχύτητας επιφάνειας καθαρισµού
Πίνακας 6β. Σύγκριση διεθνών προδιαγραφών καθορισµού
τραχύτητας επιφάνειας καθαρισµού
Προδιαγραφή
Usa
France
Swedish
Europe
Μέθοδος καθαρισµού
OHGPl
SIS 05-59 00 ISO 8501, ISO12944
ΠροδιαγραφήSSPC
Usa
France
Swedish
Europe
Μέθοδος καθαρισµού
SSPC
OHGPl
SIS 05-59
ISO12944
Αµµοβολή
Sa 300 ISO 8501, Sa
3
SP5 (SP6)
DS 3
Sa 21/2
Sa 21/2
SP10
DS 21/2
Αµµοβολή
Sa 3
Sa 3
SP5 (SP6)
DS 3
Sa 21/2 προδιαγραφών
Sa 21/2
SP10
DS 21/2
Πίνακας 6β. Σύγκριση διεθνών
καθορισμού
Πίνακας 7. Βαθµός καθαρισµού επιφάνειας µε εφαρµογή αµµοβολής, EN ISO 8501 Part:1.

τραχύτητας επιφάνειας καθαρισμού

Πίνακας
7. Βαθµός καθαρισµού
επιφάνειας
µε εφαρµογή
αµµοβολής, EN περιγραφή
ISO 8501 Part:1.
Χαρακτηριστική
επιφάνειας
Βαθµός επεξεργασίας
µε εφαρµογή
αµµοβολής
Βαθµός επεξεργασίας µε εφαρµογή αµµοβολής

Χαρακτηριστική περιγραφή επιφάνειας

B Sa 1

Προδιαγραφή-Κανονισµός
SIS 05 59 00,
ISO 8501, ISO 12944
BS 7079

Βαθµός µέτρησης ταχύτητας
Sa 1
Sa 2
Sa 21/2
Sa 3
να λαμβάνει υπόψη του την αρχιτεκτονική
των όψεων, δεδομέFrance (OHGPl)
DS1, DS2
1/2
DS
2
,
DS3
νου του γεγονότος ότι εκτός των άλλων οι βαφές προσδίδουν
SP1, SP2, SP3
αισθητική
στην κατασκευή.
SSPC
(USA Steel Structures
Painting Council) SP5, SP6, SP7
SP8, SP9, SP10, S11

Sa 1

3. Σύστημα επιφανειακής προστασίας

B Sa 1
C Sa 1

Sa 1

C Sa 1
D Sa 1

Sa 2
Sa 2

D Sa 1
B Sa 2
B Sa 2
C Sa 2
C Sa 2
D Sa 2
D Sa 2

3.1 Προετοιμασία-Καθαρισμός επιφανειών
Η κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών πριν από την
εφαρμογή του συστήματος προστασίας αποτελεί το πιο σημαντικό στάδιο σε όλη την διαδικασία. Η απόδοση οποιουδήποτε
χρώματος εξαρτάται άμεσα από την ορθή προετοιμασία και τον
καθαρισμό των επιφανειών. Ακόμη και το πιο εξελιγμένο σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας θα αστοχήσει εάν οι επιφάνειες δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένες να δεχθούν την
βαφή. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται, σύμφωνα με το EN ISO
12944 Part:4 (Annex C-Informative) οι μέθοδοι καθαρισμού
ανάλογα με τον τύπο ακαθαρσίας.
Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος καθαρισμού μεταλλικών επιφανειών είναι η αμμοβολή. Τα σωματίδια που
χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι μεταλλικά σφαιρίδια ή
μη μεταλλικά υλικά όπως γυαλί, κεραμικά, διαβαθμισμένη
άμμος λατομείου. Ο προσδιορισμός του βαθμού καθαρισμού
προδιαγράφεται, μέσω της τραχύτητας των επιφανειών, σε μια
σειρά προδιαγραφών, Πίνακας 6, 7, με επικρατέστερο αυτών
που ορίζεται στην Σουηδική προδιαγραφή, η οποία ακολουθείται και από το EN ISO (ISO 8501, ISO 12944 Part:4). Ό
έλεγχος της τραχύτητας εκτιμάται μέσω σύγκρισης φωτογραφιών αναφοράς οι οποίες δίνονται στο πρότυπο ΙSO 8501 Part:1.
O έλεγχος τραχύτητας με όργανα δίνεται στο ΙSO 8503.

ειδικών ελαίων.
Μετά το πέρας της φλογοβολής
απαιτείται µηχανικός καθαρισµος
Οµοίως όπως στην περίπτωση της
καλαµίνας, συν:
Μετά το πέρας Άρθρο
του καθαρισµού µε
µηχανικά µέσα απαιτείται υποχρεωτικά
καθαρισµός των υπολειµµάτων µε
χρήση µηχανικών συστηµάτων
΄΄βουρτσίσµατος΄΄.
Εφαρµογή µέσων για την αύξηση της
πρόσφυσης της υπάρχουσας επιφάνειας

Sa 21/2
Sa 21/2

Sa 3
Sa 3

A Sa 21/2
A Sa 21/2
B Sa 21/2
B Sa 21/2
C Sa 21/2
C Sa 21/2
D Sa 21/2
D Sa 21/2
A Sa 3
A Sa 3
B Sa 3
B Sa 3
C Sa 3
C Sa 3
D Sa 3
D Sa 3

Αποµάκρυνση χαλαρής καλαµίνας, χαλαρής
σκουριάς, χαλαρών
βαφών και
Αποµάκρυνση
χαλαρήςεπιστρώσεων
καλαµίνας, χαλαρής
εν γένει όλων
των επιστρώσεων
χαλαρών ακαθαρσιών
σκουριάς,
χαλαρών
βαφών και
εν γένει όλων των χαλαρών ακαθαρσιών

Σχεδόν πλήρης αποµάκρυνση χαλαρής
Σχεδόν
πλήρηςχαλαρής
αποµάκρυνση
καλαµίνας,
σκουριάς,χαλαρής
χαλαρών
καλαµίνας,
χαλαρής
επιστρώσεων
βαφών σκουριάς,
και εν γένειχαλαρών
όλων των
επιστρώσεων
βαφών και. εν γένει όλων των
χαλαρών ακαθαρσιών
χαλαρών ακαθαρσιών .
Πλήρης αποµάκρυνση χαλαρής καλαµίνας,
Πλήρης
αποµάκρυνση
χαλαρής
σκουριάς, χαλαρής
χαλαρών καλαµίνας,
επιστρώσεων
χαλαρής
χαλαρών
βαφών σκουριάς,
και εν γένει
όλωνεπιστρώσεων
των χαλαρών
βαφών
και
εν
γένει
όλων
των
χαλαρών ως
ακαθαρσιών. Παραµένοντα ίχνη φαίνονται
ακαθαρσιών.
Παραµένοντα
ελαφριές σκιές
ή λωρίδεςίχνη φαίνονται ως
ελαφριές σκιές ή λωρίδες
Πλήρης αποµάκρυνση χαλαρής καλαµίνας,
Πλήρης αποµάκρυνση χαλαρής καλαµίνας,
χαλαρής σκουριάς, χαλαρών επιστρώσεων
χαλαρής σκουριάς, χαλαρών επιστρώσεων
βαφών και εν γένει όλων των χαλαρών
βαφών και εν γένει όλων των χαλαρών
ακαθαρσιών. Η τελική επιφάνεια έχει
ακαθαρσιών. Η τελική επιφάνεια έχει
οµοιόµορφο µεταλλικό χρώµα.
οµοιόµορφο µεταλλικό χρώµα.

Πίνακας 7. Βαθμός καθαρισμού επιφάνειας με εφαρμογή αμμοβολής, EN
1) Τα
Τα A,B,C,D,
A,B,C,D,αποτελούν
αποτελούναρχικές
αρχικέςσυνθήκες
συνθήκεςτης
της
άβαφης
µεταλλικής
επιφάνειας
(ISO
1)
άβαφης
µεταλλικής
επιφάνειας
(ISO
85018501
ISO
8501 Part:1.
Part:1)
Part:1)

1) Τα A,B,C,D, αποτελούν αρχικές συνθήκες της άβαφης μεταλλικής επιφάνειας (ISO 8501
Part:1)
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polyurethane paints). Συχνά χρησιµοποιούνται ρητίνες, χαµηλού ιξώδους, αποφεύγοντας
την χρήση διαλύτη, προκύπτοντας βαφές οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε πάχη
µεγαλύτερα των 1000µm.

Άρθρο

Στον πίνακα 9 δίνονται, σύµφωνα µε το EN ISO 12944 Part:5, γενικά χαρακτηριστικά βασικών
τύπων χρωµάτων. Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται ενδεικτικά συστήµατα βαφών επιφανειακής
προστασία για τις κατηγορίες έκθεσης C2 και C3.
Πίνακας 8. Συνθετικά στοιχεία βαφών.
Συνθετικά στοιχεία χρωµάτων

Περιγραφή

Χρωστικές ουσίες-Πιγµέντα

Οργανικές ή ανόργανες πούδρες οι οποίες
παρέχουν τον χρωµατισµό των στρώσεων και
εµποδίζουν την διάβρωση

Φορέας χρώµατος

Ρητίνες, έλαια, οργανικά συνθετικά τα οποία
εξασφαλίζουν την σύνδεση (ένωση, πρόσφυση,
αντοχή) και σχηµατίζουν το φιλµ των βαφών

∆ιαλύτης

Οργανικά υγρά ή νερό που εξασφαλίζουν την
εργασιµότητα της βαφής, διαλύουν το φορέα
του χρώµατος

Σχήμα 1. Ενδεικτικό σύστημα βαφών επιφανειακής προστασίας

Πίνακας 8. Συνθετικά στοιχεία βαφών.

3.2 Σύστημα βαφών επιφανειακής προστασίας

Οπωσδήποτε πρέπει να είναι συμβατή με την ενδιάμεση επίστρωση.
Τα κύρια συνθετικά των βαφών είναι οι χρωστικές ουσίες (πιγμέντα, pigments), ο φορέας του χρώματος (binder), και ο διαλύτης (solvent), Πίνακας 8. Βασικές κατηγορίες των χρωμάτων
είναι:
• Οι βαφές που ξηραίνονται με τον αέρα (air dry paints) όπως
για παράδειγμα οι αλκυδικές βαφές. Τα συγκεκριμένα υλικά ξηραίνονται σχηματίζοντας ένα σχετικά λεπτό φιλμ μέσω
οξειδωτικής διεργασίας. Εφαρμόζονται σε πάχος περίπου έως
40μm, έχουν μειωμένη αντίσταση σε διαλύτες καθώς και μειωμένη αντίσταση σε χημικές ουσίες.
• Οι βαφές ενός συστατικού στοιχείου (one–pack chemical
resistance paints) που σχηματίζουν φιλμ απαιτώντας μόνο την
εξάτμιση του διαλύτη όπως οι βυνιλικές βαφές (vinyls), μείγματα ασφάλτου (bituminous paints) καθώς και τα ακρυλικά καουτσούκ (acrylated rubbers). Εφαρμόζονται σε πάχος περίπου
έως 50-75μm, έχουν μειωμένη αντίσταση σε διαλύτες αλλά
αυξημένη αντίσταση σε χημικές ουσίες.
• Οι βαφές δύο συστατικών (two-pack chemical resistance
paints) που σχηματίζουν φιλμ προστασίας, μέσω χημικής διεργασίας, μετά από ανάμιξη δύο συστατικών. Στην κατηγορία
αυτή ανήκουν τα επoξικά (epoxy paints) και πολυουρεθανικά
χρώματα (urethane, polyurethane paints). Συχνά χρησιμοποιούνται ρητίνες, χαμηλού ιξώδους, αποφεύγοντας την χρήση
διαλύτη, προκύπτοντας βαφές οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε πάχη μεγαλύτερα των 1000μm.
Στον πίνακα 9 δίνονται, σύμφωνα με το EN ISO 12944 Part:5,
γενικά χαρακτηριστικά βασικών τύπων χρωμάτων. Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται ενδεικτικά συστήματα βαφών επιφανειακής προστασία για τις κατηγορίες έκθεσης C2 και C3.

Όσο αφορά τα αστάρια (τα οποία στην βιβλιογραφία µπορεί να αναφέρονται ως prefabricated
primers, shop primers, blast primers, temporary primers, κ.λ.π.) µπορούν να ταξινοµηθούν

Γενικά, ένα σύστημα βαφών επιφανειακής προστασίας αποτελείται από το αστάρι (primer), τις ενδιάμεσες επιστρώσεις
(undercoats-intermediate coats) και τις τελικές επιστρώσεις
(finish coats), Σχ.1. Ωστόσο, υπάρχουν και μονοστρωματικά
συστήματα που συνδυάζουν αστάρι και τελική επίστρωση. Ο
ρόλος και τα χαρακτηριστικά της κάθε στρώσης στο σύστημα
είναι:
• Αστάρι (Primer): Εφαρμόζεται αμέσως μετά τον καθαρισμό
της μεταλλικής επιφάνειας και συνήθως πριν από την κατεργασία των δομικών στοιχείων (κοπή, διάτρηση, συγκόλληση)
σε λεπτή στρώση, σε πάχος 15-25μm. Ο ρόλος του είναι η
πρόσκαιρη προστασία κατά την αποθήκευση, επεξεργασία,
διακίνηση. Η στρώση πρέπει να είναι λεπτή διότι πάνω από
25μm το αστάρι επηρεάζει την ποιότητα των συγκολλήσεων
ενώ εκλύεται υπερβολικός καπνός. Επίσης, κάτω από τα 15μm
δεν παρέχεται η επιθυμητή προστασία. Το αστάρι πρέπει να
στεγνώνει γρήγορα, διότι υπολογίζεται ότι χρόνος ασταρώματος και διακίνησης των μεταλλικών στοιχείων είναι από 1-10
λεπτά. Να σημειωθεί ότι εν γένει οι λαμαρίνες και οι πρότυπες
διατομές που παράγονται στα χαλυβουργία υφίστανται αμμοβολή και εν συνεχεία αστάρωμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
10238.
• Ενδιάμεσες στρώσεις (Undercoats): Εφαρμόζονται σε μια ή
και περισσότερες στρώσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν
αντιδιαβρωτική προστασία καθώς και καλύτερη πρόσφυση
στις επόμενες στρώσεις. Όσο πιο παχιά είναι η εν λόγω επίστρωση τόσο μεγαλύτερη είναι και η προστασία. Οι ενδιάμεσες
στρώσεις σχεδιάζονται για να εξασφαλίσουν μειωμένη διαπερατότητα από νερό και από το οξυγόνο. Οπωσδήποτε πρέπει να
είναι συμβατές με την τελική στρώση αλλά και με το αστάρι.
• Τελικές στρώσεις (Finish coat): Εφαρμόζονται σε μια ή περισσότερες επιστρώσεις προκειμένου να προστατέψουν τις
ενδιάμεσες στρώσεις, αλλά και να προσδώσουν την τελική
απόχρωση στον φέροντα οργανισμό. Βασικός στόχος, ανάλογα
με τις συνθήκες έκθεσης, να εξασφαλίσουν προστασία έναντι
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. της υπεριώδους ακτινοβολίας, κρούσεων, αποξέσεων, αντιβακτηριδιακή προστασία, κ.α.

Όσο αφορά τα αστάρια (τα οποία στην βιβλιογραφία μπορεί
να αναφέρονται ως prefabricated primers, shop primers, blast
primers, temporary primers, κ.λ.π.) μπορούν να ταξινομηθούν
στα: αστάρια «οξέος» (etch primers), στα εποξικά αστάριαepoxy primers (τα αστάρια φωσφατικού ψευδαργύρου χρησιμοποιούνται συχνά παρέχοντας αυξημένη ανθεκτικότητα στην
συγκεκριμένη κατηγορία), αστάρια ψευδαργύρου-εποξικά
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Πίνακας 9. Γενικά χαρακτηριστικά
βασικών τύπων χρωμάτων
σύμφωνα με το ΕΝ ΙSΟ 12944
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(zinc epoxy primers) όπως επίσης και αστάρια ψευδαργυρικού
πυριτίου (zinc silicate primers). Οι δύο τελευταίες κατηγορίες
παρέχουν την υψηλότερη προστασία.
Η μέθοδος εφαρμογής καθώς και η συνθήκες του χώρου (θερμοκρασία, υγρασία) επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα και την
ανθεκτικότητα της βαφής. Κλασικές μέθοδοι είναι η εφαρμογή με
πινέλο, ρόλλερ, πιστολέτο με συμπιεσμένο αέρα, φούρνο βαφής.
Γενικά πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις του κατασκευαστή χρωμάτων όσο αφορά την μέθοδο εφαρμογής, τις συνθήκες
εφαρμογής (υδρατμοί, υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες,), το ποσοστό και την μέθοδο ανάμειξης των χρωμάτων.
Όλα τα χρώματα μετά την εφαρμογή παράγουν ένα «υγρό»
στρώμα υμένα. Το πάχος του σχηματισμένου φιλμ βαφής, σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει να μετρηθεί πριν την εξάτμιση
του διαλύτη με ειδική συσκευή. Στην συνέχεια μετά την εξάτμιση σχηματίζεται το «ξηρό» στρώμα υμένα, το οποίο μπορεί
να μετρηθεί με ειδικές ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Γενικά η
αντιδιαβρωτική προστασίας αξιολογείται μετρώντας το πάχος

του «ξηρού» υμένα.
Τα συστήματα βαφών επιφανειακής προστασίας διατίθενται σε
μεγάλο αριθμό συνδυασμών και ως εκ τούτου πρέπει να δίδεται μεγάλη προσοχή στην σύνθεση και στον τρόπο εφαρμογής
που προτείνει ο κατασκευαστής. Η συμβατότητα των επιστρώσεων είναι απαραίτητη.

4. Κριτήρια επιλογής συστήματος βαφής
Για μια συγκεκριμένη κατασκευή θα πρέπει να καθορισθούν
τα ακόλουθα:
• Η προτεινόμενη-αναμενόμενη διάρκεια ζωής.
• Το κόστος συντήρησης
• Το περιβάλλον (εσωτερικό-εξωτερικό) στο οποίο βρίσκεται η
κατασκευή
• Το μέγεθος και το σχήμα των μεταλλικών στοιχείων που συνθέτουν τον φέροντα οργανισμό.
• Οι δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής του μεταλλικού
σκελετού.

Πίνακας 10α. Ενδεικτικά
συστήματα βαφών
επιφανειακής προστασίας για
τις κατηγορίες έκθεσης C2

Παράδειγμα: Σύστημα S2.04
Φορέας χρώματος: ΑΚ
Αστάρι: 1-2 επιστρώσεις 80μm
(κάθε στρώση 40μm)
Βαφή: 1 επίστρωση 40μm
Τελικό σύστημα βαφής
επιφανειακής προστασίας: 2-3
επιστρώσεις πάχους 120μm
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• Οι εργοταξιακές συνθήκες καθώς και οι δυνατότητες και ο • Ο αριθμός των στρώσεων και το πάχος κάθε στρώσης.
τρόπος ανέγερσης.
• H αισθητική της τελικής επιφάνειας.
• Οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου.
Η ανθεκτικότητα του συστήματος εξαρτάται από τον καλό
Βασικά κριτήρια επιλογής για την εκλογή του συστήματος καθαρισμό των επιφανειών. Γενικά η αμμοβολή Sa 21/2
προστασίας είναι:
εξασφαλίζει πολύ καλό βαθμό τραχύτητας. Η διαδικα• Τους τύπους των βαφών που θα χρησιμοποιηθούν.
σία παραγωγής καθορίζει τον τύπο του ασταριού που θα
• Η μέθοδος προετοιμασίας-καθαρισμού των επιφανειών.
χρησιμοποιηθεί. Διακρίνουμε, συνοπτικά, δύο βασικά
• Η διαδικασία κατεργασίας μέχρι την παραγωγή του τελικού σχήματα: α) Αμμοβολή- αστάρωμα-διαμόρφωση, β) Διαδομικού στοιχείου.
μόρφωση-αμμοβολή-αστάρωμα. Ακολουθώντας το πρώτο
• Ο σχεδιασμός των κατασκευαστικών λεπτομερειών του φο- σχήμα προκύπτεί φθηνότερο κόστος παραγωγής, ωστόσο,
ρέα.
το αστάρι που θα εφαρμοστεί απαιτείται να είναι κατάλ• Η μέθοδος εφαρμογής των βαφών προστασίας.
ληλο για τις συγκολλήσεις που θα ακολουθήσουν, κατά

Πίνακας 10β. Ενδεικτικά
συστήματα βαφών επιφανειακής
προστασίας για τις κατηγορίες
έκθεσης C3
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Σχήμα 2. Τοποθέτηση εξωτερικός σκελετού
και αντιδιαβρωτική προστασία.
Σχήμα 3. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
δομικών στοιχείων

την διαμόρφωση του στοιχείου, και σε πάχος όχι μεγαλύτερο από 25μm.
Στις περιπτώσεις που ο μεταλλικός σκελετός εγκλωβίζεται σε
στοιχεία σκυροδέματος, δεν είναι αναγκαία η εφαρμογή συστήματος επιφανειακής προστασία, αρκεί να εξασφαλίζεται
επαρκής επικάλυψη (π.χ. βλ. Ε.Κ.Ω.Σ. 2000). Όταν ο περιμετρικός εξωτερικός σκελετός «κρύβεται» από στοιχεία πλήρωσης διακρίνουμε δύο περιπτώσεις, Σχ. 2:
i) Στην περίπτωση που υπάρχει κενό (ελάχιστο 40mm) μεταξύ
του φέροντος οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης (π.χ.
τοιχοποιία, ορθομαρμάρωση) εφαρμόζονται σχετικά απλά συστήματα βαφών προστασίας.
ii) Στην περίπτωση που υπάρχει άμεση επαφή των δύο ή εγκιβωτισμός απαιτείται εφαρμογή βαφών ανθεκτικών σε υγρασία
ή η λύση του θερμού γαλβανίσματος.
Τέλος ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί κατά τον σχεδιασμό ώστε
να αποφεύγεται παγίδευση υδάτων, να εξασφαλίζεται η διέλευση
του αέρα, να δημιουργούνται κανάλια απορροής, κ.α. Ουσιαστικά,
η αντιδιαβρωτική προστασία ξεκινάει από το αρχικό στάδιο μόρφωσης των λεπτομερειών. Το θέμα του σχεδιασμού αποτελεί ξεχωριστό
θέμα και δεν παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο άρθρο.

5. Κατευθύνσεις για συγγραφή προδιαγραφών έργου
Η προδιαγραφή του έργου παρέχει σαφείς οδηγίες προς το
εργοστάσιο κατασκευής για το τι έχει να εκτελέσει και με ποιο

τρόπο πρέπει να το εφαρμόσει. Τα στοιχεία που παρατίθενται
στην προδιαγραφή του έργου αποτελούν δέσμευση για τα
συμβαλλόμενα μέλη. Η ακρίβεια τους θα βοηθήσει το έργο να
«τρέξει» με γρήγορους ρυθμούς χωρίς διενέξεις με κύριο στόχο
την ποιοτική εκτέλεση και την επιτυχή αποπεράτωση των εργασιών, εξασφαλίζοντας υψηλή επιτελεστικότητα και χαμηλό
κόστος συντήρησης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα
στοιχεία που πρέπει να προδιαγράφονται:
• Η μέθοδος επιφανειακής προστασίας καθώς και το πρότυπο
που θα ακολουθήσει ο κατασκευαστής.
• Η διαδικασία παραγωγής.
• Το μέγιστο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της επιφανειακής προετοιμασίας και του ασταρώματος.
• Οι βαφές που θα χρησιμοποιηθούν με την εμπορική ονομασία τους. Τα αντίστοιχα πρότυπα για την παραγωγή τους ή πιστοποιητικά ποιότητας που υποστηρίζουν την παραγωγή των
αντίστοιχων βαφών.
• Η μέθοδος εφαρμογής του συστήματος βαφών. Οι συστάσεις
του κατασκευαστή των χρωμάτων για την εφαρμογή.
• Τον τόπο εφαρμογής στο εργοστάσιο ή στο εργοτάξιο. Τις
συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
• Ο αριθμός των στρώσεων που θα εφαρμοστούν καθώς και ο
ενδιάμεσος χρόνος εφαρμογής μεταξύ των στρώσεων.
• Το πάχος «υγρού» ή «ξηρού» υμένα κάθε στρώσης, ανάλογα
με τον τρόπο ελέγχου. Οι ανοχές στις μετρήσεις. Το τελικό
πάχος του «ξηρού» υμένα, όσο αφορά το συνολικά εφαρμοζόμενο σύστημα βαφής επιφανειακής προστασίας.
• Αντιμετώπιση και επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με
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την επιρροή της βαφής στις συγκολλήσεις, στις κοχλιωτές
συνδέσεις, στις συνδέσεις φέροντος οργανισμού και οργανισμού πλήρωσης.
• Διαδικασίες αντιμετώπισης αστοχιών κατά την εφαρμογή του
συστήματος.
• Διαδικασίες αντιμετώπισης των βλαβών που θα υποστούν τα
προστατευμένα στοιχεία κατά την ανέγερση.
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