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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
 
 Η ανοικτή ξηρή ψηγµατοβολή (open air blast cleaning) αποτελεί σηµαντικό 
τοµέα των εργασιών που εκτελούνται σε µια ναυπηγοεπισκευαστική (Ν/Ε) µονάδα 
αλλά και σε µικρές µονάδες καθαρισµού και βαφής µεταλλικών επιφανειών. 
Ψηγµατοβολή είναι η µέθοδος καθαρισµού και τράχυνσης της επιφάνειας µε 
εκτόξευση σωµατιδίων αποξεστικού µέσου, αιωρούµενων σε ρεύµα υψηλής πίεσης. 
Τα σωµατίδια µε την πρόσπτωση στην επιφάνεια αποµακρύνουν τα επιστρώµατα 
βαφής, τα οξείδια που έχουν δηµιουργηθεί, τα λάδια, τις βρωµιές, άλλες ξένες 
Προσµίκεις, κ.λπ. και προετοιµάζουν την επιφάνεια για βαφή. Το αποξεστικό µέσο 
µπορεί να είναι άµµος, ορυκτά υλικά, ψήγµατα µετάλλων, κ.λπ. 
  Η ψηγµατοβολή αποτελεί σήµερα την πλέον αποδοτική και διαδεδοµένη 
µέθοδο καθαρισµού και προετοιµασίας προς βαφής µεταλλικών, κυρίως, επιφανειών 
µεγάλης κλίµακας. Το φάσµα των εφαρµογών της µεθόδου επεκτείνεται σήµαρα πολύ 
πιο πέρα από τον κλασσικό καθαρισµό πλοίων και µεταλλικών κατασκευών και 
περιλαµβάνει εφαρµογές όπως η διαµόρφωση της επιφάνειας των διαστηµοπλοίων µε 
πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία, ο καθαρισµός κτιρίων, δρόµων ή αγαλµάτων, 
η διακόσµηση γυαλιού (βιτρό) και ξύλου ή ακόµη και η οδοντιατρική. 
 Ωστόσο, παρά το µεγάλος εύρος εφαρµογών της, η ψηγµατοβολή παραµένει, 
ακόµη και σήµερα, µια εξαιρετικά ρυπογόνος εργασία, κυρίως λόγω των 
ποαραγόµενων αποβλήτων αποξεστικού υλικού, τα οποία προκαλούν δυσµενείς 
επιπτώσεις, τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον. Όµως, παρά τα 
προβλήµατα που παρουσιάζει, η ψηγµατοβολή παραµένει αναντικατάστατη µέθοδος 
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προετοιµασίας των µεταλλικών επιφανειών, εξ’ αιτίας  των πολύ σηµαντικών 
πλεονεκτηµάτων της έναντι των άλλων διαθέσιµων µεθόδων καθαρισµού. 
 Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η εφαρµοσµένη έρευνα επικεντρώνει τις 
προσπάθειες της στην ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων καθαρισµού και 
προετοιµασίας των µεταλλικών επιφανειών, µε στόχους αφενός τη βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Μια µέθοδος η οποία κερδίζει έδαφος σε παγκόσµιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες  
είναι η υδροβολή.  
 Υδροβολή είναι η µέθοδος καθαρισµού των επιφανειών διαφόρων υλικών (π.χ 
χάλυβα, πέτρας, τσιµέντου, πλαστικού, ξύλου) µέσω της εκτόξευσης πίδακα (τζετ) 
νερού από κάποιο ειδικό εργαλείο(“πιστόλι”) µε µεγάλη πίεση πάνω στην επιφάνεια. 
Χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στη ναυπηγική και Ν/Ε βιοµηχανία για τον 
προκαταρκτικό καθαρισµό ή “πλύσιµο” (wash down)  των επιφανειών των πλοίων, 
πριν τον κυρίως καθαρισµό, ο οποίος γινόταν και εξακολουθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό 
να γίνεται, µε τη µέθοδο της ψηγµατοβολής. Εδώ και µερικά χρόνια εφαρµογή 
βρίσκει και η υδροβολή µεγαλύτερων πιέσεων. Πρώτο πεδίο εφαρµογής της 
υδροβολής υψηλής πίεσης ήταν οι κοπές µετάλλων και πετρωµάτων (π.χ. µαρµάρου), 
δηλαδή η µέθοδος γνωστή ως υδροκοπή. Η χρήση της υδροβολής υψηλής πίεσης ως 
εναλλακτικής µεθόδου καθαρισµού και προετοιµασίας των επιφανειών έναντι της 
ψηγµατοβολής άρχισε να υιοθετείται  από τη Ν/Ε βιοµηχανία µετά τα µέσα της 
δεκαετίας του 1980, αρχικά από αµερικάνικα ναυπηγεία και ναυπηγεία της βόρειας 
Ευρώπης (Γερµανία, Ολλανδία). 
 Ο βασικός λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η τεχνολογία της υδροβολής 
υψηλής πίεσης στη Ν/Ε βιοµηχανία ήταν το πολύ αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο των 
χωρών αυτών σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, η υδροβολή, η 
οποία παρουσίαζε τις µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (πλήρης απουσία 
σκόνης και ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων), παρουσιάστηκε ως κύρια 
εναλλακτική λύση έναντι της κλασικής ψηγµατοβολής 
 Η εργασία χωρίζεται σε επτά κεφάλαια: 
 Στην Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται µια σύντοµη αναφορά στις δύο βασικές 
µεθόδους καθαρισµού και προετοιµασίας των µεταλλικών επιφανειών, την 
ψηγµατοβολή και υδροβολή, αναφέροντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. 
 Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά για τους λόγους που µια επιφάνεια 
χρειάζεται συντήρηση, αναφέροντας τι είναι η οξείδωση και που εµφανίζεται αυτή 
καθώς και τους βαθµούς που χαρακτηρίζονται οι επιφάνειες ανάλογα µε την ένταση 
που αυτή υπάρχει. Επίσης παρέχονται στοιχεία για τους κυριότερους τρόπους 
καθαρισµού που υπάρχουν καθώς και για τα επικαλυπτικά στρώµατα που 
εφαρµόζονται αφού γίνει η κατάλληλη προετοιµασία. 
 Στο Τρίτο και Τέταρτο Κεφάλαιο, γίνεται εκτενής αναφορά για τις µεθόδους 
καθαρισµού, ψηγµατοβολή και υδροβολή αντίστοιχα. 
 Στο Πέµπτο Κεφάλαιο, αναπτύσονται και επισηµαίνονται τα επικίνδυνα 
σηµεία για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων στις εργασίες της 
ψηγµατοβολής και υδροβολής καθώς και τις εργασίες χρωµατισµού, και δίνονται 
κάποια µέτρα για πιθανή αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται. 
 Στο Εκτο Κεφάλαιο, γίνεται ανάπτυξη των επιτπώσεων  που µπορεί να 
υπάρξουν κατά την διαδικασία των ψηγµατοβολών, υδροβολών και του χρωµατισµού 
τόσο στην υγεία των ανθρώπων αλλά και τις επιπτώσεις που δέχεται το περιβάλλον 
τόσο σε µακροχρόνια αλλά και βραχυχρόνια κλίµακα. 

 7



 Στο Εβδοµο Κεφάλαιο, περιγράφονται εναλλακτικές µέθοδοι καθαρισµού 
των επιφανειών, για την εξάλειψη των προβληµάτων που προκύπτουν από τις 
συµβατικές µεθόδους, ή τουλάχιστον, όσο το δυνατόν µείωσή τους.  
 Και τέλος, στο Όγδοο Κεφάλαιο γίνεται µια ανακεφαλαίωση της εργασίας 
και συγκεντρώνονται βασικά συµπεράσµατα που εξάγονται από την εργασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 
2.1. Οι λόγοι συντήρησης των µεταλλικών επιφανειών 
 
 Είναι γνωστό ότι οποιοδήποτε κατασκεύασµα χρειάζεται συντήρηση 
προκειµένου να µπορεί να ανταποκριθεί στο χρόνο και κατ’ επέκταση στο σκοπό για 
τον οποίο έχει κατασκευαστεί.Αυτό ισχύει και για το πλοίο και για οποιαδήποτε 
εργοστασιακή εγκατάσταση. Εάν επικεντρωθούµε στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Βιοµηχανία και συγκεκριµένα στο πλοίο, είναι γνωστό ότι αν δε συντηρηθεί, αργά ή 
γρήγορα θα χάσει την αξία του και τη χρησιµότητά του. 
 Ο σηµαντικότερος λόγος συντήρησης – προστασίας της µεταλλικής 
κατασκευής του πλοίου είναι η πρόληψη της φθοράς και ζηµιών που προκύπτουν από 
την οξείδωση του ελάσµατος. Η µη σωστή συντήρηση και προστασία του πλοίου από 
την οξείδωση µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την καταστροφή του, τη ρύπανση των 
µεταφερόµενων φορτίων ή και του περιβάλλοντος. Η φθορά που προξενεί η οξείδωση 
– διάβρωση στο αρχικά υπολογισµένο πάχος των στοιχείων της κατασκευής, 
συνεπάγεται τη µείωση της αντοχής της. 
 Εάν ληφθούν υπόψη και οι ισχύοντες αυστηροί κανονισµοί σχετικά µε την 
κατάσταση της κατασκευής, είναι ευνόητο πόσο σηµαντική και απαραίτητη είναι η 
προστασία – συντήρηση των ελασµάτων του πλοίου. 
 Για την αντιµετώπιση της οξείδωσης χρειάζεται προετοιµασία της επιφάνειας 
και στη συνέχεια η προστασία της επιφάνειας µε χρωµατισµό. 
 Όπως αναφέραµε ο εχθρός των µεταλλικών κατασκευών είναι η οξείδωση. 
Πώς όµως µπορεί να προστατευθεί ένα έλασµα, ή ένα µεταλλικό κατασκεύασµα 
γενικότερα, από την οξείδωση; 
 Προφανώς όταν θα µπορεί να υπάρξει ένα εµπόδιο (φράγµα) µεταξύ του 
ελάσµατος και των εχθρικών παραγόντων που επιφέρουν τη οξείδωση. 
 Προκειµένου να γίνει τούτο επιστρώνεται η επιφάνεια µε το κατάλληλο 
σύστηµα χρωµατισµού, το οποίο µπορεί να αποτρέψει µια σηµαντική αντικατάσταση 
ελασµάτων στο µέλλον ή και άλλες δυσµενείς επιπτώσεις στο πλοίο, στο περιβάλλον 
και στον άνθρωπο κατ’ επέκταση. Αυτή η µεµβράνη ή στρώµα χρώµατος είναι 
αδιαπέραστο εµπόδιο που αποτρέπει την επαφή του ελάσµατος µε την υγρασία, 
οξυγόνο ή και χηµικούς παράγοντες που δηµιουργούν την οξείδωση. 
 Για τη επίστρωση, όµως, του κατάλληλου χρώµατος και τη σωστή πρόσφυση 
τούτου στη µεταλλική επιφάνεια, απαιτείται κατάλληλη προετοιµασία του 
υποστρώµατος, σύµφωνα πάντα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η καταλληλότητα 
αυτή της επιφάνειας επιτυγχάνεται κατά κύριο και πλέον αποτελεσµατικό τρόπο µε 
την ψηγµατοβολή. 
 Η καλή προετοιµασία της µεταλλικής επιφάνειας σε συνδυασµό µε το σωστό 
χρωµατισµό είναι το κλειδί της µακράς διάρκειας καλής συµπεριφοράς των 
προστατευθέντων επιφανειών. 
 
 
2.2. Τι είναι οξείδωση – διάβρωση 
 Η οξείδωση είναι λίγο πολύ το ίδιο µε το να λέµε σκωρία ή σκωρίαση. Η 
σκωρία γίνεται όταν το µέταλλο περνά από τη διαδικασία της οξείδωσης. Ο σίδηρος 
και ο χάλυβας δε βρίσκονται στη φυσική τους µορφή, αλλά προέρχονται από το 
µετάλλευµα µαζί µε κάρβουνο ή κόκ. Το σιδηροµετάλλευµα µαζί µε το κάρβουνο 
θερµαίνονται σε πολύ υψηλή θερµοκρασία στο καµίνι ή ηλεκτροκλίβανο. 
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 Κατά την διαδικασία αυτή µεγάλα ποσά ενέργειας εισάγονται στο 
µετάλλευµα. Μερική από αυτή την ενέργεια αποθηκεύεται στο σίδηρο ή τον χάλυβα 
και κάθε τµήµα τούτων µπορεί να θεωρηθεί στο εξής σαν µια φορτισµένη µπαταρία. 
 Είναι γνωστό ότι όταν µια µπαταρία ξεφορτίζεται, η κάψουλα του 
ψευδάργυρου  γύρω από στην µπαταρία καταναλώνεται και ο υγρός ηλεκτρολύτης 
τρέχει έξω. Αυτή η κάψουλα του ψευδάργυρου καλείται άνοδος. 
 Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει και µε το µέταλλο. Μερικά συστατικά του χάλυβα 
φθείρονται ή οξειδώνονται κατά την απελευθέρωση ενέργειας, δηλαδή το µέταλλο 
σκουριάζει. Προκειµένου να έχουµε αυτή τη δράση πρέπει να έχουµε τις ίδιες 
συνθήκες σε ένα έλασµα, όπως συµβαίνει και σε µια µπαταρία. Ένα ηλεκτρικό 
στοιχείο η µπαταρία έχει ως γνωστό δυο άκρα-πόλους (την άνοδο και την κάθοδο). 
 Σε µια µπαταρία έχουµε το οξύ ως ηλεκτρολύτη. Ο χάλυβας, εάν παρατηρηθεί 
σε µεγέθυνση, αποτελείται πλήρως από ανωµαλίες και πόρους. Σε αυτά τα σηµεία η 
υγρασία ή το νερό είναι εύκολο να συγκεντρωθούν και έτσι µε τις ακαθαρσίες του 
µετάλλου ή µε το αλάτι δηµιουργούν ηλεκτρολύτη. Επιπλέον,  επειδή το οξυγόνο του 
αέρα αντιδρά µε το σίδηρο όταν απελευθερώνεται ηλεκτρική ενέργεια, µε την 
παρουσία του αέρα είναι φυσικό να αρχίσει η διαδικασία της διάβρωσης (Σχήµατα 1 
και 2). 
 Ένα έλασµα το οποίο δεν προστατεύεται και εκτίθεται στον αέρα και την 
υγρασία, εκλύει ένα µεγάλο αριθµό από µικροσκοπικά στοιχεία τα οποία µπορούν 
κάλλιστα να συγκριθούν µε µια φορτισµένη µπαταρία. Έτσι η ενέργεια η οποία 
αρχικά δόθηκε για τη δηµιουργία του µετάλλου, εκλύεται, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται σκωρία. Χηµικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η σκωρία είναι το ίδιο 
µε το σιδηροµετάλλευµα. Ο κύκλος έχει ολοκληρωθεί και είµαστε στην αρχή της 
φυσικής κατάστασης στην οποία ο σίδηρος και ο χάλυβας συναντώνται. 
 Με άλλα λόγια, η οξείδωση είναι µια φυσική ηλεκτροχηµική αντίδραση (ΙΝΕ) 
που γίνεται από : 
 

• Μια ανοδική αντίδραση  
• Μια καθοδική αντίδραση 
• Έναν ηλεκτρολύτη (νερό ή υγρασία) και 
•  Μια αγώγιµη επιφάνεια (έλασµα) 
 
Εξαλείφοντας  µια από αυτές τις αντιδράσεις αποφεύγουµε την οξείδωση. Η 

εφαρµογή ενός συστήµατος  χρωµατισµού δρα σαν εµπόδιο µεταξύ του αέρα, της 
υγρασίας (πολύ περισσότερο της θάλασσας ) και του µεταλλικού υποστρώµατος, 
επιτυγχάνοντας έτσι µια επιβράδυνση ή σταµάτηµα της καθοδικής αντίδρασης. 
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                           Σχήµ 2.1 : Τυπικό διάγραµµα της διαδικασίας της διάβρωσης. 

 
 
 
 
 
 

           
                     Σχήµα 2.2 : ∆ιάγραµµα διαδικασίας της διάβρωσης δείχνοντας τις 
                                          οξικές και αλκαλικές περιοχές. 
            

 
 
Η αποτελεσµατικότητα των προστατευτικών χρωµάτων και σχετικών προϊόντων 

που εφαρµόζονται στα µέταλλα, επηρεάζονται σηµαντικά από την κατάσταση της 
επιφάνειας του ελάσµατος, ακριβώς πριν αρχίσει η βαφή. 

Οι κύριοι συντελεστές που είναι γνωστό ότι επιδρούν σε αυτή τη διαδικασία είναι: 
• Η παρουσία της σκωρίας και καλαµίνας. 
• Η παρουσία ρύπων της επιφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των αλάτων, 

σκόνης, λαδιών και λιπαρών ουσιών. 
• Το προφ

          
ίλ της επιφάνειας. 
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Η καλαµίνα (mill scale)  είναι η επιφανειακή οξείδωση που παρουσιάζουν τα 
ελάσµατα, δοκάρια, σωλήνες, κ.λπ. όταν εξέρχονται καινούργια από το εργοστάσιο 
παραγωγής. Είναι χρώµατος µαύρου και είναι αρκετά σκληρή. Ο λόγος που πρέπει να 
αφαιρείται είναι επειδή από τα διάφορα ραγίσµατα στο στρώµα της καλαµίνας, η 
οξείδωση εισχωρεί στο εσωτερικό του µετάλλου, µε αποτέλεσµα τη διάβρωση. 

Περαιτέρω οξείδωση της καλαµίνας παρουσιάζει µια κίτρινη πούδρα και το 
επόµενο στάδιο οξείδωσης είναι πιο έντονη η παρουσία της κίτρινης πούδρας µε την 
ταυτόχρονη απολέπιση του στρώµατος της καλαµίνας. 

 
 

2.2.1. Συνθήκες που επιταχύνουν τη διάβρωση 
 
 ∆υο είναι τα απαραίτητα στοιχεία για τη διάβρωση του γυµνού µετάλλου: α) η 
υγρασία και β) το οξυγόνο. Άλλα στοιχεία, όπως τα άλατα, οι βρωµιές, ο θερµός 
αέρας , διάφορα αέρια, οξέα, ρύπανση, κ.λπ. επιταχύνουν τη διάβρωση. Όλα αυτά τα 
στοιχεία είναι παρόντα στο περιβάλλον της θάλασσας. Επιπλέον, η διάβρωση 
επιταχύνεται σε κάποιες συγκεκριµένες περιπτώσεις, όπως : 
 

 Κακή αποστράγγιση σωλήνων και δεξαµενών, µε αποτέλεσµα την παγίδευση 
νερού και διαβρωτικών διαλυµάτων. 

 Κοφτερές γωνίες σε δοκάρια, ενισχυτικά, κ.λπ. που αν δεν στρογγυλέψουν 
πριν την βαφή, προκαλούν ελάττωση του πάχους βαφής στα συγκεκριµένα 
σηµεία. 

 Κοιλότητες, κενά και ανωµαλίες στις ραφές συγκόλλησης που δεν µπορούν να 
καλυφθούν επαρκώς από τη βαφή. 

  
 

2.2.2. Βαθµοί οξείδωσης των επιφανειών 
  

Η επιτυγχανόµενη ποιότητα καθαρισµού εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από 
τον βαθµό οξείδωσης της επιφάνειας. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η 
αξιολόγηση της κατάστασης της οξείδωσης των επιφανειών πριν τον καθαρισµό τους 
µε κάποια συγκεκριµένη µέθοδο. Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 8501 
(International Stantard: ISO8501-1:1998) έχουν καθοριστεί τέσσερις βαθµοί 
οξείδωσης (A, B, C και D) για την χαλύβδινη επιφάνεια και τέσσερις βαθµοί 
προετοιµασίας της επιφάνειας (Sa 1, Sa 2, Sa 21/2 και Sa 3 - αυτοί παρουσιάζονται σε 
επόµενο κεφάλαιο πιο επισταµένα) για καθέναν από τους βαθµούς οξείδωσης. 

 
 Οι τέσσερις βαθµοί οξείδωσης των επιφανειών είναι οι εξής : 
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 Βαθµός οξείδωσης Α: Χαλύβδινη επιφάνεια, πλήρως καλυµµένη  από καλά 
προσκολληµένη σκωρία ελάστρου (καλαµίνα), χωρίς καθόλου άλλη σκουριά 
(Εικόνα 2.1). 

 

                             
                                                           Εικόνα 2.1 : Βαθµός οξείδωσης Α 
 
 
 
 
 
 
 

 Βαθµός οξείδωσης Β: Χαλύβδινη επιφάνεια, η οποία έχει αρχίσει να 
οξειδώνεται και της οποίας η καλαµίνα έχει αρχίσει να αποφλοιώνεται 
(Εικόνα 2.2). 

 
               

                           
                                                         Εικόνα 2.2 : Βαθµός οξείδωσης Β 
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 Βαθµός οξείδωσης C: Χαλύβδινη επιφάνεια, της οποίας η καλαµίνα έχει φύγει 
µε την οξείδωση ή µπορεί να αποκολληθεί µε ξύσιµο και η οποία έχει µόνο 
λίγους βελονισµούς (pitting=ευλογίαση της επιφάνειας, δηλαδή η ύπαρξη 
µικρών λάκκων), ορατούς µε γυµνό µάτι (Εικόνα 2.3). 

 
 

                           
                                                        Εικόνα 2.3 : Βαθµός οξείδωσης C 
 
 
 
 
 

 Βαθµός οξείδωσης D: Χαλύβδινη επιφάνεια, της οποίας η καλαµίνα έχει φύγει 
µε την οξείδωση και η οποία έχει πολλούς βελονισµούς, που φαίνονται µε 
γυµνό µάτι (Εικόνα 2.4). 

  
 

                          
                                                       Εικόνα 2.4 : Βαθµός οξείδωσης D       
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2.2.3. Που παρουσιάζεται η διάβρωση 
 
 Η διάβρωση µπορεί να εµφανιστεί οπουδήποτε σε ένα πλοίο. Για τα 
εξωτερικά µέρη, διακρίνονται τρεις ξεχωριστές ζώνες διάβρωσης (Ανδρόνικος, 
2000): 
 

• Ύφαλη ζώνη (“βρεχάµενα”): Τα ύφαλα του πλοίου είναι συνεχώς βυθισµένα 
στο θαλασσινό νερό. ∆ιάφορα θαλάσσια ζώα και φυτά προσκολλούνται εκεί 
και, εκτός  από το γεγονός ότι µεγαλώνει η διάβρωση, προκαλούν και 
ελάττωση της αρχικής ταχύτητας πλεύσης των πλοίων. Παρά τον καθαρισµό 
και επαναβαφή των υφάλων τους, τα πλοία έχουν χάσει οριστικά το 7 έως 
14% της αρχικής ταχύτητάς τους, επειδή η επιφάνεια των ελασµάτων, που 
κατεργάστηκαν, δεν µπορεί να αποκτήσει την αρχική της λειότητα. Επιπλέον, 
ρύποι που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως λάδια και 
χηµικές κηλίδες επιτίθενται στο χάλυβα. 

 
• Ίσαλος ζώνη: Η ζώνη πάνω από την ίσαλο γραµµή εκτίθεται σε νέφη αλάτων, 

υγρασία, ρύπανση και στις ηλιακές ακτίνες που σπάνε το φιλµ της βαφής. 
 

• Ατµοσφαιρική ζώνη: Η υπερκατασκευή, όπως τα stacks, masts, spars, ραντάρ 
και ηχητικές συσκευές, είναι εκτεθειµένη στις καιρικές συνθήκες, στα άλατα, 
στις υπεριώδεις ακτινοβολίες, σε καπνούς και αέρια που κατακάθονται πάνω 
στις επιφάνειες. 

 
 Τα πλοία αντιµετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο φθοράς από προσκρούσεις σε 
διάφορα άλλα αντικείµενα ή από πλεύση σε αβαθή νερά. Καθώς τα στρώµατα των 
βαφών αποξέονται, το µέταλλο εκτίθεται στην επίθεση της διάβρωσης. Όσον αφορά 
στα εσωτερικά µέρη ενός πλοίου, η διάβρωση µπορεί να προκαλέσει ζηµιές στις 
δεξαµενές, στα αµπάρια, στις σωληνώσεις, κ.λπ. 
 
 
2.3. Γιατί βάφονται τα πλοία 
 
 Ο κύριος λόγος για τη βαφή ενός πλοίου είναι η δηµιουργία ενός φράγµατος 
µεταξύ του υποστρώµατος (µετάλλου) και των στοιχείων εκείνων που προκαλούν τη 
διάβρωση. Τα κύρια στοιχεία στο θαλασσινό περιβάλλον είναι το θαλασσινό νερό, τα 
άλατα, το οξυγόνο, η ρύπανση και ο ήλιος. Η βαφή ενός πλοίου εξυπηρετεί τρεις 
κύριους σκοπούς : 
 

1. Προστασία της επιφάνειας. 
Αν η χαλύβδινη επιφάνεια ενός πλοίου αρχίσει να σκουριάζει, τότε όλη η 
κατασκευή µπαίνει σε κίνδυνο από τη διάβρωση. Η βαφή δηµιουργεί ένα 
προστατευτικό φιλµ (µεµβράνη) έναντι της φθοράς και της διάβρωσης. 
2. Λειτουργικοί λόγοι. 
Οι βαφές χρησιµεύουν σε διάφορους σκοπούς εκτός της προστασίας από τη 
διάβρωση, όπως : 
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• Μαρκαρίσµατα ασφαλείας 
Ορισµένα χρώµατα χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για γρήγορη 
αναγνώριση σε έκτακτη ανάγκη: 
Κόκκινο: εξοπλισµός πυρασφάλειας 
              : προσοχή/φυσικός κίνδυνος. 
Πράσινο: εξοπλισµός ασφαλείας. 
 
• Επιβράδυνση πυρκαγιάς. 
Ορισµένα χρώµατα µπορούν να καθυστερήσουν τη διάδοση της πυρκαγιάς 
και για αυτό χρησιµοποιούνται στους χώρους διαµονής ενός πλοίου για να 
παρέχουν ένα επιπλέον βαθµό ασφαλείας. 
 
• Αντιρρυπαντικές ουσίες (antifouling). 
Η ανάπτυξη θαλάσσιων οργανισµών στα ύφαλα των πλοίων µπορεί να 
προκαλέσει επιτάχυνση της διάβρωσης, ελάττωση της ταχύτητας και 
αύξηση της κατανάλωσης καυσίµων κατά 10-20%. Η χρήση των 
αντιρρυπαντικών χρωµάτων για την προστασία από τη ρύπανση από τη 
θάλασσα, είναι εποµένως πολύ σηµαντική µείωση του κόστους. 
 
• Προστασία από θόρυβο 

3. ∆ιακοσµητικοί λόγοι. 
Αν και οι λόγοι αισθητικής είναι γενικά δευτερεύουσας σηµασίας στα χρώµατα 
των πλοίων, η δηµιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος και άνετων συνθηκών 
εργασίας επιτρέπει στο πλήρωµα του πλοίου να εργάζεται πιο αποτελεσµατικά 
και µε λιγότερη κούραση. 

 
 
2.4. Η σηµασία της µικροτραχύτητας 
 
 Ο ρόλος της δηµιουργούµενης µικροτραχύτητας στην αντιδιαβρωτική 
προστασία και στην απόδοση των επιστρωµάτων βαφής που πρόκειται να 
εφαρµοσθούν στην επιφάνεια, είναι πολύ σηµαντικός (Andronikos, et al, 1997). Τα 
χαρακτηριστικά της µικροτραχύτητας και η καθαρότητα της επιφάνειας αποτελούν 
τους κύριους παράγοντες για την ποιότητα της πρόσφυσης και την προστασία από τη 
διάβρωση (Griffiths, Bleile et al, 1985), ενώ η σηµασία τους θεωρείται σήµερα 
µεγαλύτερη ακόµη και από εκείνη της ποιότητας των προστατευτικών επικαλύψεων 
(αντιδιαβρωτικά χρώµατα). 
 Για παράδειγµα, αν η µικροτραχύτητα είναι πολύ βαθιά απαιτείται πολύ 
µεγαλύτερη ποσότητα χρώµατος ώστε να καλυφθούν όλες οι κορυφές, οι οποίες αν 
µείνουν εκτεθειµένες µπορούν να προκαλέσουν γρήγορα αστοχία του χρώµατος. Αν, 
αντίθετα, η µικροτραχύτητα της επιφάνειας είναι πολύ ρηχή, δηµιουργούνται 
προβλήµατα στην πρόσφυση του χρώµατος και επίσης γρήγορη αστοχία του. 
 Με την ψηγµατοβολή επιτυγχάνεται επιφάνεια καθαρή, απαλλαγµένη από 
χρώµατα και οξειδώσεις, κατάλληλης τραχύτητας ώστε να προσφυθεί ισχυρά σε αυτή 
το χρώµα ή η χηµική ένωση. Τα χαρακτηριστικά της δηµιουργούµενης 
µικροτραχύτητας της επιφάνειας (surface profile ή microroughness) εξαρτώνται από 
µια σειρά παραµέτρων όπως: το κοκκοµετρικό µέγεθος του χρησιµοποιούµενου 
αποξεστικού, το σχήµα του (γωνιώδες ή σφαιρικό), το ειδικό βάρος του, την ταχύτητα 
πρόσπτωσης στην επιφάνεια, τη διάρκεια καθαρισµού και την αρχική κατάσταση της 
προς καθαρισµό επιφάνειας.  
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2.4.1. Ορισµοί και φυσική σηµασία των παραµέτρων µικροτραχύτητας 
 
 Ο πλήρης χαρακτηρισµός της τραχύτητας και των χαρακτηριστικών της 
(βάθος, µορφή, συχνότητα, πτύχωση κ.λπ.) δεν µπορεί να επιτευχθεί µε τον 
υπολογισµό µιας µόνο παραµέτρου (Modis et al, 2002). Για το λόγο αυτό, 
χρησιµοποιούνται µια σειρά παράµετροι, καθεµιά από τις οποίες εκφράζει ορισµένα 
χαρακτηριστικά τραχύτητας. 
 Γενικά, οι παράµετροι µικροτραχύτητας  µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις 
κατηγορίες ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά που µετρούν. Η πρώτη κατηγορία 
περιλαµβάνει τις παραµέτρους πτύχωσης, όπως Ra, Rq, Rt, Rz, Rp, κ.λπ., που 
καθορίζονται από τα ύψη των κορυφών ή/και των κοιλάδων των ανωµαλιών της 
επιφάνειας, ανεξάρτητα από την οριζόντια θέση τους. Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαµβάνει τις χωρικές παραµέτρους, όπως τις ∆a, ∆q, λa, λq, tp, κ.λπ., οι οποίες 
καθορίζονται  και από τις παραµέτρους εύρους και διαστήµατος (Bayliss, 1985; 
Kandeil et al, 1989). 
 Ακολούθως δίνονται ορισµοί παραµέτρων µικροτραχύτητας σύµφωνα µε το 
∆ιεθνές Πρότυπο ISO 8503-4. 
 Το µήκος εκτίµησης lm ορίζεται ως το µήκος που χρησιµοποιείται για τη 
µέτρηση των παραµέτρων τραχύτητας της επιφάνειας και το οποίο συνήθως περιέχει 
αρκετά µήκη δειγµατοληψίας le. Ένας αριθµός 5 συνεχών τέτοιων µηκών θεωρείται 
κανονικός. 
 
Ra: Είναι η καθιερωµένη και πλέον χρησιµοποιούµενη διεθνώς παράµετρος της 
τραχύτητας. Μαθηµατικά ορίζεται ως ο αριθµητικός µέσος  των απόλυτων τιµών των 
αποστάσεων της τραχύτητας από τη µέση γραµµή (Σχήµα 2.3) µέσα στο µήκος 
εκτίµησης : 
 

                                                ∫=
lm

dxxf
lm

Ra
0

)(1
   

 
 

 
                             Σχήµα 2.3 : Σχηµατική αναπαράσταση της παραµέτρου Ra 
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Όµως, το Ra δεν δίνει πρακτικές πληροφορίες για το σχήµα των ανωµαλιών της 
τραχύτητας. Αυτό σηµαίνει ότι, επιφάνειες που δίνουν προφίλ µε το ίδιο Ra  µπορούν 
να είναι τελείως διαφορετικές και εποµένως να έχουν διαφορετικούς βαθµούς 
διάβρωσης ή διαφορετική συµπεριφορά στην πρόσφυση του χρώµατος. 
 
Rq : Είναι η τετραγωνική ρίζα της µέσης τιµής των τετραγώνων των αποστάσεων της 
τραχύτητας από τη µέση γραµµή, µέσα στο µήκος εκτίµησης : 
 

                                               ∫=
lm

dxxf
lm

Rq
0

2)(1
 

 
Rp :Είναι ο αριθµητικός µέσος των τιµών των αποστάσεων της πιο ψηλής κορυφής 
από τη µέση γραµµή, σε κάθε µήκος δειγµατοληψίας (Σχήµα 4) µέσα στο µήκος 
εκτίµησης. Θεωρείται, εποµένως, η παράµετρος που εκφράζει το ανάγλυφο του 
προφίλ της επιφάνειας.  
 
                    

 
                          Σχήµα 2.4 : Σχηµατική αναπαράσταση της παραµέτρου Rp 
 
 
Rt : Είναι η απόσταση µεταξύ της ψηλότερης κορυφής και της πιο βαθιάς κοιλάδας 
(Σχήµα 5) µέσα στο µήκος εκτίµησης. Κατά συνέπεια, θεωρείται ως η παράµετρος 
που εκφράζει τη µέγιστη απόσταση της τραχύτητας της επιφάνειας. 
 
 

    
                         Σχήµα 2.5 : Σχηµατική αναπαράσταση της παραµέτρου Rt  
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R3z : Είναι η µέση τιµή της τρίτης ψηλότερης κορυφής προς την τρίτη χαµηλότερη 
κοιλάδα (Σχήµα 2.6) µέσα στα µήκη δειγµατοληψίας που περιέχονται στο µήκος 
εκτίµησης. 
 
                    

 
                               Σχήµα 2.6 : Σχηµατική αναπαράσταση της παραµέτρου R3z 
 
 
 
Pc : Εκφράζει τον αριθµό των κορυφών, που προεξέχουν (peak count) πάνω από ένα 
επιλεγµένο εύρος τιµών (που αναγράφεται στη µέτρηση), το οποίο έχει κέντρο τη 
µέση γραµµή (Σχήµα 2.7). Ο αριθµός αυτός µετράται για όλο το µήκος της 
εκτίµησης, παρόλο που τα αποτελέσµατα δίνονται σε κορυφές ανά cm (ή ανά ίντσα). 
Εποµένως, η παράµετρος αυτή πρέπει να µετράται για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
µήκος εκτίµησης. 
 
 
                              

 
                                 Σχήµα 2.7 : Σχηµατική αναπαράσταση της παραµέτρου Pc 
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2.5. Προετοιµασία  της επιφάνειας για επικάλυψη µε αντιδιαβρωτικά και 
αντιρρυπαντικά χρώµατα 
 
 Μόνον όταν η χαλύβδινη επιφάνεια προετοιµασθεί, έτσι ώστε να µας 
εξασφαλίσει καλή και σταθερή πρόσφυση του συστήµατος βαφής, τότε είναι σίγουρη 
η µεγάλης διάρκειας προστασία. Η ισχυρή πρόσφυση του επιστρώµατος στην 
χαλύβδινη επιφάνεια απαιτεί τον πλήρη καθαρισµό της επιφάνειας και την ελαφριά 
τράχυνση της επιφάνειας του προστατευόµενου χάλυβα. 
 Τα µεν προϊόντα της διάβρωσης και οι ακαθαρσίες δηµιουργούν τοπικά 
γαλβανικά στοιχεία, µε συνέπεια την επιτάχυνση καταστροφής του συστήµατος 
βαφής, η δε ελαφριά αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας σηµαίνει αύξηση της 
επιφάνειας επαφής µε συνέπεια την καλύτερη πρόσφυση. 
 Πάντως, το σύστηµα βαφής και η προετοιµασία της επιφάνειας θα πρέπει να 
βρίσκονται πάντα σε αλληλεξάρτηση, και η σηµασία της κατάλληλης προετοιµασίας 
της επιφάνειας δεν µπορεί να υπερτονισθεί. 
 Η κατάλληλη προετοιµασία της χαλύβδινης επιφάνειας είναι εξαιρετικής 
σπουδαιότητας για τη βέλτιστη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης που πρόκειται να 
βαφεί. Λέγοντας προετοιµασία επιφάνειας εννοούµε την εις βάθος αποµάκρυνση 
όλων των ακαθαρσιών (όπως είναι η σκόνη, η σκουριά, τα διάφορα λίπη, τα 
διαλυόµενα άλατα και οποιοδήποτε άλλο ξένο σωµατίδιο), οι οποίες επιδρούν στην 
αποδοτικότητα του συστήµατος βαφής. Λέγοντας ξένα σωµατίδια εννοούµε διάφορα 
διαλυτά άλατα νερού και κατάλοιπα από ηλεκτροσυγκόλληση και τα οποία µπορούν 
να αφαιρεθούν µόνο µε πλύσιµο της επιφάνειας. 
 Οι µέθοδοι προετοιµασίας της επιφάνειας (Βασιλείου Π – Ανδρεόπουλος Α., 
2004) διακρίνονται στους παρακάτω τοµείς : 
 

1. Απολίπανση (degreasing). 
2. Αποµάκρυνση του στρώµατος οξειδίων ή της καλαµίνας (millscale) µε έκθεση 

στο εξωτερικό περιβάλλον (removal of millscale (oxide layer) by weathering). 
3. Μηχανικός καθαρισµός (mechanical cleaning) 
4. Καθαρισµός µε ψηγµατοβολή (blast cleaning). 
5. Καθαρισµός µε φλόγα (flame cleaning). 
6. Καθαρισµός µε εµβάπτιση σε οξέα (pickling) 

 
 
2.5.1. Απολίπανση (degreasing)   
 
 Η διαδικασία της απολίπανσης περιλαµβάνει την αποµάκρυνση µεγάλων 
ποσοτήτων λίπους και λαδιών, όσο είναι δυνατό, µε τη µέθοδο της απόξεσης. Στη 
συνέχεια αποµακρύνονται οι διάφορες παραµένοντες ουσίες µε τη  χρήση οργανικών 
διαλυτικών ή απορρυπαντικών σε υδατική διάλυση (συνδυασµένων µερικές φορές µε 
γαλακτοποιηµένα οργανικά διαλυτικά). 
 Η αποµάκρυνση κάθε ίχνους λίπους ή λαδιού από την επιφάνεια που 
πρόκειται να βαφεί κρίνεται απολύτως απαραίτητη, διότι τα λίπη θα χαλάσουν την 
πρόσφυση του συστήµατος βαφής, θα προκαλέσουν ανοµοιογένεια στην επιφάνεια 
και έτσι προδιαθέτουν για διάβρωση µε βελονισµούς. 
 Τα οργανικά διαλυτικά που χρησιµοποιούνται  για τον παραπάνω σκοπό είναι: 
ακετόνη, αλκοόλες, βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο, 
τετραχλωράνθρακας, χλωροµεθυλένιο και επιλέγονται ανάλογα µε το είδος της 
µεταλλικής επιφάνειας και το οικονοµικό σκέλος της εργασίας. 
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2.5.2. Αποµάκρυνση του στρώµατος οξειδίων ή καλαµίνας (millscale) µε την 
έκθεση στο εξωτερικό περιβάλλον (removal of millscale by weathering) 
 
 Κατά τη διάρκεια της παραγωγής θερµικά ανοπτηµένων χαλύβδινων 
ελασµάτων ο θερµός χάλυβας αντιδρά µε το Ο2  και σχηµατίζει οξείδια κατά την 
αντίδραση:    
                                 xFe  +  y Ο2  →  FexOy 
 
Τα σχηµατιζόµενα υπό µορφή στρώµατος οξείδια είναι όπως ξέρουµε τα : Fe2O, 
Fe3O4, FeO. Αυτό το στρώµα οξειδίων που ποικίλει σε πάχος και σύνθεση ανάλογα 
µε τη θερµοκρασία έλασης και το µέγεθος του χάλυβα, ονοµάζεται καλαµίνα 
(millscale). 
 Η µέθοδος αποµάκρυνσης της καλαµίνας µε τη βοήθεια των καιρικών 
συνθηκών είναι η παλαιότερη και απαιτεί την έκθεση των ελασµάτων στο ανοικτό 
περιβάλλον. Αν αυτό συµβαίνει κατά τη συναρµολόγηση των ελασµάτων και κατά 
την ανέγερση του πλοίου, η διαδικασία ονοµάζεται “δόµηση στη σκουριά” (building 
in the rust). 
 Κατά την διάρκεια της “δόµησης στη σκουριά” ενός πλοίου οι επιφάνειες των 
ελασµάτων προσβάλλονται από άλατα της θάλασσας µεταφερόµενα µε τον αέρα. Τα 
άλατα αυτά δεν αποµακρύνονται τελείως µε χειρονακτικές µεθόδους καθαρισµού 
(µατσακόνι, βούρτσες) και η παραµονή τους είναι καταστροφική για το σύστηµα 
βαφής που θα χρησιµοποιηθεί. 
 Αν η καλαµίνα δεν αποµακρυνθεί από την χαλύβδινη επιφάνεια, λόγω της 
κακής πρόσφυσής της στο µεταλλικό υπόστρωµα, το χρώµα χάνει πιο σύντοµα την 
πρόσφυσή του στην επιφάνεια και, λόγω της διαφοράς δυναµικού µεταξύ της 
καλαµίνας και του χάλυβα, δηµιουργείται γαλβανικό στοιχείο και η καταστροφή του 
συστήµατος βαφής επιταχύνεται (Σχήµα 2.8). Έτσι λοιπόν χειρονακτικές µέθοδοι 
καθαρισµού χαλύβδινων επιφανειών δεν προτείνονται, όπου το σύστηµα βαφής 
πρόκειται να εκτεθεί σε θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι τα ναυπηγεία. 
 
 
2.5.3. Μηχανικός τρόπος προετοιµασίας (mechanican cleaning) 
 
2.5.3.1.Καθαρισµός µε εργαλεία χειρός 
 Η απολίπανση των επιφανειών, όπου είναι απαραίτητη, θα έπρεπε πάντα να 
προηγείται του καθαρισµού µε εργαλεία χειρός. Κοινώς χρησιµοποιούµενα εργαλεία 
καθαρισµού είναι τα µατσακόνια (chipping hammers), κοπίδια (scrapers), 
µηχανήµατα εξοµάλυνσης (chisels) κ.α.  Όταν η επιφάνεια έχει απελευθερωθεί από 
την χαλαρώς προσκολληµένη σκουριά, το χαλαρό χρώµα και τις διάφορες 
ακαθαρσίες, βουρτσίζεται µε συρµατόβουρτσες ή τρίβεται µε αποξεστικές ουσίες 
(σµυριδόπανα). 
 Στη συνέχεια, αφαιρείται η σκόνη µε καθαρό πεπιεσµένο αέρα ή µε µια 
µαλακιά βούρτσα. Το πρώτο στρώµα βαφής θα έπρεπε να επιχρισθεί όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα µετά τον καθαρισµό της επιφάνειας. 
 Ο καθαρισµός µε εργαλεία χειρός είναι κατάλληλος µόνον για την 
αποµάκρυνση της χαλαρής σκουριάς, της χαλαρής καλαµίνας, των φυλλιδίων µπογιάς 
και άλλων επιφανειακών ακαθαρσιών. Χρησιµοποιείται µόνον για τοπικές επισκευές 
ή σε µέρη του πλοίου απρόσιτα στον µηχανικό καθαρισµό και στον καθαρισµό µε 
ψηγµατοβολή, επειδή είναι µια διαδικασία µε πολύ ένταση και ποιοτικώς κατώτερη. 
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2.5.3.2. Μηχανικός καθαρισµός µε χρήση ηλεκτροκίνητων εργαλείων 
 Η απολίπανση, όπου αυτή χρειάζεται, θα έπρεπε να προηγείται του µηχανικού 
καθαρισµού µε εργαλεία, ο οποίος εκτελείται µέσω αεροκίνητων (πνευµατικών) και 
φορητών ηλεκτρικών εργαλείων. Η δράση του καθαρισµού επιτυγχάνεται ή µε 
πρόσκρουση ή µε περιστροφή ή µε συνδυασµό και των δύο. Τα συνηθισµένα 
εργαλεία καθαρισµού κρούσης είναι οι σφύρες σµίλευσης/απολέπισης, ενώ τα 
εργαλεία καθαρισµού περιστροφής είναι ευθείες ή κάθετες µηχανές. Τονίζεται ότι 
πρέπει να αποφεύγεται ο παρατεταµένης διάρκειας καθαρισµός µε περιστροφικά 
εργαλεία, γιατί οδηγεί σε εξαιρετικά λεία επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η 
πρόσφυση του χρώµατος στο µέταλλο. 
 Μετά τον µηχανικό καθαρισµό µε εργαλεία, ακολουθεί η αποµάκρυνση της 
σκόνης και κατόπιν όσο το δυνατόν γρηγορότερα η επίχριση του πρώτου στρώµατος 
βαφής. 
 Προφανώς ο µηχανικός καθαρισµός µε εργαλεία είναι λιγότερο χρονοβόρος 
και δίνει καλύτερα αποτελέσµατα από τον χειρονακτικό µηχανικό καθαρισµό. Είναι 
όµως, ακριβότερος από τον καθαρισµό µε ψηγµατοβολή, ιδίως για µεγάλες 
επιφάνειες. Επίσης, εκτός των εργαλείων περιστροφικής κρούσης, µε τον µηχανικό 
καθαρισµό επιτυγχάνεται στην καλύτερη περίπτωση µερική αποµάκρυνση της 
καλαµίνας. 
 Για τους παραπάνω λόγους ο µηχανικός καθαρισµός µε εργαλεία 
χρησιµοποιείται κυρίως για τοπικές επισκευές, αποµάκρυνση σκουριάς µικρών 
περιοχών, επεξεργασία κατεστραµµένων ή καµένων περιοχών και ραφών 
συγκόλλησης (weldging seams) 
 Παράλληλα,  σύµφωνα µε το ISO 8501 (International Stantard: ISO 8501-
1:1998), κανονισµοί µε λεπτοµερείς περιγραφές και κατάλληλα φωτογραφικά 
παραδείγµατα ορίζουν βαθµούς προετοιµασίας επιφανειών που έχουν υποστεί 
µηχανικό καθαρισµό (St): 
 

 St 2  Λεπτοµερής καθαρισµός µε εργαλεία  χειρός ή εργαλεία ισχύος. 
  
 Όταν η επιφάνεια εξετάζεται χωρίς µεγέθυνση, πρέπει να είναι απαλλαγµένη 
από ορατά λάδια, λίπη, ακαθαρσίες και ελαφρώς προσκολληµένη καλαµίνα, 
επιστρώµατα βαφής και ξένα υλικά. 
 

 St 3 Πολύ λεπτοµερής καθαρισµός µε εργαλεία χειρός ή µε εργαλεία ισχύος. 
 
 Ισχύει ό,τι ισχύει και για το βαθµό προετοιµασία St 2 , µε τη διαφορά ότι 
τώρα η επιφάνεια θα υποστεί πιο λεπτοµερή προετοιµασία ώστε να αποκτήσει µια 
µεταλλική λάµψη. 
 Υπάρχει, επίσης, και ο βαθµός προετοιµασίας St 1, ο οποίος αναφέρεται σε 
επιφάνειες ακατάλληλες για βαφή. 
 
 
2.5.4. Καθαρισµός µε ψηγµατοβολή 
 Χωρίς αµφιβολία, ο καθαρισµός µεταλλικών επιφανειών µε ψηγµατοβολή 
αποτελεί την πιο συνηθισµένη µέθοδο προετοιµασίας των χαλύβδινων επιφανειών, µε 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα στις περισσότερες περιπτώσεις. 
 Πριν εφαρµοσθεί η παραπάνω διαδικασία καθαρισµού, όπου είναι 
απαραίτητη, η επιφάνεια θα έπρεπε να έχει απολιπανθεί, να έχουν αποµακρυνθεί η 
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καλαµίνα, τα υπόλοιπα των συγκολλήσεων και όλες οι τυχόν ακαθαρσίες, έτσι ώστε η 
επιφάνεια να έχει γίνει λεία. 
 Μετά τον καθαρισµό µε ψηγµατοβολή η επιφάνεια ελευθερώνεται από την 
σκόνη και το πρώτο στρώµα βαφής επιχρίεται όσο το δυνατό πιο γρήγορα. 
 Κατά την ψηγµατοβολή (Εικόνα 2.5) πραγµατοποιείται πρόσκρουση µε 
µεγάλη ταχύτητα µικρών µεταλλικών ή ορυκτών σωµατιδίων (ψηγµάτων) πάνω στην 
χαλύβδινη επιφάνεια που επιθυµούµε να καθαρίσουµε. Υπάρχουν  διάφορες 
παραλλαγές της µεθόδου, οι διαφορές των οποίων συνίσταται στο µέγεθος των 
χρησιµοποιούµενων ψηγµάτων, στο µέσο µεταφοράς τους (π.χ. νερό, αέρας ) και 
στον τύπο και είδος του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού. Η επιλογή της 
κατάλληλης παραλλαγής της µεθόδου εξαρτάται από τα είδη των ακαθαρσιών, τα 
υπολείµµατα καλαµίνας και τα διάφορα παλιά φθαρµένα και κατεστραµµένα 
επικαλυπτικά συστήµατα. Η επιφάνεια που θα προκύψει δεν πρέπει να είναι 
εξαιρετικά λεία, αλλά τραχειά και σε τέτοιο βαθµό ώστε να επιτυγχάνεται η 
ικανοποιητική πρόσφυση του χρώµατος στο µέταλλο. 
 

          
                    Εικόνα 2.5: Ψηγµατοβολή σε µεταλλικά ελάσµατα του πλοίου 
 
 
 
 Σηµαντικοί παράγοντες για έναν σωστό καθαρισµό µε ψηγµατοβολή είναι: 
 

o Κατάλληλη επιλογή ψήγµατος (υλικό, µέγεθος, πιθανή ρύπανση) 
o Έγκαιρη αποµάκρυνση σκόνης και ακαθαρσιών 
o Κατάλληλη πίεση βολής 
o Ξηρός αέρας (όταν χρησιµοποιείται) 
o Κατάλληλη αναλογία ψήγµατος και µέσου µεταφοράς (αέρας ή νερό). 

 Οι πιο σηµαντικές µέθοδοι καθαρισµού των µεταλλικών επιφανειών µε 
ψηγµατοβολή είναι οι παρακάτω : 
 
2.5.4.1. Ψηγµατοβολή µε χρήση ακροφυσίων (nozzle blasting) 
 Στη µέθοδο αυτή, η οποία εφαρµόζεται συνήθως για τον καθαρισµό µεγάλων 
επιφανειών, τα ψήγµατα προωθούνται µέσω πεπιεσµένου αέρα (compressed air). 
Ειδικότερα, όταν εφαρµόζεται σε πλοία και πλωτές κατασκευές, η όλη εργασία 
πραγµατοποιείται σε ανοικτούς χώρους χωρίς να γίνεται ανακύκλωση των ψηγµάτων. 
Γενικά, η εφαρµογή της µεθόδου σε ανοικτούς χώρους θα πρέπει να αποφεύγεται, 
καθώς προκαλείται µόλυνση του γειτονικού περιβάλλοντος από τη σκόνη και τα 
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απορρίµµατα που δηµιουργούνται από τα µη ανακυκλώσιµα ψήγµατα, ενώ σηµαντική 
είναι και η ηχορύπανση. Επίσης, οι γύρω φρεσκοβαµµένες κατασκευές, εάν 
υπάρχουν, θα πρέπει να προστατεύονται από τη σκόνη που παράγεται. 
 Πρόσφατες παραλλαγές της µεθόδου κάνουν χρήση συστηµάτων τα οποία 
ελαττώνουν την σκόνη που απελευθερώνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η 
προσθήκη νερού ή ατµού στο ρεύµα αέρα-ψηγµάτων. 
 Μια άλλη σηµαντική παραλλαγή της µεθόδου είναι η ταυτόχρονη 
ψηγµατοβολή σε συνδυασµό µε επίχρισή ασταριού (blast-cleaning/priming system). 
Στη  µέθοδο αυτή γίνεται καθαρισµός της επιφάνειας µε ψηγµατοβολή µε τη βοήθεια 
ορυκτών ψηγµάτων και ταυτόχρονη επίχριση της µε το πρώτο στρώµα βαφής. Αυτό 
το στρώµα ξηραίνεται αρκετά γρήγορα, είναι εποξικό και περιέχει ενώσεις του 
ψευδαργύρου (zinc epoxic primer). Πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής είναι η 
γρήγορη αποπεράτωση της εργασίας και η δυνατότητα επίχρισης ακόµα και υγρών 
επιφανειών υπό µη ευνοϊκές καιρικές  συνθήκες. Από την άλλη, βασικό µειονέκτηµα 
της µεθόδου είναι το γεγονός ότι η βαφή ακολουθεί αµέσως µετά την ψηγµατοβολή, 
µε αποτέλεσµα την αδυναµία ελέγχου της τελική ποιότητας της επιφάνειας. Επίσης, 
σε πολλές περιπτώσεις το χρώµα περιέχει αδρανή ψήγµατα τα οποία ελαττώνουν την 
πρόσφυσή του στην επιφάνεια. Γενικά, η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη µόνο για 
επίπεδες επιφάνειες, ενώ σε µη επίπεδες περιοχές γίνεται αρχικά προ-ψηγµατοβολή 
και µετά εφαρµόζεται η µέθοδος. 
 
2.5.4.2.Ψηγµατοβολή µε χρήση φυγόκεντρου συµπιεστή (impeller/centrifugal blasting) 
 Τα ψήγµατα (σφαιρικά συνήθως) εκτοξεύονται προς την επιφάνεια του 
χάλυβα από φυγόκεντρες µηχανές µε εξωθητήριους τροχούς (impeller wheels), ενώ 
ταυτόχρονα µηχανές κινούνται σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Συνήθως, ο 
χάλυβας προθερµαίνεται  µέχρι τη θερµοκρασία των 35-40 0C και, αµέσως αφού 
αποµακρυνθεί η µηχανή, καλύπτεται µε ένα αστάρι προσωρινής προστασίας για το 
χρόνο ανέγερσης του πλοίου. Τα χρησιµοποιούµενα ψήγµατα διαχωρίζονται από 
τυχόν ακαθαρσίες σε ένα ειδικό διαχωριστήρα και στη συνέχεια 
επαναχρησιµοποιούνται, αποφεύγοντας µε τον τρόπο  αυτό την περιβαλλοντική 
µόλυνση. 
 Ο βαθµός τραχύτητας της τελικής επιφάνειας του χάλυβα καθορίζεται από την 
ταχύτητα µε την οποία η µηχανή διατρέχει την επιφάνεια και από τη φύση και τον 
κύκλο ανανέωσης του ψήγµατος. Εξαιτίας του σφαιρικού σχήµατος των σωµατιδίων, 
η τελική επιφάνεια είναι συνήθως πιο λεία από εκείνη που προκύπτει από την 
ψηγµατοβολή µε χρήση ακροφυσίων. Τραχεία επιφάνεια µπορεί να επιτευχθεί µε την 
προσθήκη ψηγµάτων πολλαπλών εδρών (grits), αλλά αυτό αποφεύγεται λόγω 
προβληµάτων που δηµιουργούνται στα πτερωτά στροφία των φυγόκεντρων µηχανών. 
 Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχουν ειδικοί τύποι φορητών µηχανών 
καθαρισµού µε χρήση φυγόκεντρου συµπιεστού, οι οποίοι διαθέτουν, µεταξύ άλλων, 
µονάδες για τις πλευρές και τα καταστρώµατα των πλοίων. Οι µονάδες για τη γάστρα 
του πλοίου είναι δυνατόν να στηριχτούν σε ένα κινητό γερανό και µε αυτόν τον τρόπο 
να προσεγγίσουν και δουλέψουν σε όλη την έκταση της επιφάνειας της γάστρας, 
ακόµα και των µεγάλων πλοίων. Τα πλεονεκτήµατα των φορητών αυτών µηχανών 
είναι η χωρίς µόλυνση και σκόνη λειτουργία τους, η δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης των ψηγµάτων και η µη ενόχληση άλλων συγχρόνως 
εκτελούµενων γειτονικών εργασιών. Τα µειονεκτήµατά τους είναι η περιορισµένη 
χρήση τους εκεί όπου συναντώνται ασυνέχειες (γωνίες ή προεξοχές), η συχνή 
συντήρησή τους και οι συσσωµατώσεις των ψηγµάτων σε συνθήκες υγρασίας. 
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2.5.4.3. Ψηγµατοβολή εν κενώ(Vacuum blasting) 
 Κατά τον καθαρισµό εν κενώ, ο αέρας και τα ψήγµατα προωθούνται σε µια 
πλαστική υποδοχή. Τα χρησιµοποιηµένα ψήγµατα και η σκόνη που δηµιουργείται 
ρίπτονται πίσω  από τη µονάδα εκτόξευσης, όπου και πραγµατοποιείται διαχωρισµός 
και ανακύκλωση των ψηγµάτων. Λόγω αυτής της ανακύκλωσης, η διαδικασία 
καθαρισµού εν κενώ παράγει σκόνη και προκαλεί µόλυνση. 
 Γενικά, η µέθοδος αυτή είναι η πιο χρονοβόρος από όλες τις µεθόδους 
καθαρισµού µε βολή, αλλά επιτυγχάνει σε γενικές γραµµές ένα ικανοποιητικό βαθµό 
καθαρότητας της µεταλλικής επιφάνειας. Άλλα µειονεκτήµατα της µεθόδου αυτής 
είναι οι δυσκολίες που παρουσιάζονται σε γωνιακές περιοχές, καθώς και το επίπονο 
της εργασίας όταν γίνεται χρήση κινητού εξοπλισµού. Για τους λόγους αυτούς, ο 
καθαρισµός εν κενώ χρησιµοποιείται σε τοπικές επισκευές και για τον καθαρισµό 
ραφών συγκόλλησης. 
 
 
2.5.4.4. Καθαρισµός µε υδροβολή (Water blasting) 
 Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποείται ένας εκτοξευτήρας  νερού υψηλής πίεσης 
(περίπου 150 ως 300 bar). Ο καθαρισµός µε νερό υψηλής πίεσης εφαρµόζεται σε 
εργασίες συντήρησης της γάστρας των πλοίων. Με τη µέθοδο αυτή αποµακρύνονται 
θαλάσσιοι οργανισµοί που προσκολλώνται πάνω στην επιφάνεια της γάστρας λόγω 
του φαινοµένου της ρύπανσης, η ελαφρώς προσκολληµένη σκουριά και τα 
υδατοδιαλυτά άλατα. 
 Στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί ειδικός εξοπλισµός, η παραπάνω 
διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί µε αρκετά υψηλότερη πίεση, της τάξης των 3000 
bar. Η µέθοδος τότε ονοµάζεται υδρο-εκτόξευση (hydro-jetting) και επιτυγχάνει την 
αποµάκρυνση ακόµα και των παλαιών στρωµάτων βαφής και πολύ καλά 
προσκολληµένης σκουριάς. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι 
παρέχει τη δυνατότητα αποµάκρυνσης παλιών στρωµάτων βαφής στις περιοχές 
εκείνες που εµείς επιθυµούµε. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν θέλουµε να 
αποµακρύνουµε κάποιο ανώτερο στρώµα βαφής, χωρίς να υποστούν ζηµιά τα 
στρώµατα που βρίσκονται κάτω από αυτό. Επίσης µε υδρο-εκτόξευση 
αποµακρύνονται στρώµατα θερµοπλαστικών χρωµάτων που µε άλλες µεθόδους 
ψηγµατοβολής δεν είναι δυνατόν να αποµακρυνθούν. 
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καθαρισµός της επιφάνειας όταν γίνεται 
µε συνδυασµό πεπιεσµένου αέρα, νερού και ψήγµατος. Τότε η διαδικασία ονοµάζεται 
υδατο-ψηγµατοβολή (wet abrasive blast-cleaning) και το µέσο µεταφοράς είναι ο 
πεπιεσµένος αέρας. Τα τρία συστατικά (αέρας-νερό-ψήγµα) αναµειγνύονται 
ελεγχόµενα πριν προωθηθούν στην προς καθαρισµό επιφάνεια, ενώ ο βαθµός 
καθαρισµού είναι εξαιρετικός (λευκό µέταλλο/white metal). Πολλές φορές, το 
χρησιµοποιούµενο νερό περιέχει ειδικές ουσίες (επιβραδυντές/inhibitors) που 
καθυστερούν την εµφάνιση διάβρωσης στην επιφάνεια του χάλυβα που µόλις έχει 
καθαριστεί. Απαιτείται, όµως, µεγάλη προσοχή στην επιλογή αυτών των 
επιβραδυντών διάβρωσης γιατί πρέπει να είναι απόλυτα συµβατοί µε το επικαλυπτικό 
σύστηµα που θα εφαρµοστεί µετέπειτα, διαφορετικά εµφανίζονται φλύκταινες 
(φουσκάλες), ιδιαίτερα στα βυθισµένα µέρη των πλοίων και των πλωτών 
κατασκευών. 
 Η µέθοδος καθαρισµού µε υδροβολή είναι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος 
αποµάκρυνσης των αλάτων από τις επιφάνειες υπό ρύπανση. Παρουσιάζει αρκετά 
πλεονεκτήµατα, όπως ο αποτελεσµατικότερος καθαρισµός της επιφάνειας, η 
δυνατότητα εφαρµογής της κάτω από συνθήκες υγρασίας, η µικρή ποσότητα 
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ψήγµατος που χρησιµοποιείται, η αποφυγή περιβαλλοντικής µόλυνσης και η 
ασφάλεια της µεθόδου. Κύριο µειονέκτηµά της είναι το γεγονός ότι µετά τον 
καθαρισµό η επιφάνεια είναι υγρή και σίγουρα ακατάλληλη για την επίχριση κάποιου 
χρώµατος, εκτός αν χρησιµοποιηθούν ειδικά αστάρια ανθεκτικά στην υγρασία. 
 
2.5.4.5. Καθαρισµός µε αµµοβολή (sand blasting) 
 Κατά τη µέθοδο αυτή, ο καθαρισµός γίνεται µε εκτόξευση σωµατιδίων άµµου 
πάνω στη µεταλλική επιφάνεια. Αποτέλεσµα της πρόσκρουσης είναι η αφαίρεση 
παλαιότερων επιστρωµάτων και οξειδίων, καθώς και η επίτευξη κατάλληλης 
τραχύτητας ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη πρόσφυση της βαφής πάνω στο 
µέταλλο. 
 
 
2.5.5.Καθαρισµός µε φλόγα (Flame cleaning) 
 
 Κατά τη διαδικασία  αυτή, φλόγα οξυγόνου-ακετυλενίου πέφτει στην 
χαλύβδινη επιφάνεια και η θερµική διαστολή που πραγµατοποιείται µεταξύ του 
χάλυβα και της καλαµίνας ή της σκουριάς προκαλεί την αποµάκρυνση των 
τελευταίων. Η ταχύτητα της φλόγας πάνω στη χαλύβδινη επιφάνεια εξαρτάται από 
την κατάσταση της επιφάνειας και δύναται να ποικίλλει µεταξύ των τιµών 1 έως 5 
m/min. Χαµηλές ταχύτητες πρέπει να χρησιµοποιηθούν για ελάσµατα πολύ 
οξειδωµένα ή για βαµµένα ελάσµατα. Η αναλογία µεταξύ ακετυλενίου και οξυγόνου 
θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να µην εναποτίθενται ποσότητες αιθάλης (καπνιάς) 
πάνω στα ελάσµατα (οξειδωτική φλόγα). Πριν τον καθαρισµό µε φλόγα πρέπει να 
αποµακρυνθούν τα στρώµατα σκουριάς µε απόξεση, ενώ µετά τον καθαρισµό η 
επιφάνεια πρέπει να περαστεί µε µηχανική συρµατόβουρτσα. 
 Πάντως µε τη µέθοδο αυτή δεν αποµακρύνονται πλήρως η καλαµίνα και η 
σκουριά, ενώ το τελικό αποτέλεσµα είναι σχετικά φτωχό. Για τον λόγο αυτό ο 
καθαρισµός µε φλόγα είναι ακατάλληλος, όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
συστήµατα βαφής υψηλής ποιότητας. Απαιτείται προσοχή κατά την εφαρµογή της 
µεθόδου, λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς (δεν εφαρµόζεται σε πλωτές κατασκευές). 
 Ο καθαρισµός µε φλόγα προτιµάται συνήθως όταν για οποιοδήποτε λόγο ο 
καθαρισµός µε βολή είναι αδύνατον ή ανεπίτρεπτο να εφαρµοσθεί, π.χ. όταν η βαφή 
πρόκειται να πραγµατοποιηθεί σε υγρές καιρικές συνθήκες. 
 Σύµφωνα µε τους ∆ιεθνείς  Κανονισµούς ISO 8501-1(1988), ο βαθµός 
προετοιµασίας της επιφάνειας που επιτυγχάνεται µε τον καθαρισµό µε φλόγα 
περιγράφεται και συµβολίζεται ως εξής: 
 
F1 καθαρισµός µε φλόγα 
 
 Η επιφάνεια του χάλυβα, όταν εξετάζεται χωρίς µεγεθυντικό φακό, θα πρέπει 
να είναι απαλλαγµένη από την καλαµίνα, τη σκουριά, παλαιά βαφή και από ξένα 
υλικά (υδατοδιαλυτά άλατα, κατάλοιπα) συγκολλήσεων. Οποιαδήποτε εναποµείναντα 
κατάλοιπα θα φαίνονται µόνον ως αποχρωµατισµός της επιφάνειας (σκιές 
διαφορετικών χρωµάτων). 
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2.5.6. Καθαρισµός µε εµβάπτιση σε οξέα (Pickling) 
 
 Κατά τη διαδικασία αυτή, η επιφάνεια του χάλυβα εµβαπτίζεται σε θερµό 
λουτρό οξέων, µε τη βοήθεια των οποίων καθαρίζεται η σκουριά. Επίσης, στην 
εµβάπτιση προστίθενται επιβραδυντές προκειµένου να αποφευχθεί η άµεση 
προσβολή του µετάλλου από το οξύ. Πριν εφαρµοσθεί η παραπάνω µέθοδος, ο 
χάλυβας πρέπει να απολιπανθεί και να απαλλαχθεί από τη σκόνη (σε µεγάλο 
ποσοστό). Η απολίπανση συνήθως πραγµατοποιείται σε θερµό λουτρό. 
Αµέσως µετά την εφαρµογή της µεθόδου ο χάλυβας ξεπλένεται µε φρέσκο καθαρό 
νερό για να αποµακρυνθούν τα κατάλοιπα του οξέος. Αν αυτό δεν γίνει προσεκτικά 
και λεπτοµερώς, το σύστηµα βαφής µπορεί να αστοχήσει πρόωρα. Μετά το ξέπλυµα 
ο χάλυβας παθητικοποιείται µε ζεστό φωσφορικό οξύ. 
 Ο χάλυβας που προκύπτει είναι πιο λείος από αυτόν που καθαρίζεται µε 
ψηγµατοβολή. 
 Πάντως, η µέθοδος καθαρισµού µε εµβάπτιση σε οξέα εφαρµόζεται ελάχιστα 
(ως καθόλου) στα ναυπηγεία, διότι απαιτεί µεγάλου µεγέθους δεξαµενές και παράγει 
βλαβερά και διαβρωτικά αέρια. Επίσης, λόγω των τεχνικών και οικονοµικών 
προβληµάτων που προκύπτουν λόγω της αποθήκευσης ισχυρών οξέων και οξυγόνου, 
που απαιτούν υψηλή κατανάλωση νερού. 
 Συνήθως η µέθοδος εφαρµόζεται από ειδικές βιοµηχανίες, όπως οι 
σωληνουργικές. 
 Οι πιο συνηθισµένες  διαδικασίες καθαρισµού µε εµβάπτιση σε οξέα είναι οι 
παρακάτω :  
i) Μέθοδος θειικού οξέος (εµβάπτιση)/φωσφορικού οξέος (παθητικοποίηση). 
ii) Μέθοδος υδροχλωρικού οξέος/φωσφορικού οξέος. 
iii) Μέθοδος φωσφορικού οξέος/φωσφορικού οξέος. 
 
 
2.5.7. Σύνοψη - Συµπεράσµατα 
 
 Συµπερασµατικά, συγκρίνοντας όλες τις παραπάνω µεθόδους καταλήγουµε 
στα εξής :  

• Στις εφαρµογές της ναυπηγικής, η καλαµίνα και η σκουριά µπορούν να 
αφαιρεθούν τελείως από τη χαλύβδινη επιφάνεια µόνο µε την 
ψηγµατοβολή και µε την εµβάπτιση σε οξέα. 

• Όταν οι χαλύβδινες επιφάνειες είναι αρκετά διαβρωµένες και 
εµφανίζουν βελονιµό, τότε η πιο αποτελεσµατική µέθοδος 
προετοιµασίας τους είναι η υδατο-ψηγµατοβολή, ακολουθούµενη από 
την υδρο-ριπή. 

• Ο καθαρισµός µε φλόγα είναι ποιοτικά κατώτερος από πλευράς 
αποτελεσµάτων σε σχέση µε την ψηγµατοβολή και τον καθαρισµό µε 
εµβάπτιση σε οξέα, και για το λόγο αυτό δε θεωρείται κατάλληλη 
µέθοδος στην περίπτωση εφαρµογής επικαλυπτικών συστηµάτων 
υψηλής ποιότητας. Το πλεονέκτηµα της µεθόδου µε φλόγα, όµως, 
είναι ότι εξασφαλίζει ζεστή  και στεγνή επιφάνεια, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό όταν η προετοιµασία της επιφάνειας και η βαφή 
γίνονται σε συνθήκες υγρασίας. 

• Ο µηχανικός καθαρισµός είναι µια ιδιαίτερα χρονοβόρος µέθοδος, ενώ 
γενικά δίνει χαµηλό βαθµό καθαρότητας της επιφάνειας. Επιπλέον, µε 
εξαίρεση ορισµένους τύπους περιστροφικών εργαλείων κρούσης, η 
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καλά προσκολληµένη καλαµίνα δεν αποµακρύνεται. Γενικά, ο 
µηχανικός καθαρισµός χρησιµοποιείται σε τοπικές επισκευές και για 
την προετοιµασία κατεστραµµένων ή καµένων περιοχών ραφών 
συγκόλλησης. 

• Η αποµάκρυνση της καλαµίνας µε έκθεση στις καιρικές συνθήκες 
είναι µια εξαιρετικά αργή µέθοδος µε µη ικανοποιητικά αποτελέσµατα 
σε αρκετές περιπτώσεις. Η µέθοδος αυτή, όπως και ο µηχανικός 
καθαρισµός, δεν χρησιµοποιούνται στην περίπτωση εφαρµογής 
επικαλυπτικών συστηµάτων υψηλής ποιότητας. Είναι αποδεκτές, 
όµως, για συµβατικά χρώµατα επειδή η καθαρότητα της επιφάνειας 
δεν παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο στην αντοχή των επιστρωµάτων 
αυτών. Συνιστάται, πάντως, η προετοιµασία της επιφάνειας να γίνεται 
µε ψηγµατοβολή και για τα συµβατικά χρώµατα. 

 
 
2.6. Προετοιµασία επιφάνειας συγκολλήσεων 
 
 Οι συγκολλήσεις της κατασκευής ενός πλοίου αποτελούν ένα εξαιρετικά 
σηµαντικό τµήµα, το οποίο συχνά παραµελείται όταν πρόκειται να βαφεί ένα πλοίο 
(Βασιλείου Π.- Ανδρεόπουλος Α., 2004). 
 Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πράξη έχει δείξει, ότι η πρώτη περιοχή 
της κατασκευής, στην οποία αστοχεί η βαφή είναι αυτή των συγκολλήσεων. 
Συµβαίνει στην κατασκευή ενός πλοίου  µια συγκόλληση να γίνει αποδεκτή 
κατασκευαστικά (αντοχή), ενώ η επιφάνειά της είναι ακατάλληλη για να επιστρωθεί 
µε κάποιο χρώµα. 
 Προκειµένου να µη συµβεί το παραπάνω θα πρέπει η επιφάνεια µιας 
συγκόλλησης  να είναι συνεχής και απαλλαγµένη από τρύπες (pinholes), προεξοχές 
(sharp projection) και υπερβολικές υποκοπές (εσοχές). Συγκεκριµένα, όπου είναι 
δυνατό, θα πρέπει να αποµακρυνθούν τα κατάλοιπα των συγκολλήσεων (weld 
spatters) γιατί εισχωρούν στο φιλµ του επιστρώµατος και προκαλούν την 
αποφλοίωσή του. Επειδή τα κατάλοιπα των συγκολλήσεων είναι πιθανόν να είναι 
αλκαλικά, σαπωνοποιούν τον φορέα των χρωµάτων (χρώµατα λαδιού) και τον 
καταστρέφουν. Ενθαρρύνουν την υποχώρηση και άλλων χρωµάτων. Γενικά, οι 
συγκολλήσεις θα πρέπει να καθαρίζονται µε ψηγµατοβολή για να φύγουν οι διάφορες 
ακαθαρσίες και όλα τα προαναφερθέντα. 
 Τέλος, οι διάφορες τρύπες ή εσοχές πρέπει να γεµίζονται µε κάποιο υλικό 
(εποξειδικό 2 συστατικών, επανασυγκολλήσεις). Το τρίψιµο (βούρτσισµα) της 
επιφάνειας µιας συγκόλλησης δεν πρέπει να προχωρήσει πολύ, διότι µπορεί να 
εξασθενήσει τη συγκόλληση. Προτείνεται, επίσης, η επικάλυψη της περιοχής των 
συγκολλήσεων µε ένα επιπλέον στρώµα ασταριού (primer) ως πρόσθετη προφύλαξη 
έναντι της διάβρωσης. 
 
2.7. Βαφή 
 
 Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας ακολουθεί η βαφή (Stoye D. Et al, 1993). 
Η µέθοδος εξαρτάται από το µέγεθος της µεταλλικής επιφάνειας και το είδος του 
επιχρίσµατος. 
 Οι τρόποι βαφής συνοψίζονται παρακάτω: 
 α) Πινέλο ή ρολό: Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται για µικρές επιφάνειες, µια 
και απαιτεί πολλές ανθρωποώρες για να γίνει. Βαφή µε πινέλο γίνεται σε ορισµένα 
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τµήµατα µεγάλων επιφανειών, που θέλουν προσοχή εξαιτίας γεωµετρικού σχήµατος 
και είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στη διάβρωση. Αυτόµατα µηχανικά ρολά 
χρησιµοποιούνται για πλατιές επιφάνειες. 
 β) Εκνέφωση (Spraying): Η εκνέφωση (Εικόνες 2.6 και 2.7) µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε ή χωρίς αέρα και θέρµανση, ενώ εφαρµόζεται κυρίως σε 
βιοµηχανική κλίµακα. Είναι ταχύτερη και θεωρείται καλύτερη από τη βαφή µε πινέλο 
ή ρολό, καθώς µεγάλες επιφάνειες καλύπτονται γρήγορα και οµοιόµοµρφα. 
Μειονέκτηµα της µεθόδου, όµως, είναι οι σηµαντικές απώλειες χρώµατος που 
εξαρτώνται από την πείρα του χειριστή, το µέγεθος και τη γεωµετρία των προς βαφή 
µεταλλικών επιφανειών, την ένταση του ανέµου που επικρατεί στο χώρο της βαφής, 
την πίεση ψεκασµού του χρώµατος, τα χαρακτηριστικά του επικαλυπτικού υλικού και 
την απόσταση του ακροφυσίου της διάταξης από τη µεταλλική επιφάνεια. Επίσης, 
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χρόνο επαναβαφής µεταξύ των διαδοχικών 
στρωµάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή τους. 
 

                       
                        Εικόνα 2.6: Ψεκασµός στα εξωτεριά ελάσµατα του πλοίου µε τη 
                                                  βοήθεια µηχανικού µπράτσου τύπου “cherry picker” 
  

 
                  Εικόνα 2.7: Επίστρωση χρώµατος µε εκνέφωση στον πυθµένα πλοίου 
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 Στην εκνέφωση µε αέρα είναι σηµαντικό να παρέχεται µόνο η απαιτούµενη 
ποσότητα αέρα, καθώς περίσσειά του µπορεί να προκαλέσει υπερβολική κατανάλωση 
της µπογιάς και αναπήδησή της πάνω στη µεταλλική επιφάνεια. Η συνήθης απόσταση 
του πιστολιού από την επιφάνεια είναι 15-20cm (6-8 inch) και η κανονική πίεση 
ψεκασµού είναι 2,8-5,6kg/cm2 (40-80psi). 
 Η θερµή εκνέφωση και η χωρίς αέρα εκνέφωση (µε πίεσεις σηµαντικά 
υψηλότερες της τάξης των 176-246 Kg/cm2) εµφανίζουν περισσότερα µειονεκτήµατα 
και οδηγούν σε επιστρώµατα µεγαλύτερου πάχους. Μια άλλη παραλλαγή της 
µεθόδου είναι η ηλεκτροστατική εκνέφωση, κατά την οποία προηγείται φόρτιση της 
επιφάνειας µε φορτίο αντίθετο εκείνου των κολλοειδών σωµατιδίων του χρώµατος. 
Μειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι µπορεί να απλωθεί µόνο ένα στρώµα. 
 γ) Εµβάπτιση: Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για τα µεταλλικά µέρη  των 
αυτοκινήτων ή µηχανών, που δεν απαιτούν καλή εµφάνιση. Τελευταία, εφαρµόζεται 
κατά την εµβάπτιση η µέθοδος της ηλεκτροφόρισης, όπου το αντιδιαβρωτικό χρώµα, 
που αποτελείται από δίπολα µόρια ή µοριακά κολλοειδή, έλκεται από το κατάλληλα 
φορτισµένο κοµµάτι. 
 δ) Θέρµανση: Η ξήρανση των χρωµάτων, που έχουν διαλυτικό, γίνεται µε 
θερµαινόµενους από ρεύµα αέρα φούρνους, όπου ο αέρας συγχρόνως θερµαίνει και 
παρασύρει και τους ατµούς που παράγονται. Όταν το χρώµα είναι από ρητίνες, που 
απαιτούν ψήσιµο σε υψηλές θερµοκρασίες, τότε χρησιµοποιούνται ειδικές 
εγκαταστάσεις. Τώρα εφαρµόζονται τεχνικές µε ακτινοβολίες υπέρυθρων, όπου 
γίνεται γρήγορη ανύψωση της θερµοκρασίας χωρίς να πειραχτεί το µεταλλικό 
υπόστρωµα και οι µηχανικές του ιδιότητες. 
 Γενικά, πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο τρόπος και το σύστηµα βαφής έχει άµεση 
σχέση µε το είδος της µεταλλικής κατασκευής και τις ιδιότητες του χρώµατος. 
 
 
2.8. Αντιδιαβρωτικά χρώµατα 
 
Εισαγωγή (Stoye D. Et al, 1993). 
 Τα αντιδιαβρωτικά χρώµατα είναι από τα υλικά που χρησιµοποιούνται 
περισσότερο στα µέταλλα. Υπολογίστηκε, ότι περίπου το 50% των µεταλλικών 
επιφανειών, που απαιτούν επιφάνεια χωρίς πόρους, µε καλή εµφάνιση και µε 
προστατευτικές ιδιότητες, καλύπτονται µε κάποιο είδος αντιδιαβρωτικού χρώµατος 
και το 40% µε πορώδη αντιδιαβρωτικά. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
χρησιµοποιούνται άλλα επικαλυπτικά (επιµεταλλώσεις, ανοδιώσεις κ.τ.λ.) 
 Ως αντιδιαβρωτικό επίστρωµα µπορούµε να ορίσουµε ένα ρευστό µέσο, ικανό 
να εφαρµοστεί ή να απλωθεί πάνω σε µια συµπαγή επιφάνεια στην οποία βαθµιαία 
ξηραίνεται και σκληραίνει, ώστε τελικά να δηµιουργηθεί ένα προσκολληµένο, 
συνεχές στρώµα υπό µορφή µεµβράνης. Τα αντιδιαβρωτικά επιστρώµατα, ή χρώµατα 
όπως απλούστερα αποκαλούνται, είναι µίγµατα πολλών υλικών, καθένα από τα οποία 
µε τη σειρά του έχει κατασκευαστεί ώστε να προσδώσει συγκεκριµένες ιδιότητες.  
 Η χρήση αντιδιαβρωτικών χρωµάτων ή άλλων επικαλυπτικών ουσιών για την 
προστασία των µεταλλικών επιφανειών συναντά εφαρµογές σε όλους τους τοµείς της 
ναυπηγικής δραστηριότητας. Οι ουσίες αυτές παρουσιάζουν αυξηµένη ηλεκτρική 
αντίσταση, µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το νόµο του Ohm, να ελαττώνεται άµεσα η 
ένταση του ρεύµατος διάβρωσης που αποτελεί µέτρο της ταχύτητας διάβρωσης. Τα 
µη-µεταλλικά επιστρώµατα αποσκοπούν στο να αποµονώσουν το υπόστρωµα από 
την άµεση επαφή µε το διαβρωτικό περιβάλλον, να το µονώσουν θερµικά ή 
ηλεκτρικά για να ελαττώσουν το δυναµικό διάβρωσης ή να πετύχουν αναστροφή του, 
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καθώς και να καθυστερήσουν την εισχώρηση του νερού και του οξυγόνου στη 
µεταλλική επιφάνεια (barrier effect). Κάθε κατηγορία αντιδιαβρωτικών χρωµάτων 
έχει ιδιότητες οι οποίες εκπληρώνουν έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω 
στόχους και το καθιστούν χρήσιµο για κάθε ειδική περίπτωση προστασίας. 
 Μια µόνο επίστρωση χρώµατος δεν είναι ικανή να παρέχει πλήρη προστασία 
στη µεταλλική κατασκευή του πλοίου. Για αυτό απαιτείται εφαρµογή πολλών 
διαδοχικών επιστρώσεων, το σύνολο των οποίων αποτελεί το λεγόµενο επικαλυπτικό 
σύστηµα βαφής (paint system). Ένα συµβατικό σύστηµα βαφής (Σχήµα 2.9) για 
χαλύβδινες επιφάνειες αποτελείται από ένα ή περισσότερα στρώµατα από 
αντιδιαβρωτικά αστάρια (primers), από ένα ενδιάµεσο στρώµα (undercoat) και από 
ένα τελικό στρώµα (finishing coat). Το συνολικό πάχος των διαφόρων στρωµάτων 
βαφής για ένα τέτοιο σύστηµα κυµαίνεται από 120 έως 180 µm. Νεότερα, 
περισσότερο εξελιγµένα συστήµατα βαφής υψηλής ποιότητας απαιτούν λιγότερα 
στρώµατα, τα οποία όµως έχουν συνήθως µεγαλύτερο πάχος από αυτά των 
συµβατικών επικαλυπτικών συστηµάτων 

                               
                                  Σχήµα 2.9: Συµβατικό σύστηµα αντιδιαβρωτικής προστασίας 
  
 Κάθε µια από τις επιστρώσεις επιτελεί κάποια συγκεκριµένη λειτουργία και 
πρέπει να έχει συγκεκριµένες ιδιότητες, οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά 
ακολούθως: 
 
Αστάρια (primers) 
 Τα πρώτα στρώµατα πρέπει να έχουν καλή πρόσφυση στο µέταλλο, να 
εξασφαλίζουν αντιδιαβρωτική προστασία και να αποτελούν µια καλή βάση για τα 
στρώµατα που θα ακολουθήσουν. Η αντιδιαβρωτική συµπεριφορά των primers 
οφείλεται στην παρουσία πιγµέντων όπως ο µόλυβδος, σκόνη ψευδαργύρου, 
χρωµικός ψευδάργυρος, φωσφορικός ψευδάργυρος και φωσφορικό κάλιο. Τα 
τελευταία χρόνια, όµως, υπάρχει η τάση περιορισµού της χρήσης πιγµέντων 
χρωµικού ψευδαργύρου και µολύβδου εξαιτίας της τοξικότητάς τους και των 
βλαβερών τοξικών αερίων που απελευθερώνονται κατά τη συγκόλληση ή την κοπή 
ελασµάτων µε φλόγα. Ο διακοσµητικός ρόλος των primers  είναι συνήθως εξαιρετικά 
περιορισµένος. 
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Ενδιάµεσα στρώµατα (undercoats) 
 Το ενδιάµεσο στρώµα πρέπει να έχει πολύ καλή πρόσφυση στο primer και 
ικανοποιητική  καλυπτική ικανότητα. Συνιστάται το χρώµα του να είναι πολύ 
συγγενικό µε αυτό του τελικού επιστρώµατος, αλλά όχι το ίδιο προκειµένου να 
ξεχωρίζουν τυχόν ακάλυπτες περιοχές και σηµεία. Έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη 
διάρκεια ζωής του επικαλυπτικού συστήµατος, ενώ όταν περιέχει φυλλωτά πιγµέντα 
(laminar pigment) περιορίζει τη διαπερατότητα του συστήµατος από το οξυγόνο και 
την υγρασία. 
 
Τελικό στρώµα (finishing coat) 
 Το τελικό στρώµα πρέπει να παρουσιάζει πολύ καλή αντοχή έναντι της 
διάβρωσης και των καιρικών συνθηκών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν πρέπει να χάνει τη 
λάµψη και τη στιλπνότητά του υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, ούτε να 
χάνει την πρόσφυσή του στα κατώτερα στρώµατα σε συνθήκες υγρασίας. Επιπλέον, 
πρέπει να έχει πολύ καλές µηχανικές ιδιότητες, όπως αντοχή έναντι της κρούσης και 
των διαφόρων χτυπηµάτων και αντίσταση σε απόξεση. Επίσης, πρέπει να δίνει στην 
προστατευόµενη επιφάνεια το επιθυµητό χρώµα και την απαιτούµενη στιλπνότητα. 
 
 
2.8.1. Σύσταση αντιδιαβρωτικών χρωµάτων  
 
 Η τυπική σύσταση των αντιδιαβρωτικών χρωµάτων (Stoye D., 1993 - Kenneth 
B. - NACE, 1987) παρουσιάζεται στο διάγραµµα του Σχήµατος 2.10. Τα κύρια 
συστατικά αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 
I) Φορέας 
α) Υγρό µέρος 
 i) Συνδετικό υλικό: Το υγρό µέρος του φορέα αποτελείται κυρίως από το 
συνδετικό υλικό, που µπορεί να είναι λινέλαιο (ξηραίνεται στον αέρα), ένα βερνίκι, 
που ξηραίνεται από οξείδωση ή εξάτµιση του διαλυτικού, µια λάκκα ή ένα πολυµερές 
µε καταλύτη, που στερεοποιείται πολυµεριζόµενο (ρητίνες, εποξειδικά πολυµερή. 
πολυουρεθάνες, πολυακρυλικά, πολυβινοπαράγωγα, πολυπροπυλένια, σιλικόνες, 
πολυφθοριούχα, κυτταρίνες κ.λπ.).  
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                  Σχήµα 2.10: Σχηµατικό διάγραµµα συστατικών των προστατευτικών χρωµάτων. 
 
 
 ii) ∆ιαλυτικό: Οι παραπάνω ουσίες χρησιµοποιούνται αραιωµένες µε 
κατάλληλο διαλυτικό, που είναι συνήθως οργανικές ενώσεις. Τα διαλυτικά αυτά 
συνήθως χρησιµοποιούνται µόνο για την καλύτερη επίστρωση του χρώµατος. Μετά 
την εφαρµογή, εξατµίζονται από το υγρό στρώµα του επιχρίσµατος. Το διαλυτικό (η 
φύση του και το ποσό του) επηρεάζει τη συνολική συγκέντρωση των διαφόρων 
ουσιών του χρώµατος και, εποµένως, την ταχύτητα πήξης του, ιδιαίτερα δε την 
ανακλαστικότητα του τελικού επιστρώµατος µετά την πήξη του. Ο ρυθµός εξάτµισης 
των διαλυτών εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο επίστρωσης του χρώµατος. Αν ο 
διαλύτης δεν εξατµιστεί πλήρως, συνήθως το χρώµα αστοχεί λόγω του ότι 
δηµιουργούνται φλύκταινες ή βελονισµοί. Γενικά, οι συνθετικές ρητίνες (χλωριωµένο 
λάστιχο, εποξειδικά κ.λπ.) λόγω της περισσότερο πολικής φύσης τους είναι 
ευκολότερα διαλυτές σε πολικούς διαλύτες. Πάντως, επιβάλλεται, όταν 
χρησιµοποιούνται τέτοια υλικά, να αφήνεται το επίστρωµα αρκετό χρόνο για να 
στεγνώσει. 
 Τα περισσότερα χρώµατα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η καλύτερη εφαρµογή 
τους να γίνεται σε συνθήκες περιβάλλοντος (περίπου στους 24 oC  θερµοκρασία και 
50% σχετική υγρασία). Ανάλογα µε την απόκλιση των καιρικών συνθηκών από τις 
βέλτιστες επηρεάζεται και η επιλογή του τύπου διαλύτη. Όταν ο καιρός είναι ψυχρός 
πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλυτικά που εξατµίζονται ταχύτερα, ενώ αντίστροφα 
όταν ο καιρός είναι ζεστός, απαιτούνται διαλυτικά που εξατµίζονται αργά. 
 Τυπικά διαλυτικά είναι υδρογονάνθρακες (όπως βενζόλιο, τολουόλιο, 
ξυλένιο), κετόνες, αλκοόλες, εστέρες κ.α. 
  
 iii) Αραιωτικά: Τις περισσότερες φορές, στο διαλυτικό προστίθενται και 
αραιωτικά, µε σκοπό να επηρεαστεί η επιφανειακή τάση του διαλύµατος και η  
διεπιφανειακή τάση στην επιφάνεια, που επιστρώνεται ώστε να εκπληρωθούν οι όροι 
καλύτερης εξάπλωσης του χρώµατος. Μερικές φορές τα αραιωτικά καθορίζουν την 
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ταχύτητα της πήξης, προκειµένου να προσδοθούν στα επιστρώµατα κατάλληλες 
µηχανικές ιδιότητες. Τα αραιωτικά αυτά πρέπει να είναι τελείως αναµίξιµα µε το 
διαλυτικό και το συνδετικό υλικό και είναι συνήθως νέφτι, κηροζίνη ή ακόµα και 
νερό. 
 
β) ∆ιαµορφωτές του επιστρώµατος 
 Στο υγρό µέρος προστίθενται ουσίες που επηρεάζουν την τελική διαµόρφωση 
του επιστρώµατος, προσδίδοντας ορισµένα χαρακτηριστικά ροής, προκειµένου να 
χρησιµοποιηθεί η κατάλληλη µέθοδος επίχρισης µε πινέλο ή µε ρολό (για µικρές 
επιφάνειες) ή µε ψεκασµό για µεγάλες (Spray). Σηµειώνεται, ότι ο τρόπος επίχρισης 
επηρεάζει πάρα πολύ τις ιδιότητες του επιστρώµατος. Στην ίδια κατηγορία ουσιών 
ανήκουν ενώσεις που µεταβάλλουν το ιξώδες (viscosity) του υγρού, το οποίο 
επηρεάζει και το πάχος του επιχρίσµατος. 
 
γ) Πρόσθετα 
 Στο µίγµα των παραπάνω ουσιών προστίθενται ξηραντικά υλικά, 
γαλακτοµατοποιητές και αιωρηµατικές ουσίες, που έχουν σκοπό τη συγκράτηση, σε 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη οµοιογένεια, των στερεών, που περιέχει το χρώµα. Στην 
ίδια κατηγορία ουσιών υπάγονται και καταλύτες πολυµερισµού. 
 Τα περισσότερα πρόσθετα χρησιµοποιούνται στα χρώµατα σε µικρά ποσά για 
ειδικούς σκοπούς. Για παράδειγµα, παράγωγα της νάφθας µε µαγνήσιο και κοβάλτιο 
χρησιµοποιούνται ως ξηραντικά (διευκολύνουν την ξήρανση του επιστρώµατος) σε 
αλκυδικά ή άλλα ελαιοχρώµατα. Το οξείδιο του ψευδαργύρου προστίθεται για να 
εµποδίσει τη φθορά του επιστρώµατος από τη θερµότητα και την ηλιακή 
ακτινοβολία. 
 Η χρήση ενός προσθετικού µπορεί να είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη 
συµπεριφορά του επιστρώµατος. 
 
 
II) Πιγµέντα 
 Τα πιγµέντα χρησιµοποιούνται για τη δοµική ενίσχυση του επιστρώµατος, για 
να προσδώσουν χρώµα και θολότητα, για την προστασία του µετάλλου, για ενίσχυση 
της αδιαπερατότητας και για να διατηρήσουν τη στιλπνότητα. Ευρύτατα 
χρησιµοποιούµενα πιγµέντα είναι τα οξείδια του σιδήρου, το διοξείδιο του τιτανίου, ο 
άνθρακας κ.α. 
 Το µέγεθος των σωµατιδίων των ανόργανων πιγµέντων που χρησιµοποιούνται 
στις βαφές κυµαίνεται κυρίως µεταξύ 0.05-10 µm, ενώ εκείνο των διαφανών 
πιγµέντων µεταξύ 0.01-0.05 µm. Η κατ’ όγκο συγκέντρωση πιγµέντου σε στιλπνά 
επιστρώµατα είναι 10-30%, αλλά µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 80% σε µατ 
χρώµατα. 
 Τα πιγµέντα πρέπει να είναι συµβατά µε το συνδετικό υλικό και φυσικά να 
µην αλλοιώνονται εξαιτίας του περιβάλλοντος στο οποίο εφαρµόζονται (π.χ. το 
ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο προσβάλλεται από τα οξέα, δεν πρέπει να 
χρησιµοποιείται σε όξινο περιβάλλον). Τα υδατοδιαλυτά άλατα ενισχύουν τη 
διαβρωτική δράση και για αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται πιγµέντα µικρής 
περιεκτικότητας σε άλατα στο αστάρι (primer), για εφαρµογή σε χάλυβες. 
  Ακολουθεί ταξινόµηση των διαφόρων πιγµέντων ανάλογα µε το είδος της 
χρήσης τους. 
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α) Αντιδιαβρωτικά 
 Το κύριο συστατικό ενός αντιδιαβρωτικού χρώµατος ειναι ένας αριθµός 
ουσιών, που υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες και επιτείνουν αντίστοιχες 
ιδιότητες: 

i) Ουσίες, που επιτείνουν τη µόνωση της επιφάνειας από το περιβάλλον. 
Βασικά ελαττώνουν τυχόν πορώδες του φορέα. 

ii) Υδρόφοβες ουσίες, όπως σιλικόνες. 
iii) Ουσίες µε δίπολα µόρια (µοριακές κόλλες), που µε το θετικό τµήµα 

τους προσανατολίζονται στην αρνητική επιφάνεια του µετάλλου και 
ελαττώνουν το δυναµικό της διάβρωσης, ενώ σύγχρονα παρεµβάλλουν 
εµπόδια στη διάχυση των ιόντων του µετάλλου. 

iv) Ουσίες, που αυξάνουν την ηλεκτρική αντίσταση του φορέα (µίκα). 
v) Σκόνες ανοδικότερου υποστρώµατος µετάλλων, π.χ. ψευδάργυρος, 

αλουµίνιο, µαγνήσιο, που δρούν µε θυσιαζόµενες αταξίες (θηραϊκή γη, 
SIMAC). 

 β) Βελτιωτικά  
 Μια κατηγορία ουσιώνπου χρησιµοποιείται για την αισθητική βελτίωση των 
επιστρωµάτων (θολερότητα, ανακλαστικότητα, µεταλλική λάµψη κ.λπ.) 
 γ) Επιβραδυντές 
 Σε συνδυασµό µε τις παραπάνω αντιδιαβρωτικές ουσίες ή και µόνες τους, 
προστίθενται ουσίες επιβραδυντικές της διάβρωσης, όπως είναι Pb3O4 (µίνιο) κυρίως 
σιδηρούχα υποστρώµατα, ZnCrO4, φωσφορικά άλατα, Ca2PbO4. 
 δ) Χρωστικές ουσίες 
 Προστίθενται επίσης ουσίες, όπως TiO2, ZnO, Ca2PbO4, για να προσδώσουν 
άσπρο χρώµα, CoO µπλέ, CdS, Pb3O4 κόκκινο, CaS κίτρινο, BaCrO4 πορτοκαλί, 
Fe3O4 µαύρο, κ.λπ.  
 
 
III) Πληρωτικά (extenders) 
 Ως πληρωτικά θεωρούνται ουσίες σε µορφή σκόνης (πούδρας), πρακτικά 
αδιάλυτες στο µέσο εφαρµογής και χρησιµοποιούνται για να τροποποιήσουν τον 
όγκο, για να προσδώσουν ή να βελτιώσουν τεχνικά χαρακτηριστικά και/ή να 
µεταβάλλουν τις οπτικές ιδιότητες. Για παράδειγµα, µπορούν να µειώνουν την 
επιφανειακή τάση της υγρής µπογιάς έτσι ώστε να µπορούν να καλύπτονται και οι 
ακµές του προς επίστρωση υλικού. Στο στεγνό στρώµα µειώνουν τη διαπερατότητα 
στο νερό και το οξυγόνο και αυξάνουν τη δοµική ενίσχυση του επιστρώµατος. Τα 
πληρωτικά τάλκης και η µίκα, για παράδειγµα, µειώνουν τη διαπερατότητα του 
επιστρώµατος λόγω του ότι τα πεπλατυσµένα σωµατίδια εµποδίζουν τη διείσδυση, 
υποχρεώνοντας το νερό και το οξυγόνο να ακολουθήσουν µακρύτερη διαδροµή µέσα 
στο συνεκτικό µέσο, γύρω από το σωµατίδιο (barrier effect). 
 Στα λευκά πληρωτικά, ο δείκτης διάθλασης είναι γενικά κάτω από 1,7. Σε 
συγκεκριµένα χρώµατα το πληρωτικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως πιγµέντο. 
 Μια και ο δείκτης διάθλασης των περισσοτέρων φορέων είναι επίσης 
µικρότερος από 1,7 τα πληρωτικά δεν επιδρούν σηµαντικά στην καλυπτική ικανότητα  
όταν χρησιµοποιούνται σε ποσότητα µικρότερη από αυτή της κρίσιµης τιµής 
συγκέντρωσης πιγµέντου (CPVC). Η καλυπτική ικανότητα του ξηρού υµένα 
εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα του TiO2  που περιέχει. 
 Πάντως, πάνω από το CPVC η καλυπτική ικανότητα εν ξηρώ γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή. ∆ηµιουργούνται εγκλείσµατα αέρα στους µικροπόρους του ξηρού υµένα και 
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η καλυπτική ικανότητα εξαρτάται και από την ποσότητα του TiO2 και από την 
ποσότητα του παγιδευµένου αέρα. 
 Αν ο δείκτης διάθλασης ενός πληρωτικού είναι µεγαλύτερος από 1,7 (π.χ. 
οξείδιο του ψευδαργύρου), τότε το πληρωτικό υλικό µπορεί να θεωρηθεί και ως 
πιγµέντο, µιας και τα όρια της µεταξύ τους διάκρισης είναι ασαφή. 
 Τα πληρωτικά είναι κυρίως ορυκτά τα οποία µέσα από µια αλυσίδα 
διεργασιών µετατρέπονται στην τελική µορφή στην οποία χρησιµοποιούνται. 
Συνθετικά προϊόντα όπως κατακρηµνίσµατα ανθρακικών (π.χ. κατακρηµνίσµατα 
ανθρακικού ασβεστίου ccp), κατακρηµνίσµατα θειικών αλάτων, κατακρηµνισµένη 
και πυρογενής πυριτία (pyrogenic silica) και πυριτικά χρησιµοποιούνται για την 
αύξηση της λαµπρότητας των χρωµάτων (optical brightening). Για δοµική ενίσχυση 
χρησιµοποιούνται συνθετικές ίνες (γενικά ανόργανες). 
 
 
2.8.2. Τρόπος δράσης των αντιδιαβρωτικών χρωµάτων 
 
 Γενικά, ένα αντιδιαβρωτικό χρώµα, εκτός από τις αντιδιαβρωτικές του 
ιδιότητες, πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: να αντέχει στις καιρικές 
συνθήκες, να έχει συνάφεια µε το υπόστρωµα, αντοχή, σκληρότητα, να µη γδέρνεται 
εύκολα, να αντέχει στους µικροοργανισµούς και στο χρόνο και τελικά να είναι και 
αισθητικά αποδεκτό (Σχήµα 2.11). 
 

 
                          Σχήµα 2.11: Κύριες απαιτήσεις από ένα αντιδιαβρωτικό επίστρωµα 
 
 Αντιδιαβρωτικά χρώµατα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις γενικά, 
είναι αυτά που µονώνουν το µέταλλο από το περιβάλλον (µη πορώδη), το µονώνουν 
και ηλεκτρικά και θερµικά και από την υγρασία, αυτά που ελαττώνουν το δυναµικό 
µε δίπολα µόρια και που περιέχουν µέσα τους υλικά που θυσιάζονται 
γαλβανοστατικά για να προστατέψουν το υπόστρωµα, και τελικά χρώµατα µε 
συνδυασµό δράσεων. Στο Σχήµα 2.12 φαίνονται συνοπτικά οι τρόποι δράσης (Stoye 
D., 1993) των χρωµάτων αυτών. 
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       Σχήµα 2.12: Σχηµατικό διάγραµµα των τρόπων δράσης των προστατευτικών χρωµάτων 

  
 
Εµµεσες δράσεις: Μόνωση 
 Τα χρώµατα, που δρουν µονώνοντας το µέταλλο από το περιβάλλον πρέπει να 
πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις: να αντέχουν στο νερό, να µην το ροφούν 
καθόλου, να έχουν αµελητέο συντελεστή µεταφοράς υδρατµών και συστατικών του 
διαβρωτικού περιβάλλοντος, να µην ευνοούν την όσµωση και ηλεκτρόσµωση, και να 
έχουν µικρή θερµική αγωγιµότητα. Γενικά, τα χρώµατα αυτά δεν πρέπει να έχουν 
πόρους.  
 
i) Αποκλεισµός µεταφοράς µάζας: Η πρώτη σκέψη προστασίας από τη διάβρωση 
ήταν να µονωθεί η επιφάνεια των µετάλλων από το διαβρωτικό περιβάλλον, δηλαδή 
να αποκλειστεί η µεταφορά µάζας (διαβρωτικές ουσίες) από το περιβάλλον στην 
επιφάνεια του µετάλλου και από την επιφάνεια του µετάλλου (προϊόντα διάβρωσης)  
προς το περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό, όπως ειπώθηκε παραπάνω, θα έπρεπε να 
καλυφθεί το µέταλλο από ένα υλικό χωρίς πόρους. Για το θέµα αυτό έχουν γίνει 
πολλές µελέτες σε διάφορα µέταλλα και διαβρωτικά περιβάλλοντα και έχουν 
προταθεί, για κάθε περίπτωση, κατάλληλα αντιδιαβρωτικά χρώµατα.  
 Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο χρόνος ζωής των επιστρωµάτων των 
χρωµάτων αυτών είναι µικρός, όπως θα δούµε παρακάτω, για να δράσουν 
προστατευτικά έστω και στο µικρό χρονικό διάστηµα που τους επιτρέπουν οι ελλιπείς 
προστατευτικές  τους ιδιότητες, θα πρέπει να τηρηθεί ένας βασικός όρος: η ύπαρξη 
της παραµικρής ποσότητας νερού καταστρέφει την πρόσφυση του χρώµατος στην 
επιφάνεια του µετάλλου, δηµιουργώντας φλύκταινες (φυσαλίδες), εξαιτίας της 
ηλεκτρόλυσής τους και της παραγωγής αερίων. 
 Για τον λόγο αυτό επιδιώχτηκε τα επιστρώµατα αυτά να είναι και υδρόφοβα, 
µια που δεν είναι δυνατόν να είναι τελείως συµπαγή (χωρίς πόρους). 
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ii) Μόνωση από το νερό και την υγρασία: Οι Shlerenzon et al (Molinski S., Benkevic 
G., ibid) µελέτησαν τη διείσδυση των ηλεκτρολυτών µέσα από πολυµερή υδρόφοβα 
επιστρώµατα. Παρατήρησαν, ότι µέσα από υδρόφοβα πολυµερή µπορούν να 
περάσουν µόνο πτητικά στοιχεία (π.χ NH3, HCl), αλλά δεν αφήνουν µη πτητικά 
στοιχεία (H3PO4, H2SO4 , άλατα) και διαλύµατα ηλεκτρολυτών. 
 Οι  St. Molinski και G.Benkevic (Deterding J., Wilson R., 1964) µελέτησαν 
την αντιδιαβρωτική συµπεριφορά των επιχρισµάτων των µεταλλικών επιφανειών, σε 
σχέση µε την πυκνότητα και το πορώδες, θεωρώντας ότι η καταστροφή του 
µεταλλικού υποστρώµατος αρχίζει από τη στιγµή που λόγω της εισόδου υγρασίας θα 
ενεργοποιηθούν τα γαλβανικά κελιά της µεταλλικής επιφάνειας και θα αρχίσει η 
τοπική προσβολή του µετάλλου. Μελέτησαν το πορώδες σε σχέση µε την 
αγωγιµότητα και βρήκαν, ότι την καλύτερη συµπεριφορά την είχαν τα αλκύδια, 
χλωριωµένο λάστιχο, εποξειδικά επιχρίσµατα πάχους 120 µm, που δείχνουν 
καλύτερη αντοχή στο διαβρωτικό περιβάλλον. 
 Οι J.H. Deterding et al (Gadjiyeva R., 1966) µελέτησαν τη διαπερατότητα 
διαφόρων χρωµάτων από το νερό. Βρήκαν, ότι, στα είδη του φορέα που δοκίµασαν 
(Epoxy), δεν υπήρχαν διαφορές στη µεταφορά γλυκού και θαλασσινού νερού και ότι 
η διαπερατότητα Na+ και Cl- είναι πολύ χαµηλή. Η θερµοκρασία αυξάνει τη 
διαπερατότητα, ενώ η ηλικία και η αύξηση του πάχους του χρώµατος τη µικραίνουν. 
Τα εποξειδικά χρώµατα δεν επηρεάζονται από την υγρασία του περιβάλλοντος κατά 
την επίστρωσή τους και δρουν αποτελεσµατικά, όταν δεν υπάρχουν διάκενα στο 
στρώµα. Για αυτό πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δύο επιστρώσεις. 
 Ο R.G. Gadjiyeva (Mikhailovsky Y., Serfimovich V., 1966) αναφέρει, ότι η 
αντιδιαβρωτική συµπεριφορά του αντιδιαβρωτικού χρώµατος µπορεί να αυξηθεί όταν 
χρησιµοποιούνται επιφανειακά ενεργές ουσίες, που µεγαλώνουν τη διαβροχή της 
επιφάνειας από τη µπογιά και έτσι η προστασία µεγαλώνει και οι µπογιές γίνονται 
υδρόφοβες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν πιο άνετα και φτηνά. 
 Οι Mikhailovsky et al (1966) µελέτησαν την κινητική της διάβρωσης 
µεταλλικών επιφανειών κάτω από πολυµερή στρώµατα. Τα αποτελέσµατά τους 
δείχνουν, ότι η φύση και το πάχος του προστατευτικού επιστρώµατος σε καθαρή 
ατµόσφαιρα δεν επηρεάζει καθόλου την ταχύτητα διάβρωσης µε βελονισµούς του 
µεταλλικού επιστρώµατος και η διάβρωση είναι ίδια µε εκείνη ενός απροστάτευτου 
µετάλλου (χωρίς πολυµερές). Όµως, όταν υπάρχει δυνατός προσφυτικός δεσµός  
µεταξύ του υποστρώµατος και του πολυµερούς, η διάβρωση αναστέλλεται αρκετά, 
τον πρώτο τουλάχιστον καιρό. Τότε το πάχος παίζει ρόλο στην προστασία. Φυσικά, 
όλη µελέτη τους αφορά πολυµερή στρώµατα, χωρίς κανένα αντιδιαβρωτικό πιγµέντο. 
 
iii) Θερµική µόνωση: Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει τη διαπερατότητα µέσα 
από το επίστρωµα διαβρωτικών συστατικών και κυρίως υγρασίας είναι η 
θερµοκρασία. Αυτή, από τη µια οδηγεί σε επιτάχυνση της διάχυσης, από την άλλη 
διαστέλλει τους πόρους τους επιστρώµατος. Για τον λόγο αυτό, όταν το διαβρωτικό 
διάλυµα έχει θερµοκρασία µεγαλύτερη από το περιβάλλον, θα πρέπει τα επιστρώµατα  
που δρουν µε µόνωση, πέρα από την έλλειψη πόρων και την υδροφοβία να µονώνουν 
και θερµικά το µέταλλο από το περιβάλλον. 
 
Παθητικοποίηση 
 Ο χάλυβας αντιδρά από µόνος του στη διάβρωση σχηµατίζοντας ένα παθητικό 
στρώµα οξειδίου, µε προστατευτικές ιδιότητες. 
 Έτσι, µια κατηγορία χρωµάτων βοηθά σ’ αυτή την παθητικοποίηση 
επιτυγχάνοντας αρχικά τον σχηµατισµό του παθητικού στρώµατος και καθορίζοντας 
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τις συνθήκες σχηµατισµού του, δηλαδή την ταχύτητά του, ώστε το στρώµα αυτό να 
έχει καλή πρόσφυση στην επιφάνεια και να είναι συνεκτικό, αντί να σχηµατίζεται µε 
τις τυχαίες συνθήκες, που επιβάλλει το διαβρωτικό περιβάλλον. 
 Οι τρόποι µε τους οποίους δρουν τα χρώµατα αυτά είναι δύο: 
 
i) Εµµεσος τρόπος: αλκαλοποίηση 
 Σύµφωνα µε το θερµοδυναµικό διάγραµµα του Pourbaix (E - pH) στην 
περιοχή του pH 7-9 ο χάλυβας παθητικοποιείται. Για αυτό το λόγο έχουν 
παρασκευαστεί χρώµατα, που η κύρια δράση των πιγµέντων τους είναι δηµιουργία 
αυτού του αλκαλικού περιβάλλοντος. Τέτοιες ουσίες είναι λ.χ. το Pb3O4 , το ZnO, η 
ερυθρά ιλύς,  το PbCO3 κ.α. 
 
ii)Αµεσος τρόπος: οξείδωση  
 Στην περίπτωση αυτή τα πιγµέντα προκαλούν µε την οξειδωτική τους δράση 
τη δηµιουργία παθητικού επιστρώµατος και λέγονται ανοδικοί παθητικοποιητές. 
Τέτοιες ουσίες  είναι λ.χ. το ZnCrO4, το PbSO4, φωσφορικά άλατα κ.α. 
 
Ελάττωση δυναµικού 
 Έχει αναφερθεί ότι η ταχύτητα της διάβρωσης εξαρτάται από το δυναµικό της 
διάβρωσης. Έτσι, σχεδιάστηκαν και παρασκευάστηκαν χρώµατα µε κύρια δράση την 
ελάττωση του δυναµικού διάβρωσης. 
 
i) ∆ίπολα µόρια 
 Μια κατηγορία οργανικών χρωµάτων δρα µε διπολικότητα των µορίων της. 
Τέτοιου είδους χρώµατα είναι µεταξύ άλλων το Coal Tar Epoxy και το Araldite. Τα 
χρώµατα αυτά µάλιστα δεν χρειάζεται να είναι σε άµεση επαφή µε την καθαρή 
επιφάνεια του µετάλλου, οπότε βέβαια δρουν και καλύτερα, αλλά προστατεύουν και 
επιφάνειες που είναι ήδη σκουριασµένες, αν απλώς αποµακρυνθούν τα µη συνεκτικά 
οξείδια, χωρίς η επιφάνεια να καθαριστεί τελείως. Αυτό δε, γιατί επιδρούν µε το 
θετικό τους τµήµα και ελαττώνουν το δυναµικό διάβρωσης του µετάλλου και µε τη 
βοήθεια των οξειδίων, που είναι ηµιαγωγοί. 
 
ii) Θυσιαζόµενες αταξίες 
 Μια άλλη κατηγορία χρωµάτων δρα θυσιάζοντας τις φυσικές (θηραική γη) ή 
τις τεχνητές (SIMAC) αταξίες τους. 
 Για να δράσουν αυτά τα χρώµατα, αφού προϋποτίθεται σχηµατισµός 
γαλβανικού στοιχείου, θα πρέπει ο φορέας να είναι σχετικά πορώδης ώστε να 
διευκολύνεται η διακίνηση των ιόντων του διαβρωτικού περιβάλλοντος, λ.χ. του 
θαλασσινού νερού. 
 
iii) Θυσιαζόµενες µεταλλικές σκόνες 
 Πρόκειται περί χρωµάτων, που σαν πιγµέντα χρησιµοποιούνται σκόνες 
ψευδαργύρου, αλουµινίου ή µαγνησίου. Και τα τρία αυτά µέταλλα είναι ανοδικότερα 
του χάλυβα και χρησιµοποιούνται υπό µορφή πλακών ώστε να επιβάλλουν, 
θυσιαζόµενα, καθοδική προστασία στον χάλυβα. Αντιπροσωπευτικότερο είδος των 
χρωµάτων αυτών είναι το Zinc Rich Epoxy  µε 90% περιεκτικότητα ψευδαργύρου. 
 
Ελάττωση έντασης ρεύµατος 
 Πρόκειται περί χρωµάτων, που επιδιώκεται η κύρια άµεση ιδιότητά τους να 
είναι η µεγάλη ηλεκτρική τους αντίσταση και ο κύριος τρόπος δράσης, η ελάττωση 
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της έντασης του ρεύµατος διάβρωσης. Τέτοιου είδους δράση έχουν όλα τα πολυµερή, 
που χρησιµοποιούνται σα µονωτικά του ηλεκτρισµού. Αλλά έχουν σχεδιαστεί τέτοιου 
είδους χρώµατα, που περιέχουν ουσίες, ως φορείς (πολυµερή) ή ως προσµίξεις 
(φυλλώδης µίκα), που επιβάλλουν µεγάλη ηλεκτρική αντίσταση. 
 
Συνδυασµένη δράση 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω θα µπορούσε να δηµιουργηθεί η λαθεµένη 
εντύπωση ότι τα αντιδιαβρωτικά χρώµατα, που χρησιµοποιούνται σήµερα, 
επιδιώκεται να κάνουν µια µόνο από τις δράσεις αυτές. Η αλήθεια είναι ότι, ανάλογα 
µε την ένταση του διαβρωτικού περιβάλλοντος, τον µηχανισµό διάβρωσης και την 
αξία κατασκευής που θέλουµε να προστατευθεί, θα αρκούσε η χρησιµοποίηση 
κάποιου αντιδιαβρωτικού χρώµατος, που θα δρούσε λ.χ. µόνο µονωτικά ως προς την 
υγρασία, όµως τα διάφορα αντιδιαβρωτικά χρώµατα δρουν, λόγω της σύστασης τους  
και µικτά. Έτσι, ένα χρώµα που µονώνει από την υγρασία, µπορεί συγχρόνως να 
παρεµποδίζει και τη µεταφορά µάζας. Ανεξάρτητα απ’ αυτό, επιδιώκεται η δράση 
ενός χρώµατος να είναι µικτή και το χρώµα να συνδυάζει όσο γίνεται περισσότερες 
ιδιότητες, ιδίως σχετικά µε έντονα διαβρωτικά περιβάλλοντα και ακριβή κατασκευή. 
Έτσι, λ.χ. χρώµατα που οδηγούν σε ελάττωση του δυναµικού διάβρωσης, 
επιδιώκεται, εκτός από την έµµεση ελάττωση της έντασης της διάβρωσης, να 
περιέχουν ουσίες µονωτικές του ηλεκτρισµού, που οδηγούν και σε έµµεση ελάττωση 
της έντασης διάβρωσης.  
 
2.8.2.1. Αντοχή επιστρωµάτων σε συνάρτηση µε το χρόνo 
 Η τοπική ή ολική καταστροφή του στρώµατος της µπογιάς οφείλεται σε 
ορισµένα αίτια, που µπορούν να εξαλειφθούν θεωρητικά. 
 Αποσύνθεση του στρώµατος του χρώµατος µπορεί να οφείλεται στη 
διάβρωση του άµεσου περιβάλλοντος, αλλά συχνά οφείλεται σε απλή οξείδωση και 
στην επίδραση του άµεσου ηλιακού φωτός (είναι γνωστό το ξεθώριασµα των 
χρωµάτων από τις υπεριώδεις ακτίνες). Η υγρασία µπορεί να προκαλέσει  αρχικά 
διόγκωση και µετά φλύκταινες (Blisters), όταν προχωράει η διάβρωση. Το σκίσιµο 
του στρώµατος µπορεί να οφείλεται σ’ αυτές τις αιτίες, αλλά µπορεί να οφείλεται 
επίσης και σε κακή πρόσφυση και στη γήρανση των χρωµάτων, που βασίζονται στα 
ξηραινόµενα λάδια, που έτσι µειώνεται η ελαστικότητά τους και σχίζονται. Βασικά, 
όταν δηµιουργούνται προϊόντα διάβρωσης στη διεπιφάνεια µετάλλου επιστρώµατος, 
δηµιουργούνται επιθέσεις προϊόντων διάβρωσης στα καθοδικά κέντρα και οπές και 
εποµένως υποπίεση στα ανοδικά και βελονισµοί, µε αποτέλεσµα να σχιστεί το 
επίστρωµα. 
 Ένας σηµαντικός παράγοντας είναι η προετοιµασία της επιφάνειας για 
βάψιµο, όπως προαναφέρθηκε, που πρέπει να είναι χωρίς καθόλου οξείδια, ώστε να 
υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή ηλεκτρική επαφή µεταξύ υποστρώµατος  και πιγµέντου 
αφενός και εξάλειψη των ενεργών κέντρων αφετέρου. Επίσης, η ξήρανση για 
ορισµένα χρώµατα πρέπει να γίνεται σε ξηρή ατµόσφαιρα, αλλιώς παρουσιάζονται 
φλύκταινες σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Γενικά, τα επιστρώµατα από 
αντιδιαβρωτικά χρώµατα επιφέρουν µια καθυστέρηση στη διάβρωση. Πάντως τα 
χρώµατα αυτά επιτρέπουν την όδευση των ιόντων του διαβρωτικού περιβάλλοντος, 
γιατί είναι πορώδη ή ιόντων του µετάλλου από τους πόρους και λόγω της διάχυσης 
τους κατά Wagner. Όταν το µέταλλο φτάσει στη διεπιφάνεια επιστρώµατος-αέρα, µε 
βελονισµό, αδειάζει υλικό στα ενεργά κέντρα µετάλλου-επιστρώµατος και 
δηµιουργούνται σπηλαιώσεις, µε αποτέλεσµα να σχίζει το επίστρωµα και µετά 
ακολουθεί η αποφλοίωσή του. Κατόπιν, τοπικά η διάβρωση προχωρά µε µεγαλύτερη 
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ταχύτητα, παρά αν δεν υπήρχε καθόλου χρώµα, λόγω της συγκέντρωσης των 
δυναµικών γραµµών στους υπάρχοντες βελονισµούς.  
 
 
2.8.3. Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου αντιδιαβρωτικού επιστρώµατος 
 
 Σε αυτό το σηµείο θα αναλυθούν οι παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή 
του αντιδιαβρωτικού επιστρώµατος (NACE, 1987). Η σπουδαιότητα κάθε παράγοντα 
διαφέρει ανάλογα µε την εφαρµογή. Παρ’ όλα αυτά, όσον αφορά στις περισσότερες 
εφαρµογές, οι παράγοντες έχουν καταγραφεί σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας: 
 
Απαιτήσεις περιβάλλοντος 
 Είναι σχεδόν προφανές ότι διαφορετικά περιβάλλοντα απαιτούν διαφορετικά 
επιχρίσµατα. Υπάρχουν, όµως, και πολλά περιβάλλοντα, τα οποία είναι τόσο 
επιβαρυµένα, ώστε να είναι αδύνατη η προστασία µε κάποιο χρώµα. Ως τέτοια 
περιβάλλοντα θεωρούνται όσα προκαλούν ρυθµούς διάβρωσης µεγαλύτερους των 
50mpy (mils-millinch per year). Σ’ αυτά τα επιβαρυµένα περιβάλλοντα απαιτείται η 
χρήση ιδιαίτερα ανθεκτικών καλυπτικών ουσιών µε ειδική σύσταση, 
χρησιµοποιώντας συνθετικές ρητίνες ως συνδετικό υλικό. Σε λιγότερα επιβαρυµένα 
περιβάλλοντα µπορούν να γίνουν οι κατάλληλες προσαρµογές ως προς τον τύπο του 
επιστρώµατος, την προετοιµασία της επιφάνειας και τη βαφή. 
 
Αναµενόµενη διάρκεια ζωής του αντιδιαβρωτικού επιστρώµατος 
 Μεγάλης σηµασίας είναι και η διάρκεια της προστασίας που παρέχει το 
χρώµα. Στην περίπτωση που έχει αποφασιστεί η µέθοδος προστασίας µε 
αντιδιαβρωτικό χρώµα, είναι επιθυµητό να επιλεγεί αυτό µε την όσο το δυνατό 
µεγαλύτερη διάρκεια. Όµως, αν η διάρκεια της προστασίας δεν είναι το κυρίως 
ζητούµενο (κάτι που συµβαίνει συχνότερα απ’ ότι θα µπορούσε κάποιος να 
φανταστεί), µπορούν να επιλεγούν φθηνότερα χρώµατα. 
 
Κόστος 
 Ο συνυπολογισµός του είναι προφανής αλλά συχνά δε λαµβάνεται υπόψη. Οι 
απαιτούµενες διεργασίες για τη βαφή περιλαµβάνουν και την προετοιµασία της 
επιφάνειας. Αυτές  οι δυο βασικές διεργασίες (προετοιµασία και βαφή) συνήθως 
γίνονται καλύτερα και φθηνότερα όταν πραγµατοποιούνται σε ειδικούς 
εργοστασιακούς χώρους ή αναλαµβάνονται από ειδικά εξοπλισµένες οµάδες 
τεχνικών. 
 Για διαβρωτικά περιβάλλοντα η προετοιµασία της επιφάνειας φτάνει συχνά το 
50% του συνολικού κόστους βαφής. Το κόστος του χρώµατος έχει συνήθως µικρή 
συµµετοχή στο συνολικό κόστος. 
 
Καταλληλότητα (ή δυνατότητα) προετοιµασίας της επιφάνειας και των µέσων 
εφαρµογής του χρώµατος 
 Σε ορισµένα περιβάλλοντα δεν είναι δυνατή η χρήση ορισµένων τεχνικών 
βαφής ή προετοιµασίας της επιφάνειας. Για παράδειγµα, πολλές εταιρείες δεν 
επιτρέπουν τον καθαρισµό µε ψηγµατοβολή σε ανοικτό χώρο στον οποίο υπάρχουν 
συνήθως πολλές ηλεκτροκίνητες µηχανές. Ή, ακόµα, όταν απαιτείται η χρήση 
ειδικών µηχανηµάτων, ορισµένες µέθοδοι καθαρισµού  και βαφής µπορούν να 
εφαρµοστούν µόνο σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις (π.χ. χηµικός καθαρισµός, 
ηλεκτροστατική βαφή). 
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Ασφάλεια 
 Οι συνηθισµένες απαιτήσεις ασφάλειας περιλαµβάνουν: αερισµό του χώρου, 
αποµάκρυνση των διαλυτών από τον χώρο της βαφής, κατάλληλη και ασφαλής 
πρόσβαση στο προς βαφή αντικείµενο κ.λπ. 
 Πάντως, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να έχουν προβλεφθεί και 
επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας.  
 
Ευκολία συντήρηση /Επιδιόρθωση 
 Πολλά επικαλυπτικά που προσφέρουν καλή και µεγάλης διάρκειας προστασία 
είναι αρκετά δύσκολο να αντικατασταθούν στην περίπτωση φθοράς ή τοπικής 
αστοχίας. 
 Η πρόσφυση πρόσφατα επιστρωµένων χρωµάτων σε παλιότερα επιστρώµατα 
είναι συνήθως µειωµένη, µε αποτέλεσµα την αποφλοίωση του πρόσφατου 
επιστρώµατος. Αντίστοιχα, αποτελέσµατα έχουµε και µε επιστρώµατα που έχουν 
µεγάλο ποσοστό πιγµέντου. Αντίθετα, τα θερµοπλαστικά έχουν την ικανότητα να 
διαλύονται κατά την επίστρωση του νέου χρώµατος σχηµατίζοντας ένα επίστρωµα 
που είναι µίγµα µεταξύ του παλιού και του νέου χρώµατος. 
 Γενικά, τα ελαιοχρώµατα (αλκύδια, εποξειδικοί εστέρες και τροποποιηµένα 
παράγωγα τους) παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσµατα πάνω σε όχι καλά 
προετοιµασµένες επιφάνειες ή/και πάνω σε παλαιά στρώµατα χρώµατος. Μάλιστα, 
ακριβώς για αυτό, χρησιµοποιούνται συχνά σε µη καθαρές επιφάνειες, παρά το ότι 
έχουν σχετικά µικρότερη διάρκεια προστασίας. 
 
∆ιακόσµηση/Αισθητική 
 Συνήθως, το χρώµα, η στιλπνότητα και η γενική εµφάνιση του επιστρώµατος 
είναι µικρής σηµασίας από την άποψη της προστασίας από τη διάβρωση. Παρ’ όλα 
αυτά πολλά από τα αντιδιαβρωτικά χρώµατα που είναι διαθέσιµα είναι ταυτόχρονα 
και αισθητικά ελκυστικά. Η αντιδιαβρωτική ικανότητα αυτών των χρωµάτων είναι 
περίπου ίδια  µε αυτήν που έχουν ορισµένα εποξικά των οποίων το κόστος είναι 
περίπου το µισό. Όµως η µεγάλη διαφορά στο αισθητικό αποτέλεσµα έχει οδηγήσει 
στην ευρύτατη χρήση τους, πχ της ουρεθάνης. 
 
Ακαθαρσίες  
 Ως ακαθαρσία (contamination) επιφάνειας ορίζονται οποιαδήποτε συστατικά 
που παραµένουν σε µια µεταλλική επιφάνεια, µετά τον καθαρισµό της µε συµβατικές 
µεθόδους και έχουν επιζήµια επίδραση κατά τη διάρκεια της επικάλυψης. 
 Οι ακαθαρσίες υπάρχουν σε όλες τις χρησιµοποιούµενες και διαβρωµένες 
επιφάνειες χάλυβα. Ωστόσο και οι νέες επιφάνειες µπορεί να  έχουν ακαθαρσίες που 
απέκτησαν κατά την κατασκευή τους, τη µεταφορά ή αποθήκευση τους. 
 Υπάρχουν οι υδατοδιαλυτές ακαθαρσίες και  ακαθαρσίες µη διαλυτές στο 
νερό. 
 Οι υδατοδιαλυτές ουσίες εκπροσωπούν πιθανώς τη µεγαλύτερη και δυνάµει 
καταστρεπτική κατηγορία ακαθαρσιών. Αυτές οι ουσίες είναι συχνά άχρωµες σε 
υδατικό διάλυµα και εποµένως αόρατες όταν είναι σε µικρές ποσότητες στην 
επιφάνεια των µετάλλων. Ωστόσο, αυτές οι ποσότητες είναι αρκετές να προκαλέσουν 
την έναρξη της κυκλικής αντίδρασης που προκαλεί εκτεταµένη και συνεχή διάβρωση 
και/ή φλύκταινες κάτω από το επίστρωµα που συχνά οδηγούν σε πλήρη καταστροφή 
του επιστρώµατος.Αυτές οι ουσίες µπορεί να είναι άλατα σιδήρου, χλωριούχα άλατα, 
θειικά άλατα. 
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 Ακαθαρσίες αδιάλυτες είναι τα οξείδια του σιδήρου, αλλά δεν περιορίζονται 
µόνο σε αυτά, τα θειιούχα άλατα, έλαια και κεριά λιπαρά οξέα και σιλικόνες. 
 
 
2.9. Αντιρρυπαντικά χρώµατα 
 
 Ρύπανση  ονοµάζεται το φαινόµενο της προσκόλλησης φυτικών και ζωικών 
οργανισµών που βρίσκονται στη θάλασσα πάνω στα βυθισµένα µέρη των 
κατασκευών (Εικόνα 2.8). 
 

       
          Εικόνα 2.8: Εντονη προσβολή των υφάλων του πλοίου από θαλάσσιους οργανισµούς 
 
 
 Ειδικά για πλοία και τις πλωτές κατασκευές, το φαινόµενο έχει πολύ µεγάλη 
σηµασία. Η ρύπανση στα πλοία προκαλεί ανοµοιογένεια και τραχύτητα της 
επιφάνειας των εξωτερικών ελασµάτων µε αποτέλεσµα, πέρα από την ανάπτυξη της 
βιολογικής διάβρωσης, να σηµειώνεται  αύξηση της αντίστασης του πλοίου. Η 
δηµιουργία δυνάµεων οπισθέλκουσας αυξάνει σηµαντικά την αντίσταση του πλοίου 
(περίπου κατά 20%) µε επακόλουθο την απαίτηση µεγαλύτερης ισχύος και την 
ανάγκη κατανάλωσης µεγαλύτερης ποσότητας καυσίµου για την επίτευξη της 
επιθυµητής ταχύτητας. 
 Η ρύπανση εξαπλώνεται µε αυξηµένους ρυθµούς κατά την παραµονή του 
πλοίου σε λιµένες και σε παράκτιες περιοχές γενικότερα. Η κατανοµή των θαλάσσιων 
οργανισµών σπανίως είναι οµοιόµορφη, εξαιτίας των διαφορετικών προτύπων 
εγκατάστασης των διαφόρων οργανισµών. Η απαιτούµενη διάρκεια για την 
προσκόλληση των µικροοργανισµών αυτών πάνω στη γάστρα του πλοίου κυµαίνεται 
από λίγες ώρες µέχρι λίγες ηµέρες, ενώ µερικά είδη οργανισµών µπορούν να 
προσκολληθούν και σε ταχύτητες του πλοίου άνω των τεσσάρων κόµβων. Η 
προστασία των υφάλων των πλοίων από τη ρύπανση επιτυγχάνεται µε κατάλληλα 
αντιρρυπαντικά επικαλυπτικά τα οποία επιστρώνονται πάνω στα αντιδιαβρωτικά 
χρώµατα. 
 Όλα τα εµπορικά αντιρρυπαντικά επιστρώµατα βασίζονται στις διεργασίες 
έκπλυσης δηλητηρίων από την επιφάνειά τους. Τα περισσότερα από τα δηλητήρια 
που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, έχουν µεταλλική ή οργανοµεταλλική 
σύσταση. Τα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα αντιρρυπαντικά επιστρώµατα ήταν ο 
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χαλκός, το αρσενικό, υδράργυρος και διάφορες ενώσεις τους. Άλλα βιοενεργά 
δηλητήρια, που επίσης έχουν χρησιµοποιηθεί είναι η στρυχνίνη και τα οξείδια του 
ψευδαργύρου, αντιµονίου και µολύβδου. Τα πλέον αποτελεσµατικά δηλητήρια, που 
χρησιµοποιούντα σήµερα είναι οξείδια του χαλκού και οργανικασσιτερικές ενώσεις. 
Πρόσφατα  επιβλήθηκαν περιορισµοί στην χρήση τριβουτυλοκασσιτερικών (TBT) 
ενώσεων στα αντιρρυπαντικά επιστρώµατα αφού οι ενώσεις, που εκπλένονται, δεν 
διασπώνται και σε κλειστές θαλάσσιες περιοχές καταστρέφουν τους φυτικούς και 
ζωικούς οργανισµούς. 
 
 
2.9.1. Μηχανισµοί λειτουργίας των αντιρρυπαντικών επιστρωµάτων 
 
 Οι κύριοι τύποι αντιρρυπαντικών επιστρωµάτων (Laidlow F., 1952 – Kjaer E., 
1992) που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι: 
 

1. Συνήθη αντιρρυπαντικά τύπου διαλυτής µήτρας (conventional soluble matrix 
type) 

2. Αντιρρυπαντικά τύπου αδιάλυτης µήτρας (insoluble matrix type) 
3. Αυτολειαινόµενα αντιρρυπαντικά (self-polishing) 
4. Αντιρρυπαντικά λειαινόµενα από τριβή (self-polishing/ablative). 

 
 
2.9.1.1. Συνήθη αντιρρυπαντικά διαλυτής µήτρας 
 Τα συνήθη, τύπου διαλυτής µήτρας αντιρρυπαντικά, που προσδίδουν 
προστασία για 12-15 µήνες, έχουν χρησιµοποιηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 
΄30. Η σχετικά σύντοµη ζωή αυτού του τύπου των αντιρρυπαντικών επιστρωµάτων 
είναι αποτέλεσµα της µικρής τους µηχανικής αντοχής. Ο φορέας αποτελείται 
συνήθως από κόµµι κολοφονίου ή από προϊόντα κολοφονίου, που δίνουν κακές 
µηχανικές αντοχές και επιτρέπουν τη δηµιουργία συστηµάτων σε σχετικά λεπτή 
στοιβάδα. Τα συνήθη αντιρρυπαντικά λειτουργούν µε τη διάλυση του όξινου 
κολοφονίου στο θαλασσινό νερό, που έχει περίπου pH 8, εκπέµποντας τα βιοενεργά 
στοιχεία που µετά διαλύονται. Ως αρχή, η έκπλυση των βιοενεργών ουσιών 
παραµένει σταθερή µέχρι να διαλυθεί πλήρως η µπογιά. 
 
 
2.9.1.2. Αντιρρυπαντικά τύπου αδιάλυτης µήτρας 
  Κατά τη δεκαετία του 1940-1950, η ύπαρξη νέων πολυµερών, όπως  το 
χλωριοµένο καουτσούκ και οι βινυλικές ρητίνες, έδωσαν ώθηση για την ανάπτυξη 
νέων αντιρρυπαντικών χρωµάτων του τύπου αδιάλυτης µήτρας. Η αυξηµένη 
µηχανική αντοχή, που έχουν αυτού του είδους τα πολυµερή, επιτρέπει την εφαρµογή 
συστηµάτων µεγαλύτερου πάχους από πριν. Αυτό, µαζί µε την αυξηµένη φόρτιση από 
βιοενεργές ουσίες, προσδίδει αποτελεσµατική προστασία για 18-30 µήνες για 
συνηθισµένες καταστάσεις ή και για συνθήκες αυξηµένης ρύπανσης από τη θάλασσα. 
Ο φορέας δεν είναι διαλυτός στο νερό, όπως στην περίπτωση των συµβατικών 
αντιρρυπαντικών, τα βιοενεργά στοιχεία και τα άλλα διαλυτά συστατικά διαλύονται 
από τα επιφανειακά στρώµατα και τα υποεπιφανειακά διαλυτά στοιχεία, 
περιλαµβανοµένων των βιοενεργών υλικών, εκπέµπονται στο περιβάλλον. Έτσι 
παρατηρείται ένας εκθετικός ρυθµός έκπλυσης και όλο και λιγότερα υλικά µένουν 
στο αντιρρυπαντικό στρώµα. Το κύριο µειονέκτηµα µε αυτού του είδους τα 
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επιστρώµατα, είναι ότι το εξαντληµένο στρώµα µένει πάνω στην  επιφάνεια, χωρίς 
βιοενεργά υλικά, αυξάνοντας τον συντελεστή τριβής της. 
2.9.1.3. Αυτολειαινόµενα αντιρρυπαντικά επιστρώµατα 
 Αυτή ήταν η κατάσταση της τεχνολογίας µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του΄70, 
όταν αναπτύχθηκαν τα επαναστατικά αυτολειαινόµενα αντιρρυπαντικά χρώµατα. Το 
κύριο συστατικό είναι ένα οργανοκασσιτερικό συµπολυµερές µε πολύ καλές 
µηχανικές αντοχές, που επιτρέπει τη δηµιουργία παχύτερου στρώµατος. Αυτό έχει ως 
συνέπεια την επίτευξη µακροχρόνιων διαστηµάτων µεταξύ δυο δεξαµενισµών και 
σήµερα, ακόµη και 5 έτη, θεωρούνται µια καλή περίοδος µε αποτελεσµατική 
λειτουργία. Η οργανοκασσιτερική ένωση είναι χηµικά ενωµένη µε το ακρυλικό 
στέλεχος του οργανοκασσιτερικού συµπολυµερούς και απελευθερώνεται όταν έρθει 
σε επαφή µε το θαλασσινό νερό. Το αποµένον σκελετικό στέλεχος διαλύεται και 
εκπλένεται µε την κίνηση του σκάφους. Έτσι, επιτρέπεται σε καινούργια, φρέσκια 
επιφάνεια να εµφανισθεί και να λειτουργήσει. ∆ηµιουργείται µια συνεχής έκπλυση 
από βιοενεργά υλικά και η επιφάνεια µένει λεία ή γίνεται όλο και πιο λεία µε την 
κίνηση του σκάφους (Εικόνες 2.9 και 2.10) 
 

 
       Εικόνα 2.9: Παράδειγµα επιτυχηµένης χρήσης αυτολειαινόµενων αντιρρυπαντικών στα  
                            ύφαλα ενός δεξαµενόπλοιου 
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              Εικόνα 2.10: Η κατάσταση των υφάλων ενός πλοίου στο οποίο εφαρµόστηκε 30  
                                     µήνες πριν αυτολειαινόµενο αντιρρυπαντικό καλής ποιότητας 
 
 
2.9.1.4. Αντιρρυπαντικά λειαινόµενα από τριβή 
 Μέσα στη δεκαετία του ΄80 έχουν εµφανισθεί στην αγορά τα αντιρρυπαντικά, 
του τύπου λείανσης µε την τριβή. Όπως και τα αυτολειαινόµενα αντιρρυπαντικά, 
λειτουργούν µε µια διαδικασία από τριβή. Περιέχουν ένα µεγάλο ποσοστό 
ευδιάλυτου στο θαλασσινό νερό συνδυασµένο µε πολυµερείς ενώσεις, που ελέγχουν 
τη διάλυση µε τη φυσική διεργασία. Όταν έρχονται σε επαφή µε το θαλασσινό νερό 
τα βιοενεργά υλικά διαλύονται µαζί µε τον διαλυτό φορέα. Τότε, οι ενώσεις που 
ελέγχουν τη διάλυση εκπλένονται µε τη µορφή µικροσυσσωµάτων σύντοµα µετά την 
εµβάπτιση επέρχεται µια δυναµική ισορροπία στο ρυθµό διάλυσης, που προσδίδει ένα 
συνεχή ρυθµό λείανσης/τριβής, µε αποτέλεσµα το φιλµ να καταναλώνεται κατά την 
λειτουργία του, όπως και τα αυτολειαινόµενα αντιρρυπαντικά επιστρώµατα. 
 Αυτή η νέα σχετικά τεχνολογία προσφέρει την καλύτερη δυνατή συµπεριφορά 
χωρίς τη χρήση οργανοκασσιτερικών ουσιών. Αυτός ο τύπος του επιστρώµατος είναι 
καλός για προστασία από την ρύπανση σε συνήθη και έντονα ρυπαντικά 
περιβάλλοντα και εξ αιτίας της καλής λειτουργίας των πολυµερών συστατικών. 
Μπορεί να µεσολαβήσουν και διαστήµατα 36 µηνών µεταξύ δεξαµενισµών του 
πλοίου, διάστηµα, που µέχρι τώρα θεωρείται οριακό για αυτήν την τεχνολογία. 
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2.10. Πάχος µεµβράνης χρώµατος 
 
 Από την προοπτική της οργανωµένης  µακροχρόνιας προστασίας της 
µεταλλικής κατασκευής του πλοίου µε τη βοήθεια χρωµάτων, είναι πολύ σηµαντικό 
να εφαρµόζονται χρώµατα σε οµοιόµορφες επιστρώσεις καθορισµένου πάχους. Έτσι 
απαιτείται ο έλεγχος του πάχους  της µεµβράνης χρώµατος κατά την εφαρµογή του. 
 
2.10.1 Καθορισµός του πάχους 
 Είναι πολύ σηµαντικό για τον πλοιοκτήτη, τον κατασκευαστή του πλοίου και 
τον κατασκευαστή των χρωµάτων να συµφωνήσουν σε όσα αφορά στη µέθοδο που 
θα χρησιµοποιήσουν για τη µέτρηση του πάχους του επιστρώµατος, καθώς και για 
την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Γενικά, το πάχος µεταβάλλεται ανάλογα µε τη 
µέθοδο της µέτρησης. Επίσης, ο καθορισµός του µέσου ελάχιστου πάχους  θα πρέπει 
να µεταβάλλεται αναλόγως την περίπτωση της εφαρµογής. Εποµένως, συνιστάται να 
διευκρινίζεται ο καθορισµός του πάχους πριν να ολοκληρωθούν οι συµφωνίες για την 
εφαρµογή του συστήµατος προστασίας. 
 
2.10.2 Κατανοµή του πάχους µεµβράνης 
 Όταν πραγµατοποιείται η εφαρµογή του χρώµατος κάτω από ελεγχόµενες 
συνθήκες, η κατανοµή του πάχους µεµβράνης θα πρέπει να ακολουθεί την καµπύλη 
της κανονικής κατανοµής (Σχήµα 2.13). 
 

  
                                            Σχήµα 2.13: Καµπύλη κατανοµής του πάχους µεµβράνης 
 
 
 Η τυπική απόκλιση της κατανοµής θα πρέπει να αποτελεί µια καλή ένδειξη 
της ακρίβειας της εργασίας εφαρµογής του επιστρώµατος. Προφανώς, όσο µικρότερη 
είναι η απόκλιση, τόσο καλύτερα ελέγχεται η εργασία. 
 Σε γενικές γραµµές, το τυπικό και το ελάχιστο πάχος στην κατανοµή θα 
πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα :  
 

1. Το ελάχιστο  πάχος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο ή ίσο µε το 90% του 
τυπικού πάχους. 

2. Περιοχές  πάχους µικρότερου από το ελάχιστο αποδεκτό θα πρέπει να 
περνιούνται µε ένα επιπλέον στρώµα βαφής (touch up) ώστε το προκύπτον 
πάχος να ξεπεράσει το ελάχιστο αποδεκτό. 
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2.10.3 Πάχος υγρής και ξηρής µεµβράνης 
 Το πάχος υγρής µεµβράνης (wet film thickness: w.f.t.) διαφέρει από το πάχος 
ξηρής µεµβράνης (dry film thickness: d.f.t.) του τελικού στρώµατος βαφής. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι µέσα σε ένα χρώµα περιέχονται τόσο στερεά όσο και 
υγρά συστατικά. Έτσι, µέρος των υγρών αυτών συστατικών διαφεύγει στην 
ατµόσφαιρα κατά τη φάση της ξήρανσης (εξατµίζεται),  µε αποτέλεσµα να 
σηµειώνεται µείωση του αρχικού όγκου της ποσότητας του χρώµατος που 
επιστρώθηκε. Η µείωση αυτή εκφράζεται µέσω του παρακάτω µεγέθους :  
 

• Λόγος Όγκου  Στερεών (Solid Volume Ratio): εκφράζει το ποσοστό των 
στερεών ανά µονάδα όγκου που περιέχονται στο χρώµα. Το µέγεθος αυτό 
αναγράφεται πάντα στο δελτίο πληροφοριών (data sheet) του χρώµατος, ενώ 
επιθυµητή από τον πλοιοκτήτη τιµή είναι η µέγιστη δυνατή (για προφανείς 
λόγους εξοικονόµησης κόστους). Συνήθεις τιµές του είναι 40-60%, ενώ σε 
επιστρώµατα νέου τύπου µπορεί να φτάσει µέχρι το 80%. Η σχέση που ισχύει 
µεταξύ πάχους υγρής και ξηρής µεµβράνης θα είναι :  
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2.10.4 Μέσο πάχος µεµβράνης και κατανάλωσης χρώµατος 
 Η σχέση µεταξύ του µέσου πάχους µεµβράνης και της κατανάλωσης του 
χρώµατος κατά την εργασία επίστρωσης της µεταλλικής κατασκευής του πλοίου είναι 
η ακόλουθη :   
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όπου, 
d.f.t.(av)  : µέσο πάχος ξηρής µεµβράνης (σε microns) 
L  :  απώλεια χρώµατος κατά τη διαδικασία της εφαρµογής του ως ποσοστό της 
συνολικά χρησιµοποιούµενης ποσότητας (οι συνήθεις τιµές κυµαίνονται από 30% 
εως 50%) 
SVR :  λόγος όγκου στερεών του χρώµατος 
C  :  ποσότητα χρώµατος που χρησιµοποιήθηκε συνολικά (σε λίτρα) 
A  :  το εµβαδόν της µεταλλικής επιφάνειας που επιστρώθηκε (σε m2) 
 
 Ένα σύστηµα βαφής µπορεί να παράσχει ικανοποιητική προστασία µόνον 
όταν καλύπτει πλήρως και τις ψηλότερες κορυφές της τραχύτητας του υποστρώµατος. 
Αν η τραχύτητα είναι πολύ µεγάλη, απαιτείται µεγαλύτερη ποσότητα χρώµατος, ώστε 
να καλύφθούν όλες οι κορυφές, οι οποίες, αν µείνουν εκτεθειµένες µπορούν να 
προκαλέσουν γρήγορα αστοχία του χρώµατος. Αν αντίθετα η τραχύτητα είναι πολύ 
µικρή, δηµιουργούνται προβλήµατα στην πρόσφυση του χρώµατος και επίσης 
γρήγορη αστοχία του χρώµατος. Είναι προφανές πως, όσο µεγαλύτερη είναι η 
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τραχύτητα, τόσο µεγαλύτερο  θα πρέπει να είναι το πάχος της βαφής και άρα το 
κόστος. 
 Γενικά, η µέγιστη τιµή της τραχύτητας (µέγιστη απόσταση από κοιλάδα) θα 
πρέπει να αντιστοιχεί στο 30% περίπου του ξηρού πάχους του επιστρώµατος βαφής 
(Καλιαµπάκος, 1993). Σε περιπτώσεις όµως έντονα διαβρωµένων επιφανειών, η 
τραχύτητα είναι αναπόφευκτα µεγαλύτερη, εξαιτίας της ήδη ανοµοιόµορφης αρχικής 
κατάστασης της επιφάνειας, της ευκολότερης παγίδευσης σωµατιδίων αποξεστικού 
στις εσοχές της κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΨΗΓΜΑΤΟΒΟΛΗ 
 
 
3.1. Γενικά περι ψηγµατοβολής 
 

Ψηγµατοβολή είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος καθαρισµού και 
προετοιµασίας µεταλλικών επιφανειών προκειµένου να γίνει εφαρµογή κάποιου 
χρώµατος ή συστήµατος χρωµατισµού, που σκοπό έχει κατά κύριο λόγο την 
προστασία των επιφανειών από την οξείδωση/διάβρωση. 

Η αρχή λειτουργίας της ψηγµατοβολής στηρίζεται στη βίαιη προώθηση 
ρεύµατος αποξεστικού υλικού πάνω στην επιφάνεια (Leliart M.). Τα αποξεστικά 
υλικά (άµµος, ορυκτά, αποκαµινεύµατα, ψήγµατα µετάλλων, κ.λπ.) µε την 
πρόσπτωση στην επιφάνεια αποµακρύνουν τα επιστρώµατα βαφής, τα προϊόντα 
οξείδωσης και άλλα υπολείµµατα και προετοιµάζουν την επιφάνεια για βαφή. 

Σήµερα, το φάσµα των εφαρµογών της ψηγµατοβολής επεκτείνεται πέρα από 
τον κλασικό καθαρισµό πλοίων και µεταλλικών κατασκευών και έχει εφαρµογές στις 
αεροναυπηγικές εργασίες, την οδοντιατρική, την κατασκευή κοσµηµάτων και 
κρυστάλλων, τον καθαρισµό µη µεταλλικών επιφανειών όπως κτιρίων, δρόµων, 
µνηµείων, κ.λπ (Ανδρόνικος, 1992). 

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι ο όρος “αµµοβολή” (sand-blasting  στην αγγλική 
ορολογία), τουλάχιστον σε ότι αφορά στην Ναυπηγική και Ν/Ε βιοµηχανία, δεν 
ανταποκρίνεται πια στην πραγµατικότητα καθώς η χαλαζιακή (πυριτική) άµµος, από 
όπου προέρχεται η ονοµασία της µεθόδου, δεν αποτελεί σήµερα το κυρίως 
χρησιµοποιούµενο αποξεστικό µέσο. Ο ακριβέστερος όρος θα ήταν “Ψηγµατοβολή” 
(Grit-blasting στην αγγλική ορολογία αντίστοιχα), και στο πλαίσιο της παρούσας 
εργασίας υιοθετείται ο όρος αυτός. 

Συγκρινόµενη µε τις άλλες υπάρχουσες µεθόδους καθαρισµού των 
επιφανειών, η ψηγµατοβολή είναι η πλέον γρήγορη, αποδοτική και αποτελεσµατική 
µέθοδος. Είναι µέθοδος πολύ χρήσιµη µε πρακτική  διαδικασία και µε πολλά 
πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων µεθόδων καθαρισµού επιφανειών. Το βασικότερο 
εξ’ αυτών είναι ο µεγάλος βαθµός καθαρισµού που µπορεί να επιτευχθεί και η 
δηµιουργία κατάλληλου ΠΡΟΦΙΛ (anchor pattern), που είναι το ζητούµενο για την 
πρόσφυση του χρώµατος στην επιφάνεια. 

Η ψηγµατοβολή σε διεθνές επίπεδο έχει περάσει, τα τελευταία χρόνια, από το 
στάδιο της εµπειρικής εργασίας σε εκείνο της επιστηµονικά σχεδιασµένης και 
ελεγχόµενης παραγωγικής διαδικασίας, µε εφαρµογές σε ποικίλες βιοµηχανικές 
δραστηριότητες. Ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής ανάπτυξη έρευνας σχετική µε θέµατα 
ψηγµατοβολής, µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, των συνθηκών 
εργασίας, κ.λπ. 

Η ανάπτυξη της έρευνας σήµερα γύρω από την ψηγµατοβολή βασίζεται σε 
ορισµένες γενικής αποδοχής παραδοχές (Λαµπράκης ∆., 1997): 

 
   ▪ Παρά τις προσπάθειες για ανάπτυξη άλλων µεθόδων καθαρισµού και 
προετοιµασίας µεγάλων επιφανειών, η ψηγµατοβολή και οι παρεµφερείς της τεχνικές 
παραµένουν σήµερα αναντικατάστατες, µε πολύ ισχυρά πλεονεκτήµατα όσον αφορά  
στην παραγωγικότητα και την αποτελεσµατικότητα τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η 
προσπάθεια   για τη µείωση των περιβαλλοντικών και άλλων προβληµάτων, τη 
βελτίωση της ποιότητας εργασίας και την επέκταση του πεδίου των εφαρµογών τους. 
  ▪ Πρόκειται για µια βαριά ανθυγιεινή εργασία µε συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία 
και στο περιβάλλον. Υπάρχει, εποµένως, µεγάλη ανάγκη για µείωση των επιπτώσεων   
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αυτών, καθώς και ανάγκη για την ανάπτυξη ασφαλέστερων διαδικασιών και 
αποτελεσµατικότερου εξοπλισµού ασφαλείας. 
▪ Ορισµένα σοβαρά προβλήµατα της διαδικασίας αντιµετωπίζονται ακόµη και 
σήµερα µε οικονοµικά ασύµφορο τρόπο δίνοντας ώθηση στην αναζήτηση νέων, 
αποτελεσµατικότερων λύσεων φιλικότερων προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  
Σηµειώνεται, ότι ο µεγάλος όγκος των ερευνητικών προσπαθειών στο αντικείµενο 
διεξάγεται στις ΗΠΑ. Οι αντίστοιχες προσπάθειες στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µέχρι σήµερα είναι αποσπασµατικές, παρουσιάζουν έλλειµµα όσον αφορά 
στη διάχυση των αποτελεσµάτων τους και υλοποιούνται κυρίως από κατασκευαστές 
εξοπλισµού ή συγκεκριµένα ναυπηγεία για τις ανάγκες τους. 

 
Η βιοµηχανική έρευνα διεθνώς κινείται σήµερα προς δύο κύριες κατευθύνσεις: 

 Ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων καθαρισµού και προετοιµασίας 
µεταλλικών επιφανειών. 

 Εισαγωγή εναλλακτικών αποξεστικών µέσων, ανακυκλώσιµων κατά 
προτίµηση, µε σκοπό τη µείωση των παραγόµενων αποβλήτων, για χρήση 
τους είτε στην ξηρή είτε στις εναλλακτικές µεθόδους καθαρισµού, τα οποία 
θα είναι φιλικότερα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

 
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διεξαχθεί πολλά έργα βασικής και εφαρµοσµένης 

(βιοµηχανικής) έρευνας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένα ευρύ φάσµα εναλλακτικών 
αναλώσιµων αποξεστικών υλικών (π.χ.ολιβίνης, σταυρόλιθος, κ.λπ.), 
ανακυκλώσιµων (π.χ. γρανάτης, steel grit, κ.λπ.) και µεθόδων καθαρισµού και 
προετοιµασίας επιφανειών (π.χ. υδροβολή  υπερυψηλής πίεσης – UHP, 
υδροαµµοβολή, αµµοβολή υπό κενό, κ.λπ.), που χρησιµοποιούνται στη Ν/Ε 
βιοµηχανία. Κάθε ένα από τα νέα εναλλακτικά υλικά ή τις µεθόδους καθαρισµού 
παρουσιάζει, σε σχέση µε την κλασική ψηγµατοβολή, συγκριτικά  πλεονεκτήµατα ή 
µειονεκτήµατα αναφορικά µε την απόδοση καθαρισµού και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που προκαλεί. 
 
3.2. Η σηµασία της ψηγµατοβολής 
 

Η προστασία των µετάλλων από τη διάβρωση αποτελεί σήµερα πολύ σοβαρό 
τεχνικόοικονοµικό ζήτηµα, καθώς η χρήση των µετάλλων σε όλων των ειδών τις 
βιοµηχανικές κατασκευές είναι ιδιαίτερα διευρυµένη. Οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο 
έντονες όταν µια µεταλλική κατασκευή λειτουργεί σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. 
Έτσι, στην περίπτωση των πλοίων, ένα έλασµα πρέπει να αντικαθίσταται αν η 
διάβρωση έχει προχωρήσει ακόµα και στο 10% του πάχους του. Ενδεικτικά 
αναφέρεται οτι για την προστασία από τη διάβρωση το µέσο ηµερήσιο κόστος ενός 
ναυπηγείου κυµαίνεται από 12000-35000 ευρώ (Ανδρόνικος, 2000). 

Η προστασία από τη διάβρωση είναι επιβεβληµένη και από οικονοµικής 
πλευράς, αλλά και όσον αφορά στην ασφάλεια, αφού η διάβρωση είναι υπεύθυνη για: 

 
 Τις διακοπές στο χρόνο πλεύσης του πλοίου. 
 Τη µείωση της ταχύτητας ενός πλοίου και την αύξηση της κατανάλωσης 
καυσίµων. 

 Τα υψηλά κόστη συντήρησης και επισκευών. 
 Τη µόλυνση των φορτίων που µεταφέρουν τα πλοία. 
 Τα προβλήµατα ασφάλειας όταν το µέταλλο χάνει την αντοχή για την οποία 
έχει σχεδιαστεί. 
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 Την απώλεια σηµαντικών µηχανικών ιδιοτήτων των ελασµάτων, όπως π.χ. η 
θερµική και ηλεκτρική αγωγιµότητα. 

 
Ειδικά όσον αφορά στη ναυπηγική και Ν/Ε βιοµηχανία, η πλέον διαδεδοµένη 

µέθοδος προστασίας των πλοίων από τη διάβρωση παγκοσµίως είναι η 
επαναλαµβανόµενη κατά τακτά χρονικά διαστήµατα διαδικασία καθαρισµού και 
βαφής των επιφανειών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, που τονίζει τη σηµασία 
του σωστού καθαρισµού και της σωστής προετοιµασίας των επιφανειών, αποτελεί το 
γεγονός (Leyland et al, 1999) ότι, περίπου το 90% των αστοχιών βαφής οφείλεται σε 
προβλήµατα της προετοιµασίας των επιφανειών και µόνο το 10% σε άλλους λόγους 
(ποιότητα χρωµάτων, εφαρµογή της βαφής, κ.λπ.) 

Η ανοικτή ξηρή ψηγµατοβολή χρησιµοποιείται εδώ και αρκετές δεκαετίες ως η 
αποτελεσµατικότερη µέθοδος προετοιµασίας των µεγάλων µεταλλικών επιφανειών 
(Παναγόπουλος et al., 1993). Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατά της είναι τα 
ακόλουθα: 

 
 ∆ηµιουργεί επιφάνεια υψηλής καθαρότητας, απαλλαγµένη από χρώµατα και 
προϊόντα οξείδωσης. 

 Εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις καθαρισµού. 
 Επιτυγχάνει επιφάνεια κατάλληλης µικροτραχύτητας, ώστε να προσφυθεί 
ισχυρά σε αυτή η επακόλουθη βαφή. 

 Εµφανίζει ευελιξία και δυνατότητα προσαρµογής σε διάφορες εφαρµογές ή 
χώρους. 

 Έχει χαµηλό κόστος επένδυσης (κτήσης εξοπλισµού) και χαµηλό κόστος 
λειτουργίας. 

 
 
3.3. ∆ράσεις της ψηγµατοβολής 
 

Το πεδίο δράσης ενός αποξεστικού καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του υλικού (Skillen, 1994). Για παράδειγµα, υλικά 
υψηλής περιεκτικότητας σε ελεύθερο SiO2 και σε βαρέα µέταλλα και µε υψηλή 
παραγωγή σκόνης κάτω από φυσιολογικές συνθήκες αποφεύγεται να 
χρησιµοποιούνται σε ανοικτές ψηγµατοβολές. Άλλα χαρακτηριστικά των υλικών 
είναι αν έχουν µεγάλο ποσοστό στο ρυθµό παραγωγής και την ποιότητα καθαρισµού, 
ανθεκτικότητα ώστε να γίνεται συλλογή, ανάκτηση και ανακύκλωση, κατάλληλο 
κοκκώδες σχήµα και µέγεθος, κ.λπ. 

Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι, αν και η ακολουθούµενη πρακτική τείνει 
να περιλάβει τα αποξεστικά ψηγµατοβολής για όλες τις χρήσεις, αυτά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε κάθε µια από τις εξής βασικές δράσεις: 

 
 Καθαρισµός (Cleaning). Είναι η πιο διαδεδοµένη από όλες τις εφαρµογές 
υλικών ψηγµατοβολής και πετυχαίνει την αφαίρεση ακαθαρσιών και βαφών 
από τη µεταλλική επιφάνεια χωρίς να αλλάζει ή να αλλοιώνει το σχήµα, τη 
δοµή ή τις συνολικές διαστάσεις της. Στις περισσότερες εφαρµογές 
καθαρισµού επιφανειών το µόνο απαραίτητο είναι να επιτευχθεί αυτό που 
αναφέρεται ως “εµπορικός καθαρισµός”, δηλαδή η αφαίρεση των 
υπολειµµάτων όπως το λάδι, το γράσο, οι ακαθαρσίες, τα προϊόντα 
οξείδωσης, η καλαµίνα, κ.α. Όµως, για υψηλότερη ποιότητα καθαρισµού, 
συχνά, υπάρχουν επιπλέον αυστηρές προδιαγραφές και οι οποίες αναφέρονται 
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σε  αφαίρεση του 95% ή και του 100% των υπολειµµάτων. Για την ποιότητα 
καθαρισµού της επιφάνειας, η οποία έχει άµεση σχέση µε το βαθµόν 
οξείδωσης της επιφάνειας θα αναφερθούµε παρακάτω αναλυτικότερα. 

 Ελαφρύς καθαρισµός (Deburring). Είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται 
καθαρισµός σε έτοιµα προς χρήση µέρη µηχανών, εργαλείων, µέρη 
αυτοκινήτων, κ.λπ. Ενας σηµαντικός περιορισµός για τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται για καθαρισµό οργάνων ακριβείας, είναι ότι η ελαφρά 
καθαρισµένη επιφάνεια δε θα πρέπει να υποστεί κανενός είδους αλλοίωση. 

 Κοπή (Cutting). Στις εφαρµογές της ψηγµατοβολής για κοπή, το αποξεστικό 
τις περισσότερες φορές αναµειγνύεται µε κάποιο υγρό, συνήθως νερό. Με τη 
διαδικασία αυτή το υλικό µπορεί να κόψει ένα µικρό κοµµάτι της επιφάνειας 
ή να την κόψει εγκάρσια (διαµπερής κοπή). Για την κοπή µε ψηγµατοβολή 
χρησιµοποιούνται αποξεστικά µέσα µεγέθους 0,18 mm περίπου, τα οποία 
εκτοξεύονται στην επιφάνεια µε πίεση τουλάχιστον 5,5.108 Pa. 

 Αύξηση των θλιπτικών τάσεων (shot peening). Στην περίπτωση αυτή το 
αποξεστικό µέσο µεταδίδει υπολειµµατικές θλιπτικές τάσεις  κατά την 
πρόσκρουση στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της αντοχής σε 
κόπωση και την αύξηση του χρόνου ζωής της. 

 Φινίρισµα (Finishing). Το φινίρισµα γίνεται όταν η δράση της ψηγµατοβολής 
δηµιουργεί ένα καλαίσθητο αποτέλεσµα στην επιφάνεια. Ενας συνδυασµός 
από προσεκτική επιλογή υλικού και ρυθµίσεις των κατάλληλων συνθηκών 
εφαρµογής (πίεση στο ακροφύσιο, διάρκεια, κ.λπ.) µπορεί να καταστήσει µια 
επιφάνεια θαµπή, µατ ή στιλπνή ανάλογα µε τις απαιτήσεις του φινιρίσµατος. 
Η διαδικασία του φινιρίσµατος δεν χρησιµοποιείται για προετοιµασία της 
επιφάνειας προς βαφή. 

 Χάραξη (etching). Στις εφαρµογές χάραξης το αποξεστικό µέσο 
χρησιµοποιείται για να τροποποιήσει την επιφάνεια. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
την απότοµη αφαίρεση µέρους της επιφανείας  από το προσκρουόµενο υλικό, 
µε αποτέλεσµα αυτή να εµφανίζει σειρές από αυλάκια, χαραγές µεγάλες ή 
σηµειακές. Μετά τη διαδικασία, είναι δυνατόν να προστεθεί στην επιφάνεια 
οποιαδήποτε βαφή και επίστρωµα. 

    
    
3.4. Κατηγορίες ψηγµατοβολής 
 

Ανάλογα µε τον τρόπο που το αποξεστικό µέσο εκτοξεύεται πάνω στην υπο 
καθαρισµό επιφάνεια διακρίνονται δυο γενικές κατηγορίες (Metals handbook, 1982):  

 Ψηγµατοβολή µε αέρα υψηλής πίεσης και εκτόξευση του αποξεστικού από  
ακροφύσιο (Air abrasive blast cleaning) 

 Ψηγµατοβολή µε φυγόκεντρο δύναµη µέσω τροχού ψηγµατοβολής 
(Centrifugal blast cleaning) 

Στην πρώτη, τα σωµατίδια εκτοξεύονται µέσω ισχυρής ροής αέρα και ενός 
ακροφυσίου πάνω στην προς καθαρισµό επιφάνεια, ενώ στη δεύτερη, το αποξεστικό 
υλικό προωθείται µέσω φυγόκεντρης δύναµης που προκαλεί µονάδα 
περιστρεφόµενου τροχού (Cavallo, 2001). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρώτη 
κατηγορία ψηγµατοβολής είναι και αυτή που χρησιµοποιείται σε µεγάλη κλίµακα και 
είναι αυτή που παρουσιάζει το πιο µεγάλο ενδιαφέρον. Αντίθετα, η δεύτερη 
χρησιµοποιείται σε µικρό ποσοστό και είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου (εκτελείται 
σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους). 
 

 54



3.5. Ιστορικά στοιχεία 
 

Το 1870 ο Benjamin C Tilghman παρατήρησε για πρώτη φορά την 
αποξεστική ιδιότητα της άµµου όταν παρασύρεται από ρεύµα αέρα πάνω σε διάφορες 
επιφάνειες και υπέβαλε την πρώτη του ευρεσιτεχνία για κόψιµο, ακόνισµα, κ.λπ µέσω 
βολών ατµού, νερού και πεπιεσµένου αέρα στις 18 Οκτωβρίου 1870. Αυτη θεωρείται 
η γενέθλια ηµεροµηνία της βιοµηχανίας της αµµοβολής (Plaster, 1982). 

Στα 130 και πλέον χρόνια που µεσολάβησαν η εξέλιξη της µεθοδολογίας 
αυτής ήταν συνεχής τόσο στην παραγωγική διαδικασία, µε βελτιώσεις του 
µηχανολογικού εξοπλισµού, όσο και στα χρησιµοποιούµενα αποξεστικά µέσα, µε 
συνεχείς βελτιώσεις των ιδιοτήτων τους και µε την εισαγωγή νέων αποξεστικών, 
αναλώσιµων και ανακυκλώσιµων. 
   Σταθµοί που µπορούν να θεωρηθούν σηµαντικοί στην εξέλιξη της(Plaster, 1983): 

 1870 : O Tigman υποβάλλει τις δυο πρώτες ευρεσιτεχνίες για καθαρισµό 
διαφόρων επιφανειών µε τη βοήθεια άµµου που εκτοξεύεται µε ρεύµα αέρα, 
ενώ µε µια αναφορά του 1890 αναφέρει ότι “στις ΗΠΑ το 1875, 240.000 
ταφόπετρες στα εθνικά κοιµητήρια δουλεύτηκαν µε τη βοήθεια χυτοσίδηρου, 
ενώ η γύρω περιοχή αποξέστηκε µε αµµοβολή” . 

 1907 : Ο F.M. Wise παρουσιάζει µια µηχανή που διατηρεί τη διαδικασία της 
αµµοβολής σε κλειστό σύστηµα µε δυνατότητα ανακύκλωσης του υλικού. Με 
την ίδια αρχή λειτουργίας χρησιµοποιούνται µέχρι και σήµερα ευρύτατα 
κλειστές µηχανές αµµοβολής για τον καθαρισµό εξαρτηµάτων ή τη 
διακόσµηση αντικειµένων. 

 1927 : Ο E.G. Herbert δηµοσιεύει µια εργασία πάνω στην αύξηση της αντοχής 
του χάλυβα µέσω της απόξεσης, µε τίτλο “The work hardening of steel by 
abrasion”, στην οποία παρουσίαζε µια µέθοδο, την οποία ονόµασε 
“Cloudburst”. Η εργασία αυτή θεωρείται πρόδροµος των ευρύτατα σήµερα 
εφαρµοζόµενων τεχνικών , µε τις οποίες επιτυγχάνεται η αύξηση της αντοχής 
του χάλυβα ή των άλλων κραµάτων σε κόπωση (π.χ. shot peeing στην 
αεροπορική βιοµηχανία) 

 1930 : Ο V.E. Minich παρουσιάζει τον πρώτο λειτουργικό και παραγωγικό 
τροχό αµµοβολής δίνοντας έτσι ώθηση σε ένα νέο κλάδο της αµµοβολής που 
βασίζεται στην προώθηση του αποξεστικού µέσω της φυγόκεντρης δύναµης 
που προκαλεί µια µονάδα περιστρεφόµενου τροχού (Centrifugal Blast 
Cleaning). 

 1936 : ∆ηµοσιεύεται η εργασία µε τίτλο “Ο κίνδυνος σιλίκωσης από την άµµο 
αµµοβολής” του Merewether. Η εργασία είναι εξαιρετικής σηµασίας, ως µια 
έντονη και έγκαιρη καταγγελία της χρήσης της πυριτικής άµµου στην 
αµµοβολή. 

 1939 : O W.L.Tirell υποβάλλει την ευρεσιτεχνία για υγρή διαδικασία 
αµµοβολής (The hydroblast). 

 1939 : ∆ηµοσιεύεται το εγχειρίδιο µε τίτλο “Impact Cleaning” του Rosenberg 
που αποτελεί την πρώτη συστηµατική προσπάθεια θεωρητικής, αλλά και 
πρακτικής, κάλυψης όλων των διαφορετικών εργασιών αµµοβολής. 

 ∆εκαετία του 50 : Καθιερώνονται στη Μεγάλη Βρετανία οι προδιαγραφές 
HMSO, οι οποίες για πρώτη φορά διεθνώς απαγορεύουν την ύπαρξη 
ελεύθερου πυριτίου στο αποξεστικό µέσο της αµµοβολής. Η αµµοβολή 
καθιερώνεται ως συστηµατικό στάδιο καθαρισµού των πλοίων πριν την 
εφαρµογή των συνεχώς εξελισσόµενων αντιδιαβρωτικών χρωµάτων, µε 
ταυτόχρονη εισαγωγή ενός νέου αναλώσιµου αποξεστικού, τα 
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αποκαµινεύµατα της µεταλλουργίας τα οποία γενικά περιέχουν χαµηλότερα 
ποσοστά ελεύθερου πυριτίου από την πυριτική άµµο. Εισάγονται και 
καθιερώνονται στη διεθνή αγορά τα µεταλλικά αποξεστικά και ιδιαίτερα τα 
στρογγυλευµένα σωµατίδια (shot) χάλυβα, τα οποία διαθέτουν ισχυρά 
πλεονεκτήµατα έναντι της µέχρι τότε αποκλειστικά χρησιµοποιούµενης 
άµµου. 

 ∆εκαετία του 70 : Συστηµατοποιούνται οι εργασίες αµµοβολής µε την διεθνή 
αποδοχή των Σουηδικών προδιαγραφών. Εµφανίζονται νέες τεχνικές 
αµµοβολής (υδροαµµοβολή, αµµοβολή υπο κενό, κ.λπ), µε άλλη αρχή 
λειτουργίας από αυτή της κλασικής ανοικτής αµµοβολής . 

 ∆εκαετία του 80: Είναι η δεκαετία της έρευνας για τη βελτίωση των ιδιοτήτων 
των αποξεστικών µέσων και την εισαγωγή νέων εναλλακτικών υλικών 
αµµοβολής. Ταυτόχρονα, αναπτύσσεται και κερδίζει συνεχώς έδαφος µια νεα 
µέθοδος, η υδροβολή, η οποία χρησιµοποιεί µόνο νερό ως µέσο καθαρισµού 
των επιφανειών. 

 ∆εκαετία του 90 : Την περίοδο αυτή συνεχίζεται η έρευνα για την εισαγωγή 
νέων εναλλακτικών υλικών αµµοβολής. Συγχρόνως, υπάρχει συστηµατική 
ερευνητική ενασχόληση µε τη βελτίωση και την ανάπτυξη των τεχνικών 
υδροβολής. Η ανάπτυξη της υδροβολής υπερυψηλής πίεσης επιφέρει 
ουσιαστική τοµή στον τοµέα καθαρισµού και προετοιµασίας επιφανειών και, 
σε συνδυασµό µε τους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανονισµούς που 
τίθενται σε ισχύ, η µέθοδος αυτή βρίσκει ανταπόκριση σε πολλά ναυπηγεία. 

 
3.6. Πεδία βιοµηχανικών εφαρµογών της ψηγµατοβολής 
 

Το πεδίο εφαρµογών της ψηγµατοβολής σήµερα είναι ευρύτατο (Skillen, 1994; 
Austin, 1994) και περιλαµβάνει τους εξής τοµείς: 

 
 Καθαρισµός και συντήρηση µεταλλικών κατασκευών όπως: πλοία, κτίρια, 
εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, δεξαµενές πετρελαιοειδών, βυτία µεταφοράς, 
γέφυρες, κ.λπ. 

 Καθαρισµός µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων όπως: εξοπλισµός κατασκευής 
έργων οδοποιίας, βαρέα οχήµατα, εξαρτήµατα χυτηρίων, διάφορα µεταλλικά 
εξαρτήµατα, στα οποία προσκολλούνται ακαθαρσίες, διάφορα καλούπια κ.λπ. 

 Καθαρισµός µη µεταλλικών επιφανειών όπως: σε κτίρια µε µαρµάρινες ή 
πέτρινες επιφάνειες, σε υαλοπίνακες για τη δηµιουργία θαµπής επιφάνειας 
(µατ), σε µάρµαρα για τη γλυπτική, στη διακόσµηση γυαλιού, στην 
οδοντιατρική κ.λπ. 

 Σφαιροβολή για την αύξηση της αντοχής των µετάλλων σε κόπωση (shot 
peening).Η διενέργεια ψηγµατοβολής συµβάλλει στην αύξηση των θλιπτικών 
παραµέτρων των µεταλλικών κατασκευών, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 
αντοχής τους σε κόπωση.  
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3.7. Η ψηγµατοβολή στην Ελλάδα 
 

Στην Ελλάδα, εργασίες ψηγµατοβολής πραγµατοποιούνται σε όλα τα 
ναυπηγεία και τις Ν/Ε ζώνες και αποτελούν σηµαντική δραστηριότητα της Ν/Ε 
βιοµηχανίας. Εκτός των ανωτέρω λαµβάνουν χώρα κατά βάση ανοικτές 
ψηγµατοβολές σε µικρές µονάδες καθαρισµού και βαφής µηχανηµάτων, αυτοκινήτων 
και µεταλλικών εξαρτηµάτων. 

Όσον αφορά στην κατανάλωση αποξεστικών µέσων, το υλικό που 
χρησιµοποιείται σήµερα στην Ελλάδα σε ποσοστό που ξεπερνά το 95% είναι τα 
αποκαµινεύµατα της µεταλλουργίας σιδηρονικελίου (µεταλλουργικές σκωρίες) που 
προέρχονται από τη µεταλλουργία σιδηρονικελίου της ΛΑΡΚΟ Λάρυµνα Φθιώτιδας. 

Το ύψος της κατανάλωσης αποξεστικού στη Ν/Ε βιοµηχανία σε ετήσια βάση 
εκτιµάται σε 80000 τόνους. Η κατανάλωση αυτή είναι κατανεµηµένη όπως 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Τα Ελληνικά Ναυπηγεία (ναυπηγεία Σκαραµαγκά) 
απορροφούν περίπου το 25%, τα ναυπηγεία Ελευσίνας περίπου το 20%, τα ναυπηγεία 
Νεωρίου (Σύρος ) το 15%, ενώ το υπόλοιπο 40% καταναλώνεται στη Ν/Ε ζώνη 
Περάµατος και Κυνοσούρας και στις υπόλοιπες µικρότερες µονάδες. Για τις 
υπόλοιπες βιοµηχανικές εφαρµογές της ψηγµατοβολής (διυλιστήρια, βιοµηχανίες 
µεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.), η αντίστοιχη ετήσια κατανάλωση θεωρείται ότι είναι 
συνολικά της τάξης των 20000 τόνων (∆ασκαλάκης, 1990; L.M.T-N.T.U.A , 2000).  

 
        

 
         Σχήµα 3.1 : Κατανοµή κατανάλωσης αποξεστικού ψηγµατοβολής στην Ελλάδα. 
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3.8. Οικονοµικά στοιχεία 
 
Αν και ο κλάδος της ψηγµατοβολής-βαφής έχει σοβαρή οικονοµική συµβολή 

και συνδέεται µε έναν από τους πλέον ευαίσθητους κλάδους της ελληνική 
βιοµηχανίας, τη Ν/Ε βιοµηχανία, δεν εµφανίζεται συστηµατική ενασχόληση µε την 
αποτίµηση και την αξιολόγησή του. 

Σύµφωνα µε στοιχεία, που προέρχονται από σχετικές έρευνες αγοράς (L.M.T 
– N.T.U.A, 2000; N.S.R.P – A.S.E, 2002), προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 Η συµµετοχή του κόστους των εργασιών ψηγµατοβολής  στο συνολικό 
κόστος επισκευών είναι της τάξης του 25%. Αν στο κόστος αυτό προστεθεί  
και το κόστος των χρωµάτων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 35-40%. 

 Η ποσοστιαία συµµετοχή του κόστους κάθε εργασίας στο σύνολο του κόστους 
εργασιών ψηγµατοβολής-χρωµατισµού εκτιµάται ως εξής: 

Ψηγµατοβολή:                          80% 
Βαφή:                                       14% (χωρίς το κόστος χρωµάτων) 
Καθαρισµός - πλύσιµο:              6% 

 Τελικά, η συµµετοχή αποκλειστικά της ψηγµατοβολής στο συνολικό κόστος 
επισκευών εκτιµάται σε 20%. 

 Ο κλάδος της ψηγµατοβολής - βαφής στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία 
παρουσιάζει σήµερα ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 15 µε 18 
εκατοµµύρια ευρώ, µε τάσεις ανόδου. 

 
 Η ποσοστιαία κατανοµή ανά ποιότητα καθαρισµού στο σύνολο της 
καθαριζόµενης επιφάνειας και η αντίστοιχη κατανοµή στο σύνολο του κόστους, 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1:    
                             
                                                      Πίνακας 3.1 

 
 
 

 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.1 περίπου το 70% του συνολικού όγκου 
εργασιών ψηγµατοβολής και του αντίστοιχου κόστους, αφορά ποιότητες 
καθαρισµού Sa 1 και Sa 2. 

 Με βάση τους συσχετισµούς του διεθνούς ανταγωνισµού, τις εξελίξεις του 
θαλάσσιου εµπορίου και τη δυναµικότητα της ελληνικής Ν/Ε βιοµηχανίας, ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών των ψηγµατοβολών-χρωµατισµών για τα επόµενα 
χρόνια προβλέπεται να κυµανθεί στο  ±20% επι του σηµερινού επιπέδου. 
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 3.9.  Η αρχή λειτουργίας της ψηγµατοβολής 
 

Ο  πεπιεσµένος αέρας που παράγεται από ένα αεροσυµπιεστή (κοµπρεσέρ) 
µεταφέρεται µέσα από ένα σωλήνα σε µια συσκευή (δοχείο ψηγµατοβολής-
αµµουδιέρα) που περιέχει αποξεστικό υλικό, µε αποτέλεσµα να ωθεί και να 
µεταφέρει το υλικό µέσα από ένα άλλο σωλήνα στο ακροφύσιο και από εκεί να το 
εκτοξεύει µε µεγάλη ταχύτητα στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί (Σχήµα 
3.2). 
           

 
                          Σχήµα3.2: Τυπικό διάγραµµα κυκλώµατος ψηγµατοβολής. 
 
 Τα µέρη του κυκλώµατος της ψηγµατοβολής: 

Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα βασικά µέρη που απαρτίζουν το 
κύκλωµα  της ψηγµατοβολής είναι τα παρακάτω: 

 
1. Ο αεροσυµπιεστής 
2. Η µηχανή ψηγµατοβολής (δοχείο πιέσεως-αµµουδιέρα ) 
3. Το ακροφύσιο 
4. Οι σωλήνες σύνδεσης των µερών για τη µεταφορά του αέρα και του 

αποξεστικού 
5. Ο χειριστής µε την κατάλληλη εξάρτηση 
6. Το αποξεστικό υλικό 

 
Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι βασικός σκοπός είναι να επιτυγχάνεται 

όσο το δυνατόν µέγιστη απόδοση µε τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσµατα. Πέρα από 
την εµπειρία του χειριστή της ψηγµατοβολής, πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή 
επιλογή των µερών του κυκλώµατος (Σχήµα 3.3) της ψηγµατοβολής και ο σωστός 
υπολογισµός ολόκληρου του κυκλώµατος ώστε αυτό να είναι τεχνικά 
αποτελεσµατικό (Bennet, 1983).  
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1)Ο αεροσυµπιεστής. 2)Η µηχανή ψηγµατοβολής. 3)Το ακροφύσιο.4)Οι σωλήνες σύνδεσης των 
µερών για τη µεταφορά. 5)Το αποξεστικό υλικό. 6)Ο χειριστής µε την κατάλληλη εξάρτηση. 
                                     Σχήµα3.3: Απεικόνιση κυκλώµατος ψηγµατοβολής. 

 
 
Σήµερα λόγω της µεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης, τα βασικά µέρη ενός 

κυκλώµατος ανοικτής ψηγµατοβολής έχουν τελειοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να έχουν 
σταµατήσει οι ερευνητικές εργασίες για αυτά. Τα µόνα µέρη του κυκλώµατος στα 
οποία συνεχίζεται η έρευνα είναι το ακροφύσιο και το αποξεστικό µέσο. 

Παρακάτω δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά καθ’ ενός από τα µέρη του 
κυκλώµατος και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία τους (INE, 2000). 
 
 
3.9.1. Ο αεροσυµπιεστής 

Η λέξη “πεπιεσµένος” σηµαίνει κάτι που είναι στριµωγµένο σε ελάχιστο 
χώρο. Ο αεροσυµπιεστής παραλαµβάνει ατµοσφαιρικό αέρα και µέσω ενός πιστονιού 
ή περιστρεφόµενου κοχλία, πιέζει αυτόν τον αέρα µέσα σε ένα µικρότερο χώρο 
(αεροθυλάκιο), µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η πίεση αυτού του αέρα. Η πίεση αυτή 
ωθεί µε δύναµη όλα τα τοιχώµατα του αεροθυλακίου προς τα έξω και κάθε κοµµάτι 
επιφάνειας δέχεται την ίδια πίεση. Η µονάδα µέτρησης της πίεσης στο αγγλοσαξονικό 
σύστηµα µέτρησης είναι το 1 psi (pounts per square inch – λιβρα ανα τετραγωνική 
ίντσα, 1psi=0.07Kg/cm2) και αντιστοιχεί στη δύναµη που δέχεται επιφάνεια µιας 
τετραγωνικής ίντσας, από τη δύναµη που προκαλεί το βάρος µιας λίβρας. Από το 
στόµιο εξαγωγής του αεροθυλακίου ο αέρας εξέρχεται µε πίεση. 

Ο όγκος του εισερχόµενου ελεύθερου αέρα µετριέται σε CFM (cubic feet per 
minute – κυβικά πόδια να λεπτό) 
   Οι δυο βασικοί τύποι αεροσυµπιεστών είναι: 
 

1. Οι ανταποδοτικοί (πιστόνι), και 
2. Οι κοχλιοφόροι 
 
Η παράδοση του αέρα µε τους ανταποδοτικούς αεροσυµπιεστές (πιστόνια) είναι 

παλλόµενη καθώς το κοµπρεσέρ φορτώνει και ξεφορτώνει, µε αποτέλεσµα η πίεση 
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στο ακροφύσιο να ποικίλει σε κάθε κύκλο. Για αυτό το λόγο δεν χρησιµοποιείται 
στην εργασία της ψηγµατοβολής και χρησιµοποιούνται πλέον σε ευρεία κλίµακα 
κοχλιοφόροι µε DIESEL µηχανή, επειδή παρέχουν σταθερή ροή πεπιεσµένου αέρα 
στο ακροφύσιο. 

Οι ηλεκτρικοί κοχλιοφόροι αεροσυµπιεστές έχουν κυρίως εφαρµογή σε 
εγκαταστάσεις ξηράς. 

Όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µια συσκευή ψηγµατοβολής, πρώτα από όλα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η παροχή του πεπιεσµένου αέρα που προσφέρεται από τον 
αεροσυµπιεστή. 

Ο αεροσυµπιεστής είναι το πλέον σπουδαίο εργαλείο του συνολικού συστήµατος 
ψηγµατοβολής. Η χωρητικότητα του αεροσυµπιεστή είναι αυτή που καθορίζει την 
επιλογή του µεγέθους όλων των λοιπών εργαλείων, την παραγωγή και την ικανότητα 
του συνολικού συστήµατος της  ψηγµατοβολής. 

Η παραγωγή, η ικανότητα και το κόστος ανά τετραγωνικό µέτρο 
ψηγµατοβολισθείσας επιφάνειας, είναι σε ανάλογη σχέση µε τον όγκο (CFM) και την 
πίεση(PSI) του πεπιεσµένου αέρα που διέρχεται από το ακροφύσιο. 
   Όταν µιλάµε για ψηγµατοβολή πρέπει πάντα να υπολογίζουµε δυο παραµέτρους: 

i. Τον διαρκή υψηλό όγκο αέρα (CFM)  και 
ii. Τη συνεχή υψηλή πίεση (PSI) 

   Υψηλή παροχή µε χαµηλή πίεση (πρέσα) ή χαµηλή παροχή µε υψηλή πίεση δεν θα 
λειτουργήσουν το οποιοδήποτε εξάρτηµα της ψηγµατοβολής κατάλληλα και 
ικανοποιητικά. 
 Για την παραγωγή της ψηγµατοβολής απαιτούνται τουλάχιστον 185 cfm και 
100 psi πίεση στο ακροφύσιο. 
 Όσο υψηλότερη είναι η πίεση στο ακροφύσιο τόσο µεγαλύτερη είναι η 
ταχύτητα κάθε κόκκου του υλικού της ψηγµατοβολής όταν κτυπά στην επιφάνεια. 
 Ο  Πίνακας 3.2 δείχνει την ταχύτητα του αποξεστικού υλικού καθώς αφήνει 
το ακροφύσιο, σε διάφορες πιέσεις και τη δηµιουργία µεγαλύτερης απώλειας όσο η 
πίεση µειώνεται. 
 

                    
                           Πίνακας 3.2: Ταχύτητα αποξεστικού σε διάφορες πιέσεις. 
 
 Για να παραµείνει το ιδανικό 100 psi στο ακροφύσιο, ο ρυθµιστής 
εξερχόµενης πίεσης του αεροσυµπιεστή, πρέπει να ρυθµιστεί ώστε να παρέχει 115-
120 psi κάτω από το φορτίο. Στο κύκλωµα αναµένεται πτώση πίεσης δια µέσω των 
σωλήνων αέρος, του διαχωριστή υγρασίας, της συσκευής ψηγµατοβολής και των 
σωλήνων ψηγµατοβολής, η οποία είναι γύρω στα 15-20 psi. Επίσης, ο 
αεροσυµπιεστής πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερος σε όγκο από τα 
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CFM που απαιτούνται για ένα καινούργιο ακροφύσιο που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί. 
 
   3.9.2. Η µηχανή ψηγµατοβολής 
 Υπάρχουν δυο βασικοί τύποι και πλήθος από τρόπους που εργάζονται οι 
συσκευές ψηγµατοβολής µε την παροχή πεπιεσµένου αέρα. 
Οι δύο τύποι είναι: 

i. Οι απορροφητικές µονάδες, και  
ii. Οι συσκευές πιέσεως 

   Κάθε τύπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και εφαρµογές. Στη βιοµηχανία και 
στη ναυτιλία χρησιµοποιούνται συσκευές πίεσης των οποίων αναφέρουµε τα βασικά 
χαρακτηριστικά πιο κάτω. 
 
Συσκευη πίεσης (αµµουδιέρα) 
 Η βασική λειτουργία της συσκευής πίεσης είναι η παρακάτω (Σχήµα  3.4): 
Το αποξεστικό υλικό τοποθετείται µέσα στο κυλινδρικού σχήµατος δοχείο της 
συσκευής πίεσης. Το δοχείο χωρίζεται µε ένα διάφραγµα που φέρει βαλβίδα στο 
κέντρο του, σε δύο διαµερίσµατα, µε µεγαλύτερο το κάτω. Η βάση του κάτω 
διαµερίσµατος καταλήγει σε ένα ανεστραµµένο κώνο. Στην κορυφή του κώνου 
υπάρχει µια βαλβίδα από την οποία η άµµος ρέει δια της βαρύτητας κάθετα σε ένα 
οριζόντιο µεταλλικό σωλήνα από τον οποίο περνά ισχυρή ροή αέρα που προέρχεται 
από το κοµπρεσέρ.  
 

           
                                     Σχήµα 3.4: Συσκευή πίεσης (αµµουδιέρα) 
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 Η ροή αυτή του αέρα παρασύρει τους κόκκους του υλικού ψηγµατοβολής και 
µέσω ελαστικού σωλήνα τους οδηγεί στο ακροφύσιο, απ’ όπου εκτοξεύονται στην 
επιφάνεια που πρόκειται να καθαρισθεί. Επειδή η ισχυρή ροή του αέρα που διέρχεται 
από τον οριζόντιο σωλήνα µπορεί να εισέλθει από το κάτω διαµέρισµα από την 
βαλβίδα του κώνου και έτσι να εµποδίζεται η ροή του υλικού ψηγµατοβολής, 
τροφοδοτείται παράλληλα το κάτω διαµέρισµα µε αέρα της ίδιας πίεσης και µε 
διεύθυνση  από πάνω προς τα κάτω. Έτσι εξουδετερώνεται η περίπτωση να υπάρχει 
ροή του αέρα που διέρχεται από τον οριζόντιο σωλήνα, στο εσωτερικό του κάτω 
διαµερίσµατος από τη βαλβίδα του κώνου. 
 Η βαλβίδα που υπάρχει στο διάφραγµα του πάνω και κάτω διαµερίσµατος, 
κλείνει από κάτω προς τα πάνω. Έτσι, όταν υπάρχει πίεση στο κάτω διαµέρισµα, η 
βαλβίδα ωθείται προς τα πάνω και αποµονώνει τα δύο διαµερίσµατα. Στο διάστηµα 
που είναι κλειστή η βαλβίδα γίνεται και η φόρτωση του επάνω διαµερίσµατος µε το 
υλικό της ψηγµατοβολής. Μόλις η πίεση στο κάτω διαµέρισµα πέσει, τότε η βαλβίδα 
του διαφράγµατος ανοίγει (πέφτει προς τα κάτω) και είναι ελεύθερη η φόρτωση (µε 
τη βαρύτητα) του κάτω διαµερίσµατος της συσκευής. 
 Η είσοδος του αέρα στη συσκευή περνά πρώτα από ένα φίλτρο όπου 
κατακρατείται η υγρασία ή και το νερό που δηµιουργούνται από τον πεπιεσµένο 
αέρα. Η υγρασία µέσα στη συσκευή είναι ανεπιθύµητη, καθ’ όσον δηµιουργεί 
προβλήµατα στη ροή του υλικού ψηγµατοβολής. Για αυτό το λόγο τοποθετείται 
διαχωριστής υγρασίας  για την αφαίρεση όσο το δυνατόν µεγαλύτερου ποσοστού 
υγρασίας πριν φτάσει στη συσκευή ψηγµατοβολής.  
 
 
3.9.3. Σωλήνες µεταφοράς του πεπιεσµένου αέρα και του αποξεστικού υλικού 
 Οι ελαστικοί σωλήνες ψηγµατοβολής (Σχήµα 3.5) παίζουν σπουδαίο ρόλο στο 
κύκλωµα της ψηγµατοβολής. Χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν το αποξεστικό 
υλικό, µε τη βοήθεια  του πεπιεσµένου αέρα, από τη συσκευή της ψηγµατοβολής 
(αµµουδιέρα) στο ακροφύσιο. Πρέπει να είναι αντιστατικού τύπου και µεγάλης 
διάρκειας. Η εσωτερική τους διάµετρος  είναι 1 1/4". 
 Οι σωλήνες ψηγµατοβολής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρού µήκους, να 
είναι ευθείας διάταξης  και ισοεπίπεδοι µε την περιοχή εργασίας. Με µεγαλύτερη 
ευκολία διέρχεται το υλικό της ψηγµατοβολής από ένα σωλήνα µε οριζόντια ή 
κατηφορική διάταξη παρά όταν διέρχεται από ένα σωλήνα µε κατακόρυφη, µε προς 
τα πάνω φορά,  διάταξη. Πρέπει να αποφεύγονται τσακίσµατα και κουλουριάσµατα. 
Όταν ο σωλήνας κάνει απότοµες γωνίες, προξενεί µεγάλη πτώση πίεσης, στο σηµείο 
δε που λυγίζει, γρήγορα θα επέλθει φθορά και θα τρυπήσει. Η εσωτερική διάµετρος 
του σωλήνα ψηγµατοβολής πρέπει να είναι 3 µε 4 φορές µεγαλύτερη από το µέγεθος 
του ακροφυσίου.  
 Όταν χρειάζεται να ενώσουµε κάποια προέκταση για να αποκτήσουµε 
µεγαλύτερο µήκος σωλήνα ψηγµατοβολής, η ένωση γίνεται µε κατάλληλους 
συνδέσµους. Οι σύνδεσµοι αυτοί πρέπει να είναι εξωτερικοί, διότι οι εσωτερικοί 
σύνδεσµοι µειώνουν την εσωτερική διάµετρο των σωλήνων και σε αυτό το σηµείο 
(ένωση) πάλι θα δηµιουργηθεί µεγάλη πτώση πίεσης, η οποία είναι ανεπιθύµητη. 
Επιπλέον στους εσωτερικούς συνδέσµους οι κόκκοι του υλικού ψηγµατοβολής 
προσκρούουν στο συνδετήρα και στη συνέχεια αλληλοσυγκρούονται, µε αποτέλεσµα 
την επιπλέον πτώση πίεσης και την καταστροφή  του σωλήνα στο σηµείο σύνδεσης. 
Εν αντιθέσει, οι εξωτερικοί σύνδεσµοι εξασφαλίζουν οµαλή ροή του πεπιεσµένου 
αέρα και του υλικού ψηγµατοβολής.   
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 Σήµερα, λόγω της µεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης τα βασικά µέρη ενός 
κυκλώµατος ανοικτής ψηγµατοβολής έχουν τελειοποιηθεί, µε αποτέλεσµα να έχουν 
σταµατήσει ερευνητικές εργασίες για αυτά. Τα µόνα µέρη του κυκλώµατος στα οποία 
συνεχίζεται η έρευνα είναι το ακροφύσιο και το αποξεστικό υλικό. 
 
 

            
                           Σχήµα 3.5: Σωλήνες και ταχυσύνδεσµοι σωλήνων ψηγµατοβολής. 
   
 
3.9.4. Το ακροφύσιο  
 Το ακροφύσιο (Σχήµα 3.6) είναι το εξάρτηµα στο οποίο καταλήγει το 
κύκλωµα της ψηγµατοβολής και είναι βασικό στοιχείο του εξοπλισµού για την 
εκτέλεση της ψηγµατοβολής. Από το ακροφύσιο εξέρχεται το αποξεστικό υλιικό και 
εκτοξεύεται στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαρισθεί. Με το ακροφύσιο 
επιτυγχάνεται µεγάλη ταχύτητα εκτόξευσης του υλικού στην επιφάνεια. 
 Το ακροφύσιο έχει εσωτερική διάµετρο αρκετά µικρότερη από αυτή του 
σωλήνα της ψηγµατοβολής. Έτσι, όταν το υλικό που µεταφέρεται από το σωλήνα 
ωθείται να περάσει από ένα µικρότερο στόµιο, η ταχύτητα του υλικού αυξάνει. 
 Υπάρχουν διαφόρων ειδών και µεγεθών ακροφύσια. Στα κοινά ακροφύσια το 
διάτρηµα είναι ευθύ µε µια ελάχιστα κωνική είσοδο. Τα πλέον αποδοτικά είναι τα 
ακροφύσια τύπου Venturi, στα οποία η εσωτερική διάµετρος έχει το µικρότερο 
άνοιγµα στο µέσον του ακροφυσίου και µεγαλώνει κωνικά προς την είσοδο και 
έξοδο. Με τα ακροφύσια Venturi επιτυγχάνεται µια πολύ υψηλή ταχύτητα του 
αποξεστικού υλικού που υπερβαίνει τα 750 χιλιόµετρα ανά ώρα (στα κοινά είναι 
γύρω στα 395 χιλιόµετρα ανά ώρα), χωρίς να χρειάζεται να αυξηθούν οι απαιτήσεις 
πεπιεσµένου αέρα και επιπλέον χρειάζεται λιγότερο υλικό ψηγµατοβολής ανά 
τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας που πρόκειται να καθαρισθεί. ∆ηµιουργεί υψηλή 
τράχυνση της επιφάνειας και είναι κατάλληλο για τον καθαρισµό µεγάλων 
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επιφανειών. Αυξάνει την ταχύτητα του αποξεστικού µέσου, βελτιώνοντας έτσι την 
απόδοση καθαρισµού. 
 Όσο µικραίνει η εσωτερική διάµετρος του ακροφυσίου, αυξάνεται η ταχύτητα 
και µειώνεται ο ρυθµός ροής του αποξεστικού µέσου. 
 Το εξωτερικό περίβληµα των ακροφυσίων κατασκευάζεται από διάφορα 
υλικά, επικρατέστερα των οποίων είναι χάλυβας, µαγγάνιο, αλουµίνιο, 
πολυουρεθάνιο, κ.λπ. Επιδίωξη είναι να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερο. 
 Η εσωτερική επένδυση είναι κατασκευασµένη από υλικό ανάλογα µε το 
κόστος και τη διάρκεια ζωής. Τα πιο διαδεδοµένα είναι αυτά που έχουν εσωτερική 
επένδυση από:  
 

 Χυτοσίδηρο ή πυρίτιο (κεραµικά), τα οποία είναι και τα πιο φθηνά και µε την 
µικρότερη διάµετρο. 

 Καρβίδιο του βολφραµίου, τα οποία είναι τα πλέον εύχρηστα και αποδοτικά 
µε µεγάλη διάρκεια ζωής. 

 Καρβίδιο του βορίου, τα οποία είναι καλής ποιότητας και µεγάλης διάρκειας, 
αλλά και αρκετά ακριβά. 

 
                

 
                                    Σχήµα 3.6: διάφοροι τύποι ακροφυσίων. 
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 Το µέγεθος του ακροφυσίου καθορίζεται από την εσωτερική του διάµετρο και 
µάλιστα στο στενότερο σηµείο της (Πίνακα 3.3). 
 
 
 
 

                  
                                          Πίνακας 3.3 : Μεγέθη ακροφυσίων 
 
 
 Το µήκος του ακροφυσίου εξαρτάται από την κατάσταση της επιφάνειας που 
πρόκειται να καθαρισθεί και από την απόσταση εργασίας του ακροφυσίου από την 
επιφάνεια. Συνήθως χρησιµοποιούνται τα κοντά και τα µακριά ακροφύσια. 
 Το κοντό ακροφύσιο (µήκος µέχρι 7,5 εκατοστά) χρησιµοποιείται για 
απόσταση εργασίας από την επιφάνεια γύρω στα 30 εκατ. Και το µακρύ ακροφύσιο 
(10-20 εκατ) για απόσταση εργασίας τα 45-75 εκατ. 
 Στον Πίνακα 3.4 δίνονται ενδεικτικές τιµές του αέρα που καταναλώνεται σε 
διάφορα µεγέθη και πιέσεις ακροφυσίων.  
 
 

                    
                                    Πίνακας 3.4 : Ενδεικτικές τιµές κατανάλωσης αέρα. 
                             
 
3.9.5. Ο χειριστής µε την κατάλληλη εξάρτηση 
 Η προστατευτική στολή (Εικόνα 3.1) συµπεριλαµβάνει κράνος µε γυάλινη 
οθόνη, κατασκευασµένο συνήθως από αλουµίνιο, το οποίο στο πίσω µέρος φέρει 
στόµιο µε σωλήνα για την τροφοδοσία του εργαζόµενου µε αέρα. Η στολή είναι 
ανθεκτική στη σκόνη, ενώ τα παπούτσια και τα γάντια είναι από ελαστικό. Η 
τροφοδοσία της γίνεται µε καθαρό αέρα ροής όχι µικρότερης των 0,17 m3/min, 
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος διείσδυσης σωµατιδίων της άµµου στο εσωτερικό της 
στολής. Ο αέρας τροφοδοσίας πρέπει να καθαρίζεται µε φίλτρο για την αποµάκρυνση 
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υγρασίας, αναθυµιάσεων λαδιού, σωµατιδίων σκόνης και δηλητηριωδών αερίων που 
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν από τον αεροσυµπιεστή όπως µονοξείδιο και 
διοξείδιο του άνθρακα, αλδεϋδες, οξείδια του θείου και του αζώτου. 
 Περισσότερες λεπτοµέρειες θα αναφερθούν σε επόµενο κεφάλαιο υπό τον 
τίτλο “Υγιεινή και ασφάλεια” . 
 

                             
                             Εικόνα 3.1: Ο χειριστής µε την προστατευτική στολή 
 
 
3.9.6. Αποξεστικά µέσα ψηγµατοβολής 
 Όπως αναφέραµε, κατά την παρουσίαση των µέρων του συστήµατος της 
ψηγµατοβολής, τα αποξεστικά υλικά παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της 
συνεχούς έρευνας που πραγµατοποιείται για τη βελτίωση τους. Το ερευνητικό 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στην ποιοτική αναβάθµιση καθαρισµού των 
επιφανειών, όσο και στη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας 
εργαζοµένων, αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. 
 Ο όρος αποξεστικό µέσο περιλαµβάνει όλα τα φυσικά ή τεχνικά υλικά τα 
οποία χρησιµοποιούνται για τη λείανση, την τριβή και τον καθαρισµό µεταλλικών ή 
µη επιφανειών, ύστερα από την εφαρµογή της τριβής ή κρούσης πάνω σε αυτές 
(Hight, 1975).  
 Η πυριτική άµµος ήταν για περισσότερα από 50 χρόνια το µοναδικό 
αποξεστικό µέσο που χρησιµοποιείτο σε ξηρές ψηγµατοβολές ανοικτού τύπου. Αν 
και η πυριτική άµµος εµφανίζει σηµαντικά παραγωγικά και οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα, εντούτοις οι υψηλές συγκεντρώσεις της σε ελεύθερο (κρυσταλλικό) 
πυρίτιο δηµιουργούν σοβαρούς κινδύνους (NIOSH, 1998). Μέχρι το 1980, 
δηµοσιευµένα στοιχεία υπέθεταν οτι το κρυσταλλικό SiO2 µπορεί να είναι 
καρκινογόνο και το 1987 ο ∆ιεθνής Οργανισµός για την Έρευνα του Καρκίνου 
(IACS) δήλωσε ότι το κρυσταλλικό SiO2 είναι µια πιθανή αιτία για την εµφάνιση 
καρκίνου στους ανθρώπους. Έτσι, παρά τα θετικά χαρακτηριστικά, η χρήση της 
συνδέθηκε µε τη θανατηφόρα ασθένεια των πνευµόνων, τη σιλίκωση, η οποία 
προκαλείται από την εισπνοή κρυσταλλικού  SiO2 , το οποίο περιέχεται σε υψηλά 
ποσοστά στη σύστασή της. Ως συνέπεια των παραπάνω, οι διεθνείς οργανισµοί για 
την προστασία των εργαζοµένων έθεσαν περιορισµούς στη χρήση των υλικών που 
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περιέχουν περισσότερο από 1% κ.β. κρυσταλλικό SiO2 (Τσακίρης 1990; Weyand, 
1992). Εξαιτίας αυτού παρατηρείται σήµερα µεγάλη µείωση στην κατανάλωση της 
και ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η αντικατάστασή της από άλλα ορυκτά. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι η κατανάλωση πυριτικής άµµου στις ΗΠΑ από 2,3 εκατοµµύρια 
τόνους που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990,  µειώθηκε σε 1,6 εκατοµµύρια 
τόνους (Hansik, 2000). 
 Σήµερα, η πυριτική άµµος παραµένει στα ευρέως χρησιµοποιούµενα 
αποξεστικά  και ακολουθούν τα αποκαµινεύµατα της µεταλλουργίας (slags), 
σύµφωνα µε την ετήσια κατανοµή κατανάλωσής (Σχήµα 3.7) των κυριότερων 
αποξεστικών ψηγµατοβολής για τις ΗΠΑ (Hansik, 2000). 
 

 
             Σχήµα 3.7: Κατανοµή ετήσιας κατανάλωσης αποξεστικών ψηγµατοβολής στις ΗΠΑ  
 
 
3.10. Χαρακτηριστικά των αποξεστικών µέσων ψηγµατοβολής 
 
 Τα χαρακτηριστικά των υλικών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιλογή 
των αποξεστικών µέσων ψηγµατοβολής στις Ν/Ε εργασίες είναι: 
 
3.10.1. Σκληρότητα 
 Η σκληρότητα του αποξεστικου υλικού καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την 
ταχύτητα και την αποδοτικότητα του καθαρισµού. Τα σκληρά αποξεστικά είναι 
γενικά πιο αποδοτικά και πιο αποτελεσµατικά από τα µαλακά και εύθρυπτα 
αποξεστικά. Τα σκληρά σωµατίδια αποµακρύνουν τα ισχυρά προσκολληµένα 
επιφανειακά υπολείµµατα, παράγουν γενικά λιγότερη σκόνη και παρουσιάζουν 
µικρότερη ευθρυπτότητα, χαρακτηριστικό απαραίτητο στην περίπτωση 
ανακύκλωσης. Αντίθετα, τα µαλακά αποξεστικά αποµακρύνουν τα χαλαρά 
επιφανειακά υπολείµµατα χωρίς να παραµορφώνουν το µεταλλικό υπόστρωµα ή το 
σύστηµα επίστρωσης, όπου αυτό είναι αναγκαίο (Hitzort 1983; Snyder et al, 1989). Η 
σκληρότητα µετράται µε την κλίµακα Rockwell για τα µεταλλικά και µε την κλίµακα 
Mohs  για τα µη µεταλλικά αποξεστικά. 
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3.10.2. Ειδικό Βάρος 
 Το ειδικό βάρος ενός αποξεστικού υλικού ψηγµατοβολής αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα, καθώς γενικά όσο µεγαλύτερο είναι το ειδικό του βάρος τόσο µεγαλύτερη 
είναι και η κοπτική ικανότητα του υλικού που αποκτά. Το γεγονός αυτό εξηγείται από 
τον τύπο της κινητικής ενέργειας, σύµφωνα µε τον οποίο αυξάνοντας τη µάζα του 
σωµατιδίου αυξάνεται η κινητική του ενέργεια και κατ’ επέκταση η κοπτική του 
δράση (Hitzort, 1983). 
 
3.10.3.Σχήµα κόκκων 
 Το σχήµα των κόκκων του αποξεστικού είναι παράγοντας που επηρεάζει 
σηµαντικά την απόδοσή τους. Τα γωνιώδη σωµατίδια (grit), χάρη στην υψηλή 
κοπτική τους δράση, είναι καταλληλότερα για αποµάκρυνση µαλακών, εύθρυπτων 
ακαθαρσιών, όπως παλαιά χρώµατα, προϊόντα οξείδωσης, κ.λπ. Αντίθετα, τα 
σφαιρικά τεµαχίδια (shot) είναι πιο κατάλληλα για αποµάκρυνση συνεκτικών 
υπολειµµάτων όπως η σκωρία ελάστρου. Η αιτία (Σχήµα 3.8) της µεγαλύτερης 
αποτελεσµατικότητας στον καθαρισµό των βαριά διαβρωµένων µεταλλικών 
επιφανειών που έχουν τα γωνιώδη σωµατίδια σε σύγκριση µε τα σφαιρικά οφείλεται 
στη στροφή του σωµατιδίου κατά την κρούση του πάνω στην επιφάνεια λόγω 
µετατόπισης του κέντρου βάρους του (Hitzort, 1978; Hitzort, 1983).   
 
   
                                       

 
       Σχήµα 3.8: Αποξεστική δράση γωνιώδους σωµατιδίου πάνω σε χαλύβδινη επιφάνεια. 
 
 
 Ανεξάρτητα, όµως, από το σχήµα των σωµατιδίων, η επιφάνειά τους γενικά 
δεν πρέπει να είναι λεία, αλλά µε πολλές αιχµές, γιατί κατά την πρόσκρουση στην 
επιφάνεια αυτές σκάβουν και αποξέουν τα παλιά χρώµατα, ενώ παράλληλα 
δηµιουργούν την απαραίτητη επιφανειακή τραχύτητα.  
 
 
3.10.4. Κοκκοµετρική κατανοµή 
 Το µέγεθος των σωµατιδίων του αποξεστικού συχνά αγνοείται ως παράµετρος 
που επηρεάζει την απόδοση του. Ο έλεγχος της κοκκοµετρικής κατανοµής των 
σωµατιδίων είναι απαραίτητος για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας και της 
ποιότητας καθαρισµού. 
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 Η τάση που υπάρχει σήµερα είναι για λεπτότερα µεγέθη αποξεστικού, το 
οποίο θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι και αρκετά τραχύ για να µπορεί να αποµακρύνει 
και τις σκληρές σκουριές. Το βέλτιστο, εποµένως, µίγµα αποξεστικού είναι εκείνο 
που αποτελείται από ποικιλία µεγεθών, όπου τα µεγάλα σωµατίδια αποµακρύνουν τις 
δύσκολες ακαθαρσίες, ενώ τα λεπτά αποξέουν τα ψιλά υπολείµµατα, τα εύθρυπτα 
προϊόντα οξείδωσης και τα παλιά χρώµατα, κυρίως µέσα από τις µικροκοιλότητες της 
επιφάνειας, όπου δεν µπορούν να φτάσουν τα µεγαλύτερα σωµατίδια, βελτιώνοντας 
την ποιότητα καθαρισµού.(Sa 2 ½ ή Sa 3) . 
 Είναι δεδοµένο ότι δεν µπορεί να υπάρξει ένα βέλτιστο µέγεθος σωµατιδίων 
σε σχέση µε την ταχύτητα και την ποιότητα καθαρισµού, για όλες τις περιπτώσεις 
επιφανειών που αντιµετωπίζονται στην πράξη (Hitzort 1983). Όµως, γενικά, ένα 
εύρος µεγεθών µεταξύ 0,5 και 3 mm  δίνει µια ικανοποιητική απόδοση καθαρισµού 
(Bleile et al, 1985; Gorton et al, 1992). 
 
 
3.11. Ταξινόµηση των αποξεστικών υλικών 
 
 Υπάρχουν διάφορα είδη και τύποι υλικών που χρησιµοποιούντα ως 
αποξεστικά µέσα ψηγµατοβολής, τα οποία ταξινοµούνται µε διάφορους τρόπους. 
Ένας χρήσιµος διαχωρισµός είναι µε βάση τη σύστασή τους και την πηγή προέλευσης 
τους (Harris, 2000). Σύµφωνα µε αυτόν, τα αποξεστικά µπορούν να διακριθούν σε 
τρεις κατηγορίες: 
 

 1. Φυσικά ορυκτά 
 2. Μεταλλουργικές σκωρίες 
 3. Βιοµηχανικά υλικά. 

 
 Στους Πίνακες 3.5 και 3.6, δίνονται οι χηµικές αναλύσεις και τα φυσικά 
χαρακτηριστικά των εµπορικών αποξεστικών υλικών (www.bestofblasting.com). 
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                Πίνακας 3.5: Χηµικές αναλύσεις εκφρασµένες σε % κ.β.  αποξεστικών υλικών 
 
 

                    
                              Πίνακας 3.6: Φυσικά χαρακτηριστικά των εµπορικών αποξεστικών 
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3.11.1. Φυσικά ορυκτά 
 Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει υλικά τα οποία βρίσκονται στη φύση και 
χρησιµοποιούνται ως αποξεστικά, αφού πλυθούν, ξηρανθούν και στη συνέχεια 
θραυσθούν και ταξινοµηθούν. Είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία αποξεστικών και 
περιλαµβάνει το σύνολο σχεδόν των βιοµηχανικών ορυκτών που χρησιµοποιούνται 
ως αποξεστικά µέσα ψηγµατοβολής. Σε αυτήν ανήκουν όλες οι άµµοι (πυριτικές και 
µη), ο ολιβίνης, ο γρανάτης, ο σταυρόλιθος κ.α. 
 Είναι, επίσης, η κατηγορία που εµφανίζεται ως η πλέον αξιόπιστη λύση για 
την αντικατάσταση των αποκαµινευµάτων που χρησιµοποιούνται σήµερα για τον 
καθαρισµό και την προετοιµασία προς βαφή των µεταλλικών επιφανειών 
(Καλιαµπάκος, 1995). Πολλά από τα υλικά αυτά έχουν ήδη υιοθετηθεί σε πολλά 
ναυπηγεία του εξωτερικού. Όµως, η περιορισµένη τους διαθεσιµότητα, οι υψηλές 
τους τιµές και η έλλειψη συστηµατικής έρευνας για τη βελτιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών τους αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην προσπάθεια 
ευρείας εδραίωσής  τους στην αγορά των αποξεστικών µέσων ψηγµατοβολής. Στη 
συνέχεια δίνονται στοιχεία για τα σηµαντικότερα φυσικά αποξεστικά. 
 
i) Πυριτική άµµος (silica sand) 
 Η πυριτική άµµος (Εικόνα 3.2) είναι το πιο διαδεδοµένο αποξεστικό µέσο της 
ψηγµατοβολής ανάµεσα σε άµµους. Χρησιµοποιούνταν ευρύτατα παλαιότερα, ενώ 
σήµερα η χρήση της έχει µειωθεί σηµαντικά. Παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα 
όπως: χαµηλό κόστος, πολύ υψηλή διαθεσιµότητα, µεγάλη σκληρότητα (Mohs 7), 
αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες, χηµική αδράνεια, αντοχή κατά την πρόσπτωσή 
της στην επιφάνεια κ.λπ., χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν ένα πολύ καλό 
αποξεστικό σε µεγάλη γκάµα εφαρµογών της ψηγµατοβολής. Το ειδικό βάρος είναι 
2,7 g/cm3. Περιέχει υψηλά ποσοστά στη σύστασή της σε ελεύθερο διοξείδιο του 
πυριτίου (SiO2), το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 49% και 100%. Η διαδικασία που 
ακολουθείται για να γίνει η πυριτική άµµος κατάλληλη για εφαρµογές ψηγµατοβολής 
περιλαµβάνει πλύσιµο, ξήρανση και κοκκοµετρική καταµέτρηση. 
 
                               

                        
                                          Εικόνα 3.2: Κόκκοι πυριτικής άµµου. 
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ii) Σταυρόλιθος 
 Ο σταυρόλιθος (Εικόνα 3.3) είναι σύνθετο ένυδρο ορυκτό των οξειδίων 
αλουµινίου, πυριτίου και σιδήρου µε χηµικό τύπο (FeAl5Si2O12OH). Απαντάται 
συνήθως σε θαµπούς κρυστάλλους χρώµατος κοκκινωπού καφέ έως µαύρους. Έχει 
σκληρότητα που κυµαίνεται µεταξύ 7 και 8 κατά Mohs και ειδικό βάρος µε εύρος από 
3,7-3,8 g/cm3. Υπάρχουν δύο κύριες εµπορικές ποιότητες σταυρόλιθου γνωστές σαν 
“standard starblast” και  “starblast XI”. Το ποσοστό του κρυσταλλικού SiO2 και για 
τις δύο κατηγορίες είναι 0,86-1,11% (N.I.O.S.H, 1998). Ο σταυρόλιθος είναι υλικό 
που δεν περιέχει ανιχνεύσιµες ποσότητες από επικίνδυνα στοιχεία όπως  As, Be, Cd, 
και Ni, ενώ περιέχει ελάχιστες ποσότητες Pb (0,004-0,013%), Cr (0-0,01%) και Mn 
(0,01-0,013%). 
 Στις ΗΠΑ παράγεται ως παραπροϊόν της εκµετάλλευσης µεγάλων µεταλλικών 
κοιτασµάτων στη Φλώριδα. Ηλεκτροστατικοί και µαγνητικοί διαχωριστές 
αποµακρύνουν τις βαριές µεταλλικές συγκεντρώσεις και ακολουθεί χηµικός 
καθαρισµός, όπου το υλικό πλένεται µε καυστικά, ξεπλένεται και ξηραίνεται. Η 
διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή ενός υλικού εµπλουτισµένου µε 
σταυρόλιθο γύρω στο 77% κ.β , µε µικρές προσµίξεις τουρµαλίνη, ιλµενίτη, ορυκτών 
τιτανίου, ζιρκονίου και χαλαζία και κόκκους οµοιόµορφους και σφαιρικούς (Skillen, 
1994). 
 Οι βασικές εφαρµογές του σταυρόλιθου ως αποξεστικού µέσου 
ψηγµατοβολής περιλαµβάνουν τη χάραξη, τον καθαρισµό και το φινίρισµα. 
Χρησιµοποιείται κυρίως για την ψηγµατοβολή γεφυρών και µεγάλων χαλύβδινων 
κατασκευών. Ο σταυρόλιθος είναι περισσότερο αποτελεσµατικός σε επιφάνειες µε 
περιορισµένη σκωρία ελάστρου (καλαµίνα) και οξείδωση µε διάβρωση από το 
πέρασµα του χρόνου και σε παλιές βαφές. 
 
 

                              
                                                      Εικόνα 3.3: Κόκκοι σταυρόλιθου. 
 
iii) Γρανάτης 
 Ο Γρανάτης (Εικόνα 3.4) είναι το γενικό όνοµα µιας οικογένειας σύνθετων 
πυριτικών ορυκτών µε παρόµοιες φυσικές ιδιότητες και µε κρυσταλλική µορφή 
(O΄Driscoll, 1993). Ο γενικός τύπος για το γρανάτη είναι A3B2(SiO4)3, όπου Α:Ca, 
Mg, Fe+2 ή Mn, ενώ Β: Al, Fe+3, Cl ή σπάνια Ti. Οι περισσότεροι διαδεδοµένοι τύποι 
γρανάτη είναι ο πυρωπός (Mg3Al2(SiO4)3 και ο αλµανδίτης (Fe3Al2(SiO4)3. Ο 
αλµανδίτης και το µίγµα αλµανδίτη-πυρωπού είναι οι τύποι µε τις καλύτερες 
αποξεστικές  ιδιότητες. Άλλοι τύποι γρανατών που χρησιµοποιούνται  στην 
ψηγµατοβολή είναι ο ανδραδίτης και ο γροσσουλάριος. Ο γρανάτης εµφανίζεται µε 
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τη µεγαλύτερη ποικιλία χρωµάτων από όλα τα βιοµηχανικά ορυκτά και περιλαµβάνει 
όλα τα χρώµατα εκτός από το µπλε. Η σκληρότητα και το ειδικό βάρος εξαρτώνται 
από τον τύπο του γρανάτη και έχουν εύρος από 6,5 εως 9 κατά Mohs και από 3,2 εως 
4,3 g/ cm3  αντίστοιχα. Ο καθαρός γρανάτης δεν περιέχει ελεύθερο SiO2 όµως 
ανάλογα µε τις προσµίξεις που έχει το υλικό, το ποσοστό του SiO2 µπορεί να φτάσει 
και 7,7%. Ένα  επίσης χαρακτηριστικό του υλικού είναι ότι µπορεί να ανακυκλωθεί 
3-5 φορές, γεγονός το οποίο  µειώνει σηµαντικά το κόστος του (Schuster, 2002). 
 Η αεροπορική βιοµηχανία χρησιµοποιεί τον γρανάτη για τον έλεγχο αντοχής 
σε κόπωση των επιφανειών, ενώ τα ναυπηγεία τον χρησιµοποιούν για καθαρισµό και 
χάραξη. Κοπή µε υδροαµµοβολή είναι µια από τις περισσότερο αναπτυσσόµενες 
χρήσεις του γρανάτη, όπου ο καθαρός γωνιώδης γρανάτης ωθούµενος από υψηλής 
πίεσης ρεύµα νερού µπορεί να κόψει µεγάλη γκάµα υλικών (Kendall, 1997). 
 

                             
                                             Εικόνα 3.4: Κόκκοι γρανάτη (αλµανδίτη). 
    
iv) Ολιβίνης 
 Ο ολιβίνης είναι ένα πρασινωπό, διαφανές ορυκτό, το οποίο γενικά 
εµφανίζεται σε κοκκώδη µορφή. Αποτελεί κύριο συστατικό πυριγενών πετρωµάτων, 
όπως ο βασάλτης και ο γάββρος, έχει σκληρότητα κατά Mohs 6,5-7 και ειδικό βάρος 
3,2-3,6 g/cm3. Ο χηµικός του τύπος είναι MgSiO4 ή Fe2SiO4. Ο δουνίτης είναι επίσης 
πέτρωµα πλούσιο σε ολιβίνη. Ο ολιβίνης έχει περιεκτικότητα µικρότερη από 1,3% σε 
κρυσταλλικό SiO2. Η περιεκτικότητα του σε Cr και Ni κυµαίνεται από 0,1-0,4% κ.β 
(NIOSH, 1998). 
 Οι βασικότερες χρήσεις του ολιβίνη ως αποξεστικού µέσου ψηγµατοβολής 
περιλαµβάνουν τον καθαρισµό κτιρίων και τον καθαρισµό και τη χάραξη χαλύβδινων 
κατασκευών (όπως οι γέφυρες). Άλλες χρήσεις είναι ο καθαρισµός µεταλλικών 
επιφανειών από καλαµίνα και οξείδωση, καθώς και οι εργασίες ψηγµατοβολής στα 
ναυπηγεία. ∆ευτερεύουσες χρήσεις περιλαµβάνουν φινίρισµα, χάραξη και 
αποµάκρυνση βαφών από γυαλί, τα αυτοκίνητα, τις µαρµάρινες κατασκευές 
κ.λπ.(Skillen,1995). 
 Στη Σκανδιναβία η χρήση του ολιβίνη ως αποξεστικού µέσου ψηγµατοβολής 
είναι αρκετά διαδεδοµένη. Επίσης, χρησιµοποιείται και στη Μεγάλη Βρετανία, 
ιδιαίτερα για τον καθαρισµό κτιρίων και γεφυρών, καθώς και σε εκείνες τις 
εφαρµογές όπου η χρήση των αποκαµινευµάτων είναι ακατάλληλη ή απαγορευµένη 
(Skillen, 1994). 
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3.11.2. Μεταλλουργικές σκωρίες 
 Τα σηµαντικότερα υλικά αυτής της κατηγορίας αποτελούν τα παραπροϊόντα 
της µεταλλουργίας, όπως τα αποκαµινεύµατα του άνθρακα, του χαλκού και του 
νικελίου. Τα υλικά αυτά, αρχικά αποτέλεσαν το ιδανικό µέσο για την αντικατάσταση 
της πυριτικής άµµου στις εργασίες ψηγµατοβολής, λόγω του χαµηλού τους κόστους 
και των καλών αποξεστικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. 
 
i) Αποκαµινεύµατα χαλκού 
 Τα αποκαµινέυµατα χαλκού έιναι υλικά που αποτελούνται κυρίως από 
χηµικές ενώσεις SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO και περιέχουν πολύ υψηλά ποσοστά Cu, 
στοιχείο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρέων µετάλλων. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του NIOSH τα υλικά αυτά, σε σύγκριση µε τα άλλα αποξεστικά µέσα, 
εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά   As (0-1,45%), Be (0-0,18%) και Pb (0-8,9%) 
ενώ έχουν και πολύ υψηλά ποσοστά  Mn (0-3,1%) και Ni (0-2,24%).Τέλος, έχουν 
ειδικό βάρος από 3,4-3,6 g/cm3 και σκληρότητα κατά Mohs 7-8. 
 Η χρήση τους είναι πολύ διαδεδοµένη στα ναυπηγεία και περιλαµβάνει τον 
καθαρισµό χαλύβδινων επιφανειών, βαριών εξοπλισµών, τσιµεντένιων προβλητών, 
κ.λπ. Επίσης χρησιµοποιούνται και για τον καθαρισµό γεφυρών, αυτοκινήτων, 
εξωτερικών κατασκευών, σκληρών ξύλων, κ.λπ.    
 
ii) Αποκαµινεύµατα άνθρακα 
 Τα αποκαµινεύµατα άνθρακα (Εικόνα 3.5) παράγονται σαν παραπροϊόν 
(ανόργανα κατάλοιπα) της καύσης του άνθρακα, που χρησιµοποιείται για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα υλικά αυτά περιέχουν επικίνδυνα στοιχεία όπως 
As (0-0,09%), Be (0-0,048%), Cr (0-0,2%), Ni (0-0,1%), Pb (0-0,02) και Mn (0-
0,6%) των οποίων τα ποσοστά είναι χαµηλότερα σε σύγκριση µε τα αποκαµινεύµατα 
χαλκού και νικελίου. Το SiO2 του υλικού κυµαίνεται από 0,1-1% (NIOSH, 1998). Τα 
αποκαµινεύµατα άνθρακα έχουν ειδικό βάρος περίπου 2,78 g/cm3 και σκληρότητα 
κατά Mohs περίπου 7,5.  
 

                                    
                                 Εικόνα 3.5: Κόκκοι αποκαµινευµάτων άνθρακα 
 
 
 Στις ΗΠΑ υπάρχουν 8 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύση 
άνθρακα, οι οποίες πωλούν τα αποκαµινεύµατα για αποξεστικά µέσα ψηγµατοβολής 
(Skillen, 1994). Οι βασικές εφαρµογές ψηγµατοβολής για τι υλικό αυτό είναι ίδιες µε 
τα αποκαµινεύµατα χαλκού. 
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iii) Αποκαµινεύµατα νικελίου  
 Τα αποκαµινεύµατα νικελίου είναι υλικά, που αποτελούνται κυρίως από τις 
χηµικές ενώσεις SiO2, Fe2O3 και MgO και περιλαµβάνουν πολύ υψηλά ποσοστά Ni, 
στοιχείο το οποίο ανήκει στην κατηγορία των βαρέων µετάλλων. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του NIOSH, το υλικό αυτό περιέχει επικίνδυνα στοιχεία, όπως  As (0-
0,18%) ενώ τα ποσοστά του χρωµίου είναι ιδιαιτέρως υψηλά (0,54-3,7%). Τέλος, 
έχουν ειδικό βάρος από 3,4-3,6 g/cm3 και σκληρότητα κατά Mohs από 7 έως 8. 
 Οι βασικές εφαρµογές ψηγµατοβολής για το υλικό αυτό είναι ο καθαρισµός 
σε ναυπηγεία και σε κατασκευές από σκυρόδεµα και χάλυβα. 
 
 
3.11.3. Βιοµηχανικά υλικά 
 Τα µεταλλουργικά επεξεργασµένα ψήγµατα χάλυβα κυρίως ή σιδήρου µε τη 
µορφή shot ή grit αποτελούν τα σηµαντικότερα υλικά της κατηγορίας. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης τα διάφορα καρβίδια (π.χ. πυριτίου), τα οξείδια 
(π.χ.αλουµινίου), τα γυάλινα σφαιρίδια (glass beads), τα πλαστικά, κ.λπ. 
 Τα βιοµηχανικά υλικά χρησιµοποιούνται σε ειδικές εφαρµογές λόγω 
συγκεκριµένων ιδιοτήτων τους, όπως είναι η σύσταση, η σκληρότητα, το σχήµα, 
κ.λπ. Λόγω της βιοµηχανικής επεξεργασίας που έχουν υποστεί για να αποκτήσουν 
συγκεκριµένες ιδιότητες, εµφανίζονται µε πολύ υψηλή τιµή πώλησης, γεγονός το 
οποίο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για ευρεία χρησιµοποίησή τους σε εργασίες 
ανοικτής ψηγµατοβολής. 
 
i) Οξείδιο του αλουµινίου 
 Το λευκό ή το καφέ οξείδιο του αλουµινίου (Εικόνα 3.6) - γνωστό και ως 
τεχνητό κορούνδιο- παρασκευάζεται από φρύξη βωξίτη µε αποξεστικές ιδιότητες. Το 
υλικό είναι περισσότερο από 99% τηγµένο, περιέχει περισσότερο από 94% Al2O3 και 
είναι κατά 505 τουλάχιστον µονοκρυσταλλικό. Εχει σκληρότητα µεγαλύτερη από 9 
στην κλίµακα Mohs και ειδικό βάρος περίπου 4 g/cm3. Το υψηλής καθαρότητας 
οξείδιο του αλουµινίου παρασκευάζεται από εξαιρετικά καθαρή αλουµίνα. Το υλικό 
αυτό περιέχει τουλάχιστον 99,5% Al2O3 και είναι σκληρότερο αλλά πιο εύθρυπτο από 
το συνηθισµένο οξείδιο. Γενικά, µπορεί να ανακυκλωθεί 3-5 φορές (Skillen, 1994). 
 
 

                                       
                                 Εικόνα 3.6: Κόκκοι οξειδίου του αλουµινίου 
 
 
 Η υψηλή τιµή του υλικού και οι φθορές που προκαλεί στο ακροφύσιο και 
στον υπόλοιπο εξοπλισµό λόγω της µεγάλης σκληρότητας του είναι τα βασικά του 
µειονεκτήµατα. Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του υλικού, θετικά στοιχεία 
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αποτελούν η ανακυκλωσιµότητα του και η µεγάλη ταχύτητα καθαρισµού 
(Austin,1994). 
 Το Al2O3 χρησιµοποιείται στον καθαρισµό, τη χάραξη και το φινίρισµα. Το 
υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ψηγµατοβολή υπό κενό (Vacuum blasting), σε 
ανοικτές ψηγµατοβολές και σε ειδικού τύπου ψηγµατοβολές. Πολλές βιοµηχανίες 
χρησιµοποιούν το οξείδιο του αλουµινίου για να καθαρίζουν ορισµένα τµήµατα 
µεταλλικών επιφανειών. Ο καθαρισµός µπορεί να περιλαµβάνει την απλή αφαίρεση 
της διάβρωσης ή της καλαµίνας από τα τµήµατα αυτά ή ακόµη και τον καθαρισµό 
των γραµµών των τραίνων, συγκεκριµένων χώρων των στρατιωτικών αεροσκαφών 
και µεγάλων κατασκευών µε σύρµατα ή καλώδια. 
 
ii) Καρβίδιο του πυριτίου (SiC) 
 Το καρβίδιο του πυριτίου παρασκευάζεται κατά την τήξη πυριτικής άµµου 
υψηλής καθαρότητας και κωκ άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα µεταβιβάζεται ηλεκτρικό 
ρεύµα υψηλής τάσης µε ηλεκτρόδια άνθρακα σε φούρνους µε εσωτερικό από 
γραφίτη. Το προϊόν που προκύπτει είναι 85-90% καρβίδιο του πυριτίου. Το υλικό 
αυτό έχει σκληρότητα µεγαλύτερη από 9,5 της κλίµακας Mohs και ειδικό βάρος 3,12-
3,22 g/cm3. Το SiC, σε χώρο κλειστής ψηγµατοβολής, µπορεί να ανακυκλωθεί 50-100 
φορές.(Austin,1997). 
 Όπως και για το Al2O3 , το σηµαντικότερο µειονέκτηµα για χρήση του ως 
αποξεστικού µέσου ψηγµατοβολής είναι η υπερβολικά γρήγορη η φθορά του 
εξοπλισµού, που προκαλείται λόγω της σκληρότητας του. 
 Οι βασικές εφαρµογές ψηγµατοβολής µε καρβίδιο του πυριτίου είναι ο 
καθαρισµός, η κοπή και το φινίρισµα µε την τεχνική της ψηγµατοβολής υπο κενό 
(Vacuum blasting). Άλλες χρήσεις του υλικού αυτού περιλαµβάνουν το φινίρισµα 
στην υαλοβιοµηχανία και την κοπή µε την υδροαµµοβολή (O’Driscoll, 1997). 
 
 
iii) Μεταλλικά αποξεστικά 
 ∆ιατίθενται τρείς γενικοί τύποι µεταλλικών αποξεστικών: ψήγµατα χάλυβα σε 
µορφή shot και grit (εικόνές 3.7 και 3.8) (τα ψήγµατα των µεταλλικών αποξεστικών 
χαρακτηρίζονται ως shot όταν εµφανίζουν κυκλικό σχήµα και ως grit όταν το σχήµα 
τους είναι γωνιώδες), τα ψήγµατα σιδήρου σε µορφή shot και grit (iron shot-grit) και 
ο ανοπτηµένος χυτευµένος σίδηρος σε µορφή shot και grit. Η επιλογή ενός τύπου 
έναντι κάποιου άλλου είναι θέµα συνδυασµού του σχήµατος, του µεγέθους και της 
σκληρότητας µε τα χαρακτηριστικά της προς  καθαρισµό επιφάνειας, λαµβάνοντας 
υπόψη την αξιολόγηση των σχετικών βαθµών κατανάλωσης του αποξεστικού και του 
κόστους. 
 

                                 
                                       Εικόνα 3.7: Κόκκοι χάλυβα σε µορφή shot 
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                                Εικόνα 3.8: Κόκκοι χάλυβα σε µορφή grit 
 
 Τα µεταλλικά αποξεστικά κατασκευάζονται από ακατέργαστα υλικά και 
κράµατα, τα οποία τήκονται σε φούρνο και η σύνθεσή τους ρυθµίζεται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτούµενες χηµικές προδιαγραφές για τον σίδηρο και 
το χάλυβα. Στη συνέχεια, το τηγµένο µέταλλο αποµακρύνεται από τον φούρνο  και 
µετατρέπεται σε τυχαία µεγέθη shot, που πέφτουν µέσα σε µια δεξαµενή κατάσβεσης 
µε νερό. Τέλος, το προϊόν αποµακρύνεται από τη δεξαµενή, υφίσταται θερµική 
κατεργασία και ακολουθεί η κοκκοµετρική ταξινόµηση του. Το grit  παράγεται 
αρχικά µε θραύση του σκληρυµένου shot σε κυλινδρικούς θραυστήρες ή 
σφαιρόµυλους. Το προϊόν ταξινοµείται κοκκοµετρικά και οδηγείται σε θερµική 
επεξεργασία (James, 1988). 
 Σήµερα, περίπου το 85% του συνόλου των µεταλλικών αποξεστικών 
καταλαµβάνουν τα ψήγµατα χάλυβα, ο οποίος θεωρείται καλύτερο υλικό σε σχέση µε 
τον σίδηρο. Οι συνήθεις χρήσεις των µεταλλικών αποξεστικών είναι: καθαρισµός και 
προετοιµασία µεταλλικών επιφανειών για επίστρωση και βαφή, ελαφρύς καθαρισµός 
συγκολλήσεων και άλλων χαλύβδινων προιόντων, σιδερένιων ή µη καλουπιών καθώς 
και θερµικά κατεργασµένων προιόντων, προετοιµασία της επιφάνειας πλαστικών 
προιόντων ενισχυµένων µε fiberglass, απόξεση κυλινδρικών χυτηρίων, βελτίωση των 
ιδιοτήτων κόπωσης των µεταλλικών προιόντων, διαµόρφωση της επιφάνειας 
αεροσκαφών και αποδέσµευση χηµικά συνδεδεµένων καλουπωµένων όγκων άµµου 
χυτηρίου προς ανάκτηση και επαναχρησιµοποίησή τους (Hitzrot, 1978).  
 
iv) Γυάλινα σφαιρίδια (glass beads) 
 Τα γυάλινα σφαιρίδια (Εικόνα 3.9) ανήκουν στην κατηγορία των τεχνητών, 
µη µεταλλικών αποξεστικών, χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές αλλά είναι 
ιδιαίτερα κατάλληλα για την αποµάκρυνση πολύ λεπτών ξένων υλικών, όπως φιλµ 
οξειδίων από λεπίδες ρότορων, πλαστικά καλούπια και άλλα περίπλοκα µέρη, στα 
οποία δεν πρέπει να αλλοιωθεί η επιφάνειά τους (Lombardero M. et al,1998). Ακόµα, 
µπορούν να αποµακρύνουν τα υπολείµµατα από την επιφάνεια πιστονιών και 
βαλβίδων χωρίς µόλυνση ή αποµάκρυνση του βασικού µετάλλου. Με την 
ψηγµατοβολή γυάλινων σφαιριδίων µπορούν επίσης να ανιχνευθούν ελαττώµατα σε 
συγκολλήσεις µετάλλων. ∆ιατίθενται, συνήθως,  σε µεγέθη διαµέτρου από 0,16 µέχρι 
0,04 mm. 
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                                          Εικόνα 3.9: Κόκκοι glass beads 
 
 
v) Πλαστικά αποξεστικά 
 Στο πλαίσιο της ανάπτυξης εναλλακτικών αποξεστικών µέσων 
ψηγµατοβολής, κινείται και η χρήση των πλαστικών. Η ψηγµατοβολή µε χρήση 
πλαστικών (Εικόνα 3.10) είναι µια τεχνική για γρήγορη, οικονοµική και ασφαλής για 
αφαίρεση του χρώµατος και της σκουριάς από σκληρά και µαλακά µεταλλικά 
υποστρώµατα χωρίς τη χρήση κλασικών αποξεστικών µέσων ή πολύπλοκών 
µηχανηµάτων καθαρισµού (Diener, 1986). 
 

                                        
                                   Εικόνα 3.10: Κόκκοι πλαστικού αποξεστικού 
  
 Η τεχνική αυτή χρησιµοποιεί ανακυκλώσιµους πλαστικούς κόκκους, µε 
σκληρότητα που κυµαίνεται από 3,0-4,0 της κλίµακας Mohs και οι οποίοι βρίσκουν 
εφαρµογή σε σχετικά µικρές πιέσεις αέρα. Όταν οι πλαστικοί κόκκοι είναι 
σκληρότεροι από τις βαφές, αλλά πιο µαλακοί από το υπόστρωµα, τα πλαστικά µέσα 
µπορούν γρήγορα να αφαιρέσουν τα αστάρια (primers) και τις επιφανειακές βαφές 
χωρίς να προκαλέσουν προβλήµατα σε ευαίσθητα υποστρώµατα όπως το αλουµίνιο, 
ο χαλκός, ο άνθρακας, το µαγνήσιο, ο λεπτός χάλυβας, το τιτάνιο, κ.α. Σήµερα, 
υπάρχουν πολυάριθµοι τύποι πλαστικών αποξεστικών µέσων σε χρήση, οι οποίοι 
περιλαµβάνουν υλικά που αποτελούνται από πολυεστέρες, φορµαλδεύδες, ακρυλικά 
και πολυµερή, που έχουν υποστεί θερµοσκλήρυνση (Abbot, 1992). 
 Η ψηγµατοβολή µε χρήση πλαστικών χρησιµοποιείται για περισσότερο από 
µια δεκαετία, κυρίως για την επισκευή αεροπλάνων. Όµως, λόγω του αυξανόµενου 
ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος και των αυστηρών 
περιβαλλοντικών κανονισµών που υπάρχουν σήµερα, τα πλαστικά ως αποξεστικό 
µέσο βρίσκουν εφαρµογή και στην Ν/Ε βιοµηχανία. Λόγω της ανακυκλωσιµότητας 
των πλαστικών µέσων, οι βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες µπορούν να 
διαχωριστούν αποτελεσµατικά από τον όγκο των αποξεστικών µέσων, µε αποτέλεσµα 
την εξάλειψη της επικίνδυνης απόθεσης αποβλήτων. 
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 Η χρήση, όµως, πλαστικών αποξεστικών µέσων ψηγµατοβολής εµφανίζει και 
σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως το υψηλό κόστος, η αδυναµία αποµάκρυνσης 
βαριών σκουριών, η χαµηλή αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την κλασική 
ψηγµατοβολή, τα οποία εµποδίζουν τα υλικά αυτά να εδραιωθούν στο χώρο των 
εναλλακτικών αποξεστικών µέσων. 
 
 
3.12. Προβλήµατα ακαριαίας οξείδωσης (flash rusting) 
 
 Η δηµιουργία του έντονου, πυκνού κονιορτού επιφέρει συνθήκες 
διακοπτόµενης ροής στην παραγωγική διαδικασία, καθώς είναι αδύνατο να 
εκτελεσθεί οποιαδήποτε άλλη εργασία και κυρίως αυτή της βαφής, παράλληλα µε την 
ψηγµατοβολή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µείωση της παραγωγικότητας, χαµηλότερη 
ποιότητα και συχνά, ανάγκη επανάληψης της ψηγµατοβολής εξαιτίας της ακαριαίας 
οξείδωσης (flash rusting), που έχει στο µεταξύ επενεργήσει στη µεταλλική επιφάνεια. 
Κατά το φαινόµενο αυτό, η ψηγµατοβολισµένη και αποκεκαλυµµένη µεταλλική 
επιφάνεια, προσβάλλεται µέσα σε ελάχιστο χρόνο (2-7 ώρες, ανάλογα µε το 
περιβάλλον του χώρου) από οξείδωση και καθίσταται ακατάλληλη για βαφή 
(Καλιαµπάκος, 1983;Ανδρόνικος, 2000). 
 Η παραγωγικότητα των ανοικτών ψηγµατοβολών µεγάλης κλίµακας 
εξαρτάται άµεσα από τη δυνατότητα αναστολής της ακαριαίας οξείδωσης, δεδοµένου 
ότι ο χρόνος ψηγµατοβολής είναι αρκετές φορές πολλαπλάσιος του χρόνου βαφής και 
εποµένως η όλη εργασία καθυστερεί αναγκαστικά, για να βαφεί το τµήµα της 
επιφάνειας που µόλις έχει ψηγµατοβολιστεί. Η επίτευξη εποµένως αναστολής του 
παραπάνω αρνητικού φαινοµένου αποτελεί βασικό στόχο πολλών ερευνητικών και 
βιοµηχανικών προσπαθειών, καθώς µια αποτελεσµατική λύση προς την κατεύθυνση 
της συνεχούς και απρόσκοπτης παραγωγικής διαδικασίας και της ανεξαρτητοποίησης 
της από τη διαδικασία της βαφής, θα αύξανε σηµαντικά το επίπεδο της συνολικής 
απόδοσης της εργασίας.     
 Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ακαριαίας οξείδωσης, 
ακολουθείται η εφαρµογή ειδικών αντισκωριακών διαλυµάτων, των λεγόµενων 
αναστολέων οξείδωσης (inhibitors). Πρόκειται συνήθως για υδατοδιαλυτά διχρωµικά 
ή φωσφορικά άλατα (καλίου ή νατρίου), τα οποία έχουν την ικανότητα να 
καθυστερούν την οξείδωση µέχρι την εφαρµογή της βαφής. Η καθυστέρηση της 
οξείδωσης, από τη χρήση αυτών των χηµικών ουσιών, µπορεί να φτάσει και τις επτά 
ηµέρες µέσω παθητικοποίησης της χαλύβδινης επιφάνειας. 
 Οι αναστολείς οξείδωσης, κατά την εξάτµιση του νερού, έχουν την τάση να 
σχηµατίζουν κρυσταλλικά άλατα, που µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα 
πρόσφυσης στα προστατευτικά επιστρώµατα που θα ακολουθήσουν. Για τον λόγο 
αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται η συµβατότητα του χρησιµοποιούµενου αναστολέα µε 
το σύστηµα βαφής που εφαρµόζεται ακολούθως. 
 Τα κύρια µειονεκτήµατα των αναστολέων οξείδωσης τα  οποία εµποδίζουν 
την ευρύτερη εφαρµογή τους, είναι το υψηλό τους κόστος το οποίο µπορεί να 
αυξήσει πολύ (εως και 100%) το συνολικό κόστος της εργασίας και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την απόρριψή τους.  
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3.13. Προδιαγραφές καθαρισµού επιφανείας µε ψηγµατοβολή 
 
 Η αξιολόγηση της επιτυγχανόµενης ποιότητας καθαρισµού στη βιοµηχανία 
είναι κυρίως οπτική. Για το λόγο αυτό έχουν υιοθετηθεί διεθνώς διάφορα οπτικά 
πρότυπα αξιολόγησης, τα πιο διαδεδοµένα από τα οποία είναι αυτά της NACE και 
του SSPC στις ΗΠΑ και το ISO 8501-1/88 (International Stantard : ISO 8501-
1:1998). Η µέθοδος προετοιµασίας της επιφάνειας µε ψηγµατοβολή χαρακτηρίζεται 
µε τα γράµµατα “Sa”. Ο αριθµός που ακολουθεί, προσδιορίζει τον βαθµό καθαρισµού 
από καλαµίνα, οξείδωση και προηγούµενα χρώµατα. 
  Οι τέσσερις βαθµοί προετοιµασίας της επιφάνειας µε ψηγµατοβολή(ποιότητες 
καθαρισµού), είναι οι ακόλουθοι (Πίνακας  3.7) :    
 

                             
                                Πίνακας 3.7: Βαθµοί καθαρισµού επιφανείας από ψηγµατοβολή. 
 
 

 Sa 1 : Ελαφρά ψηγµατοβολή, µέχρις ότου αποµακρυνθούν η αποκολληµένη 
καλαµίνα, οι αποκολληµένες σκουριές και τα αποκολληµένα ξένα σώµατα. 

 Sa 2 : Επιµεληµένη ψηγµατοβολή, µέχρις ότου αποµακρυνθούν όλη η 
καλαµίνα, οι σκουριές και τα ξένα σώµατα. Η επιφάνεια καθαρίζεται µε 
καθαρό και ξηρό πεπιεσµένο αέρα ή βούρτσα. Η επιφάνεια µετά τον 
καθαρισµό πρέπει να έχει χρώµα προς το φαιό. 

 Sa 2 ½ : Πολύ επιµεληµένη ψηγµατοβολή. Η καλαµίνα, οι σκουριές και ξένα 
σώµατα αποµακρύνονται τόσο καλά, ώστε τα ίχνη που αποµένουν να 
φαίνονται σαν ελαφρές σκιές ή γραµµές. Κατόπιν η επιφάνεια καθαρίζεται µε 
κάποιον από τους προαναφερθέντες τρόπους. 

 Sa 3 : Ψηγµατοβολή µέχρι καθαρό (“λευκό”) µέταλλο. Η καλαµίνα, οι 
σκουριές  και τα ξένα σώµατα πρέπει να αποµακρυνθούν τελείως. Κατόπιν η 
επιφάνεια καθαρίζεται όπως και προηγουµένως. Μετά τον καθαρισµό η 
επιφάνεια έχει οµοιόµορφο µεταλλικό χρώµα. 

 
 Έτσι, η κατάσταση µιας χαλύβδινης επιφάνειας ορίζεται από έναν συνδυασµό 
χαρακτήρων και αριθµών που ήδη αναφέραµε. Για παράδειγµα, ο χαρακτήρας µιας 
χαλύβδινης επιφάνειας από τον συνδυασµό Β Sa 2 , σηµαίνει ότι η αρχική κατάσταση  
επιφάνειας ήταν βαθµού σκουριάς Β (βλέπε προηγούµενο κεφάλαιο) και ότι 
καθαρίστηκε µε ψηγµατοβολή στο βαθµό προετοιµασίας Sa 2. 
 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών κυρίως 
απαιτούνται οι βαθµοί σκουριάς Α, Β και οι βαθµοί προετοιµασίας Sa 2, Sa21/2  και Sa 
3. Για υπερκατασκευές ο ελάχιστος βαθµός προετοιµασίας Sa 2  είναι µερικές φορές 
επαρκής. Αλλά για τα ύφαλα µέρη και το εσωτερικό των δεξαµενών, γενικά, 
απαιτείται κατ’ ελάχιστον ο βαθµός  Sa 2 ½. 
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 Ο βαθµός προετοιµασίας Sa 3 θεωρητικά µεν είναι επιθυµητός, πρακτικά δε 
απαιτεί δαπανηρές διαδικασίες καθαρισµού και προκαλεί αύξηση της τραχύτητας της 
επιφάνειας. 
 Οι προδιαγραφές προετοιµασίας επιφανειών για ειδικές εφαρµογές ορίζονται 
από τους κατασκευαστές συστηµάτων βαφής και πρέπει να τηρούνται προσεκτικά. 
 
Παρατηρήσεις: 

I. Οι φωτογραφίες, βάσει των οποίων πραγµατοποιείται ο οπτικός διαχωρισµός 
των επιφανειών, απεικονίζουν επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε πυριτική 
άµµο και για το λόγο αυτό, δύσκολα ταυτίζονται ακριβώς µε την εµφάνιση 
επιφανειών που έχουν ψηγµατοβολιστεί µε άλλα είδη αποξεστικών. 

II. Η οπτική αξιολόγηση της κατάστασης της επιφάνειας πριν τον καθαρισµό και 
των βαθµών προετοιµασίας, ενέχει το στοιχείο της υποκειµενικότητας από 
µέρους εκτιµητή/επιθεωρητή. 

III. Οι περιγραφόµενες καταστάσεις των επιφανειών πριν τον καθαρισµό δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που συναντώνται στην πράξη. Έτσι συχνά 
αυναντώνται περιπτώσεις επιφανειών που βρίσκονται ανάµεσα στις 
προαναφερθείσες ποιότητες. Στην περίπτωση αυτή η επιφάνεια 
χαρακτηρίζεται συνδυαστικά (π.χ. επιφάνεια βαθµού οξείδωσης Β µε ποσοστό 
20% C). 

IV. Αντίθετα, όταν µια επιφάνεια έχει εικόνα που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο 
βαθµούς προετοιµασίας τότε χαρακτηρίζεται από το χειρότερο από τους δύο 
βαθµούς. 

 
 Στο Παράρτηµα 1 φαίνονται οι επιφάνειες προετοιµασίας µετά από 
ψηγµατοβολή ανάλογα µε τον βαθµό σκουριάς που ήταν καλυµµένη αρχικά η 
επιφάνεια πριν από την ψηγµατοβολή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:Υ∆ΡΟΒΟΛΗ 
 
4.1. Γενικά περί υδροβολής 

Καθαρισµός και προετοιµασία των επιφανειών (surface preparation) 
ονοµάζεται γενικά η διαδικασία αποµάκρυνσης όλων των ξένων σωµάτων και ουσιών 
από µια επιφάνεια και η δηµιουργία των συνθηκών όπου τα χρώµατα θα µπορούν να 
λειτουργήσουν σωστά. 
  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα τελευταία χρόνια, η εφαρµοσµένη έρευνα 
επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη εναλλακτικών µεθόδων καθαρισµού 
και προετοιµασίας µεταλλικών επιφανειών, µε στόχους αφενός τη βελτίωση της 
παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Μια µέθοδος η οποία κερδίζει έδαφος σε παγκόσµιο επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες  
είναι η υδροβολή, την οποία θα εξετάσουµε εκτενέστερα στο παρόν κεφάλαιο. 

Υδροβολή είναι η µέθοδος καθαρισµού των επιφανειών διαφόρων υλικών (π.χ 
χάλυβα, πέτρας, τσιµέντου, πλαστικού, ξύλου) µέσω της εκτόξευσης πίδακα (τζετ) 
νερού από κάποιο ειδικό εργαλείο(“πιστόλι”) µε µεγάλη πίεση πάνω στην επιφάνεια 
(Ανδρόνικος, 2000). 

Η υδροβολή χρησιµοποιείται  εδώ και πολλά χρόνια στη ναυπηγική και Ν/Ε 
βιοµηχανία για τον προκαταρκτικό καθαρισµό ή “πλύσιµο” (wash down)  των 
επιφανειών των πλοίων, πριν τον κυρίως καθαρισµό, ο οποίος γινόταν και 
εξακολουθεί σε πολύ µεγάλο βαθµό να γίνεται, µε τη µέθοδο της ψηγµατοβολής. 
Σκοπός αυτής της υδροβολής χαµηλής/µέσης πίεσης (100-500 bar) είναι η 
αποµάκρυνση των θαλάσσιων οργανισµών, καθώς και χαλαρών κοµµατιών σκουριάς 
και παλιών βαφών. 

Εδώ και µερικά χρόνια εφαρµογή βρίσκει και η υδροβολή µεγαλύτερων πιέσεων 
(έως και 3000 bar). Πρώτο πεδίο εφαρµογής της υδροβολής υψηλής πίεσης ήταν οι 
κοπές µετάλλων και πετρωµάτων (π.χ. µαρµάρου), δηλαδή η µέθοδος γνωστή ως 
υδροκοπή. Η χρήση της υδροβολής υψηλής πίεσης ως εναλλακτικής µεθόδου 
καθαρισµού και προετοιµασίας των επιφανειών έναντι της ψηγµατοβολής άρχισε να 
υιοθετείται  από τη Ν/Ε βιοµηχανία µετά τα µέσα της δεκαετίας του 1980, αρχικά από 
αµερικάνικα ναυπηγεία και ναυπηγεία της βόρειας Ευρώπης (Γερµανία, Ολλανδία). 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η τεχνολογία της υδροβολής 
υψηλής πίεσης στη Ν/Ε βιοµηχανία ήταν το πολύ αυστηρό νοµοθετικό πλαίσιο των 
χωρών αυτών σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος (Meynier, 2001). Έτσι, 
η υδροβολή, η οποία παρουσίαζε τις µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (πλήρης 
απουσία σκόνης και ελαχιστοποίηση των στερεών αποβλήτων), παρουσιάστηκε ως 
κύρια εναλλακτική λύση έναντι της κλασικής ψηγµατοβολής. Ανάλογα µε την πίεση 
του νερού, διακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες υδροβολής, σύµφωνα µε το 
αµερικάνικο πρότυπο SSPC-SP 12/NACE 5 ως  εξής :  
 
 
4.1.1. Υδροβολή χαµηλής πίεσης (Low Pressure Water Cleaning-LP WC) 

 Η υδροβολή χαµηλής πίεσης (ΧΠ) (Σχήµα 4.1) ή απλά πλύσιµο (washing 
down) ήταν  η πρώτη κατηγορία υδροβολής που αναπτύχθηκε, πριν από 30-35 
χρόνια. Αφορά πιέσεις νερού µικρότερες από 340 bar (< 5000 psi) και σκοπός της 
είναι η αποµάκρυνση των θαλάσσιων οργανισµών, καθώς και των χαλαρών 
κοµµατιών σκουριάς, ποσοτήτων αλάτων και παλιών βαφών πριν την εφαρµογή της 
κύριας µεθόδου καθαρισµού. ∆εν θεωρείται µέθοδος προετοιµασίας, αλλά προ-
προετοιµασίας των επιφανειών πριν την κύρια µέθοδο καθαρισµού 
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                               Σχήµα 4.1 : Πιστόλι υδροβολής χαµηλής πίεσης. 

 
 

4.1.2. Υδροβολη µέσης πίεσης (High Pressure Water Cleaning – HP WC) 
Η υδροβολή µέσης πίεσης (ΜΠ) αφορά πιέσεις νερού µεταξύ 340 bar και 680 bar 

(5000- 10000 psi). Με τις πιέσεις αυτές οι χαλαρές σκουριές και χρώµατα µπορούν 
να αφαιρεθούν και µέσα από τις κοιλότητες της επιφάνειας, χωρίς όµως να µπορεί να 
αφαιρεθεί και η καλαµίνα, ενώ δε µπορεί να επιτευχθεί οµοιόµορφη µατ εµφάνιση 
στην επιφάνεια.  Οι εφαρµογές της υδροβολής µέσης πίεσης  περιλαµβάνουν: 

• Αφαίρεση θαλάσσιων οργανισµών από τα ύφαλα, οι οποίοι δεν 
αποµακρύνονται µε την υδροβολή χαµηλής πίεσης. 

• Επιλεκτική αφαίρεση στρωµάτων βαφής. 
• Ελαφρύς καθαρισµός από σκουριές και βαφές. 

 
 

4.1.3. Υδροβολή υψηλής πίεσης (High Pressure Water Jetting – HP WJ) 
Η υδροβολή υψηλής πίεσης (ΥΠ) αφορά πιέσεις νερού µεταξύ 680 bar και 1700 

bar (10000 – 25000 psi). Η κατανάλωση του νερού είναι της τάξης των 50 
λίτρων/λεπτό(l/min) για πίεση 700 bar, ενώ για 1500 bar  µειώνεται περίπου στα 25 
λίτρα/λεπτό. Στην  πράξη, η υδροβολή υψηλής πίεσης µπορεί να εκτελέσει τις 
περισσότερες εργασίες καθαρισµού και προετοιµασίας επιφανειών που συναντώνται 
στη ναυπηγοεπισκευή. Η απόδοσή της µειώνεται µόνο στις περιπτώσεις ορισµένων 
πολύ δύσκολων βαφών ή καλαµίνας, οπότε είναι απαραίτητη η χρήση ακόµα 
µεγαλύτερων πιέσεων. 

 
 

4.1.4. Υδροβολή υπερ-υψηλής πίεσης (Ultra HighPressureWater Jetting–UHP WJ) 
Υδοβολή υπερ-υψηλής πίεσης (ΥΥΠ) αφορά πιέσεις νερού µεγαλύτερες από 1700 

bar (> 25000 psi). Κατά τη τεχνική αυτή το νερό εκτοξεύεται στην επιφάνεια µε 
πίεση που κυµαίνεται από 1700 εως 3000 bar (25000 – 43500 psi) και η κατανάλωση 
του νερού αντίστοιχα είναι 25-8 λίτρα/λεπτό. Στην τεχνική αυτή, αν και είναι δυνατή 
η προσθήκη αποξεστικού  σε περιοχές των µεταλλικών επιφανειών όπου απαιτείται η 
δηµιουργία µικροτραχύτητας, αυτό αποφεύγεται λόγω υπερβολικής φθοράς του 
εξοπλισµού (Meier, 2002). 
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Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 4.1) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι 
κατηγορίες ανάλογα µε την πίεση και την κατανάλωση νερού. 
 
                                

 
                                  Πίνακας 4.1 : Συγκεντρωτικός πίνακας κατηγοριών υδροβολής. 
 
 
4.2.  Αρχές λειτουργίας υδροβολής υψηλής και υπερυψηλής πίεσης  
 

Οι αντλίες που χρησιµοποιούνται στην υδροβολή υψηλής και υπερυψηλής 
πίεσης είναι οι λεγόµενες αντλίες θετικής µετατόπισης. Ο περιορισµός της ροής του 
νερού λόγω της διέλευσής του από ένα πολύ στενό ακροφύσιο, αυξάνει την πίεση 
αντίδρασης στο επίπεδο της πίεσης λειτουργίας της αντλίας. Επειτα, καθώς το νερό 
φεύγει από το ακροφύσιο, η πίεση του µειώνεται και πέφτει στο επίπεδο της 
ατµοσφαιρικής πίεσης. Το αποτέλεσµα αυτής της µεγάλης πτώσης πίεσης, που 
ισούται µε την πίεση λειτουργίας της αντλίας, είναι η επιτάχυνση του πίδακα νερού 
σε πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Ο πίδακας νερού µεταφέρει  την ενέργεια που έχει 
δηµιουργηθεί πάνω στην επιφάνεια, όπου µετατρέπεται σε δυνάµεις θλίψης (πίεση 
προς τα κάτω) και εφελκυσµού (πίεση προς τα έξω), ικανές να καθαρίσουν την 
επιφάνεια. 

Η υδροβολή βασίζεται µόνο στην ενέργεια του νερού για να πετύχει τον 
καθαρισµό. Η διαθέσιµη ενέργεια είναι κινητική ενέργεια και ισούται µε το µισό (1/2) 
της µάζας του νερού (Μ) επί το τετράγωνο της ταχύτητας του νερού (V): 
 

                                              2

2
1 VME ×=    

 
Από τον τύπο αυτό φαίνεται ότι η ενέργεια καθαρισµού αυξάνει κυρίως όσο 

αυξάνει η ταχύτητα του νερού. 
Η ενέργεια του νερού µετατρέπεται σε δύναµη πάνω στην επιφάνεια, 

σύµφωνα µε την εξίσωση: 
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                                           2VSF ×=  
 
όπου S είναι η περιοχή (εµβαδό) της επιφάνειας που καλύπτει το µπεκ κατά την 
εκτόξευση και V η ταχύτητα του νερού. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η απόδοση της υδροβολής εξαρτάται από τρεις κύριες 
παραµέτρους: 

i. Τη µάζα του νερού που χρησιµοποιείται. 
ii. Την ταχύτητα του νερού (που εξαρτάται από την πίεση). 

iii. Την περιοχή της επιφάνειας που καλύπτει το µπεκ. 
 
 
4.3. Τρόπος  καθαρισµού και εµφάνιση επιφάνειας 
 
  Η δηµιουργία προφίλ κατά την προετοιµασία µιας επιφάνειας θεωρείται 
απαραίτητη για την καλή πρόσφυση του χρώµατος. Όπως είναι φυσικό η υδροβολή, 
που βασίζεται µόνο στην ενέργεια του νερού, δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει νέο 
προφίλ πάνω στο µέταλλο.  
   Το τζετ νερού υψηλής ταχύτητας χτυπάει την επιφάνεια περίπου µε τον ίδιο 
τρόπο όπως µικροί στερεοί κόκκοι, µε ταχύτητες που φτάνουν και ξεπερνούν τα 1000 
µέτρα ανά sec.   Η βασική διαφορά στον τρόπο καθαρισµού της υδροβολής από 
εκείνον της ψηγµατοβολής, είναι ότι η υδροβολή καθαρίζει την επιφάνεια από κάτω 
προς τα πάνω (Σχήµα 4.2) ενώ η ψηγµατοβολή καθαρίζει αντίθετα, δηλαδή από πάνω 
προς τα κάτω σαν να σκάβει την επιφάνεια. Αυτό, και σε συνδυασµό µε το ότι ακόµη 
και οι πιο ψιλοί κόκκοι της ψηγµατοβολής δε µπορούν  να φτάσουν και να 
καθαρίσουν τέλεια όλα τα σηµεία του pitting, έχει ως αποτέλεσµα κάποιες 
µικροποσότητες αλάτων και άλλων ξένων σωµάτων να παραµένουν στην επιφάνεια 
µετά την  ψηγµατοβολή. Οι επιφάνειες που έχουν καθαριστεί µε υδροβολή δεν έχουν 
την ίδια εµφάνιση µε εκείνες που έχουν καθαριστεί µε ψηγµατοβολή. Αυτό συµβαίνει 
γιατί το νερό δε µπορεί από µόνο του να κόψει ή να αλλοιώσει την επιφάνεια του 
χάλυβα, όπως κάνουν τα αποξεστικά. Έτσι, οι υδροβολισµένες επιφάνειες φαίνονται 
µουντές. 
 

              
               Σχήµα 4.2: Τρόπος δράσης κατά τοπν καθαρισµό µε υδροβολή και ψηγµατοβολή 
 
  Όµως, αυτό δε θεωρείται πλέον πρόβληµα για τη ναυπηγοεπισκευή, καθώς 
στην περίπτωση του πλήρους καθαρισµού, η υδροβολή αποκαλύπτει  το αρχικό 
προφίλ που προϋπήρχε στην επιφάνεια και µάλιστα χωρίς να το αλλοιώσει ή να το 
παραµορφώσει δηµιουργώντας κοιλότητες στις οποίες µπορούν να παγιδευτούν ξένα 
σώµατα και προσµίξεις, όπως συµβαίνει στη περίπτωση της ψηγµατοβολής, (Εικόνα 
4.1) ενώ στην περίπτωση του τοπικού καθαρισµού ή του επιλεκτικού καθαρισµού 
κάποιου στρώµατος βαφής θεωρείται επαρκές για την νέα βαφή. 
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    Εικόνα 4.1 : ∆ιαφορά στο προφίλ και στα άλατα που παραµένουν παγιδευµένα σε αυτό, µεταξύ     
                          µιας τυπικής ψηγµατοβολισµένης και µιας υδροβολισµένης επιφάνειας. 
 

Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω, ενώ η συγκέντρωση αλάτων χλωρίου µετά την 
ψηγµατοβολή σε µια πολύ διαβρωµένη επιφάνεια µπορεί να είναι της τάξης των 20 – 
80 µg/cm2, η αντίστοιχη συγκέντρωση µετά την υδροβολή είναι της τάξης των 1- 4 
µg/cm2 ή και µικρότερη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εταιρείες χρωµάτων 
εµπιστεύονται τα προϊόντα τους πάνω στις υδροβολισµένες επιφάνειες. 
 
 
4.4. Το φαινόµενο της άµεσης οξείδωσης (flash rusting) 
 

Η άµεση οξείδωση είναι το φυσικό φαινόµενο κατά το οποίο µια γυµνή 
χαλύβδινή επιφάνεια η οποία έχει καθαριστεί µε κάποια µέθοδο και είναι όπως λέµε 
“ενεργοποιηµένη” ως προς τη διάβρωση, µε την επίδραση του νερού και του 
οξυγόνου (υγρασία και αέρας ), προσβάλλεται µέσα σε ελάχιστο χρόνο από οξείδωση 
καθιστώντας της έτσι ακατάλληλη για βαφή (Καλιαµπάκος, 1993;Ανδρόνικος, 2000).  

Ο επιφάνειες που έχουν προετοιµαστεί µε κάποια υγρή µέθοδο, όπως η 
υδροβολή, είναι πιο ευάλωτες  στην άµεση οξείδωση από ότι µια επιφάνεια που έχει 
προετοιµαστεί µε µια ξηρή µέθοδο, όπως η ψηγµατοβολή. 

Ο χρόνος προσβολής µιας υδροβολισµένης επιφάνειας από την άµεση 
οξείδωση εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (υγρασία και θερµοκρασία 
αέρα, άνεµος) και µπορεί να κυµαίνεται από ελάχιστα λεπτά µέχρι µια ή δυο ώρες. 

Παλαιότερα, έστω και µικρή ύπαρξη άµεσης οξείδωσης θεωρούνταν βλαβερή 
και η επιφάνεια έπρεπε να φρεσκαριστεί. Σήµερα, µε την πρόοδο της γνώσης και την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας βαφών, µια επιφάνεια µε σχετικά αρκετή ποσότητα άµεσης 
οξείδωσης µπορεί να βαφεί χωρίς πρόβληµα. 

Όπως αναφέρραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος της άµεσης οξείδωσης, έχουν αναπτυχθεί ειδικά αντισκωριακά 
διαλύµατα, οι λεγόµενοι αναστολείς οξείδωσης(rust inhibitors). Πρόκειται συνήθως 
για υδατοδιαλυτά διχρωµικά ή φωσφορικά άλατα (καλίου ή νατρίου), τα οποία έχουν 
την ικανότητα να καθυστερούν την οξείδωση µέχρι την εφαρµογή της βαφής. Η 
καθυστέρηση της οξείδωσης, από τη χρήση αυτών των χηµικών ουσιών, µπορεί να 
φτάσει και τις εφτά ηµέρες µέσω παθητικοποίησης της επιφάνειας (Appleman, 1986; 
Woodson, 1988). 

Τα κύρια µειονεκτήµατα των αναστολέων οξείδωσης, τα οποία εµποδίζουν 
την εφαρµογή τους στην υδροβολή, είναι το υψηλό κόστος τους το οποίο µπορεί να 
αυξήσει πολύ (έως 100%) το συνολικό κόστος της εργασίας, οι πιθανές αρνητικές 
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συνέπειες στην απόδοση των χρωµάτων λόγω του σχηµατισµού κρυσταλλικών 
αλάτων που µπορούν να προκαλέσουν στο χρώµα προβλήµατα πρόσφυσης και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους κατά την απόρριψή τους. Είναι 
σηµαντικό να εξασφαλίζεται η συµβατότητα του χρησιµοποιούµενου αναστολέα µε 
το σύστηµα βαφής που εφαρµόζεται ακολούθως. 
    
 
4.5. Κύρια µέρη µιας µονάδας υδροβολής. 

 
Μια πλήρης µονάδα υρδοβολής ΥΠ ή ΥΥΠ αποτελείται από τα εξής κύρια µέρη 

(Εικόνα 4.2) : 
1. Εµβολοφόρος αντλία υψηλής πίεσης 
2. Ρυθµιστής πίεσης (pressure regulator) 
3. Κινητήρας (drive motor) 
4. Σύστηµα µετάδοσης ισχύος (power transmission) 
5. Βαλβίδες: 

• Βαλβίδα πίεσης (pressure valve) 
• Βαλβίδα αναρρόφησης/κατάθλιψης( suction valve) 
• Βαλβίδα ασφαλείας (safety valve) 
• Παρακαµπτήρια βαλβίδα (by pass valve) η οποία χρησιµεύει για να 

παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση υπερ-πίεσης  και να ρυθµίζει την 
παροχή νερού σε περίπτωση πολλαπλών καταναλώσεων (πιστολιών) 

• Αναλκουφιστική βαλβίδα (relief valve). 
 

6. Βασικό πλαίσιο (σασί) 
7. Φίλτρο νερού εισόδου 
8. Αντλία πίεσης εισόδου (booster pump ή pre-pressure pump) 
9. Μονάδα ελέγχου (control unit ή panel)  

                     

 
                               Εικόνα 4.2: Βασικά µέρη µιας µονάδας υδροβολής ΥΠ (WOMA) 
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4.6. Αντλίες υδροβολής ΥΠ και ΥΥΠ  
 
Τα συστήµατα αντλιών (Εικόνα 4.3) αποτελούν την καρδιά µιας µονάδας 

υδροβολής υψηλής ή υπερ-υψηλής πίεσης. Η δουλειά τους είναι: 
i. Να µετατρέπουν την χαµηλή πίεση 3 – 5 bar µε την οποία εισέρχεται το νερό 

στην αντλία (πίεση εισόδου), σε υψηλή (700 – 1700 bar) ή πολύ υψηλή πίεση 
(1700 – 4000 bar) (πίεση εξόδου). 

ii. Να υποστηρίζουν, σε αρκετές περιπτώσεις, τη λειτουργία των εργαλείων 
υδροβολής (π.χ παραγωγή πεπιεσµένου αέρα ως βοηθητική ενέργεια για τα 
πνευµατικά εργαλεία). 

Μέχρι πρίν από λίγα χρόνια, όλα τα συστήµατα που κυκλοφορούσαν ήταν του 
λεγόµενου ενισχυτικού τύπου (intensifier pumps) και οι πιέσεις νερού που 
µπορούσαν να παράγουν, δεν ξεπερνούσαν τα 800 – 1000 bar. 

Όµως, τα τελευταία 15 χρόνια, οι εταιρείες ανέπτυξαν τις λεγόµενες 
εµβολοφόρες αντλίες µετατόπισης (positive displacement plunger pumps), οι οποίες 
έχουν τη δυνατότητα παραγωγής ακόµη πιο υψηλών πιέσεων, µε αποτέλεσµα οι 
παραγόµενες πιέσεις να φτάσουν σήµερα τα 4000 bar (58000 psi)  και να αυξάνονται 
ραγδαία. 

 
 
    

   
            Εικόνα 4.3: Αντλία θετικής µετατόπισης 3000 bar 

  
Οι εµβολοφόρες αντλίες (Σχήµα 4.3) έχουν αποδειχθεί πιο αξιόπιστες από τις 
ενισχυτικές αντλίες, ενώ ταυτόχρονα απαιτούν λιγότερη συντήρηση και 
παρουσιάζουν µικρότερους νεκρούς χρόνους. Όσον αφορά στην επιλογή των αντλιών 
για µια συγκεκριµένη εφαρµογή (π.χ. προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών σε 
ναυπηγείο, καθαρισµός επιφανειών µπετόν σε οικοδοµές, κ.λπ.) πρέπει να είναι 
σαφές ότι οι αντλίες σε όλες τις περιπτώσεις παραµένουν οι ίδιες και η επιλογή τους 
έχει να κάνει κυρίως µε την επιδιωκόµενη πίεση νερού, ανάλογα µε την εφαρµογή. 
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                           Σχήµα 4.3: Σχηµατική παράσταση αντλίας υψηλής πίεσης. 
 
 
4.7. Κατηγορίες αντλιών 

 
Σήµερα στην αγορά κυκλοφορεί µια πολύ µεγάλη γκάµα αντλιών 

υψηλής/υπερυψηλής πίεσης, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
 

i. Ανάλογα µε την πίεση νερού που παράγουν, διακρίνονται σε: 
• Αντλίες υψηλής πίεσης (500 – 1700 bar) και σε 
• Αντλίες υπερ-υψηλής πίεσης (πάνω από 1700 bar) 

   Η κατηγοριοποίηση αυτή έχει να κάνει κυρίως µε τον κατασκευαστικό τύπο της 
αντλίας. Έτσι, όλες οι αντλίες µε πίεση µέχρι 1700 bar παρουσιάζουν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά, ενώ οι αντλίες µε πίεση πάνω από 1700 bar διαφέρουν σηµαντικά σε 
µια σειρά από χαρακτηριστικά, όπως υλικά κατασκευής, συστήµατα ασφαλείας, 
µέθοδος ανύψωσης της πίεσης, κ.λπ.  
 

ii. Ανάλογα µε την πηγή της κίνησης τους υπάρχουν: 
• Ηλεκτροκίνητες αντλίες (Εικόνα 4.4) και 
• Ντιζελοκίνητες αντλίες (Εικόνα 4.5). 

 
 

               
                                        Εικόνα 4.4: Αντλία ηλεκτροκίνητη 
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                                     Εικόνα 4.5: Αντλία ντιζελοκίνητη 

 
 
Συνήθως τα ναυπηγεία και οι εργολάβοι προτιµούν τις ντιζελοκίνητες αντλίες 

γιατί προσφέρουν µεγαλύτερη αυτονοµία, ενώ οι πλοιοκτήτες προτιµούν της 
ηλεκτροκίνητες για εργασίες καθαρισµού-βαφής εν πλω.  
 
 
4.8. Εργαλεία υδροβολής ΥΠ και ΥΥΠ 

 
Με τον όρο εργαλεία υδροβολής εννοούµε τα εξής εξαρτήµατα: 
1. Πιστόλια (guns) διαφόρων τύπων για χειροκίνητη υδροβολή µεγάλων 

επιφανειών. 
2. Κεφαλές των µπεκ 
3. Μπεκ (ακροφύσια) 
4. Εργαλεία για υδροβολή κλειστού τύπου (dust free), µε συστήµα αναρρόφησης 

των αποbλήτων 
5. Βέργες (lances)  για χειροκίνητη ή αυτόµατη υδροβολή σωλήνων, δικτύων, 

εναλλακτών θερµότητας,κ.λπ. 
6. Ειδικά εργαλεία για χρήση σε εξειδικευµένες εφαρµογές όπως: καθαρισµοί 

αποχετευτικών συστηµάτων, κοντέϊνερς, autoclaves, εσωτερικά σωληνώσεων, 
σε συνδυασµό µε ροµποτικά συστήµατα, κ.λπ. 

 
Από όλες τις παραπάνω κατηγορίες εργαλείων, εκείνες που χρησιµοποιούνται 

συνήθως σε ναυπηγεία είναι οι τέσσερις πρώτες. Οι τρεις από αυτές θα αναλυθούν 
εκτενέστερα στα επόµενα. 
 
4.8.1. Πιστόλια υδροβολής 

Η ανάπτυξη των πιστολιών υδροβολής (Σχήµα 4.4) ακολούθησε και συνεχίζει να 
ακολουθεί την ανάπτυξη των κυρίων συστηµάτων (αντλιών) υδροβολής. Ετσι, στα 
πρώτα χρόνια τα πιστόλια παρουσίαζαν αρκετά προβλήµατα, τα πιο βασικά από τα 
οποία ήταν: 

o Το µεγάλο βάρος και µήκος τους που τα έκαναν βαριά, δυσκίνητα και 
δύσκολο να χειρισθούν σε περιορισµένους χώρους και  

o Η µεγάλη δύναµη αντίδρασης στον χειριστή (“πρέσα”) που έκανε την εργασία 
ιδιαίτερα κουραστική. 
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Όµως, µε τη  πάροδο του χρόνου και µε τη εµπειρία που αποκτήθηκε στο µεταξύ, 

τα προβλήµατα αυτά έχουν πια λίγο πολύ εξαλειφθεί και έτσι σήµερα κυκλοφορεί 
στην αγορά µια µεγάλη ποικιλία πιστολιών κατάλληλων τόσο για γενικές, όσο και για 
εξειδικευµένες εφαρµογές. Στο επόµενο σχήµα φαίνονται τα βασικά µέρη ενός 
τυπικού πιστολιού υψηλής πίεσης.  

                  

 
 

 
1. Στήριξη σώµατος 
2. Χειρολαβή & σκανδάλη ασφαλείας 
3. Προσαρµογέας για τηλεχειρισµό 
4. Κέλυφος πίεσης. 
5. Σωλήνας ακροφυσίου (βέργα) 
6. ∆εύτερη λαβή 
7. Σύνδεσµος για µπεκ 
8. Aυτοπεριστρεφόµενη κεφαλή µπέκ (“κουκουνάρα”) 
9. Κεφαλή περιστρεφόµενη µε εξωτερική κίνηση από αέρα 
10. Περιστρεφόµενες κεφαλές µπεκ µε εξωτερική κίνηση 

                        Σχήµα 4.4: Τα βασικά µέρη ενός τυπικού πιστολιού υδροβολής. 
 
 
Κατηγορίες πιστολιών υδροβολής 

Τα πιστόλια διακρίνονται ανάλογα µε την πηγή της ενέργειας λειτουργίας της 
σκανδάλης και ελέγχου τους, σε: 
  

i. Μηχανικά: Τα µηχανικά πιστόλια είναι ο πιο συνηθισµένος τύπος πιστολιών 
υδροβολής. Η σκανδάλη τους λειτουργεί µε απευθείας µηχανικό τρόπο και 
λειτουργεί σαν µηχανικός διακόπτης on/off. 

ii. Ηλεκτροκίνητα: Τα απλά ηλεκτρονικά πιστόλια (Σχήµα 4.5) διαθέτουν µια 
ηλεκτρική επαφή (κοντρόλερ) των 24 V, ενώ τα ειδικά ηλεκτροκίνητα 
πιστόλια αντιεκρηκτικού τύπου διαθέτουν, για λόγους ασφαλείας, ειδικό 
αντιεκρηκτικό ηλεκτρικό διακόπτη. 
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                 Σχήµα 4.5: Ηλεκτροκίνητο πιστόλι για 2500 bar αντιεκρηκτικού τύπου( WOMA) 
 
 
iii. Πιστόλια µε πνευµατική κίνηση (αεροκίνητα) : Τα πιστόλια πνευµατικής 

(Σχήµα 4.6) κίνησης ενεργοποιούνται µέσω πεπιεσµένου αέρα, ο οποίος 
συνήθως παρέχεται από τον αεροσυµπιεστή της µονάδας υδροβολής. 

 
 

      
                              Σχήµα 4.6: Αεροκίνητο πιστόλι για 2500 bar (WOMA) 
              
 
 
4.8.2. Κεφαλές µπέκ 

Οι κεφαλές µπεκ (nozzle carriers) (Εικόνα 4.6) είναι τα εξαρτήµατα στα οποία 
βρίσκονται τοποθετηµένα τα µπεκ και χρησιµοποιούνται για να πετύχουν την 
κατάλληλη ταχύτητα και παροχή νερού και την κατάλληλη µορφή (pattern) του τζετ 
νερού. 
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                                               Εικόνα4.6: Κεφαλή µπεκ εταιρείας WOMA  

        
 

 Οι τύποι των κεφαλών µπορεί να είναι :  
 Μονού µπεκ (“βελόνι”, fan jet) 
 Πολλαπλών µπεκ, είτε σταθερών είτε περιστρεφόµενων. 

 
Οι περιστρεφόµενες κεφαλές µπορεί µε τη σειρά τους να είναι : 

 Αυτοπεριστρεφόµενες: Η περιστροφή τους επιτυγχάνεται µόνο µε τη δύναµη 
του ίδιου του νερού υψηλής πίεσης. 

 Αεροπεριστρεφόµενες: Η περιστροφή  τους επιτυγχάνεται από µικρό 
αεροκινητήρα που είναι προσαρµοσµένος πάνω στο πιστόλι. 

 Ηλεκτροπεριστρεφόµενες: Η περιστροφή τους επιτυγχάνεται από µικρό 
ηλεκτρικό κινητήρα που ειναι προσαρµοσµένος πάνω στο πιστόλι. 

 
Συνήθως, χρησιµοποιούνται οι αυτοπεριστρεφόµενες κεφαλές, καθώς προσθέτουν 
λιγότερο βάρος στο πιστόλι και δεν παρουσιάζουν προβλήµατα συντήρησης και 
βλαβών. 
 
4.8.3. Μπεκ 

 Τα µπέκ (nozzles) είναι τα εξαρτήµατα από τα οποία τελικά εξέρχεται το τζετ 
νερού υψηλής πίεσης που κατευθύνεται στην επιφάνεια. Τοποθετούνται στις κεφαλές 
των µπεκ που προαναφέραµε, έχουν διάφορα σχήµατα και µπορεί να είναι 
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα, καρβίδιο του βολφραµίου ή από τεχνητό 
ζαφείρι. 
 Η διάµετρος των µπεκ κυµαίνεται από 0,1 έως 1,1 mm, ανάλογα µε την 
κεφαλή και την εργασία για την οποία προορίζονται. Τα µπεκ φθείρονται µε τη 
χρήση, µε αποτέλεσµα η διάµετρός τους να αυξάνει και πρέπει να αντικαθίστανται 
όταν ξεπεράσουν τις ώρες λειτουργίας που ορίζονται από τον κατασκευαστή. 

 Όσο αυξάνει η διάµετρος του µπεκ, τόσο αυξάνει η δύναµη αντίδρασης στον 
υδροβολιστή και η κατανάλωση του νερού. Στα επόµενα σχήµατα δίνονται µερικοί 
ενδεικτικοί τύποι µπεκ (Εικόνα 4.7). 
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                                             Εικόνα 4.7: ∆ιάφοροι τύποι µπεκ 

 
 
4.9. Προδιαγραφές προετοιµασίας επιφανειών µε υδροβολή 
 
 Μέχρι σήµερα, δεν έχει εκδοθεί κάποιο διεθνές πρότυπο αντίστοιχο του ISO-
8501 για την ψηγµατοβολή, µε αποτέλεσµα κάθε εταιρεία ή χώρα να εφαρµόζει τις 
δικές της προδιαγραφές. Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντικό µειονέκτηµα για την 
ανάπτυξη της υδροβολής, καθώς δεν υπάρχει µια κοινή γλώσσα συνεννόησης µεταξύ 
των διαφόρων µερών. 
 Η πλέον αναλυτική εθνική προδιαγραφή σήµερα είναι αυτή των ΗΠΑ (NACE 
5/SSPC-SP12) και είναι αυτή που ακολουθεί ανεπίσηµα η αγορά στις περισσότερες 
χώρες. Η ανάπτυξη των προδιαγραφών πρώτα στις ΗΠΑ είναι φυσιολογική, αν 
κανείς σκεφθεί ότι είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη στη χρήση της µεθόδου 
παγκοσµίως, λόγω της πολύ αυστηρής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 Προδιαγραφές (stantards) υδροβολής αναπτύχθηκαν επίσης από ορισµένες 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες βαφών πλοίων, για να υποστηρίξουν τα νέα προϊόντα 
τους που εφαρµόζονται σε υδροβολισµένες επιφάνειες και να καλύψουν το κενό των 
διεθνών προδιαγραφών. 
 Οι δυο πλέον χρησιµοποιούµενες διεθνώς είναι αυτές της εταιρείας Hempel’s 
Marine Paints (∆ανία), η οποία στην πραγµατικότητα ακολουθεί την αµερικάνικη 
προδιαγραφή και την συµπληρώνει µε τις πρότυπες φωτογραφίες και την εκτίµηση 
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της άµεσης οξείδωσης και της εταιρείας International Protective Coatings (Μ. 
Βρετανία). 
  Ακολούθως παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας (Πίνακας 4.1) µε όλες 
τις διαθέσιµες προδιαγραφές υδροβολής HP και UHP διεθνώς. 

 
                   Πίνακας 4.1: ∆ιαθέσιµες προδιαγραφές υδροβολής ΥΠ και ΥΥΠ διεθνώς. 
 
 
4.10. Προδιαγραφή NACE 5/SSPC-SP12 
 
 Η αµερικάνικη προδιαγραφή, η οποία είναι  µέχρι σήµερα και η µόνη επίσηµη 
διεθνής προδιαγραφή υδροβολής, αναπτύχθηκε και εκδόθηκε το 1995, από κοινού 
από την  N.A.C.E. (National Association of Corrosion Engineers- Εθνικός 
Οργανισµός Μηχανικών ∆ιάβρωσης ) και το S.S.P.C (Society for Protective Coatings 
– Εταιρεία για τα Προστατευτικά Χρώµατα). 
 Η προδιαγραφή καθορίζει δύο παραµέτρους για τον χαρακτηρισµό του 
καθαρισµού µιας επιφάνειας µε υδροβολή HP και UHP: οπτικούς και µη οπτικούς 
βαθµούς καθαρισµού. ∆εν περιλαµβάνει εκτίµηση της άµεσης οξείδωσης, ενώ 
αναφέρει επίσης ότι, αν και αφορά πιέσεις νερού µέχρι 2500 bar, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για µεγαλύτερες πιέσεις καθώς αναπτύσσεται η τεχνολογία και ο 
εξοπλισµός. 
 Η προδιαγραφή είναι µόνο γραπτή, δεν περιλαµβάνει δηλαδή πρότυπες 
φωτογραφίες. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σύντοµα από αντίστοιχο οπτικό πρότυπο το 
οποίο  βρίσκεται σήµερα υπο ανάπτυξη από το SSPC. 
 ∆ιακρίνονται τέσσερις (4) βαθµοί καθαρισµού, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από 
τον κωδικό WJ (Water Jetting) και έναν αύξοντα αριθµό (1 εως 4), από τον καλύτερο 
προς τον χειρότερο βαθµό καθαρισµού, δηλαδή ο WJ-1 είναι ο καλύτερος και ο WJ-4 
ο χειρότερος βαθµός καθαρισµού. 
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 Οι τέσσερις βαθµοί προετοιµασίας της επιφάνειας (ποιότητες καθαρισµού), 
είναι οι ακόλουθοι: 
 

 WJ-1: Οµοιόµορφη αποµάκρυνση όλων των παλιών ορατών προϊόντων 
οξείδωσης, της καλαµίνας και των χρωµάτων. ∆ηµιουργία οµοιόµορφης 
µεταλλικής θαµπής εµφάνισης. 

 WJ-2: Πολύ επιµεληµένος καθαρισµός, µέχρις ότου να αποµακρυνθούν όλα 
τα ορατά υπολείµµατα τουλάχιστον από το 95% της επιφάνειας, ενώ στο 
υπόλοιπο 5% υπάρχουν τυχαία διασκορπισµένα υπολείµµατα από σκουριές, 
χρώµατα και ξένα σώµατα. ∆ηµιουργία οµοιόµορφης µεταλλικής θαµπής 
εµφάνισης. 

 WJ-3: Επιµεληµένος καθαρισµός, µέχρις ότου να αποµακρυνθούν όλα τα 
ορατά υπολείµµατα (εκτός της καλαµίνας) τουλάχιστον από τα 2/3 της 
επιφάνειας και στο υπόλοιπο 1/3 υπάρχουν τυχαία διασκορπισµένα 
υπολείµµατα από σκουριές, χρώµατα και ξένα σώµατα. ∆ηµιουργία 
οµοιόµορφης µεταλλικής θαµπής εµφάνισης. 

 WJ-4: Οµοιόµορφη αποµάκρυνση της αποκολληµένης καλαµίνας, των 
αποκολληµένων σκουριών και χρωµάτων. 

 
∆ιευκρινίσεις προτύπου: 
 

 Οι επιφάνειες που καθαρίζονται µε υδροβολή υψηλής και υπερυψηλής πίεσης 
δεν παρουσιάζουν τη γυαλιστερή απόχρωση των ψηγµατοβολισµένων 
επιφανειών. Η θαµπή απόχρωση αµέσως µετά την υδροβολή µετατρέπεται 
γρήγορα σε κιτρινωπή, εκτός αν χρησιµοποιηθούν αναστολείς οξείδωσης ή 
µέτρα ελέγχου των ατµοσφαιρικών συνθηκών. 

 Η υδροβολή µε πιέσεις πάνω από 2500 bar (35000 psi) µπορεί να 
αποµακρύνει τη  µαύρη καλαµίνα, όµως το αν αυτό συµφέρει οικονοµικά 
εξαρτάται από την ταχύτητα καθαρισµού ανάλογα µε την περίπτωση. 

 Η εµπειρία και σε πολλές περιπτώσεις η προετοιµασία µιας περιοχής για 
δείγµα, καθορίζουν την επιτυχία ενός συγκεκριµένου βαθµού καθαρισµού µε 
υδροβολή HP ή UHP στο να αποµακρύνει τα στρώµατα βαφής, την καλαµίνα 
ή άλλα σφικτά κολληµένα ξένα σώµατα από τη επιφάνεια. 

 
Μη-οπτικοί βαθµοί καθαρισµού (χηµικοί καθαρότητα) 

 SC-1: Επιφάνεια απαλλαγµένη από όλες τις ανιχνεύσιµες µολυσµατικές 
ουσίες (άλατα), µε χρήση του διαθέσιµου εξοπλισµού µετρήσεων πεδίου, του 
οποίου η ευαισθησίας πλησιάζει τον εργαστηριακό εξοπλισµό. Οι 
µολυσµατικές ουσίες είναι τα χλωριόντα, τα διαλυτά άλατα σιδήρου και τα 
θειικά ιόντα. 

 SC-2: Επιφάνεια µε λιγότερο από 7 µg/cm2 χλωριόντα, λιγότερα από 10 
µg/cm2 διαλυτά ιόντα σιδήρου, ή/και λιγότερα από 17 µg/cm2  θειικά ιόντα, 
όπως µετρούνται µε ανάλυση πεδίου ή εργαστηρίου, µε χρήση αξιόπιστου, 
επαναλήψιµου εξοπλισµού µετρήσεων. 

 SC-3: Επιφάνεια µε λιγότερο από 50 µg/cm2 χλωριόντα και θειικά ιόντα, όπως 
µετρούνται µε ανάλυση πεδίου ή εργαστηρίου, µε χρήση αξιόπιστου, 
επαναλήψιµου εξοπλισµού µετρήσεων. 
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4.11. Νέες τάσεις στο εµπόριο χρωµάτων 
 
 Η ταχεία ανάπτυξη της υδροβολής, η οποία εφαρµόζεται πια σε πολλά 
ναυπηγεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ ως κύρια µέθοδος καθαρισµού και 
προετοιµασίας των µεταλλικών επιφανειών, έκανε εντονότερο το πρόβληµα της 
άµεσης οξείδωσης. Μετά την υδροβολή η χαλύβδινη επιφάνεια είναι υγρή και ζεστή 
λόγω της θερµότητας που παράγεται από την κινητική ενέργεια του νερού που 
χτυπάει την επιφάνεια. Στο διάστηµα που παρέρχεται µεταξύ του καθαρισµού της 
επιφάνειας και της διαδικασίας βαφής και µε τη βοήθεια των παραπάνω ευνοϊκών 
συνθηκών, σχεδόν πάντα λαµβάνει χώρα η άµεση οξείδωση του ακάλυπτου χάλυβα 
(Kronborg, 1999). Το φαινόµενο αρχίζει από ένα καφε-κίτρινο στρώµα καλά 
προσφυόµενο στην επιφάνεια και καταλήγει σε ένα έντονο καφέ-κόκκινο στρώµα. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε τις εταιρείες χρωµάτων σε έντονη ερευνητική δραστηριότητα 
προκειµένου να βρεθούν κατάλληλα χρώµατα που θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν σε µια οξειδωµένη επιφάνεια. Για να υποστηρίξουν τα νέα 
προϊόντα τους στο χώρο των υδροβολών, οι µεγάλες εταιρείες χρωµάτων ανέπτυξαν 
και εφάρµοσαν δικά τους πρότυπα. Η πλέον αναλυτική και χρησιµοποιούµενη 
διεθνώς προδιαγραφή είναι αυτή της εταιρείας Hempel’s Coatings.  
 
 
4.12. Προδιαγραφή της Hempel’s (∆ανία)  
 
Οπτικοί βαθµοί καθαρισµού 
 Η προδιαγραφή της εταιρείας χρωµάτων Hempel’s Marine PaintsLtd  
χρησιµοποιεί τους τέσσερις οπτικούς βαθµούς καθαρισµού (WJ-4 εως WJ-1), όπως 
αυτοί ορίζονται από την προδιαγραφή NACE/SSPC για συστήµατα παλαιών 
χρωµάτων, ασταρωµένες επιφάνειες µε shopprimer και σκουριασµένο χάλυβα. 
 Επιπλέον, καθορίζει τρεις βαθµούς άµεσης οξείδωσης, ενώ παρέχει και 
πρότυπες φωτογραφίες για την οπτική εκτίµηση των υδροβολισµένων επιφανειών, µε 
βάση αυτά που περιγράφηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 
 
Βαθµοί άµεσης οξείδωσης 

 FR-1: Επιφάνεια η οποία µετά τον καθαρισµό έχει οξειδωθεί ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα κίτρινο-καφέ στρώµα, αλλά σε τέτοια µικρή ποσότητα που 
η αρχική κατάσταση της επιφάνειας µπορεί ακόµη να φανεί. Η οξείδωση 
µπορεί να κατανέµεται οµοιόµορφα ή να παρουσιάζει διασπορά πάνω στην 
επιφάνεια. Επιπλέον, το στρώµα οξείδωσης προσφύεται πολύ καλά και δεν 
αποµακρύνεται ώστε να αφήσει σηµάδια στο χέρι, αν σκουπιστεί µε µικρή 
πίεση.  

 FR-2: Επιφάνεια η οποία µετά τον καθαρισµό έχει οξειδωθεί ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα κόκκινο-καφέ στρώµα σε τέτοια ποσότητα που κρύβει την 
αρχική κατάσταση της επιφάνειας. Η οξείδωση µπορεί να είναι οµοιόµορφα 
κατανεµηµένη ή διασκορπισµένη στην επιφάνεια. Επιπλέον, είναι αρκετά 
καλά συγκρατηµένη (προσφυόµενη), ώστε αν σύρουµε το χέρι µας µε απαλή 
πίεση πάνω στην επιφάνεια, µόνο πολύ µικρές ποσότητες βγαίνουν και 
αφήνουν ίχνη. 

 FR-3: Επιφάνεια η οποία έχει οξειδωθεί ώστε να δηµιουργηθεί ένα βαρύ 
κόκκινο-καφέ στρώµα που καλύπτει τελείως την αρχική κατάσταση της 
επιφάνειας. Η οξείδωση µπορεί να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη ή 
διασκορπισµένη στην επιφάνεια. Επιπλέον, είναι χαλαρά συγκρατηµένη, ώστε 
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αν σύρουµε το χέρι µας µε απαλή πίεση πάνω στην επιφάνεια, η οξείδωση 
βγαίνει εύκολα και αφήνει σηµαντικά ίχνη. 

 
Η επιλογή του συστήµατος των προστατευτικών επιστρώσεων γίνεται, σύµφωνα 
µε την προδιαγραφή, συναρτήσει των παρακάτω παραγόντων: 
 

• Βαθµός καθαρισµού. 
• Βαθµός άµεσης οξείδωσης. 
• ∆ιαβρωσιµότητα του περιβάλλοντος που εκτίθεται η καθαρισµένη 

επιφάνεια. 
 
 
4.13. Πλεονεκτήµατα και προβλήµατα της υδροβολής 
 Τα δύο βασικά µειονεκτήµατα µέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν η αδυναµία 
επίτευξης ποιότητας καθαρισµού, αντίστοιχου της Sa 2 ½  της ψηγµατοβολής και η 
χαµηλή παραγωγικότητα. Σήµερα, όµως, µε την αύξηση των πιέσεων και την πρόοδο 
της τεχνολογίας, τα προβλήµατα αυτά έχουν πάψει σχεδόν να ισχύουν (Kuljian et al, 
1999;Carlos da Maia, 2000). Έτσι η κατάσταση για την υδροβολή ΥΠ και ΥΥΠ έχει 
σήµερα ως εξής : 
 
Παραγωγικά και ποιοτικά πλεονεκτήµατα. 

 Η ποιότητα καθαρισµού µπορεί να φτάσει, σε αρκετές περιπτώσεις, το 
αντίστοιχο της Sa 2 ½ της ψηγµατοβολής, καθώς οι πιέσεις νερού κατά την 
υδροβολή ΥΥΠ αγγίζουν σήµερα τα 4000 bar. 

 Χάρη στις πολύ υψηλές πιέσεις νερού, η παραγωγικότητα (ταχύτητα 
καθαρισµού) έχει αυξηθεί σηµαντικά, φτάνοντας κατά µέσο όρο τα 80-85% 
της παραγωγικότητας της ψηγµατοβολής. Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις 
αφαίρεσης βαφών, έχουν µετρηθεί ταχύτητες καθαρισµού ελαφρώς 
µεγαλύτερες από την ψηγµατοβολή. 

 Η υδροβολή είναι πολύ πιο αποτελεσµατική από την ψηγµατοβολή ή τις άλλες 
µεθόδους προετοιµασίας στην αποµάκρυνση των κρυσταλλικών αλάτων, των 
λαδιών, των γράσων, χηµικών υπολειµµάτων, κελιών διάβρωσης και άλλων 
υλικών από την επιφάνεια, πετυχαίνοντας έτσι τον µέγιστο βαθµό 
καθαρότητας. 

 Η πλήρης απουσία σκόνης, η οποία δυσκολεύει την ορατότητα του χειριστή 
στην περίπτωση της ψηγµατοβολής, βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και 
εποµένως αυξάνει την παραγωγικότητα του υδροβολιστή. 

 Η υδροβολή δεν είναι “θερµή εργασία” και εποµένως δεν παρουσιάζει 
κίνδυνο δηµιουργίας σπινθήρα.  

 ∆ίνει τη δυνατότητα για παράλληλη εκτέλεση πολλών εργασιών και άρα 
µειώνει τους νεκρούς χρόνους ανάµεσα στις διάφορες εργασίες, µε προφανή 
θετικά αποτελέσµατα για το συνολικό κόστος παραγωγής. 

 Ελαχιστοποιεί τα παραγόµενα απόβλητα, που σηµαίνει µείωση του κόστους 
που αφορά στη συλλογή, διαχωρισµό, µεταφορά και αποθήκευση των 
αποβλήτων. 

 Το συνολικό κόστος καθαρισµού µε υδροβολή αποδεικνύεται συχνά 
χαµηλότερο του αντίστοιχου της ψηγµατοβολής, αν κανείς λάβει υπόψη το 
κόστος αγοράς, µεταφοράς, αποθήκευσης και στη συνέχεια συλλογής, 
µεταφοράς και απόρριψης του αποξεστικού, καθώς και το περιβαλλοντικό 
κόστος, στην  περίπτωση της ψηγµατοβολής. 
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 Οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής βαφών πλοίων (π.χ. Hempel’s International 
Jotun, Sigma, κ.λπ.) , όχι µόνο έχουν αποδεχθεί πλήρως την υδροβολή, αλλά 
επενδύουν σηµαντικά στην ανάπτυξη νέων προϊόντων για εφαρµογή σε 
υδροβολισµένες επιφάνειες. Απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι οι 
µεγαλύτερες εταιρείες χρωµάτων (Hempel’s International, Jotun) έχουν 
αναπτύξει οι ίδιες δικές τους προδιαγραφές καθαρισµού µε υδροβολή, µε 
σκοπό να υποστηρίξουν τα νέα προϊόντα τους που εφαρµόζονται σε τέτοιες 
επιφάνειες. 

 
Περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα. 

 Η απουσία αποξεστικού υλικού, που σηµαίνει µηδενισµό της όχλησης του 
περιβάλλοντος, των εργαζοµένων, αλλά και των κατοίκων των περιοχών 
κοντά σε ένα ναυπηγείο, από τη σκόνη. 

 Για τον ίδιο λόγο, το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται µε την απόρριψη µεγάλων 
ποσοτήτων χρησιµοποιούµενων ψηγµάτων, όπως στην περίπτωση της 
ψηγµατοβολής. 

 Το νερό είναι ένα καθαρό φυσικό µέσο και οι ποσότητες νερού που 
χρησιµοποιούνται στην υδροβολή µπορούν να φιλτραριστούν και να 
καθαριστούν πριν ανακυκλωθούν ή απορριφθούν, έτσι ώστε το περιβάλλον να 
µην επιβαρύνεται καθόλου µε ρύπανση από υγρά απόβλητα. 

 Οφέλη για την ανθρώπινη υγεία: Η υγεία των χειριστών αλλά και των 
υπολοίπων εργαζοµένων που έρχονται σε επαφή µε την υδροβολή, δεν 
κινδυνεύει  από προβλήµατα υγείας που µπορεί να εµφανιστούν στην 
ψηγµατοβολή. Για τον ίδιο λόγο, δεν επιβάλλεται η χρήση 
αεροτροφοδοτούµενου αναπνευστικού κράνους. 

 
Προβλήµατα. 
 Παρά τα εντυπωσιακά βήµατα ανάπτυξης της υδροβολή ΥΠ και ΥΥΠ που 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, θα ήταν υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι όλα τα 
προβλήµατα έχουν λυθεί και δεν υπάρχουν σήµερα δυσκολίες. Αυτό όµως είναι 
µάλλον φυσιολογικό αν σκεφθεί κανείς ότι η υδροβολή στα ναυπηγεία έχει ιστορία 
µιας δεκαετίας περίπου, ενώ οι ανταγωνιστικές της µέθοδοι τρεις ή τέσσερις 
δεκαετίες. 
 Οι κυριότερες δυσκολίες που παραµένουν µέχρι σήµερα για την ανάπτυξη της 
υδροβολής συνοψίζονται στα εξής :  
 

 Υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης για τον εξοπλισµό και αυξηµένα κόστη 
συντήρησης των συστηµάτων και αντικατάστασης των εξαρτηµάτων. 

 Υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας 
 Απαίτηση για µεγάλες ποσότητες φρέσκου νερού υψηλής ποιότητας 
 ∆υσκολίες εφαρµογής σε ορισµένες δύσκολές περιοχές σε εργασία σε 
εσωτερικούς χώρους 

 Συχνές δυσκολίες ορατότητας του υδροβολιστή σε τέτοιες εργασίες, λόγω της 
ανάπτυξης νέφους υδρατµών 

 Αδυναµία συστηµατικής εκπαίδευσης των υδροβολιστών που οδηγεί σε 
άγνοια για τα πλεονεκτήµατα και τις πρακτικές τεχνικές εργασίας, οι οποίες 
διαφέρουν σηµαντικά από τις παραδοσιακές τεχνικές της ψηγµατοβολής. Το 
γεγονός αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσµα την επιφυλακτικότητα και την  
καχυποψία των χειριστών απέναντι στη νέα τεχνολογία της υδροβολής. Για 
παράδειγµα, ενώ στην ψηγµατοβολή η απόσταση του µπεκ από την επιφάνεια 
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πρέπει να είναι 20-40 cm, στην υδροβολή, µε χρήση περιστρεφόµενης 
κεφαλής µπεκ, η αντίστοιχη απόσταση πρέπει να είναι µόλις 10 mm, γιατί η 
πίεση πέφτει πολύ απότοµα µετά την  έξοδό του από το µπεκ. 

 Επιτάχυνση της άµεσης οξείδωσης λίγα λεπτά µετά την υδροβολή και 
εποµένως ανάγκη για φρεσκάρισµα της επιφάνειας πριν από τη βαφή. 

 Απουσία µιας κοινής διεθνούς προδιαγραφής, αντίστοιχης µε εκείνης για την 
ψηγµατοβολή. 

 Τέλος, υπάρχει ακόµη σήµερα κάποια δυσκολία αποδοχής της υδροβολής από 
µερίδα πλοιοκτητών. Όµως και οι δισταγµοί  αυτοί µειώνονται όλο και 
περισσότερο µε την πάροδο του χρόνου, καθώς οι πλοιοκτήτες 
αντιλαµβάνονται κάποια  ποιοτικά αποτελέσµατα της υδροβολής, ενώ 
ταυτόχρονα πιέζονται από τη γενική κατεύθυνση των συνθηκών της αγοράς 
(νοµοθεσία, νηογνώµονες, εταιρείες χρωµάτων, κόστος). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
5.1. Πρόλογος 
 
 Το πρόβληµα  των εργατικών ατυχηµάτων στις ναυπηγοεπισκευαστικές  
εργασίες είναι πολύ µεγάλο. Πολύ συχνά γίνονται γνωστά ατυχήµατα που 
συµβαίνουν στα ελληνικά ναυπηγεία και που συνήθως κοστίζουν  ακόµα και τη ζωή 
των εργαζοµένων. Το µέγεθος του προβλήµατος δε δίνεται τόσο από τη συχνότητα 
των ατυχηµάτων όσο από την σοβαρότητά τους. Η Ελλάδα, σε σχέση µε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο όσον αφορά στη συχνότητα των 
ατυχηµάτων, αλλά και των ατυχηµάτων µε σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζοµένους. 
 Ωστόσο, ακόµα και αν ένα ατύχηµα δεν  είναι θανατηφόρο, µπορεί να είναι 
τόσο σοβαρό που οι συνέπειες στην προσωπική ζωή αλλά και την επαγγελµατική 
δραστηριότητα των εργαζοµένων να είναι µεγάλες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
ένα ατύχηµα µπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία, ανικανότητα ή και φόβο για εργασία, 
παράγοντες που δηµιουργούν έντονα ψυχολογικά, οικονοµικά, και κοινωνικά 
προβλήµατα στον εργαζόµενο. Από την άλλη η επιχείρηση καλείται να αντιµετωπίσει 
κυρώσεις οικονοµικές από τις χαµένες εργατοώρες, την κάλυψη των νοσηλειών του 
εργαζοµένου και την επανεκπαίδευση νέου αντικαταστάτη. Το σηµαντικότερο, όµως, 
είναι οι κυρώσεις  που θα κληθεί να αντιµετωπίσει, ειδικότερα αν η αιτία του 
δυσάρεστου ατυχήµατος οφείλεται σε έλλειψη µέτρων από πλευράς  εργοδοσίας. 
 Οι παραπάνω αρνητικές συνέπειες δεν είναι αποτέλεσµα µόνο ενός 
ατυχήµατος που µπορεί να οφείλεται σε ένα τυχαίο συµβάν, όπως για παράδειγµα 
πτώση, ή έναν τραυµατισµό, αλλά να επεκτείνεται και στις συνέπειες εκδήλωσης 
ασθενειών σε έναν ή σε οµάδες εργαζοµένων, που οφείλονται σε αιτίες 
επαγγελµατικού περιβάλλοντος ή της φύσης της εργασίας τους. Προς την κατεύθυνση 
της πρόληψης ασθενειών, που οφείλονται στο εργασιακό περιβάλλον, έχει πλέον 
στραφεί το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται µε τη µελέτη των συνθηκών εργασίας, από 
τη στιγµή της συνειδητοποίησης ότι η επαγγελµατική ενασχόληση του ανθρώπου 
είναι στενά συνδεδεµένη µε καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία. Εργατικά 
ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες, είναι δύο έννοιες που στην ουσία θα πρέπει 
να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι, η µελέτη του τοµέα της Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας και, στη συνέχεια η πρόληψη είναι ένα κεφαλαιώδες και 
επείγον καθήκον. 
 
 
5.2. Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων 
 
 Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων σε ένα 
εργασιακό περιβάλλον αποτελεί µια µεγάλη ευθύνη. Μερίδιο στην ευθύνη αυτή 
έχουν: 
 

• Η πολιτεία, για τη θέσπιση του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου και τη 
σωστή λειτουργία των αρµόδιων οργάνων ελέγχου. 

• Οι εργοδότες, στην ουσιαστική τήρηση των υποχρεώσεών τους, όπως 
ορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία. 

• Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, στο να µπορέσουν να αντιληφθούν τις πραγµατικές 
διαστάσεις του προβλήµατος και να το αντιµετωπίσουν µε σοβαρότητα και 
ευαισθησία προς δικό τους όφελος. 
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 Σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, ως εργατικό ατύχηµα ορίζεται το 
εξωγενούς επίδρασης βίαιο συµβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόµενο ανικανότητα 
για εργασία, ενώ επαγγελµατική ασθένεια χαρακτηρίζεται η νοσηρή κατάσταση για 
τον οργανισµό του εργαζοµένου, που οφείλεται σε βλαβερή επίδραση της 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
 Το πρόβληµα της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία έχει επιπτώσεις: 

• Στον ίδιο τον εργαζόµενο 
• Στην επιχείρηση 
• Στο κράτος 
• Στην κοινωνία 

 
 Είναι φανερό πως για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του 
προβλήµατος  απαιτείται προσπάθεια από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη : 

• Τους εργαζοµένους 
• Τα στελέχη υγείας και ασφάλειας της εργασίας 
• Τα στελέχη παραγωγής 
• Τους εργοδότες 
• Τους σχεδιαστές και µελετητές µηχανικούς 
• Το κράτος 

 
 Πιο συγκεκριµένα, η αποτελεσµατική οργάνωση της πρόληψης των 
ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθενειών στο εργασιακό περιβάλλον 
µπορούµε να πούµε ότι βασίζεται : 

• Στις γνώσεις και εκτιµήσεις ειδικών, δηλαδή στη δουλειά του τεχνικού 
ασφαλείας και του ιατρού εργασίας 

• Στην υποχρέωση και ευαισθησία του εργοδότη 
• Στην ενηµέρωση και τη συµµετοχή των εργαζοµένων και των αντιπροσώπων 

τους 
 
 
5.3. Υγιεινή και ασφάλεια στην ψηγµατοβολή 
 
 Εκείνο που επιδιώκεται, παράλληλα µε την ποιότητα και την αποδοτικότητα 
της ψηγµατοβολής, είναι η υγιεινή των εργαζοµένων. Η προσωπική ασφάλεια των 
εργαζοµένων θα πρέπει να έχει πρωταρχική προτεραιότητα στην εργασία της 
ψηγµατοβολής. Επιβάλλεται να λαµβάνονται και να τηρούνται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα ασφάλειας και να εφαρµόζονται οι αντίστοιχοι  κανόνες, αποτρέποντας έτσι 
δυσάρεστες συνέπειες από τους πολλούς κινδύνους που εγκυµονεί το περιβάλλον της 
ψηγµατοβολής.  
 Η προστασία του σώµατος µε την κατάλληλη στολή και του κεφαλιού µε 
κατάλληλο κράνος και γυαλιά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια του 
εργαζοµένου. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι πιέσεις είναι αρκετά υψηλές και ο 
κίνδυνος είναι αρκετά αυξηµένος, λόγω των µηχανηµάτων και των εργαλείων που 
συνδέονται άµεσα µε το χειριστή της ψηγµατοβολής. Το κράνος µε την παροχή αέρα 
για την αναπνοή, η χρήση φίλτρων, τα γάντια, η ζώνη ασφαλείας, τα παπούτσια και η 
στολή προστασίας είναι απαραίτητα για την προσωπική ασφάλεια των εργαζοµένων. 
 Τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται κατά την ψηγµατοβολή 
αφορούν τόσο τις συσκευές όσο και τη χρήση τους, στις συνθήκες του χώρου 
εργασίας, καθώς και στα ατοµικά µέσα προστασίας (INE, 2000). Αναλυτικότερα  :  
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 Συσκευές: πρέπει να είναι καλά συντηρηµένες και σε καλή κατάσταση, χωρίς 
συσσωρευµένη πίεση ώστε να είναι ασφαλείς. 

 Σωλήνες ψηγµατοβολής: πρέπει να αντέχουν στην πίεση και τις τριβές και να 
συντηρούνται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι φθορές. 

 Κράνος: πρέπει να προσφέρει άνεση, προστασία και ασφάλεια, ορατότητα και 
να επιτρέπει στον χειριστή να αναπνέει µέσω του προσαρτηµένου λάστιχου 
αέρος στο πίσω µέρος του κράνους. Η τροφοδοσία του µε καθαρό αέρα δεν 
πρέπει να είναι µικρότερη από 0.17 m3/min, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος 
διείσδυσης σωµατιδίων των ψηγµάτων στο εσωτερικό της στολής. 

 Φίλτρα καθαρισµού αέρα: τα φίλτρα µειώνουν τους ρύπους στον αναπνεύσιµο 
αέρα (κατακάθια, υδρατµούς, αναθυµιάσεων λαδιού, δηλητηριωδών αερίων 
που είναι δυνατόν να παραχθούν από τον αεροσυµπιεστή όπως µονοξείδιο και 
διοξείδιο του άνθρακα, αλδεϋδες, οξείδια του θείου και του αζώτου) και 
επιβάλλεται να είναι καλά συντηρηµένα, εφοδιασµένα µε υλικά 
φιλτραρίσµατος, ρυθµιστή πίεσης, µετρητή και βαλβίδα ανακούφισης. 

 ∆ιακόπτης ασφαλείας: δίνεται η δυνατότητα στον χειριστή να ξεκινά και να 
σταµατά την ψηγµατοβολή κατά βούληση, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε 
περίπτωση ανάγκης, αυτόµατα να διακόπτει την εργασία. Ο διακόπτης θα 
πρέπει να κλείνει αυτόµατα όταν ο χειριστής για οποιοδήποτε λόγο χάσει τον 
έλεγχο του ακροφυσίου. 

 Φόρµες-γάντια-παπούτσια: εξασφαλίζουν και συµπληρώνουν τον ατοµικό 
εξοπλισµό εργασίας του ψηγµατοβολιστή. 

 Ζώνη ασφαλείας: επειδή οι εργαζόµενοι συνήθως εργάζονται σε ύψη και 
πολλές φορές σε ικριώµατα, θα πρέπει να χρησιµοποιείται ζώνη ασφαλείας, 
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος από πτώση. 

 
 Εκτός από τη χρησιµοποίηση των ατοµικών µέτρων προστασίας, οι 
εργαζόµενοι στην ψηµατοβολή πρέπει να λαµβάνουν επιπρόσθετα µέτρα, τόσο στη 
χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων και εργαλείων, όσο και στις συνθήκες του χώρου 
εργασίας :  
 

•  Οι εργαζόµενοι πρέπει πρώτα από όλα να κάνουν τη σωστή εγκατάσταση του 
εξοπλισµού, να τον λειτουργούν σωστά, να τον ελέγχουν και να κάνουν τη 
σωστή συντήρησή του. Οι σωλήνες µεταφοράς αέρος και οι σωλήνες 
ψηγµατοβολής πρέπει να ελέγχονται συνεχώς και επιπλέον να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στους συνδέσµους τους. ∆εν πρέπει να ξεχνιέται ότι 
υπάρχει ροή αέρα και αποξεστικού µαζί, σε αρκετά υψηλή πίεση. 
Αποσύνδεση κάποιου σωλήνα, ή τεµαχισµός του κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του µπορεί να προξενήσει ανθρώπινο τραυµατισµό. Επίσης, ο 
σωλήνας ψηγµατοβολής πρέπει να είναι γειωµένος καθ’όλο το µήκος του 
ώστε να αποφευχθεί η έκρηξη από τον δηµιουργούµενο στατικό ηλεκτρισµό. 
Το πρόβληµα αποφεύγεται αν ο σωλήνας είναι από ελαστικό. 

•  Ο περιβάλλων χώρος της ψηγµατοβολής είναι αρκετά επιβαρηµένος µε 
αιωρούµενα σωµατίδια σκόνης που περιέχουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο 
ουσίες. Επιβάλλεται, εποµένως, η χρήση φίλτρων σκόνης σε όλους τους 
εργαζοµένους. Η χρήση, επίσης, γυαλιών για προστασία των µατιών, 
προστατεύει από τους κόκκους του αποξεστικού υλικού που εκτοξεύονται µε 
πολύ µεγάλες ταχύτητες. Προϋπόθεση φυσικά είναι η παροχή των µέσων 
προστασίας από τον εργοδότη. 
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•  Ειδικά µέτρα (γυαλιά, κράνος, φίλτρο σκόνης) πρέπει να χρησιµοποιεί και ο 
χειριστής δοχείων πίεσης (αµµουδιεριστής), ο οποίος τις περισσότερες φορές 
βρίσκεται πολύ κοντά στο σηµείο εκτέλεσης της ψηγµατοβολής. Επιπρόσθετα  
ο χειριστής του δοχείου ψηγµατοβολής πρέπει να κάνει αποσυµπίεση της 
αµµουδιέρας, όταν αυτό απαιτείται. 

• Σε περίπτωση που η ψηγµατοβολή εκτελείται σε κλειστό χώρο, όπου υπάρχει 
αρκετά µεγάλη δυσκολία στην ορατότητα λόγω της σκόνης, πρέπει να υπάρχει 
αρκετός φωτισµός, ιδιαίτερα όταν οι εργαζόµενοι εργάζονται σε ικριώµατα. 

• Τέλος, η εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τη σωστή ενηµέρωση, κάθε 
εργαζόµενου είναι το βασικό εφόδιο στην εργασία του ώστε να εργάζεται µε 
ασφάλεια. Η εξοικείωση µε την εργασία, η πρακτική, η υπευθυνότητα αλλά 
και η γνώση των κινδύνων για την  υγεία απαιτεί σωστή εκπαίδευση, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτικότητα, ποιότητα και ασφάλεια της εργασίας. 

 
 Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 70/1990, για την Υγιεινή και Ασφάλεια 
των Εργαζοµένων σε Ναυπηγικές και Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες και 
ειδικότερα στο Κεφάλαιο Γ΄ περί µέσων ατοµικής προστασίας, τα άρθρα 63 και 64 
αναφέρουν τα εξής :  
 
Άρθρο 63 
Γενικές προβλέψεις 
  Σε περίπτωση που οι κίνδυνοι σε βάρος της ασφάλειας και υγείας των 
εργαζoµένων δεν αποφεύγονται ή δεν περιορίζονται επαρκώς µε τεχνικά µέσα 
συλλογικής προστασίας ή µέτρα, µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας, 
πρέπει οι εργαζόµενοι να εφοδιάζονται µε µέσα ατοµικής προστασίας. 
Τα µέσα ατοµικής προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη “εργολάβο ή 
υπεργολάβo” οι οποίοι επιβλέπουν τη χρήση τους, εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία 
τους, την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση. Πρέπει επίσης να 
πληρούν τα εξής: 
α . Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνουν. 
β . Να είναι προσαρµοσµένα ή προσαρµόσιµα σε κάθε εργαζόµενο. 
γ . Να ανταποκρίνονται στις εργονοµικές απαιτήσεις και τις συνθήκες του χώρου 
εργασίας. 
δ . Να είναι συµβατά και να διατηρούν την αποτελεσµατικότητά τους απέναντι σε 
κάθε κίνδυνο σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα µε άλλα µέσα 
ατοµικής προστασίας για την αντιµετώπιση πολλαπλών κινδύνων. 
 
 Οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν τα µέσα ατοµικής προστασίας, να κάνουν 
σωστή χρήση και να φροντίζουν για την καλή κατάσταση του ατοµικού τους 
εξοπλισµού. Η διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά 
τον εξοπλισµό καθορίζεται από τη σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα της 
έκθεσης στον κίνδυνο και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας του κάθε 
εργαζόµενου. 
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Άρθρο 64 
Ειδικές προβλέψεις 
1. Προστασία κεφαλής: 
 Όλοι οι εργαζόµενοι σε πλοία “ανεξάρτητα από το είδος της εργασίας που 
εκτελούν”, πλωτές ή µη δεξαµενές, κλίνες ναυπήγησης, χώρους προκατασκευής 
τµηµάτων σκαφών, ελασµατουργεία και συνεργεία σφυρηλάτησης, εργασίες 
συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης ικριωµάτων, επάνω, κάτω ή κοντά σε 
ικριώµατα και θέσεις εργασίας σε µεγάλο ύψος, σε εργασίες µε ανυψωτικά 
µηχανήµατα και γερανούς και όσοι εργάζονται σε χώρους που διακινούνται φορτία 
µε ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά κράνος ασφάλειας. 
 
2. Προστασία οφθαλµών: 
 Όλοι οι απασχολούµενοι σε εργασίες φλογοκοπής, συγκόλλησης, λείανσης 
και κοπής µε τροχό, διάτρησης και κοπής µετάλλων µε ψαλίδι, χειρισµό καρφωτικών 
και κρουστικών, µηχανών κατεργασίας µετάλλων που παράγουν γρέζια µικρού 
µήκους, εργασίες µε όξινα και αλκαλικά προϊόντα, απολυµαντικά και διαβρωτικά 
απορρυπαντικά, εργασίες που υπάρχει πιθανότητα εκτόξευσης µικροϋλικών, πρέπει 
να φορούν γυαλιά ή προσωπίδες ή άλλα κατάλληλα  µέσα προστασίας. 
 
3. Προστασία ποδιών: 
 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν τα κατά περίπτωση κατάλληλα 
υποδήµατα. 
 
4. Προστασία χεριών - κορµού: 
 Όλοι οι εργαζόµενοι σε εργασίες συγκόλλησης και φλογοκοπής, σε εργασίες 
σφυρηλάτησης, σε εργασίες µε όξινα και αλκαλικά προϊόντα, απολυµαντικά και 
διαβρωτικά απορρυπαντικά, σε εργασίες ψηγµατοβολής, χειριζόµενοι αντικείµενα µε 
οξείες ακµές, “εκτός από την περίπτωση µηχανών που ενδέχεται να αρπάξουν το 
γάντι”, πρέπει να φορούν γάντια από κατάλληλα κατά περίπτωση υλικά και µε το 
απαιτούµενο µέγεθος και µήκος ανάλογα µε τις προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης. 
 
5. Προστασία από πτώσεις: 
 Οι εργαζόµενοι, που δεν µπορούν να προστατευτούν από πτώση µε µέσα 
συλλογικής προστασίας, πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας. Οι ζώνες ασφαλείας και 
τα παρελκόµενά τους, σχοινιά, ιµάντες πρόσδεσης και λοιπά εξαρτήµατα αγκύρωσης 
και γενικά οι σύνδεσµοι και τα µεταλλικά µέρη, πρέπει καθένα χωριστά, αλλά και ως 
σύνολο να αντέχουν χωρίς κίνδυνο αιωρούµενο φορτίο τουλάχιστον 450 Kg. Οι 
ζώνες ασφάλειας πρέπει να περιορίζουν το ύψος πτώσης στο 1.00 µέτρο. 
Απαγορεύεται να συνδέεται πάνω από ένας εργαζόµενος µε το ίδιο σύστηµα 
πρόσδεσης. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε τα σχοινιά πρόσδεσης να µην είναι 
ελαττωµατικά ή µειωµένης αντοχής και να εξασφαλίζεται ότι κατά τη χρήση τους δεν 
κινδυνεύουν να υποστούν µείωση της αντοχής τους π.χ. από επαφή µε αιχµηρά 
αντικείµενα ή διαβρωτικά υλικά κλπ. Οι ζώνες ασφάλειας πρέπει να ελέγχονται πριν 
από κάθε χρήση. Απαγορεύεται οι εργαζόµενοι που χρησιµοποιούν ζώνες ασφάλειας 
να εργάζονται σε αποµονωµένους χώρους εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει 
να παρακολουθούνται συνέχεια. 
 
6. Προστασία της αναπνευστικής οδού: 
 Όταν η προστασία της αναπνευστικής οδού των εργαζοµένων δεν µπορεί να 
εξασφαλιστεί αποτελεσµατικά µε σύστηµα εξαερισµού ή άλλα µέσα και υπάρχει 
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κίνδυνος έκθεσης σε σκόνες, καπνούς, ατµούς ή αέρια όπως εργασίες σε δεξαµενές ή 
περιορισµένους χώρους µε πιθανότητα δηλητηρίασης από αέριο, κοπή και 
συγκόλληση µετάλλων µε τοξικά στοιχεία, εργασίες στην πυρίµαχη επένδυση των 
λεβήτων, όταν µπορεί να εκλυθεί σκόνη, βαφή µε πιστολέτο χωρίς επαρκή αερισµό, 
ψηγµατοβολή, αποξήλωση µονώσεων αµιάντου, εργασίες σε ψυκτικές 
εγκαταστάσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής ψυκτικού υγρού πρέπει οι 
εργαζόµενοι να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση µέσα ατοµικής 
προστασίας της αναπνευστικής οδού. Εργαζόµενοι που εισέρχονται ή απασχολούνται 
σε δεξαµενές ή άλλους περιορισµένους χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη 
οξυγόνου πρέπει να εφοδιάζονται µε αναπνευστική συσκευή παροχής της 
απαιτούµενης, κατά περίπτωση, ποσότητας αέρα. Τα άτοµα που χρειάζεται να 
χρησιµοποιήσουν αναπνευστική συσκευή πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη 
εκπαίδευση για την ορθή χρήση της και να έχουν υποβληθεί σε ειδική ιατρική 
εξέταση (ακτινογραφία θώρακα, σπιροµέτρηση, καρδιογράφηµα υπό κόπωση 1-0 
WATT για 5'), κατά την κρίση του γιατρού εργασίας.  
 Αναπνευστική συσκευή που έχει χρησιµοποιηθεί πρέπει να καθαρίζεται πριν 
δοθεί σε άλλο εργαζόµενο. Αναπνευστικές συσκευές που δεν χρησιµοποιούνται 
πρέπει να φυλάσσονται σε ιδιαίτερες κλειστές θήκες ή ερµάρια (ντουλάπια). Ο αέρας 
που διοχετεύεται στις αναπνευστικές συσκευές προσαγωγής πρέπει να είναι 
απαλλαγµένος από επικίνδυνους παράγοντες ρύπανσης και από δυσάρεστες οσµές. 
 Στις περιπτώσεις όπως ψηγµατοβολή που η παροχή νωπού αέρα γίνεται υπό 
πίεση πρέπει: 
I. Ο συµπιεστής να είναι εξοπλισµένος κατάλληλα ώστε να µη µολύνει τον 
παρεχόµενο αέρα. 
II. Ο αέρας να έχει κατάλληλη θερµοκρασία 15-20 0 C και µέγιστη σχετική υγρασία 
85%. 
III. Ο συµπιεστής να είναι εξοπλισµένος µε διάταξη που εµποδίζει κάθε 
υπερθέρµανση, ώστε ν 'αποτρέπεται η δηµιουργία τοξικών αερίων. 
IV. Η σωλήνωση πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε: 
α. Βαλβίδα µείωσης της πίεσης. 
β. Βαλβίδα ασφάλειας (για περίπτωση ανωµαλίας λειτουργίας της) ρυθµισµένη για 
να λειτουργεί σε πίεση ελαφρά ανώτερη από την τιµή της πίεσης µετά την βαλβίδα 
µείωσης. 
γ. Το φίλτρο που να συγκρατεί αποτελεσµατικά τα κατάλοιπα που δηµιουργούνται 
στους σωλήνες, τα λάδια, το νερό και τους βλαβερούς ατµούς. Η ελάχιστη 
απαιτούµενη ποσότητα αέρα είναι 0,17 m3 /minκαι η πίεση στο σωλήνα τουλάχιστον 
0,35 Kg/cm2. 
 
7. Προστασία της ακοής: 
 Όταν η στάθµη του θορύβου δεν είναι δυνατό να περιοριστεί µε προληπτικά 
και επανορθωτικά µέτρα θα πρέπει : 
α. Να χρησιµοποιούνται ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα όταν η ηµερήσια ατοµική 
ηχοέκθεση ενός εργαζόµενου ή η µέγιστη τιµή της στιγµιαίας µη σταθµισµένης 
ηχητικής πίεσης υπερβαίνουν τα 90 DB “α” και τα 200 ΡΑ αντίστοιχα. 
β. Να τίθενται στην διάθεση των εργαζοµένων ατοµικά ακοοπροστατευτικά µέσα 
όταν η ηχοέκθεση είναι ενδεχόµενο να υπερβεί τα 85 DB “α”. 
 Τα ατοµικά µέσα προστασίας που χορηγούνται πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένα στα ατοµικά χαρακτηριστικά του κάθε εργαζόµενου και στις 
συνθήκες εργασίας του και η χρήση τους σε καµία περίπτωση να µην οδηγήσει σε 
αύξηση του συνολικού κινδύνου για την υγεία των εργαζοµένων από άλλες αιτίες π.χ. 
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πρόκληση ατυχηµάτων από µη αντίληψη ηχητικών σηµάτων κινδύνου, που µπορεί να 
αποφευχθεί µε τη σύγχρονη εκποµπή και φωτεινών σηµάτων. 
 
5.4. Υγιεινή και ασφάλεια στην υδροβολή 
 
 Παρόµοια µέτρα µε την εργασία της ψηγµατοβολής πρέπει να λαµβάνονται 
και κατά την διάρκεια της υδροβολής. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι τα συστήµατα 
και τα εργαλεία υδροβολής είναι υψηλής τεχνολογίας και ασφάλειας, ωστόσο 
µπορούν να παρουσιάσουν κινδύνους αν χειρίζονται µε λάθος τρόπο ή 
χρησιµοποιούνται από ακατάλληλα ή µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Οι εργαζόµενοι 
που ασχολούνται µε τέτοια συστήµατα πρέπει να είναι  καλοί χειριστές και γνώστες 
των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης του κατασκευαστή αφού πιθανόν λάθος ή 
απρόσεκτη χρήση µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και την ακεραιότητα 
τους. 
 Η κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία του υδροβολιστή είναι απαραίτητη 
για την ασφάλεια του, και περιλαµβάνει (Ανδρόνικος, 2000): 

1. Προστατευτικό κράνος 
2. Γυαλιά ασφαλείας 
3. Ασπίδα προσώπου 
4. Ολόσωµη αδιάβροχη φόρµα από ειδικό συνθετικό 
5. Γάντια ασφαλείας 
6. Προστατευτικές µπότες 
7. Προστασία αυτιών (ωτοασπίδες) 

 
 Κάθε εργαζόµενος που λειτουργεί τη µονάδα υδροβολής ή χειρίζεται το 
πιστόλι ή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, πρέπει να  φοράει τα προστατευτικά µέσα 
που αναφέρονται πιο πάνω. Οι υδροβολιστές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα 
προστατευτικά αδιάβροχα ρούχα, καθώς και τα λοιπά προστατευτικά µέσα 
προστατεύουν µόνο από το νερό και τα σωµατίδια (σκουριές, µπογιές, κ.λπ.) που 
αναπηδούν από την επιφάνεια. ∆εν παρέχουν επαρκή προστασία σε περίπτωση 
άµεσης επαφής µε το τζετ νερού υψηλής πίεσης. 
 Απαραίτητα είναι και τα µέτρα ασφάλειας στο χώρο εργασίας στα οποία 
πρέπει να δίνεται η κατάλληλη προσοχή:  

• Η χρήση χειροκίνητου πιστολιού απαιτεί προσοχή, συγκέντρωση και ενέργεια 
για να αντισταθµίσει τη δύναµη αντίδρασης του τζετ νερού υψηλής πίεσης, 

• Οι χώροι εργασίας, δηλαδή οι χώροι όπου εκτελείται υδροβολή και οι χώροι 
γύρω από αυτή, πρέπει να είναι προστατευµένες ώστε να µην επιτρέπεται η 
είσοδος σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

• Κατά τη διάρκεια της υδροβολής κανένας εκτός του υδροβολιστή δεν πρέπει 
να βρίσκεται σε ακτίνα 10 µέτρων και δεν πρέπει να γίνονται υδροβολές σε 
χώρους όπου κοντά εργάζονται άλλοι εργαζόµενοι. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε περίπτωση όπου γίνονται εργασίες σε 
ικριώµατα, αφού ο υδροβολιστής βρίσκεται σε κίνδυνο να πέσει εξαιτίας της 
δύναµης αντίδρασης του πιστολιού. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η κατάλληλη 
προστασία από πτώση. 

 
 Κατά τη λειτουργία της υδροβολής, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δίνεται και στα παρακάτω για την αποφυγή ατυχηµάτων και ανεπιθύµητων 
τραυµατισµών:  
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• Ένα άτοµο πρέπει να είναι πάντοτε στο διακόπτη κλεισίµατος της µονάδας για 
περίπτωση άµεσης απενεργοποίησης. 

• Η µονάδα υδροβολής πρέπει να χειρίζεται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό 
ενώ ποτέ δεν πρέπει να εργάζεται κάποιος εφόσον ειναι µόνος του ή δεν 
αισθάνεται καλά. 

• Όλα τα παρελκόµενα της συσκευής πρέπει να βρίσκονται σε πολύ καλή 
κατάσταση ενώ πολύ σηµαντικό είναι ποτέ να µην ξεπερνιέται η µέγιστη 
επιτρεπόµενη πίεση λειτουργίας του εξοπλισµού και των εργαλείων. 

• Πολλά εργαλεία υδροβολής µπορούν να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα µόνο 
εάν δεν υπάρχει κίνδυνος απότοµης αλλαγής στη δύναµη αντίδρασης όταν 
κλείσει µια µονάδα, ενώ η δύναµη αντίδρασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 
Kp κατά τη διεύθυνση του πιστολιού. 

 
 
5.5. Υγιεινή και ασφάλεια σε εργασίες χρωµατισµού 
 
 Οι εργαζόµενοι σε εργασίες χρωµατισµού, αλλά και γενικότερα όσοι πιθανόν 
έρχονται σε επαφή µε χηµικές ουσίες, πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα 
προστασίας και να γνωρίζουν τις ενέργειες προκειµένου να προφυλάξουν τον εαυτό 
τους και τους συναδέλφους τους. Θα πρέπει:  

• να επαληθεύουν την καλή κατάσταση των συσκευασιών και των δοχείων, 
ώστε να προλάβουν τυχόν διαρροές, 

• να φροντίζουν ώστε τα αέρια, οι καπνοί ή οι ατµοί που δηµιουργούνται, να 
απορροφώνται στο σηµείο που δηµιουργούνται ή αν είναι αναγκαίο να 
φορούν προστατευτική µάσκα, 

• να φροντίζουν για την ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση των χηµικών 
ουσιών, αλλά και τον εφοδιασµό τους µε τις απαραίτητες επισηµάνσεις και 
ετικέτες, 

• να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή µε το στόµα, να µην τρώνε, πίνουν ή 
καπνίζουν όταν βρίσκονται σε χώρο όπου χρησιµοποιούνται επικίνδυνες 
ουσίες, 

• να προστατεύουν τα εκτεθειµένα µέρη του σώµατος τους µε ποδιές, γάντια, 
µπότες, γυαλιά, προσωπίδες ή αναπνευστικές µάσκες, και  

• να τηρούν ευλαβικά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής µετά από κάθε 
εργασία. 

 
 Αν εξειδικεύσουµε τα παραπάνω για τις εργασίες χρωµατισµού µπορούµε να 
προσθέσουµε τα παρακάτω, σύµφωνα µε τα άρθρα 25, 26 και 27 του Π.∆ 70/1990: 
 
Άρθρο 25  
1. Κατά τη µετάγγιση χρωµάτων, βερνικιών, κολλητικών ουσιών, ρητινών και 
παρόµοιων υλικών, πρέπει να υπάρχει κάτω από τα µεταγγιζόµενα υλικά δοχείο 
ύψους τουλάχιστον πέντε εκατοστών. Απαγορεύεται η αναρρόφηση υγρών από 
σιφώνια µε το στόµα. 
2. Σε περίπτωση που χυθούν στο δάπεδο χρώµατα ή άλλα υλικά επίστρωσης, πρέπει 
να αποµακρυνθούν αµέσως. 
3. Η τεχνητή στέγνωση αντικειµένων που µόλις έχουν βαφεί, απαιτείται να γίνει σε 
θερµοµονωµένους κλιβάνους µε εξαερισµό για την αποφυγή δηµιουργίας εκρήξιµων 
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συγκεντρώσεων ατµών διαλυτικών υλικών. Χρωµατισµένα αντικείµενα δεν πρέπει να 
στεγνώσουν σε χώρο που δεν διαθέτει επαρκή εξαερισµό. 
4. Τα υλικά καθαρισµού όπως στουπιά, πανιά κ.λπ. που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εργασίας πρέπει να τοποθετούνται σε µεταλλικά δοχεία µε αυτόκλειστα 
καλύµµατα, τα οποία φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος µακριά από τον τόπο εργασίας. 
5. Τα δοχεία που περιέχουν χρωστικές ουσίες, βερνίκια, λάκες και άλλες εύφλεκτες 
και πτητικές ουσίες, θα πρέπει να διατηρούνται κλειστά και µακριά από σπινθήρες, 
φλόγες, πηγές θερµότητας και ακτίνες ήλιου. 
6. Βούρτσες, ψεκαστήρες, αγωγοί και άλλα αντικείµενα πρέπει στο τέλος της 
εργασίας να καθαρίζονται έξω από το πλοίο από υπολείµµατα βερνικιών, χρωστικών 
ή κολλητικών ουσιών και να φυλάγονται σε ιδιαίτερους χώρους. 
7. Τα κενά δοχεία των χρωστικών ουσιών πρέπει να µεταφέρονται σε ειδική αποθήκη, 
εξοπλισµένη µε σύστηµα εξαερισµού και απαγωγής ατµών ή σε ανοιχτό χώρο σε 
απόσταση 25 τουλάχιστον µέτρα από τους χώρους εργασίας. 
  
 Επιπροσθέτως, αν οι εργασίες εκτελούνται σε κλειστούς χώρους θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη και τα ακόλουθα από το άρθρο 26: 

1. ∆εν επιτρέπεται σε κλειστό χώρο να χρησιµοποιούνται χρώµατα ή άλλα υλικά 
επικάλυψης που είναι διαλυµένα σε εύφλεκτα υλικά εκτός αν : 

• η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι αντιεκρηκτικού τύπου 
• έχουν ληφθεί µέτρα απαγωγής του στατικού ηλεκτρισµού και οι ατµοί 

και τα αέρια απάγονται από τους υπόψη κλειστούς χώρους σε ασφαλή 
απόσταση από οποιοδήποτε σηµείο ανάφλεξης. 

2. ∆εν επιτρέπεται σε κλειστούς χώρους η χρησιµοποίηση βερνικιών 
ανθρακόπισσας, µολυβδούχων υλικών, καθώς και άλλων που περιέχουν 
βλαβερές ή πτητικές ουσίες, εκτός αν : 

• για την εργασία χρησιµοποιείται βούρτσα ή κύλινδρος 
• ο χρωµατισµός µε ψεκασµό γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

άρθρου 27 (επόµενη παράγραφος). 
• υπάρχει αποτελεσµατικός εξαερισµός που εξασφαλίζει, ότι η 

συγκέντρωση βλαβερών ουσιών στην εργασιακή ατµόσφαιρα δεν 
υπερβαίνει τις προβλεπόµενες από την υφιστάµενη νοµοθεσία οριακές 
τιµές έκθεσης (και εφόσον δεν προβλέπονται, τις συνιστώσες από τους 
Επιθεωρητές Εργασίας). Οι εργαζόµενοι στην περίπτωση αυτή 
εφοδιάζονται µε προστατευτικές αναπνευστικές συσκευές όταν οι εν 
λόγω οριακές τιµές δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν. 

3. Στις εισόδους φρεσκοβαµµένων κλειστών χώρων πρέπει να τοποθετείται 
κατάλληλη ειδοποίηση που θα απαγορεύει την είσοδο των εργαζοµένων σε 
αυτούς χωρίς την προηγούµενη άδεια αρµόδιου προσώπου. 

 
 Τέλος, όταν οι εργασίες χρωµατισµού γίνονται µε ψεκασµό, θα πρέπει να 
τηρούνται και τα ακόλουθα από το άρθρο 27: 
1. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται τοξικά υλικά, αλλά αν αυτό δεν µπορεί να 
αποφευχθεί, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλες αναπνευστικές 
συσκευές µε αυτόνοµη παροχή αέρα ή κατάλληλες αναπνευστικές, προστατευτικές 
προσωπίδες όταν η εργασία είναι σύντοµης διάρκειας. 
2. ∆εν επιτρέπονται οι εργασίες χρωµατισµού εσωτερικών επιφανειών µε ψεκασµό, 
όπως π.χ. επιφάνειες δεξαµενών και διαµερισµάτων πλοίων και άλλων κλειστών 
χώρων, εκτός αν: 
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• οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι και χρησιµοποιούν αναπνευστικές 
συσκευές µε αυτόνοµη παροχή αέρα 

• οι εργαζόµενοι είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής 
προστασίας 

• δεν εκτελούνται ταυτόχρονα στον υπόψη χώρο και άλλες εργασίες. 
3. Σε κάθε χώρο εργασίας που εκτελούνται εργασίες βαφής µε ψεκασµό πρέπει να 
υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισµός, οι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούν τις 
κατάλληλες αναπνευστικές προσωπίδες και τα λοιπά αναγκαία µέσα ατοµικής 
προστασίας. 
4. Στους χώρους που εκτελούνται εργασίες βαφής µε ψεκασµό καθώς και στους γύρω 
χώρους, στο µέτρο που επηρεάζονται από τις εργασίες βαφής δεν επιτρέπεται το 
κάπνισµα, η ύπαρξη γυµνής φλόγας ή άλλης πηγής ανάφλεξης. 
5. Όλα τα µεταλλικά µέρη των συσκευών και µέσων που χρησιµοποιούνται για τη 
βαφή µε ψεκασµό (θάλαµοι ψεκασµού, αντλίες χρωµάτων, πιστόλια ψεκασµού, 
ικριώµατα βαφής, τραπέζια, δοχεία διαλυτικών κ.λπ.), καθώς επίσης και κάθε 
αντικείµενο που πρόκειται να βαφεί, πρέπει να είναι ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ 
τους και γειωµένα. 
6. Ο χρωµατισµός του εξωτερικού µέρους πλοίου µε ψεκασµό πρέπει να γίνεται προς 
την κατεύθυνση του πλέοντος ανέµου και να µη δηµιουργείται κίνδυνος για τους 
εργαζόµενους σε άλλες θέσεις εργασίας. 
7. Κατά τις εργασίες βαφής µε ψεκασµό θα πρέπει να λαµβάνονται και τα κατάλληλα 
µέτρα πρόληψης πυρκαγιάς. 
 
 
5.6. Μέτρα για την πρόληψη και εξασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς 
εργασιακού περιβάλλοντος 
 
 Οι προτάσεις για την λήψη µέτρων πρόληψης και προστασίας και η 
αποτελεσµατική τους εφαρµογή αποτελούν τον τελικό σκοπό της καταγραφής και 
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Οι γενικές αρχές πρόληψης, όπως αυτές 
αναφέρονται στο Π.∆ 17/96, είναι οι εξής: 

 αποφυγή κινδύνων 
 εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν 
 προσαρµογή της εργασίας στον άνθρωπο 
 αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο 
επικίνδυνο 

 προγραµµατισµός της πρόληψης µε ενσωµάτωση της τεχνικής, της 
οργάνωσης εργασίας, των συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας και των 
σχέσεων εργοδότη-εργαζοµένων 

 καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους 
 προτεραιότητα στη λήψη µέτρων οµαδικής προστασίας σε σχέση µε τα µέτρα 
ατοµικής προστασίας 

 προσαρµογή στις τεχνικές εξέλιξης 
 παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους 

 
 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα µέτρα που προτείνονται κάθε φορά πρέπει να 
ακολουθούν την εξής ιεράρχηση: 

 εξάλειψη του κινδύνου 
 αποµόνωση του κινδύνου 
 αποµάκρυνση του εργαζόµενου από τον κίνδυνο 
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 µείωση του κινδύνου µε χρήση µέσων οµαδικής προστασίας 
 µέσα ατοµικής προστασίας, σήµανση ασφάλειας, εκπαίδευση και ενηµέρωση 
των εργαζοµένων. 

 Σηµαντικής σηµασίας είναι και η εκτίµηση των κινδύνων που είναι 
απαραίτητη για την πρόληψη. Η εκτίµηση πρέπει να επανεξετάζεται, να 
συµπληρώνεται ή να τροποποιείται, δεν είναι µια διαδικασία που γίνεται µια και για 
πάντα. Σκοπό έχει: 

 να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελµατικού κινδύνου, δηλαδή τι θα 
µπορούσε να προκαλέσει κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των 
εργαζοµένων 

 να διαπιστωθούν κατά πόσο και µε τι µέτρα µπορούν οι πηγές κινδύνων να 
εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν 

 να καταγραφούν τα µέτρα πρόληψης που ήδη εφαρµόζονται και να προταθούν 
αυτά που πρέπει συµπληρωµατικά να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων 
και την προστασία των εργαζοµένων 

 Η εκτίµηση πρέπει να λαµβάνει και τους κινδύνους που ενδέχεται να 
εµφανισθούν και να αντιµετωπισθούν εγκαίρως. 
 
 
5.7. Τα οφέλη µιας ασφαλούς και υγιούς εργασίας 
 Στις 28 Απριλίου γίνεται ο εορτασµός της Παγκόσµιας ηµέρας για την Υγεία 
και την Ασφάλεια στην Εργασία (ILO, 2007) που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 
∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO). 
 Ο ILO έχει θέσει στρατηγικές για τον έλεγχο της παγκοσµιοποίησης, την 
προώθηση σταθερής ανάπτυξης, την εξάλειψη της φτώχιας και την εξασφάλιση ότι οι 
άνθρωποι µπορούν να εργαστούν σε ένα ασφαλές και αξιοπρεπές εργασιακό 
περιβάλλον. 
Η ασφαλής και υγιής εργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη και των τεσσάρων 
στρατηγικών στόχων που συνθέτουν την Ατζέντα Αξιοπρεπούς εργασίας και είναι: 
 

1. διεθνή πρότυπα εργασίας και θεµελιώδεις αρχές και δικαιώµατα στην εργασία 
2. αξιοπρεπής απασχόληση 
3. κοινωνική προστασία για όλους 
4. τριµερής συµµετοχή και κοινωνικός διάλογος για όλους. 

 
  Η ίδρυση του ILO το 1919 άνοιξε τον δρόµο για την επίλυση των θεµάτων 
που αφορούν στην επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Η εργασία µπορεί να είναι 
αξιοπρεπής µόνο όταν είναι υγιής* και ασφαλής. Η επαγγελµατική υγεία και 
ασφάλεια εντάσσεται απευθείας στην κατηγορία της κοινωνικής προστασίας. Επίσης 
ο αποτελεσµατικός κοινωνικός  διάλογος αποτελεί το κλειδί για τη δηµιουργία ενός 
ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος. 
 Το 2005 υπολογίστηκε ότι, παγκοσµίως, περίπου 2.200.000 άνθρωποι, 
πέθαναν εξαιτίας επαγγελµατικών ασθενειών και εργατικών ατυχηµάτων, ποσοστό 
που αντιστοιχεί περίπου σε 10% αύξηση σε σχέση µε προηγούµενες εκτιµήσεις.   
 
*Ο όρος “υγιής εργασία” χρησιµοποιείται µε την έννοια που καθορίζεται στη Συνθήκη της 
Επαγγελµατικής Υγείας και Ασφάλειας (1981) και αναφέρει ότι ο όρος υγεία, αναφορικά µε την 
εργασία, δεν υποδεικνύει µόνο την απουσία της ασθένειας ή της αδυναµίας. Περιλαµβάνει, επίσης, 
εκείνα τα σωµατικά και ψυχικά στοιχεία που επηρεάζουν την υγεία και σχετίζονται άµεσα µε την 
ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία 
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Περίπου  270.000.000 άνθρωποι από σοβαρούς τραυµατισµούς και άλλοι 
160.000.000 εργαζόµενοι υποφέρουν από µικρής ή µεγάλης διάρκειας  ασθένειες  που 
σχετίζονταν άµεσα µε την εργασία. Το συνολικό κόστος αυτών των ατυχηµάτων και 
των ασθενειών, υπολογίζεται από το ILO, ότι ισοδυναµεί περίπου µε το τέσσερα τοις 
εκατό του παγκόσµιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο 
βελτίωσης της κατάστασης. Για παράδειγµα, στην Ταϊλάνδη ο αριθµός των 
ατυχηµάτων από 40 ανά 1000 εργάτες που ήταν το 1997, το 2004 µειώθηκε σε 29. 
 Τα περισσότερα ατυχήµατα µπορούν να αποτραπούν εάν ληφθούν ισχυρά 
µέτρα πρόληψης, υποστηριζόµενα από κατάλληλες εκθέσεις και καλές πρακτικές 
επιθεώρησης και καθοδηγούµενα από τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις του ILO, τις Συστάσεις 
και τους Κώδικες Καλών Πρακτικών. Το πλαίσιο για την προαγωγή των µέτρων 
αυτών βασίζεται στις ακόλουθες εθνικές στρατηγικές: 

• τη συνεχή βελτίωση της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας για την 
πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων, επαγγελµατικών ασθενειών και 
θανάτων, 

• τη λήψη µέτρων για τη διαδοχική επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιούς 
εργασιακού περιβάλλοντος, και 

• την περιοδική µελέτη των µέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την 
επικύρωση σχετικών ∆ιεθνών Συµβάσεων για την επαγγελµατική υγεία και 
ασφάλεια του ILO. 

 Επίσης, σπουδαία είναι η διαρκής προαγωγή µιας κουλτούρας πρόληψης της 
υγείας και ασφάλειας, µέσα στην οποία αναγνωρίζεται σε όλα τα επίπεδα το δικαίωµα 
σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι 
εργαζόµενοι συµµετέχουν ενεργά στη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος, διαµέσου ενός συστήµατος καθορισµένων δικαιωµάτων, 
ευθυνών και υποχρεώσεων, όπου οι αρχές πρόληψης αποτελούν ύψιστη 
προτεραιότητα. 
 Όσον αφορά στα διεθνή πρότυπα και τις θεµελιώδεις αρχές και δικαιώµατα 
στην εργασία, τα κράτη βασιζόµενα σε ένα πλαίσιο δράσης που αφορά µια νέα 
Σύµβαση της Επαγγελµατικής Υγείας και Ασφάλειας  που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 
του 2006, πρέπει να συµβάλλουν στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, προκειµένου να προληφθούν οι επαγγελµατικές ασθένειες, 
τα εργατικά ατυχήµατα και οι θάνατοι. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού τρία είναι 
τα βασικά εργαλεία: 

1. εθνική πολιτική 
2. εθνικό σύστηµα 
3. εθνικό πρόγραµµα  

 Η εθνική πολιτική θα πρέπει να έχει ως στόχο την προαγωγή ενός ασφαλούς 
και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Η διάδοση της είναι εξασφαλισµένη από µια 
υποδοµή, γνωστή ως εθνικό σύστηµα για την επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Το 
σύστηµα θα πρέπει να απαρτίζεται από θεσµικούς µηχανισµούς, όπως νόµους, 
κανονισµούς και αρµόδιες αρχές, καθώς και από δραστηριότητες όπως η παροχή 
τριµερούς συµµετοχής και τεχνικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης, κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, υπηρεσιών και επαγγελµατικής υγείας, έρευνας και τη συλλογή 
δεδοµένων όσον αφορά τα ατυχήµατα και τις ασθένειες. Βάσει αυτών, θα πρέπει να 
αναπτυχθεί ένα εθνικό πρόγραµµα, που θα αποτελείται από ένα προκαθορισµένο 
χρονικό πλαίσιο, προτεραιότητες και µέσα δράσης, µε στόχο τη βελτίωση της 
επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας και κυρίως ορισµένα µέσα για την εκτίµηση 
της προόδου. Η πολιτική, το σύστηµα και το πρόγραµµα θα πρέπει να αναπτυχθούν 
µε συνεννόηση µε τους αντιπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων. 
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 Απαραίτητο στοιχείο, όµως, για την εφαρµογή των πολιτικών, συστηµάτων 
και προγραµµάτων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς µπορεί να ενισχύσει τη 
δράση στη βάση της, είτε να αναγνωρίσει τυχόν ελλείµµατα και τρόπους επίλυσης 
τυχόν προβληµάτων, καθώς και να χρησιµοποιήσει αποτρεπτικά µέσα για την 
ενίσχυση της σωστής εφαρµογής. 
 Άλλο σηµαντικό συστατικό για την επίτευξη των απαραίτητων συνθηκών για 
την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, είναι η αξιοπρεπής απασχόληση. Σηµαντικός 
παράγοντας για την εξασφάλισή της είναι η επίλυση του προβλήµατος της φτώχιας, 
αφού αρκετοί από τους πιο φτωχούς εργαζόµενους παγκοσµίως, εργάζονται κάτω από 
τις πιο ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες. Η βελτίωση αυτής της κατάστασης, θα 
συµβάλει αρκετά στη βελτίωση της ζωής τους, καθώς επίσης και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας. 
 Σε περιπτώσεις που οι συνθήκες απασχόλησης είναι επικίνδυνες, απαραίτητο 
είναι, αν δεν αποµακρύνεται ο κίνδυνος, να προστατεύονται επαρκώς οι εργαζόµενοι 
και να εκπαιδεύονται έτσι ώστε να αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό. 
 Εξαλείφοντας, λοιπόν, τον παράγοντα κίνδυνο και εξασφαλίζοντας δηλαδή 
ασφαλή και υγιή εργασία, σηµαντική πεποίθηση του ILO είναι πως αυξάνεται και η 
παραγωγικότητα και κατά συνέπεια οδηγούµαστε στη µείωση της φτώχιας. 
 Οι άσχηµες συνθήκες επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, µειώνουν την 
παραγωγικότητα επειδή τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές ασθένειες 
κοστίζουν αρκετά και µπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή των εργαζοµένων, 
των οικογενειών τους και των εργοδοτών. Το κόστος αυτό φαίνεται στον Πίνακα 5.1    
                                         
            Παραδείγµατα άµεσων ή έµµεσων συνεπειών από τα εργατικά ατυχήµατα και τις 
            επαγγελµατικές ασθένειες σε επιχειρησιακό επίπεδο 
 
Άµεσες συνέπειες  

• ∆υσλειτουργία της επιχείρησης και συνεχής µείωση της παραγωγικότητας ως 
αποτέλεσµα της απουσίας του εργαζόµενου 

• Απώλεια µισθών του εργαζοµένου και πιθανό κόστος επανεκπαίδευσης για 
διαφορετική εργασία 

• Κόστος πρώτων βοηθειών, ιατρικής περίθαλψης και αποκατάστασης  
• Κόστος ασφάλειας και πιθανή αύξηση των ασφαλίστρων 
• Κόστος αποζηµίωσης 
• Πιθανά πρόστιµα και νοµικές διώξεις ως επακόλουθο του ατυχήµατος/ασθένειας 
• Αντικατάσταση ή επισκευή τυχόν κατεστραµµένου εξοπλισµού 

 
Έµµεσες συνέπειες  

• Χρόνος διαχείρισης των επακόλουθων ερευνών, ίσως µαζί µε τις αρµόδιες αρχές (π.χ. 
Επιθεώρηση Εργασίας) και άλλων κρατικών οργάνων 

• Κόστος επανεκπαίδευσης άλλου εργαζόµενου µακροπρόθεσµα λόγω του 
τραυµατισµού 

• “Ανθρώπινο κόστος” – απώλεια της ποιότητας ζωής και εν γένει της ευηµερίας 
• Μείωση του κινήτρου για εργασία και πτώση του ηθικού, αύξηση τάσης για 

απουσιασµό 
• Στιγµατισµός της εταιρείας και δηµιουργία κακών σχέσεων µε τους πελάτες και το 

κοινό γενικότερα 
• Περιβαλλοντική ρύπανση (π.χ. από ατυχήµατα µε χηµικές ουσίες)  
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                                                             Πίνακας 5.1 
 
 Αντίθετα, ένα καλό σύστηµα επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας 
συµβάλλει θετικά στην παραγωγικότητα, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε από το Health and Safety Executive 
(HSE), το βρετανικό τριµερές ινστιτούτο επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, 
κατάφερε να παρουσιάσει τα ευεργετικά αποτελέσµατα σε 20 µεγάλες επιχειρήσεις. 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης συνοψίζονται στον  Πίνακα 5.2: 
                                                              
Το ζήτηµα της υγείας και της ασφάλειας – περιπτώσεις µελετών (case studies) που 
διεξήχθησαν από το βρετανικό ινστιτούτο HSE: Αποτίµηση ωφελειών 
 
Παίρνοντας δραστικά µέτρα για την πρόληψη των ατυχηµάτων και των ασθενειών, 
πολλές επιχειρήσεις ευεργετήθηκαν σε περίοδο ενός έτους ή δυο χρόνων, 
συµπεριλαµβανοµένων: 

• Της σηµαντικής µείωσης της συχνότητας κρουσµάτων απουσιασµού 
• Της βελτίωσης της παραγωγικότητας 
• Της εξοικονόµησης σηµαντικού χρηµατικού ποσού µέσω της καλύτερης 

συντήρησης των εγκαταστάσεων 
• Της σηµαντικής µείωσης των αιτηµάτων αποζηµίωσης και ασφαλιστικών 

δαπανών 
• Της βελτίωσης των σχέσεων µε τους πελάτες και τους προµηθευτές καθώς 

επίσης της “εικόνας” και της φήµης της εταιρείας 
• Της βελτίωσης της ψυχικής υγείας των εργαζοµένων, µε άνοδο του ηθικού και 

της συγκέντρωσης στην εργασία 
• Της βελτίωσης στο θέµα της επίσχεσης της εργασίας 

 
                                                             Πίνακας 5.2 
 
 Ενώ η παραπάνω µελέτη καλύπτει τις µεγαλύτερες εταιρείες, η 
παραγωγικότητα στις µικρότερες επιχειρήσεις και την άτυπη οικονοµία µπορεί να 
αυξηθεί µέσω εισαγωγής απλών και ολιγοδάπανων µέτρων που σχετίζονται µε την 
επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια. Κάτι τέτοιο µπορεί να συµπεριλαµβάνει µέτρα 
όπως είναι η εµπλοκή, η συζήτηση και οι συµβουλές µεταξύ εργαζοµένων και των 
αντιπροσώπων  τους και η βελτίωση σε θέµατα φωτισµού στο χώρο εργασίας, η 
σωστή διοίκηση και η εργονοµία. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η πληροφόρηση 
αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία στην προαγωγή της επαγγελµατικής υγείας και 
ασφάλειας. Ο συνδυασµός κατάλληλης και επαρκούς εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
πληροφόρησης, οδηγεί σε θετικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον προς όφελος 
όλων: των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά. Οι 
κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να δεσµευτούν στο θέµα της 
διάδοσης θεµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου µάθησης. Οι κυβερνήσεις 
επενδύοντας και δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες θα µπορέσουν να 
συµβάλουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα. 
 Ο κοινωνικός διάλογος ανάµεσα στους εργοδότες, τους εργαζόµενους και τις 
κυβερνήσεις (τριµερής συµµετοχή) απέδειξε πως αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 
εργαλεία στη δηµιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Ένας 
ερευνητής κατέληξε στο γεγονός ότι “η συχνότητα των ατυχηµάτων µπορεί να 
µειωθεί, επιτρέποντας τη συµµετοχική διοίκηση όσον αφορά στην υγεία και την 
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ασφάλεια, ακόµη και σε περιπτώσεις όπου οι εργασιακές σχέσεις µπορούν 
διαφορετικά να χαρακτηριστούν ως ανταγωνιστικές”. 
 Σε εθνικό επίπεδο, η σύγκριση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και των 
επιπέδων ασφαλείας στην εργασία, δείχνει εµφανώς ότι η βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας οδηγούν στην αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας. Στο παρακάτω 
γράφηµα, φαίνεται ότι οι πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες έχουν τα καλύτερα στοιχεία 
επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας και αντιστρόφως (Σχήµα 5.1). 
 

     
                                                                           Σχήµα 5.1 
  
 
 Συνεπώς, οι καλές πρακτικές επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, 
συµβάλλουν βελτιώνοντας την παραγωγικότητα σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και 
σε επίπεδο επιχειρήσεων ή οργανισµών. 
 Ανακεφαλαιώνοντας, αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και 
των εργαζοµένων γιορτάζουν κάθε χρόνο την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας και 
Ασφάλειας του ILO. Σκοπός τους η εξεύρεση τρόπων συµβολής τους στην Ατζέντα 
Αξιοπρεπούς Εργασίας, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και καθιστώντας 
την εργασία ασφαλή και υγιή. Μια συστηµατική, συνεκτική και τριµερής προσέγγιση 
στην επαγγελµατική υγεία και ασφάλεια, µπορεί να αποτελέσει µέρος της 
προσπάθειας για µια αξιοπρεπή εργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 
6.1. Το φαινόµενο της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

 Η ρύπανση σχετίζεται µε κάτι βλαβερό για το περιβάλλον και δεν 
γνωρίζει σύνορα. Το Σύνταγµα της Ελλάδας (1975) στο άρθρο 24§1 ορίζει ότι η 
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 
κράτους. Το κράτος υποχρεούται να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά 
µέτρα για τη διαφύλαξη αυτού. 
 Ο Ελληνικός νόµος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος δίνει 
τους εξής ορισµούς για συγκεκριµένες µορφές περιβαλλοντικών προσβολών 
(Αλεξόπουλος Α.Β., 2005) :  
Ρύπανση είναι η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, 
θορύβων, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή 
διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους 
ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή υλικές ζηµιές και γενικά να 
καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του.   
Μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ειδικός τύπος ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από 
την ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων παθογόνων µικροοργανισµών ή ιζηµάτων στο 
περιβάλλον.  
Υποβάθµιση του περιβάλλοντος που σηµαίνει την πρόκληση από ανθρώπινες 
δραστηριότητες ρύπανσης ή όποιας άλλης µεταβολής στο περιβάλλον που πιθανόν να 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην 
υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά και στις αισθητικές 
αξίες.  
Καταστροφή του περιβάλλοντος είναι εκείνη που αφορά στη συνολική απώλεια του 
περιβαλλοντικού αγαθού. 
 Η ρύπανση του περιβάλλοντος ως έννοια αφορά σε οποιαδήποτε ζηµιογόνο 
επίπτωση στο περιβάλλον και εποµένως µπορεί να θεωρείται ως προσβολή του 
δικαιώµατος στο περιβάλλον, δηλαδή µία καταστρεπτική παρέµβαση που θίγει το 
παγκόσµιο οικοσύστηµα. Η προσβολή του περιβάλλοντος ουσιαστικά σηµαίνει 
αλλοίωση των φυσικών στοιχείων, δηλαδή αέρας, γη και θάλασσα, διαµέσου της 
ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 Συγκεκριµένα, η ρύπανση του περιβάλλοντος µπορεί να είναι: 
(α) Ατµοσφαιρική ή από τον αέρα γενικότερα και η οποία συχνά συνδέεται µε τη 
διασυνοριακή ρύπανση. Πηγές αυτών των µορφών ρύπανσης αποτελούν κυρίως οι 
βιοµηχανικές και αστικές δραστηριότητες, οι γεωργικές καλλιέργειες και οι διεθνείς 
µεταφορές. 
(β) Ρύπανση των υδάτων η οποία αφορά όχι µόνο στο θαλάσσιο περιβάλλον (ωκεανοί 
και θάλασσες) αλλά και στα χερσαία επιφανειακά ύδατα (διεθνείς ποταµοί και 
λίµνες). Αυτή προκαλείται από τις διαρροές φορτίων κατά τη θαλάσσια µεταφορά 
τους, από την απόρριψη αποβλήτων, καταλοίπων και λυµάτων που προέρχονται από 
την ξηρά, από τις γεωργικές καλλιέργειες και τη χρήση φυτοφαρµάκων και από την 
υποθαλάσσια εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
(γ) Θερµική ρύπανση που αποτελεί µία πολύ ειδική µορφή ρύπανσης και συνδέεται 
άµεσα µε τη ρύπανση των υδάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η έκρηξη και 
πυρκαγιά που ξέσπασε το 1986 σε αποθήκη της εταιρίας Σαντόζ στην Ελβετία και 
κατά τις προσπάθειες αντιµετώπισης χύθηκε το υγρό κατάσβεσης στον ποταµό Ρήνο 
διοχετεύοντας µεγάλες ποσότητες τοξικών χηµικών ουσιών. 
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(δ) Ηχητική ρύπανση η οποία συχνά συνδέεται µε τις µεταφορές, δηλαδή µε την 
προσγείωση και απογείωση των αεροσκαφών ή τη λειτουργία µεγάλων βιοµηχανικών 
µονάδων αλλά και των οικιακών και άλλων συσκευών (ραδιόφωνο, τηλεόραση). 
(ε) Ρύπανση από στερεά απόβλητα τα οποία µπορούν να διακριθούν σε πολλές 
υποκατηγορίες, π.χ. άχρηστο στρατιωτικό υλικό, υπολείµµατα από βυθοκορήσεις, 
τοξικά υλικά, βιοµηχανικά απόβλητα και λύµατα. Το µεγαλύτερο πρόβληµα σ' αυτή 
τη µορφή ρύπανσης είναι η εύρεση του κατάλληλου µέρους για την απόρριψη αυτών 
των αποβλήτων. 
(στ) Πυρηνική ρύπανση που έχει ταυτιστεί µε την ιονική ακτινοβολία και η οποία 
υποδιαιρείται σε ραδιενέργεια εκλυόµενη από πυρηνικούς σταθµούς που συνήθως 
αποβλέπει σε ειρηνικούς σκοπούς, π.χ. η περίπτωση του Τσέρνοµπιλ και στη 
λεγόµενη επικίνδυνη ακτινοβολία που προέρχεται από τις στρατιωτικές 
δραστηριότητες.                         
(ζ) Οπτική ρύπανση δηλαδή αυτή που προκαλείται από αντιαισθητικές διαφηµίσεις 
σε δηµόσιους χώρους ή ακαλαίσθητες κατασκευές. 
 
6.2. Επιπτώσεις από την ψηγµατοβολή. Γενικά στοιχεία 
 
 Η ψηγµατοβολή αποτελεί σήµερα την πλέον αποδοτική και διαδεδοµένη 
µέθοδο καθαρισµού και προετοιµασίας προς βαφή των µεταλλικών, κυρίως, 
επιφανειών µεγάλης κλίµακας. Παρέχει το υπόβαθρο για το συχνά πολύ ακριβό και 
εξειδικευµένο σύστηµα βαφής δηµιουργώντας επιφάνεια καθαρή και µε οµοιόµορφη 
τραχύτητα. Το φάσµα των εφαρµογών της µεθόδου επεκτείνεται σήµερα πολύ πέρα 
από τον κλασικό καθαρισµό πλοίων και µεταλλικών κατασκευών και περιλαµβάνει 
εφαρµογές όπως η διαµόρφωση της επιφάνειας των διαστηµοπλοίων µε πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία (remote controlled process), ο καθαρισµός κτιρίων, 
δρόµων ή αγαλµάτων, η διακόσµηση γυαλιού (βίτρο) και ξύλου ή ακόµη και η 
οδοντιατρική. 
 Παρά το µεγάλο εύρος εφαρµογών της, η ψηγµατοβολή παραµένει ακόµα και 
σήµερα, µια βαριά και ανθυγιεινή εργασία µε συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, κυρίως λόγω του χρησιµοποιούµενου αποξεστικού µέσου. Η χρήση 
των αποξεστικών υλικών ψηγµατοβολής ανεξαρτήτως τύπου ή της προέλευσής τους 
όταν χρησιµοποιούνται σε εργασίες ανοικτής ψηγµατοβολής  δηµιουργούν 
περιβαλλοντικά προβλήµατα η/και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (Mackay et al, 
1980;Stettler et al, 1988), οι κατηγορίες των οποίων είναι :  
 

 ∆ηµιουργία αεροµεταφερόµενης σκόνης, η οποία προκαλεί επιπτώσεις στο 
περιβάλλον (αέρια ρύπανση) και στην ανθρώπινη υγεία 

 ∆ηµιουργία µεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων και ανάγκη διαχείρισης τους 
 Κατά την διάρκεια της ψηγµατοβολής σωµατίδια από το αποξεστικό υλικό 
κατά την πρόσκρουση στην προς καθαρισµό επιφάνεια, εκτοξέυονται στην 
ατµόσφαιρα δηµιουργώντας ένα νέφος σκόνης. Η αεροµεταφερόµενη σκόνη είναι 
ικανή να µεταφερθεί σε µεγάλες αποστάσεις δηµιουργώντας προβλήµατα στα υλικά, 
στη βλάστηση αλλά κρίως στην ανθρώπινη υγεία. 
 Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποβλήτων από εργασίες ψηγµατοβολής 
καθορίζονται, κύρια, από τις εκάστοτε πρακτικές µετά το τέλος της εργασίας. Κατά 
τη διάρκεια της ψηγµατοβολής σκουριές, παλιά χρώµατα και προϊόντα βιολογικής 
ρύπανσης που αποσπούνται από τις µεταλλικές επιφάνειες, καθώς και υπολείµµατα 
φορτίου στην περίπτωση της επισκευής πλοίων, προστίθενται στο χρησιµοποιούµενο 
υλικό της ψηγµατοβολής, δηµιουργώντας σηµαντικές ποσότητες αποβλήτων. Η 
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µεγάλη ανάγκη για µείωση των επιπτώσεων αυτών, οδήγησαν στην ανάπτυξη 
ασφαλέστερων διαδικασιών, φιλικότερων προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
Παλαιότερα η πυριτική άµµος ήταν το µοναδικό αποξεστικό µέσο που 
χρησιµοποιείτο σε ξηρές ανοικτές ψηγµατοβολές. Η χρήση της συνδέθηκε µε την 
θανατηφόρα ασθένεια των πνευµόνων, την σιλίκωση, η οποία προκαλείται από την 
εισπνοή κρυσταλλικού SiO2 , που περιέχεται σε ψηλά ποσοστά στη σύστασή της και 
το οποίο δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την  υγεία τόσο των εργαζοµένων όσο 
και των ατόµων που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την  περιοχή εκποµπής. 
Σήµερα, η χρήση της έχει περιοριστεί έως και  αντικατασταθεί από άλλα αποξεστικά 
µέσα. Τα κυριότερα αποξεστικά µέσα ψηγµατοβολής σε ευρεία κλίµακα είναι τα 
αποκαµινεύµατα (slags) της µεταλλουργικής βιοµηχανίας, µε πιο διαδεδοµένα τα 
αποκαµινεύµατα άνθρακα, χαλκού και νικελίου. Τα υλικά αυτά αν και γενικά 
περιέχουν χαµηλά ποσοστά πυριτίου από την πυριτική άµµο (silica sand), που 
χρησιµοποιούνταν παλαιότερα, περιέχουν επικίνδυνα βαρεά µέταλλα (Cu, Mn, Ni, 
Zn, κ.α.), τοξικά στοιχεία και ενώσεις (Pb, Cr2O3, Fe2O3) , συχνά σε ποσοστά πάνω 
από τα επιτρεπόµενα όρια, µε αποτέλεσµα να εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία 
των εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ανεξάρτητα από τον τύπο ή την προέλευση 
του αποξεστικού, κάθε ανοικτή ψηγµατοβολή συνεπάγεται τη δηµιουργία ορισµένων 
εγγενών προβληµάτων και κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία. Εξαιτίας των 
προβληµάτων αυτών, οι εργασίες ανοικτής ξηρής ψηγµατοβολής, µε χρήση 
συγκεκριµένων αποξεστικών υλικών, έχουν ήδη περιοριστεί σηµαντικά ή ακόµη και 
διακοπεί στα ναυπηγεία αρκετών χωρών, όπου οι περιβαλλοντικοί κανονισµοί για την 
ποιότητα του αέρα και την απόρριψη αποβλήτων είναι ιδιαίτερα αυστηροί 
(Appleman, 1999). 
 
 
6.3. Ατµοσφαιρική ρύπανση (Αέρια ρύπανση) 
 
6.3.1. Ορισµός – Ατµοσφαιρικοί ρύποι και πηγές πρόκλησης 
 Η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι µια κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν 
στην ατµόσφαιρα ουσίες (ρύποι), οι συγκεντρώσεις των οποίων είναι µεγαλύτερες 
από τα κανονικά τους επίπεδα, και σε συνδυασµό µε τη χρονική διάρκεια που 
εµφανίζονται είναι ικανές να προκαλέσουν αρνητικές επιδράσεις πάνω στους 
ανθρώπους, στα ζώα και τη χλωρίδα. Με τον όρο ουσίες εννοούµε κάθε φυσικό ή 
τεχνητό χηµικό στοιχείο ή ένωση, το οποίο βρίσκεται στην ατµόσφαιρα. Αυτές οι 
ουσίες χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλία και µπορεί να είναι βλαβερές ή 
αβλαβείς και υπάρχουν στην ατµόσφαιρα υπό την µορφή αερίων, σταγονιδίων ή 
στερεών σωµατιδίων. Η παρουσία τέτοιων ουσιών µπορεί επίσης να επηρεάσει 
δυσµενώς τους αβιοτικούς παράγοντες των οικοσυστηµάτων, τις υλικές κατασκευές ή 
ακόµα να υποβαθµίσει την ποιότητα ζωής.  
 Συνήθως, η ατµοσφαιρική ρύπανση θεωρείται ως ένα φαινόµενο που 
χαρακτηρίζει τα µεγάλα αστικά κέντρα και τις βιοµηχανικές περιοχές, στις οποίες οι 
συγκεντρώσεις των ρυπαντών ξεπερνούν κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα. Η 
ατµοσφαιρική ρύπανση όµως, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα παγκόσµιο πρόβληµα, 
αφού οι ρύποι διασπείρονται σε όλη την ατµόσφαιρα, και σαν τέτοιο θα πρέπει να 
αντιµετωπίζεται. 
 Ο µηχανισµός της αέριας ρύπανσης, µπορεί να αποδοθεί µε την ακόλουθη 
σχηµατική παράσταση : 
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→    →                                                              
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ : 
 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, 
ΥΛΙΚΆ, 
ΚΛΙΜΑ ΠΛΑΝΗΤΗ 

ΕΚΠΟΜΠΗ  
 
ΠΗΓΕΣ,  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ 
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

                                       

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
∆ΙΑΧΥΣΗ, 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 
 Η κατάταξη ατµοσφαιρικών ρύπων µπορεί να γίνει µε πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους. Αρχικά οι ατµοσφαιρικοί ρύποι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα 
µε την προέλευσή τους. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται οι ατµοσφαιρικοί 
ρύποι, οι οποίοι δηµιουργούνται από την ίδια τη φύση (γύροι και σπόροι φυτών, 
µόρια  NaCl  από την εξάτµιση της επιφάνειας των θαλασσών, σκόνη από 
θρυµµατισµένο έδαφος, ηφαιστειακή σκόνη, άµµος των ερήµων κ.α.), ενώ στην 
δεύτερη κατηγορία οι ρύποι που αποτελούν προϊόν ανθρώπινης δραστηριότητας. 
 Οι ατµοσφαιρικοί ρύποι που προέρχονται από τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, παράγονται µέσα από τρεις διαδικασίες :  
α) την επιφανειακή τριβή, 
β) την εξάτµιση και 
γ) την καύση 
 Μια δεύτερη διάκριση των ρύπων µε βάση την προέλευση τους, µπορεί να 
γίνει σε :  
 1. Πρωτογενείς ρύπους : Ως πρωτογενείς ρύποι χαρακτηρίζονται οι ρύποι, οι 
οποίοι ελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα κατευθείαν από διάφορες πηγές. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν ρύποι όπως το διοξείδιο του θείου, το µονοξείδιο του 
άνθρακα, κ.α. 
 2. ∆ευτερογενείς ρύπους : Ως δευτερογενείς ρύποι, χαρακτηρίζονται οι ρύποι, 
οι οποίοι σχηµατίζονται στην ατµόσφαιρα από τους πρωτογενείς ρύπους µε χηµικές 
αντιδράσεις που γίνονται, είτε µεταξύ τους είτε µε τα φυσικά συστατικά της 
ατµόσφαιρας µε την επίδραση κυρίως της ηλιακής ακτινοβολίας. Σε αυτήν την 
κατηγορία ανήκουν ρύποι όπως το όζον, οι οξειδωµένοι υδρογονάνθρακες κ.α. 
 Οι αέριοι ρυπαντές χωρίζονται επίσης σε δύο γενικές κατηγορίες α) τα αέρια 
όπως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, κ.α. και β) τα σωµατίδια στα 
οποία περιλαµβάνεται κάθε είδους διασκορπισµένη ύλη, σε στερεή ή υγρή 
κατάσταση. Έχουν µέγεθος µεγαλύτερο από αυτό ενός µορίου και µικρότερο από 500 
µm. Σωµατίδια τέτοιας τάξης µεγέθους µπορούν να παραµείνουν αιωρούµενα στην 
ατµόσφαιρα από λίγα δευτερόλεπτα µέχρι αρκετούς µήνες ανάλογα µε το µέγεθος 
τους. 
 Η κατάταξη των αιωρούµενων σωµατιδίων γίνεται µόνο µε βάση το µέγεθος 
τους, και όχι µε βάση τη χηµική ή βιολογική του σύσταση, τις οπτικές ή επιφανειακές 
ιδιότητες τους, την κίνηση, ή τέλος την προέλευση τους. Αυτό δε σηµαίνει ότι όλα τα 
σωµατίδια προκαλούν τις ίδιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά ακόµα και 
αυτά που δεν περιέχουν επικίνδυνα (τοξικά) στοιχεία είναι ικανά να βλάψουν σοβαρά 
τον ανθρώπινο οργανισµό σε ορισµένες κοκκοµετρίες. Η ποσότητα των αιωρούµενων 
σωµατιδίων µε εύρος µεγέθους 0,1 έως περίπου 100 µm σε διάµετρο ονοµάζεται TSP 
(Total Suspended Particulate Matter) και χρησιµοποιείται ως µονάδα κατάταξης των 
αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων. Τα σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη από 10 µm 
περιγράφονται µε τον όρο PM-10. Η EPA (Environmental Protection Agency) έχει 
υιοθετήσει το PM-10 ως µονάδα κατάταξης, δεδοµένου ότι µόνο τα σωµατίδια 
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µικρότερα από 10 µm παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία, 
επειδή το εξαιρετικά µικρό µέγεθος τους, τους επιτρέπει µέσω της αναπνοής να 
εισέρχονται και να κατακάθονται στα βαθύτερα σηµεία των πνευµόνων του 
ανθρώπου. 
 Οι σηµαντικότερες πηγές αιωρούµενων σωµατιδίων είναι κάθε είδους καύση 
(καπνός), η καύση της βενζίνης που περιέχει πρόσθετα µε βάση το µόλυβδο, οι 
βιοµηχανίες παραγωγής τσιµέντου, εργασίες ψηγµατοβολής και άλλες βιοµηχανικές 
ενέργειες όπως επίσης και από δρόµους, εξορύξεις κ.α. Εκτός από την άµεση 
εκποµπή τους µπορούν να σχηµατισθούν λεπτά σωµατίδια στην ατµόσφαιρα όταν 
αέριοι ρύποι όπως το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου αντιδρούν µεταξύ 
τους. 
 
  
6.3.2. Επίπεδα ρύπανσης και όρια ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα 
 Στις περισσότερες περιοχές που εµφανίζουν µεγάλη αστική ανάπτυξη και εν 
συνεπεία προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, γίνονται προσπάθειες για τον έλεγχο 
και τη µείωση της. Για να γίνει κάτι τέτοιο όµως, είναι απαραίτητη η κατανόηση του 
µεγέθους των ρύπων στο περιβάλλον, σε συνάρτηση µε το χρόνο έκθεσης  σε 
διάφορα επίπεδα συγκεντρώσεων του. Η µέτρηση όµως του µεγέθους των 
επιπτώσεων είναι αρκετά δύσκολη και πολύπλοκη. 
 Εξαιτίας των κινδύνων για τη δηµόσια υγεία που προκαλούνται από την 
ατµοσφαιρική ρύπανση, έχουν θεσπιστεί διεθνώς όρια ποιότητας του ατµοσφαιρικού 
αέρα, σε τέτοια επίπεδα συγκεντρώσεων και ρύπων, ώστε να αποφεύγονται οι 
δυσµενείς επιπτώσεις που επιφέρουν. 
 Η US – EPA έχει ορίσει δύο τύπους προδιαγραφών σε σχέση µε την 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Αυτές είναι α) οι βασικές προδιαγραφές, που έχουν να 
κάνουν µε την προστασία της δηµόσιας υγείας µέσα σε επαρκή όρια ασφαλείας 
συµπεριλαµβανοµένων και των “ευαίσθητων” πληθυσµών όπως, τα παιδιά, τους 
ασθµατικούς και τους γηραιότερους και β) οι δευτερεύουσες προδιαγραφές, που 
έχουν να κάνουν µε την προστασία της δηµόσιας ευπραγίας συµπεριλαµβανοµένων 
της προστασίας έναντι στην µειωµένη ορατότητα, στα ζώα, στη βλάστηση και τα 
κτήρια. Ο Πίνακας 6.1 παρουσιάζει τις προδιαγραφές αυτές.  
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Pollutant Primary Stds. Averaging Times Secondary Stds.
9 ppm  
(10 mg/m3)  

8-hour(1) None  Carbon Monoxide 

35 ppm  
(40 mg/m3) 

1-hour(1) None 

Lead 1.5 µg/m3 Quarterly Average Same as Primary
Nitrogen Dioxide 0.053 ppm  

(100 µg/m3) 
Annual (Arithmetic Mean) Same as Primary

Revoked(2) Annual(2) (Arith. Mean) Revoked(2)Particulate Matter (PM10) 
150 µg/m3 24-hour(3) Same as Primary
15.0 µg/m3 Annual(4) (Arith. Mean) Same as PrimaryParticulate Matter (PM2.5) 
35 µg/m3 24-hour(5) Same as Primary
0.08 ppm  8-hour(6)  Same as Primary Ozone 
0.12 ppm 1-hour(7) 

(Applies only in limited areas) 
Same as Primary

0.03 ppm  Annual (Arith. Mean)  -------  
0.14 ppm 24-hour(1) -------  

Sulfur Oxides 

-------  3-hour(1) 0.5 ppm  
(1300 µg/m3) 

(1) Not to be exceeded more than once per year.                                                                                            
(2) Due to a lack of evidence linking health problems to long-term exposure to coarse 
particle pollution, the agency revoked the annual PM10 standard in 2006                                                      
(3) Not to be exceeded more than once per year on average over 3 years.                                                      
(4) To attain this standard, the 3-year average of the weighted annual mean PM2.5 
concentrations from single or multiple community-oriented monitors must not exceed 
15.0 µg/m3. 

(5) To attain this standard, the 3-year average of the 98th percentile of 24-hour 
concentrations at each population-oriented monitor within an area must not exceed 35 
µg/m3 

(6) To attain this standard, the 3-year average of the fourth-highest daily maximum 8-
hour average ozone concentrations measured at each monitor within an area over each 
year must not exceed 0.08 ppm.                                                                                                           
(7) The standard is attained when the expected number of days per calendar year with 
maximum hourly average concentrations above 0.12 ppm is < 1 .                                     

              Πίνακας 6.1 : Επιτρεπόµενα επίπεδα ρύπων (US EPA), σχέση µε το χρόνο 

 Στον επόµενο πίνακα (Πίνακας 6.2) παρουσιάζονται τα επιτρεπόµενα όρια 
(N.I.O.S.H., 1998) στην ατµόσφαιρα για τα περισσότερα στοιχεία ή τις ενώσεις όλων 
των αποξεστικών µέσων ψηγµατοβολής, σύµφωνα µε το National Institute for 
Occupational Sagety and Health (NIOSH), Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) και το American Conference of Governmental Hygienist  
(ACGIH). 
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         Πίνακας 6.2:Επιτρεπόµενα όρια επικίνδυνων στοιχείων/ενώσεων στην ατµόσφαιρα  
 
6.3.3. Έλεγχος αέριας ρύπανσης  
 Με σκοπό να επιτευχθούν τα όρια που έχουν θεσπιστεί για κάθε ρύπο πρέπει 
να γίνεται αυστηρός έλεγχος και να εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα παρακολούθησης  
της αέριας ρύπανσης. Ο έλεγχος της αέριας ρύπανσης πραγµατοποιείται µέσω 
ειδικών συσκευών που χρησιµοποιούνται για την δειγµατοληψία των αέριων ρύπων 
και των σωµατιδίων. Καλύτερα αποτελέσµατα από την παρακολούθηση (monitoring) 
επιτυγχάνεται στις περιπτώσεις όπου γίνεται µέτρηση της συγκέντρωσης των 
ρυπαντών, τόσο σε καίρια σηµεία, όσο και στα σηµεία εξόδου τους. 
  Για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης των συνολικών αιωρούµενων 
σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα χρησιµοποιούνται δειγµατολήπτες ελέγχου της 
ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα. Ο πιο διαδεδοµένος είναι ο High- Volume Air 
Sampler (Hi-Vol), ο οποίος φαίνεται στην Εικόνα 6.1  και λειτουργεί σύµφωνα µε τις 
αναφορικές µεθόδους (reference methods) της U.S. EPA. 
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                                                      Εικόνα 6.1: High Volume Sampler 
 
 Το σύστηµα αυτό αποτελείται από ένα µεταλλικό κέλυφος αλουµινίου, εντός 
του οποίου βρίσκεται τοποθετηµένη µια ηλεκτρική αντλία και ένα πλαίσιο στήριξης 
του φίλτρου. Το πλαίσιο στήριξης του φίλτρου αποτελείται από δύο µέρη : ένα 
ανοξείδωτο πλέγµα και µια ανοικτή ορθογωνική µαντεµένια πλάκα µε ελαστική 
φλάντζα. Το φίλτρο (glass-fiber ή Teflon-coated), διαστάσεων 20,3cm επί 25,4cm 
τοποθετείται ανάµεσα στο πλέγµα και τη φλάντζα της πλάκας. Όταν το σύστηµα 
προσαρµογής του φίλτρου βιδώνεται στην κύρια µονάδα, µια δεύτερη κυκλική 
φλάντζα εξασφαλίζει την αποφυγή διαρροών αέρα. 
 Η αντλία προσροφά ατµοσφαιρικό αέρα µε ρυθµό 1,132 m3/min (40cfm). Ο 
αέρας διέρχεται από το προζυγισµένο φίλτρο, που κατακρατεί τα αιωρούµενα 
σωµατίδια, και εξέρχεται από το κάτω µέρος της συσκευής. Η δειγµατοληψία 
πραγµατοποιείται για 24 ώρες. Στη συνέχεια το φίλτρο αφαιρείται και ξαναζυγίζεται. 
Η διαφορά µάζας του φίλτρου, πριν και µετά από τη µέτρηση, οφείλεται στα 
σωµατίδια που έχουν κατακρατηθεί από αυτό. Επειδή ο συνολικός αέρας που έχει 
περάσει από το φίλτρο είναι γνωστός, υπολογίζεται η µέση συγκέντρωση των 
αιωρούµενων σωµατιδίων σε µg/m3. Σηµειώνεται, επίσης, ότι υπάρχει δυνατότητα 
πραγµατοποίησης χηµικής ανάλυσης για τον προσδιορισµό της σύστασης του 
κονιορτού. 
 Οι δειγµατολήπτες Hi-Vol παράγονται µε δύο διαφορετικούς τύπους κεφαλών 
εισαγωγής του ατµοσφαιρικού αέρα : α) τις κεφαλές TSP (Total Suspended 
Particulate) που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση  των ολικά αιωρούµενων 
σωµατιδίων, µέγεθος -40µm και β) τις κεφαλές PM-10 για το εισπνεύσιµο κλάσµα 
των σωµατιδίων (-10µm). 
 Η επιλογή της θέσης των δειγµατοληπτών όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι 
πολύ σηµαντικό στοιχείο και ο σχεδιασµός του δικτύου των δειγµατοληπτών 
στοχεύει : 
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• Στον προσδιορισµό των αντιπροσωπευτικών και των υψηλότερων 
συγκεντρώσεων αέριας ρύπανσης που αναµένονται στην περιοχή. 

• Στην εκτίµηση της επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας από τη συγκεκριµένη πηγή 
(εργασίες ψηγµατοβολής στη συγκεκριµένη περίπτωση). 

• Στην εκτίµηση της συσχέτισης των επιπέδων ρύπανσης από τη συγκεκριµένη 
πηγή µε άλλες κρίσιµες παραµέτρους (π.χ. ένταση και διεύθυνση των 
ανέµων). 

• Στην εκτίµηση των επιπτώσεων της αέριας ρύπανσης στη βάση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής. 

• Στον καθορισµό δέσµης µέτρων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 
 
 
6.3.3.1. Μέθοδος υπολογισµού σωµατιδίων TSP 
 Η συγκέντρωση των ολικών αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα TSP 
υπολογίζεται από τον τύπο : 
 

                                                 )/(10*)( 3
6

mg
V
WWTSP IF µ

−
=  

 
  όπου :  TSP :συγκέντρωση ολικών αιωρούµενων σωµατιδίων (µg/m3)              
               WF : Αρχικό ξηρό βάρος φίλτρου (g)  
                WΙ : Τελικό ξηρό βάρος φίλτρου (g) 
                  V : Όγκος αέρα (m3) 
 
 Ο συνολικός όγκος αέρα που πέρασε από το φίλτρο δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο :  
 

                                             )(*
....... 321 mT

N
QQQ
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 όπου : Q1 ,Q2, Q3,…. QN  : Οι διάφορες τιµές ροής του αέρα (m3/min )        
                                    V : Όγκος αέρα (m3) 
                                    T : Χρόνος δειγµατοληψίας (min) 
 
Τα  Q1 ,Q2, Q3,…. QN  υπολογίζονται από τον τύπο Q = α *∆Pb   
 
  όπου :Q : Η ροή που διέρχεται από το φίλτρο (m3/min) 
           ∆P: ∆ιαφορά ύψους σε inches νερού από την πίεση στο εσωτερικό του 
κινητήρα του δειγµατολήπτη 
         α, b : Σταθερές για κάθε κατασκευή 
  
 Η ακρίβεια της µεθόδου εξαρτάται από την ακρίβεια ζύγισης και της 
µέτρησης του όγκου αέρα. 
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6.3.4. Αέρια ρύπανση από ψηγµατοβολή 
 Το µεγάλο µειονέκτηµα της βιοµηχανίας της ψηγµατοβολής, είναι η 
δηµιουργούµενη αεροµεταφερόµενη σκόνη στο χώρο της εργασίας και η οποία 
µπορεί να µεταφερθεί και µεγάλες αποστάσεις δηµιουργώντας προβλήµατα. Οι 
επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης ταξινοµούνται σε κατηγορίες που αφορούν 
επιπτώσεις α) στα υλικά, β) στη βλάστηση και γ) στην ανθρώπινη υγεία 
(Καλιαµπάκος, 1996): 
 
α)Επιπτώσεις στα υλικά. 
 Η προσβολή των υλικών από τη σκόνη πραγµατοποιείται µε πέντε 
µηχανισµούς: την απόξεση, την εναπόθεση, την άµεση και έµµεση χηµική προσβολή 
και την ηλεκτροχηµική διάβρωση. 
 Τα σωµατίδια που έχουν σχετικά µεγάλο µέγεθος και µεταφέρονται µε µεγάλη 
ταχύτητα µπορούν να προκαλέσουν απόξεση στις επιφάνειες  αυτοκινήτων, κτιρίων 
κ.λπ. Πάντως, τα σωµατίδια που προέρχονται από µη φυσικές πηγές ρύπανσης έχουν, 
συνήθως, µικρό µέγεθος και χαµηλή ταχύτητα µεταφοράς. 
 Τα πολύ µικρά υγρά ή στερεά σωµατίδια, εκτός από την άσχηµη εντύπωση 
που δηµιουργούν όταν εναποτίθενται πάνω στις επιφάνειες, προσβάλλουν χηµικά τα 
οικοδοµικά υλικά, τα χρώµατα, τα ρούχα, κ.λπ., µε έµµεσες οικονοµικές συνέπειες, 
δεδοµένου ότι απαιτείται π.χ. συχνότερος καθαρισµός και βάψιµο κτιρίων, πλύσιµο 
ρούχων που προκαλεί γρηγορότερη φθορά, κ.λπ. 
 Η έµµεση χηµική προσβολή προκαλείται από την απορρόφηση τεµαχιδίων 
σκόνης από ορισµένα υλικά. Τα τεµάχια αυτά αντιδρούν παρουσία συγκεκριµένων 
ουσιών, που δρουν ως καταλύτες, και λειτουργούν καταστροφικά για το υλικό. 
 Η ηλεκτροχηµική διάβρωση αφορά κυρίως µέταλλα, λόγω των 
αναπτυσσόµενων µικροσκοπικών ανοδικών και καθοδικών κέντρων στη µεταλλική 
επιφάνεια. 
 
β)Επιπτώσεις στη βλάστηση. 
 Τα φύλλα των δέντρων είναι από τους κύριους δείκτες ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης. Η ζηµιά που προκαλείται στα φυτά σχετίζεται άµεσα µε την ποιότητα του 
ρύπου. Οι επιπτώσεις στα φύλλα επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών και των καρπών 
τους, µε αποτέλεσµα αυτό να είναι ζηµιογόνο για τους αγρότες. Επιπλέον, µε την 
καταστροφή των φυτών µειώνεται η διαθέσιµη τροφή για τα φυτοφάγα ζώα, µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα σε ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα. 
 
γ)Επιπτώσεις στον άνθρωπο. 
 Οι επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον ανθρώπινο οργανισµό δεν 
µπορούν να εκτιµηθούν απόλυτα λόγω του ότι εκτίθεται ταυτόχρονα και σε άλλους 
επικίνδυνους ρύπους. Πάντως, αρκετές µελέτες σε διεθνές επίπεδο έχουν καταλήξει 
µε ικανοποιητική ακρίβεια στις συνέπειες  που έχει µακροχρόνια ή βραχυχρόνια η 
έκθεση του ανθρώπου σε επικίνδυνους ρύπους. 
 Η προσβολή του ανθρώπινου οργανισµού από τους αέριους ρύπους 
πραγµατοποιείται διαµέσου του αναπνευστικού συστήµατος. Ο βαθµός διείσδυσης 
των σωµατιδίων στην κατώτερη αναπνευστική περιοχή (πνεύµονες και τους 
βρόγχους), εξαρτάται, κύρια από το µέγεθος των σωµατιδίων και το ρυθµό αναπνοής. 
 Υπάρχει αντικειµενική αδυναµία να αποφευχθεί πλήρως η έκθεση στη σκόνη, 
εφόσον δεν υπάρχει σήµερα προστατευτικός εξοπλισµός ικανός να αποτρέψει τη 
διείσδυση του συνόλου των σωµατιδίων. Έτσι, τα µεγαλύτερα σωµατίδια 
συγκεντρώνονται στο λαιµό, στα µάτια και στη µύτη και αποτελούν σοβαρή 
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ενόχληση παρά τοξικό κίνδυνο, τα σωµατίδια µε µέγεθος µικρότερο των 10 µm (PM-
10) είναι εκείνα που προκαλούν τη σοβαρότερη ζηµιά –ανεξάρτητα από τη φύση 
τους- γιατί έχουν την ικανότητα να φθάνουν στα βάθη του ανθρώπινου 
αναπνευστικού συστήµατος, όπου προκαλούν σοβαρές και ανεπανόρθωτες βλάβες 
στους πνεύµονες (συνήθως πνευµονοκονιάσεις ή άσθµα ή ακόµα και καρκίνο στους 
πνεύµονες). Τα σωµατίδια αυτά είναι επικίνδυνα ακόµα και αν δεν περιέχουν τοξικές 
ουσίες. Στην περίπτωση όµως που περιέχουν βλαβερά χηµικά συστατικά γίνονται 
περισσότερο επικίνδυνα.  
 Η αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού, αφορά αφενός στην προσπάθεια 
βελτιστοποίησης του αναπνευστικού και γενικότερα του προστατευτικού εξοπλισµού 
των εργαζοµένων και αφετέρου, στην µείωση της ποσότητας της δηµιουργούµενης 
λεπτόκοκκης σκόνης. 
 Η δηµιουργία κονιορτού στο χώρο της ανοικτής ξηρής ψηγµατοβολής είναι 
µεν αναπόφευκτη, όµως η πυκνότητα και ο βαθµός επικινδυνότητας του µίγµατος του 
κονιορτοποιηµένου αποξεστικού, ακαθαρσιών, σκουριάς και παλιών χρωµάτων, 
εξαρτάται κυρίως από τα φυσικο-χηµικά  και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά του 
χρησιµοποιηµένου αποξεστικού. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν σηµειωθεί σε 
ορισµένες περιοχές, υπερβολικά υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων για χρονικές 
περιόδους από µερικές ώρες έως µερικές ηµέρες. Το αποτέλεσµα ήταν τα 
αποκαλούµενα “επεισόδια ατµοσφαιρικής ρύπανσης”. Κατά την διάρκεια ενός 
επεισοδίου, τα άτοµα τα οποία αντιµετωπίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι 
εκείνα που ανήκουν στις λεγόµενες ευπαθείς οµάδες. Σε αυτές ανήκουν παιδιά, 
ηλικιωµένοι, άτοµα που έχουν κλονισµένη υγεία και άτοµα που αντιµετωπίζουν 
χρόνια αναπνευστικά προβλήµατα. 
  Παρά το γεγονός ότι οι επιδράσεις ενός ατµοσφαιρικού επεισοδίου είναι 
σηµαντικές, ίσως περισσότερες να είναι οι µακροχρόνιες επιδράσεις πάνω σε 
πληθυσµούς που κατοικούν σε µολυσµένες περιοχές. Σε αυτήν την περίπτωση 
υπάρχει δυσκολία να επιτευχθεί µια ποσοτική έκφραση µεταξύ της µακροχρόνιας 
έκθεσης σε ατµοσφαιρική ρύπανση και των επιδράσεων που προκαλεί στην υγεία του 
ανθρώπου. Έτσι απαιτούνται πολύχρονες κλινικές, επιδηµιολογικές µελέτες για να 
εξαχθούν συµπεράσµατα και να αναπροσαρµοστούν τα υπάρχοντα επίπεδα 
συγκεντρώσεων των ρύπων, ώστε να διασφαλίζεται η δηµόσια υγεία. 
 Συνεπώς, οι εργαζόµενοι στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, ακόµη και να 
ληφθούν όλα τα δυνατά προστατευτικά µέτρα, εξακολουθούν να εκτίθενται σε αυτά 
τα υψηλά επίπεδα επικίνδυνων ουσιών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ασθενειών όπως 
π.χ. η σιλίκωση, η χαλκίωση, η µολυβδίαση, κ.α. 
 Όσον αφορά τη σιλίκωση (NIOSH, 2002), ασθένεια λόγω της παρουσίας του 
κρυσταλλικου πυριτίου στην πυριτική άµµο, παλαιότερα αποτελούσε πολύ συχνή 
ασθένεια µεταξύ των εργαζοµένων. Σήµερα έχει απαγορευτεί η παρουσία του 
κρυσταλλικού πυριτίου ως συστατικό στα αποξεστικά µέσα και όπου υπάρχει είναι 
καλύτερο να παραµένει σε ποσοστό κάτω από το 1%.  
 Η πυριτίαση (ή σιλίκωσης) είναι µια ασθένεια των πνευµόνων, δυνητικά 
θανατηφόρα, που προκαλείται από την εισπνοή σκόνης που περιέχει εξαιρετικά λεπτά 
σωµατίδια κρυσταλλικού πυριτίου, τα οποία εισχωρώντας στο σώµα καταστρέφουν 
τους πνεύµονες. Επίσης µπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της καρδίας και σε άλλες 
ασθένειες όπως φυµατίωση και βρογχίτιδα. ∆εν υπάρχει θεραπεία για την πυριτίαση 
αλλά είναι 100% προβλέψιµη αν οι εργοδότες, οι εργαζόµενοι και οι υπεύθυνοι 
υγείας συνεργαστούν για να µειώσουν την έκθεση στο κρυσταλλικό πυρίτιο. 
  Η σιλίκωσης παρουσιάζει τα εξής συµπτώµατα: Αρχικά µπορεί να µην 
υπάρχουν συµπτώµατα. Στην περίπτωση της χρόνιας σιλίκωσης µπορεί να µην 
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υπάρχουν συµπτώµατα και µετά από 15 και 20 χρόνια έκθεσης. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο µόνος σίγουρος τρόπος για να προσδιορίσει κάποιος αν πάσχει απo την 
ασθένεια είναι µε ιατρικές εξετάσεις. Αργότερα µπορεί να υπάρχει σύντοµη και 
δύσκολη αναπνοή και ίσως βήχας, κόπωση, ανορεξία, πόνοι στο στήθος. 
Μολυσµατικές περιπλοκές µπορεί να προκαλέσουν πυρετό, απώλεια βάρους και 
ιδρώτα την νύχτα. 
 Οι εργαζόµενοι που έχουν εκτεθεί σε κρυσταλλικό πυρίτιο µπορεί να 
αναπτύξουν τρεις τύπους πυριτίασης (ή σιλίκωσης ), σε σχέση µε το µέγεθος των 
σωµατιδίων που έχουν εισπνεύσει, την συγκέντρωση της σκόνης και την διάρκεια της 
έκθεσης : 

1. Οξεία πυριτίαση: Έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις κρυσταλλικού πυριτίου 
για σύντοµες χρονικές περιόδους έχει σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη της 
οξείας πυριτίασης. Συµπτώµατα µπορεί να παρουσιαστούν µετά από λίγες 
εβδοµάδες έκθεσης µέχρι και µετά από 5 χρόνια. Η οξεία πυριτίαση 
εξελίσσεται γρήγορα σε θανατηφόρα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη και 
υλικά που περιέχουν µικρές ποσότητες κρυσταλλικού πυριτίου είναι 
επικίνδυνες εάν χρησιµοποιούνται µε τρόπους που δηµιουργούν υψηλές 
συγκεντρώσεις σκόνης. 

2. Αύξουσα πυριτίαση: Αναπτύσσεται από έκθεση σε σχετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις σκόνης µετά από 5-15 χρόνια έκθεσης. 

3. Χρόνια πυριτίαση: Ο πιο συνηθισµένος τύπος της ασθένειας, συνήθως 
χρειάζεται πάνω από 10 ή περισσότερα χρόνια για να αναπτυχθεί µετά από 
έκθεση σε χαµηλή συγκέντρωση σκόνης. 

 
 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, 2.631.000 νέα περιστατικά 
χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων ετησίως οφείλονται στην έκθεση των 
εργαζοµένων σε επικίνδυνες ουσίες. Από έρευνες στη Γαλλία εκτιµάται ότι 5-10% 
του συνόλου των περιστατικών άσθµατος σχετίζονται µε την εργασία. Στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, εκδηλώνονται έως 3000 νέα περιστατικά επαγγελµατικού άσθµατος το 
χρόνο. 
 Εκτός βέβαια, από το άσθµα η µακροχρόνια έκθεση στην ψηγµατοβολή 
µπορεί να προκαλέσει καρκινώµατα που σύµφωνα µε το Institutde Ville Sanitaire, 
τουλάχιστον 4% των καρκινωµάτων προκαλούνται στο χώρο εργασίας – ποσοστό 
που αντιστοιχεί σε 10.000 νέα περιστατικά µόνο στη Γαλλία.. Ένα από τα 
συνηθέστερα καρκινώµατα που οφείλονται στην εργασία είναι και ο καρκίνος της 
ρινικής κοιλότητας από τη σκόνη του ξύλου αλλά και το νικέλιο, στοιχείο το οποίο 
εµφανίζεται στις ψηγµατοβολές. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία 
έχουν να κάνουν µε την παγκόσµια κοινότητα. Παρόλα αυτά αφορά και την Ελλάδα 
διότι η χρήση της ψηγµατοβολής είναι µεγάλη και στη χώρα µας. 
 
 
6.4. Επιπτώσεις από τα παραγόµενα απόβλητα  
 
6.4.1. Θαλάσσια ρύπανση από λειτουργικές απορρίψεις των εµπορικών πλοίων 
 Ως λειτουργική ρύπανση θα ορίσουµε την οποιαδήποτε - µη ατυχηµατικής 
µορφής - ρύπανση που προξενεί στο θαλάσσιο περιβάλλον η συνήθης λειτουργία ενός 
εµπορικού πλοίου (Αλεξόπουλος Α.Β, 2005). Η λειτουργική ρύπανση είναι δυνατό να 
αναζητηθεί σε κάθε φάση του κύκλου της ζωής ενός πλοίου, δηλαδή στην αρχή 
(κατασκευή ή κτίσιµο του πλοίου), στην κανονική οικονοµική του ζωή (συντηρήσεις 
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και επισκευές, φορτοεκφορτώσεις, µεταγγίσεις καυσίµων, ερµατισµός) και στο τέλος 
(διάλυση του πλοίου). 
 Είναι γνωστό ότι το υδάτινο στοιχείο κυριαρχεί στη ζωή αφού οι θάλασσες 
καλύπτουν το 71% της γης, το 80% των ζωντανών οργανισµών βρίσκονται και 
κατοικούν στη θάλασσα, το 70% του οξυγόνου προσφέρεται από τη θάλασσα, οι 
ωκεανοί καλύπτουν έκταση 361x 106 km² άνισα κατανεµηµένη στα δύο ηµισφαίρια.  
 Από τη θάλασσα ο άνθρωπος αντλεί φυσικούς πόρους (ζωικούς και φυτικούς 
οργανισµούς, ορυκτό πλούτο), χρησιµοποιεί ενέργεια από τα κύµατα και τις 
θαλάσσιες θερµικές πηγές, τοποθετεί εγκαταστάσεις για την εκµετάλλευση της, λ.χ. 
πλατφόρµες εξόρυξης πετρελαίου, αγωγοί, σήραγγες, χώροι εναποθήκευσης, τεχνητά 
νησιά, πλέοντα αεροδρόµια, σταθµοί πυρηνικής ενέργειας. 
 Άλλες χρήσεις του θαλασσίου περιβάλλοντος από τον άνθρωπο είναι η 
διαµόρφωση λιµένων, η αφαλάτωση του νερού, η αναψυχή και ο τουρισµός, η 
αρχαιολογική και πολιτιστική έρευνα, αλλά και η απόρριψη λυµάτων, καταλοίπων 
και άλλων ρυπογόνων στοιχείων. Είναι δέον να αναφέρουµε ότι η θαλάσσια ρύπανση 
δεν µπορεί πλέον να θεωρηθεί ως µία ανεµπόδιστη χρήση της ελευθερίας των 
θαλασσών. 
 Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε µεγάλη αργοπορία στην καθιέρωση διεθνών 
κανονισµών ελέγχου της θαλάσσιας ρύπανσης. Όσο αυξάνεται η θαλάσσια ρύπανση 
τόσο αυξάνεται και το κόστος καταπολέµησης της και ελαχιστοποιείται η ωφέλεια  
που αποκοµίζει η παγκόσµια κοινότητα από την αντιµετώπιση της θαλάσσιας 
ρύπανσης. 
 Ωστόσο η σταδιακή γνώση και εµπειρία που απέκτησε η διεθνής κοινότητα 
αλλά και ξεχωριστά τα διάφορα κράτη, οδήγησαν ώστε σήµερα να υπάρχει η 
δυνατότητα, σε κάποιο επιθυµητό βαθµό, να αντιµετωπιστούν τα περιστατικά 
ρύπανσης µε απώτερο σκοπό την προστασία των υδάτων. 
 
6.4.2. Επιπτώσεις από τα απόβλητα από την ψηγµατοβολή 
 Σύµφωνα µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε (Greenpeace, 2000), τα τοξικά και επικίνδυνα 
απόβλητα (στερεά και λάσπες) που παράγονται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 280.000 
τόνους το χρόνο. Στις ποσότητες αυτές δεν περιλαµβάνονται όµως απόβλητα που 
κατά το ΥΠΕΧΩ∆Ε "ανακυκλώνονται", χρησιµοποιούνται δηλαδή για το µπάζωµα 
δρόµων ή ως πρόσθετα σε τσιµέντα. Αν µάλιστα προσθέσει κανείς και απόβλητα που 
χρήζουν ειδικής προσοχής και διαχείρισης, όπως είναι π.χ. οι σκουριές από την 
εκµετάλλευση του σιδηρονικελίου (2.000.000 τον/χρόνο), ο φωσφογύψος από τις 
βιοµηχανίες λιπασµάτων (1.000.000 τον/χρόνο) και η ιπτάµενη τέφρα από την καύση 
του λιγνίτη (9.320.000 τον/χρόνο), αλλά και τους 4.500.000 tons/χρόνο οικιακών 
απορριµµάτων, τότε αναφερόµαστε στη διαχείριση 18-20 εκατ. τόνων στερεών και 
ηµίρρευστων αποβλήτων ετησίως.  
 Το 40% περίπου των τοξικών και επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων 
παράγονται στην περιοχή της Αττικοβοιωτίας, το 30% στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, και το υπόλοιπο 30% τις υπόλοιπες βιοµηχανικές περιοχές της χώρας 
 Η παρακάτω λίστα δίνει τη γκάµα των µεθόδων "διαχείρισης" των 
επικίνδυνων αποβλήτων:  

• Θάψιµο µαζί µε τα σκουπίδια σε χωµατερές  
• ∆ιάθεση στο έδαφος 
• Προσωρινή αποθήκευση στο χώρο παραγωγής 
• ∆ιάθεση σε ορυχεία, µεταλλεία 
• Πρόσθετα σε τσιµέντα 
• Καύση 
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• Ως "αδρανή" για µπάζωµα δρόµων 
• Πόντιση στη θάλασσα 

 
 
6.4.2.1. Η περίπτωση των αποβλήτων της Λάρκο 
 Οι µεταλλουργικές εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ Α.Ε. βρίσκονται στο ΝΑ 
σκέλος του όρµου της Λάρυµνας στον Βόρειο Ευβοϊκό. Στο εργοστάσιο αυτό 
κατεργάζονται νικελιούχα λατερικά κοιτάσµατα, τα οποία προέρχονται από τα 
αντίστοιχα µεταλλεία του Αγ. Ιωάννη Βοιωτίας και της κεντρικής Εύβοιας. Το 
παραγόµενο προϊόν είναι κράµα σιδηρονικελίου το οποίο εξάγεται σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες και το οποίο χρησιµοποιείται για παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.  
 Σύµφωνα µε την προσέγγιση του ΥΠΕΧΩ∆Ε τα παραγόµενα επικίνδυνα 
απόβλητα από την πυροµεταλλουργική επεξεργασία σιδηρονικελιούχων 
µεταλλευµάτων ανέρχονται σε 85.300 τόνους ετησίως. Ένα τµήµα "εξάγεται για 
ανακύκλωση και ένα άλλο χρησιµοποιείται σαν υλικό αµµοβολής αφού πρώτα 
υποστεί κατάλληλη επεξεργασία ενώ η ποσότητα που υπολείπεται διατίθεται µαζί µε 
την δεσµευµένη σκόνη σε κατάλληλο χώρο εντός του εργοστασίου όπου λαµβάνονται 
όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος".  
 Το τελικό προϊόν της µονάδας είναι σιδηρονικέλιο σε κοκκοποιηµένη µορφή. 
Ως παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας προκύπτουν σκουριές (από τις 
ηλεκτροκαµίνους και τη µονάδα µεταλλακτών). Οι σκουριές των ηλεκτροκαµίνων, οι 
οποίες σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΧΩ∆Ε ανέρχονται σε περίπου 2 εκατ. τόνους 
ετησίως. 
 Μέρος της σκουριάς της ΛΑΡΚΟ, όπως αναφέραµε πιο πάνω, πωλείται για 
υλικό αµµοβολής (για να καταλήξει εµµέσως και πάλι στη θάλασσα) ή ως πρόσθετο 
στην τσιµεντοβιοµηχανία. Η ποσότητα που διατίθεται ετησίως γι' αυτές τις χρήσεις 
είναι, σύµφωνα µε τη ΛΑΡΚΟ, περίπου 700.000 τόνοι. Η υπόλοιπη σκουριά (περίπου 
1,3 εκατ. τόνοι ετησίως) φορτώνεται σε ειδικά πλοιάρια και απορρίπτεται σε 
καθορισµένη περιοχή του Β. Ευβοϊκού εδώ και 40 χρόνια κατά παράβαση διεθνών 
συνθηκών που έχει υπογράψει η χώρα µας. Αν και η απόρριψη στη θάλασσα θα 
έπρεπε να έχει σταµατήσει τουλάχιστον εδώ και µια δεκαετία, η ΛΑΡΚΟ εξασφάλισε 
νέα άδεια έως τα τέλη του 2007. 
Η πόντιση της τοξικής σκουριάς στον Β. Ευβοϊκό αποτελεί την κύρια πηγή 
διοχέτευσης βαρέων µετάλλων στα ιζήµατα και στα αιωρούµενα σωµατίδια του 
νερού του όρµου, ενώ η λεπτόκοκκη φάση της σκουριάς, τα αέρια και η σκόνη από 
τις καπνοδόχους του εργοστασίου, συµπληρώνουν την επιβάρυνση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
 Σύµφωνα µε τη ΛΑΡΚΟ, η πόντιση της σκουριάς στη θάλασσα δεν εγκυµονεί 
κινδύνους. Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΛΑΡΚΟ, αναφέρει 
χαρακτηριστικά:  
"Όπως έχει αποδειχθεί το υλικό είναι αδρανές, δεν µολύνει την περιοχή ούτε επιφέρει 
άλλου είδους ζηµίες".  
Η αλήθεια όµως είναι τελείως διαφορετική. Με στόχο να διαπιστωθεί η 
επικινδυνότητα από την απόρριψη τεραστίων ποσοτήτων τοξικής σκουριάς στον Β. 
Ευβοϊκό, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) είχε αναλάβει, ήδη από το 
1984, την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Σε έκθεσή του το 1998, 
το ΕΚΘΕ αναφέρει επί λέξει:  
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"Συµπερασµατικά, η απόρριψη σκουριάς στα βενθικά οικοσυστήµατα της περιοχής έχει 
σηµαντικές επιπτώσεις στην ποικιλότητα και αφθονία ειδών των βιοκοινωνιών".  
 
"Όπως αναφέρθηκε και σε παλαιότερες µελέτες η επίδραση της απόρριψης της 
σκουριάς στις βενθικές βιοκοινωνίες προκαλεί την µετατροπή του φυσικού βιοτόπου 
και τη µηχανική ταφή των οργανισµών".  
 
"Η µελέτη προσδιορισµού χρωµίου, νικελίου και σιδήρου σε βενθοπελαγικούς 
πληθυσµούς ψαριών και άλλων αλιευµάτων της περιοχής µελέτης έδειξε ότι οι µέσες 
τιµές των µετάλλων στη σάρκα των αλιευµάτων ήταν πάντοτε υψηλότερες στους 
οργανισµούς της περιοχής απόρριψης της σκουριάς. Επίσης η συχνότητα εµφάνισης 
υψηλών τιµών ήταν υψηλή στην περιοχή απόρριψης. Οι συγκεντρώσεις µετάλλων που 
προσδιορίστηκαν σε κάθε είδος εµφάνισαν υψηλή διασπορά, φαινόµενο που 
υποδηλώνει ασταθή και επιβαρυµένα περιβάλλοντα. Η πρόσχωση αυτή µε σκουριά, 
προκάλεσε εµπλουτισµό των επιφανειακών ιζηµάτων του εσωτερικού ορµίσκου µε 
εξαιρετικά µεγάλες συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων Fe, Cr, Ni, Co, Mn, Zn, Pb, 
Cu κ.α. Επίσης εξαιρετικά µεγάλες συγκεντρώσεις τόσο διαλυτού όσο και σωµατιδιακού 
Fe και Ni και διαλυτού Mn βρέθηκαν στο θαλασσινό νερό στον όρµο της Λάρυµνας".  
 
"Μελέτη της σύνθεσης και της κατανοµής του ζωοπλαγκτού στη ρηχή περιοχή του 
όρµου της Λάρυµνας που δέχεται την πολύ λεπτή κονιορτοποιηµένη σκουριά έδειξε την 
εικόνα µιας οικολογικά υποβαθµισµένης περιοχής ειδικά το καλοκαίρι µε τη 
στρωµατοποίηση των νερών". 
 
"Υψηλά επίπεδα βιοσυσσώρευσης βαρέων µετάλλων (Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Zn) 
µετρήθηκαν σε βενθικούς ζωικούς οργανισµούς της παραλιακής και υποπαραλιακής 
ζώνης".  
 
"Η δυνατότητα πλήρους επανάκαµψης στην κατάσταση ισορροπίας µιας βενθικής 
βιοκοινωνίας που διαταράχθηκε από απόρριψη σκουριάς δεν ήταν δυνατόν να 
εξακριβωθεί, ωστόσο τα στοιχεία έδειξαν ότι ο ρυθµός βελτίωσης µιας βιοκοινωνίας 
είναι πολύ αργός".  
 
Και η έκθεση του ΕΚΘΕ καταλήγει:  
"Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε ότι η απόρριψη σκωρίων δεν θα πρέπει να γίνεται 
στο θαλάσσιο αποδέκτη και πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για τη µη απόρριψη της 
σκουριάς στη θάλασσα".  
 Σύµφωνα µε µια αξιόλογη πρόταση της Greenpeace, η βέλτιστη λύση θα ήταν 
η σκουριά να απαλλαχθεί από τοξικά µέταλλα πριν την ενδεχόµενη αξιοποίησή της. 
Η αποµάκρυνση των πιο τοξικών µετάλλων από µεταλλουργικά απόβλητα είναι 
τεχνολογικά δυνατή. Έχει τα πλεονεκτήµατα ότι τα µέταλλα ανακτώνται σε 
εξαιρετικά καθαρή µορφή και άρα είναι και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα, ενώ το 
παραπροϊόν αυτής της επιπλέον διαδικασίας καθαρισµού είναι σκουριές 
απαλλαγµένες από τοξικές ουσίες, οι οποίες θα µπορούσαν να βρουν µια σειρά από 
εφαρµογές ως αδρανές πλέον υλικό.  
 Μάλιστα η ΛΑΡΚΟ σύµφωνα µε αναφορά της Greenpeace έχει κατηγορηθεί 
από τον τύπο γιατί δεν επέδειξε ενδιαφέρον για την εφαρµογή της 
υδροµεταλλουργικής µεθόδου παραγωγής νικελίου, µιας µεθόδου που αναπτύχθηκε 
από Έλληνες επιστήµονες και είναι σαφώς φιλικότερη προς το περιβάλλον.  
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 ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η απόρριψη εκατοµµυρίων τόνων 
µεταλλευτικών σκουριών στον Β. Ευβοϊκό επιβαρύνει το περιβάλλον και τη 
θαλάσσια ζωή και αποτελεί εν δυνάµει κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. ∆εν υπάρχει 
επίσης καµία αµφιβολία ότι η απόρριψη αυτή γίνεται κατά παράβαση των ∆ιεθνών 
Συµβάσεων που έχει υπογράψει η Ελλάδα και οι οποίες αποτελούν πλέον νόµους του 
κράτους. Σύµφωνα µε αυτές τις συµβάσεις για την Πρόληψη της Θαλάσσιας 
Ρύπανσης από Απόρριψη Καταλοίπων και Άλλων Υλών (γνωστή ως Πρωτόκολλο της 
Σύµβασης του Λονδίνου του 1996) απαγορεύει ρητά την πόντιση (δηλαδή την 
απόρριψη µε πλοία) οποιουδήποτε υλικού στη θάλασσα, πλην πολύ συγκεκριµένων 
εξαιρέσεων. 
 Σύµφωνα λοιπόν µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η απόρριψη των σκουριών της 
ΛΑΡΚΟ θα έπρεπε να είχε σταµατήσει από 1.1.96. 
  Παρόλα αυτά, σύµφωνα µε πρόσφατο άρθρο της εφηµερίδας “Καθηµερινής” 
(29 Απριλίου 2007), ΛΑΡΚΟ και Πολιτεία δεν µπόρεσαν να συνεχίσουν για πολύ το 
περιβαλλοντικό έγκληµα του µπαζώµατος της θάλασσας, και αναζήτησαν χώρο 
χερσαίας απόθεσης σε µια πλαγιά δίπλα στο εργοστάσιο, υποβαθµίζοντας, έτσι, βίαια 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η λύση αυτή εµπεριέχει κινδύνους 
ρύπανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα (που επικοινωνεί µε τις πηγές 
της Λάρυµνας). Επίσης δίπλα υπάρχουν αρχαιολογικά σηµεία. Στο ίδιο άρθρο ο 
αναπληρωτής καθηγητής του ΕΜΠ κ. ∆ηµήτριος Καλιαµπάκος αναφέρει 
χαρακτηριστικά (Εφηµερίδα Καθηµερινή, 2007) ότι η αισθητική καταστροφή είναι 
πολύ σηµαντική ζηµιά για µια περιοχή. Και συµπληρώνει, “Επιπλέον η σκουριά της 
ΛΑΡΚΟ περιέχει πολλά βαρέα µέταλλα, τα οποία κάτω από ειδικές συνθήκες µπορεί 
να διαφύγουν στο οικοσύστηµα. Στις περιπτώσεις που δεν είµαστε σίγουροι για το 
τελικό αποτέλεσµα, πρέπει να ακολουθούµε την Αρχή της Πρόληψης ”. 
 Σε λύση του προβλήµατος αυτού, το ΕΜΠ, έχει καταθέσει µελέτη των 
καθηγητών του για αξιοποίηση παλιών µεταλλίων για απόρριψη βιοµηχανικών 
αποβλήτων. Είναι, επίσης,  φυσικό οι κάτοικοι της περιοχής να αντιδρούν έντονα µε 
αυτή την απόφαση. Χαρακτηριστικά αναφέρουν µε πόνο, “Οι δρόµοι, τα σπίτια µας, 
τα σωθικά µας είναι γεµάτα σκόνη. Μερικές φορές στη σκόνη υπάρχουν κάτι µικρά 
κοµµατάκια σαν γυαλάκια”. Οι καταγγελίες για αυξηµένη παθογένεια και 
θνησιµότητα βρίσκονται παντού, µαζί µε την έντονη δυσοσµία. Το νερό του κόλπου 
της Λάρυµνας είναι ιδιαίτερα επιβαρηµένο, κι όµως τέσσερις - πέντε µεγάλες 
ιχθυοκαλλιέργειες λειτουργούν µέσα στον κόλπο. 
 Άξια αναφοράς, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από τα 
απόβλητα των εργασιών της ψηγµατοβολής, είναι η έρευνα της Greenpeace στην 
οποία συλλέγονται στοιχεία για τη συσσώρευση σε θαλάσσιους οργανισµούς των 
τοξικών µετάλλων, που περιέχονται στα υποπροϊόντα της ΛΑΡΚΟ, µε στόχο να 
διαπιστωθεί αν υπάρχουν µακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών από 
τη χρόνια κατανάλωση θαλασσινών που αλιεύονται στην περιοχή. 
 Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα τοξικά βαρέα µέταλλα νικέλιο, χρώµιο, κάδµιο 
και υδράργυρο καθώς και του σιδήρου που έχουν ανιχνευτεί σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα σε πολλούς θαλασσινούς οργανισµούς (ψάρια, καρκινοειδή και µαλάκια) της 
περιοχής. Τα επίπεδα αυτών των τοξικών µετάλλων προσδιορίστηκαν από διάφορες 
έρευνες που πραγµατοποίησε το ΕΚΘΕ (Παπαθανασίου et al 1993, ΕΚΘΕ 1985, 
1989, 1998) και το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (Φλώρου και Κρητίδης 1990). 
 Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκτίµηση του κινδύνου από την 
κατανάλωση θαλασσινών, είναι αυτή της Αµερικάνικης Υπηρεσίας Προστασίας 
Περιβάλλοντος  (US-EPA) η οποία έχει εφαρµοστεί σε όλες τις αντίστοιχες εθνικές 
µελέτες στη χώρα αυτή (EPA 1986, 1989a, 1989b, 1992 Valaoras et al 1991). Η 
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µεθοδολογία αυτή εξετάζει το µακροχρόνιο ρίσκο από τη χρόνια κατανάλωση 
ψαριών, καθορίζοντας για κάθε τοξική ουσία µια “δόση αναφοράς”(Reference dose, 
Rfd), ένα όριο δηλαδή, πάνω από το οποίο εκτιµάται ότι υπάρχουν δυσµενείς 
επιπτώσεις στην υγεία. 
 Εξετάζοντας το ρίσκο για καθένα από τα προαναφερθέντα βαρέα µέταλλα 
παρατηρείται ότι η καταναλισκόµενη ποσότητα αυτών, τις περισσότερες των 
περιπτώσεων, υπερβαίνει το όριο ακόµα και για το µέσο καταναλωτή. 
 Προφανής είναι, λοιπόν, η µόλυνση του περιβάλλοντος από τα στερεά 
απόβλητα της ψηγµατοβολής αφού κατά την διάρκεια αυτής, προϊόντα οξείδωσης 
(σκουριές), παλαιά χρώµατα και προϊόντα βιολογικής ρύπανσης που αποσπώνται από 
τις µεταλλικές επιφάνειες, καθώς και υπολείµµατα φορτίου στην περίπτωση 
επισκευής των πλοίων, προστίθενται στο χρησιµοποιούµενο υλικό της 
ψηγµατοβολής, δηµιουργώντας έτσι σηµαντικές ποσότητες αποβλήτων. Επισήµως, το 
υλικό αυτό που παράγεται στις Ν/Ε ζώνες απορρίπτεται στις χωµατερές. Ωστόσο, 
λόγω προβληµάτων στην αποτελεσµατική και έγκαιρη συλλογή του και πιθανόν λόγω 
έλλειψης στην κατανόηση της φύσης του φορτίου, ένα µεγάλο ποσοστό απορρίπτεται 
κατευθείαν στη θάλασσα. Πιο συγκεκριµένα, περίπου το 10% διατίθεται στην 
τσιµεντοβιοµηχανία, το 15% απορρίπτεται στις χωµατερές, ενώ το µεγαλύτερο 
ποσοστό (75%) απορρίπτεται στο θαλάσσιο περιβάλλον, το οποίο στην περίπτωση 
αυτή υφίσταται  τις επιπτώσεις που αναφέρουµε πιο πάνω. 
 
 
6.4.3. Έλεγχος των στερεών αποβλήτων της ψηγµατοβολής 
 Η αυξανόµενη περιβαλλοντική ευαισθησία και οι συνεχώς αυστηρότεροι 
κανονισµοί περιβαλλοντικής προστασίας έχουν ως αποτέλεσµα την αναζήτηση 
λύσεων για την ελαχιστοποίηση και την ασφαλή απόθεση των αποβλήτων. Έτσι στις 
περισσότερες χώρες είναι επιβεβληµένος ο έλεγχος επικινδυνότητας των αποβλήτων 
της ψηγµατοβολής. 
Για να εκτιµηθεί η δυνατότητα απελευθέρωσης στο περιβάλλον ρυπαντών από 
στερεά απόβλητα, όταν αυτά έρχονται σε επαφή µε το νερό, χρησιµοποιούνται 
πρότυπες πειραµατικές µέθοδοι εκχύλισης.  
 Με τη χρήση των πρότυπων µεθόδων γίνεται προσπάθεια να εκτιµηθεί η 
εκχυλισιµότητα ορισµένων στοιχείων κάτω από ειδικές πειραµατικές συνθήκες, οι 
οποίες προσοµοιάζουν µε αυτές περιβάλλοντος. Ο προσδιορισµός της 
εκχυλισιµότητας είναι πολύ πιο δόκιµος για την εκτίµηση της δυνατότητας εµφάνισης 
περιβαλλοντικών προβληµάτων από ότι ο προσδιορισµός της συνολικής 
συγκέντρωσης δυνητικά βλαβερών ουσιών στα στερεά βιοµηχανικά απόβλητα. 
 Η εκχύλιση από διάφορα υλικά εξαρτάται από τις ιδιότητες του υλικού και 
από υδρολογικές εργαστηριακές φυσικές και χηµικές µεθόδους που προσδιορίζουν τις 
ιδιότητες του υλικού, ωστόσο οι ελεγχόµενες συνθήκες εργαστηριακού 
περιβάλλοντος δεν είναι συνήθως ισοδύναµες µε τις ποικίλες συνθήκες που 
παρατηρούνται στο φυσικό περιβάλλον. Οι εργαστηριακές µέθοδοι εκχύλισης 
πραγµατοποιούνται µε πρότυπα υδατικά διαλύµατα (ουδέτερα, όξινα κ.α.), µε γνωστή 
αναλογία υγρού-στερεού, έχουν ορισµένη χρονική διάρκεια κ.α. οι εκχυλίσεις στο 
περιβάλλον πραγµατοποιούνται από φυσικά διαλύµατα, υπό άγνωστη αναλογία 
υγρού-στερεού, απροσδιόριστη χρονική διάρκεια κ.α. έτσι, στην καλύτερη περίπτωση 
οι εργαστηριακές συνθήκες µπορούν να µας πληροφορήσουν για την συµπεριφορά 
των υλικών κάτω από “ιδανικές” ή “στατιστικές” συνθήκες που παρουσιάζονται σε 
µια χρονική στιγµή στο περιβάλλον ή “χείριστες” συνθήκες που µπορούν να 
εµφανιστούν στο περιβάλλον. 
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 Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει ειδικές αναλύσεις εκχύλισης για τον 
χαρακτηρισµό της τοξικότητας των αποβλήτων, µε πιο διαδεδοµένες τις αναλύσεις 
TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) της US EPA , κατά τις οποίες 
εκτιµάται η τοξικότητα των αποβλήτων. Οι αναλύσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να προσοµοιώνουν την κατάσταση στην οποία  θα βρεθούν τα απόβλητα µετά 
την απόρριψή τους στο χώρο απόθεσης. Για το λόγο αυτό στοχεύουν ιδιαίτερα στον 
προσδιορισµό της συγκέντρωσης των αποβλήτων σε στοιχεία στην διαλυτή τους 
µορφή (soluble) και όχι µε την ολική (total) συγκέντρωσή τους. Αν και οι συνθήκες 
του TCLP είναι γενικά οξύτερες από τις φυσικές, ώστε τα αποτελέσµατα να 
αντιπροσωπεύουν την χειρότερη πιθανή κατάσταση (worstcase scenario), η 
κατάσταση στους χώρους απόθεσης µπορεί να είναι πολύ διαφορετική σε σχέση π.χ. 
µε το pH ή την σύσταση του εδάφους του χώρου απόθεσης. Παρόλα αυτά, το TCLP 
παραµένει η καλύτερη διαθέσιµη δοκιµή σήµερα και θα εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται µέχρι την προτυποποίηση κάποιας καλύτερης δοκιµής. 
 Η µέθοδος ελέγχου τοξικότητας T.C.L.P. περιλαµβάνει την εκχύλιση 
θραυσµένου υλικού µε διάλυµα οξικού οξέος ρυθµισµένο είτε σε pH≈5 είτε σε pH≈3, 
ανάλογα µε την αλκαλικότητα και τη ρυθµιστική ικανότητα του υλικού. Σχεδιάστηκε 
µε σκοπό να προσοµοιώνει την εκχλύλιση που θα υποστεί ένα υλικό (απόρρριµµα) 
στο χώρο της υγειονοµικής ταφής. 
 Η µέθοδος T.C.L.P. χρησιµοποιείται είτε για να χαρακτηριστεί ένα υλικό ως 
επικίνδυνο είτε για να προσδιοριστεί αν µετά την επεξεργασία που υπέστη κάποιο 
απόβλητο, πριν την ταφή παραµένει επικίνδυνο. Επίσης χρησιµοποιείται για να 
εκτιµήσει την εκχύλιση πτητικών και µη πτητικών οργανικών συστατικών, καθώς και 
τη µέγιστη εκχυλιζόµενη ποσότητα των συστατικών διαφόρων υλικών που µπορεί να 
επιτευχθεί στο περιβάλλον υπο δυσµενείς συνθήκες. 
 Στους πίνακες 6.3 και 6.4 παρατίθενται τα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης των 
κυριοτέρων στοιχείων, πτητικών (VOC) και ηµιπτητικών (semi-VOC) ενώσεων της 
EPA, µε τα οποία συγκρίνονται τα αποτελέσµατα του  T.C.L.P.  για να 
χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα.  
               

 
               Πίνακας 6.3:Επιτρεπτά όρια διαλυτής συγκέντρωσης επικίνδυνων στοιχείων   
                                         κατά US EPA. 
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  Πίνακας 6.4:Επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης πτητικών και ηµιπτητικών 
                                     ενώσεων κατά US EPA. 
 
 Αν τα απόβλητα χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα (Hazardous waste) τότε η 
απόθεση τους επιβάλλεται να γίνει σε χώρους υγειονοµικής ταφής τοξικών ουσιών, 
µε πολύ υψηλό κόστος. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι στην Γερµανία το κόστος αγοράς 
των αποκαµινευµάτων χαλκού είναι περίπου 50 µάρκα (DM)/ton, ενώ το κόστος 
απόρριψης των αποβλήτων κυµαίνεται από 330 έως 1000 DM/ton, αναλόγως µε το 
βαθµό τοξικότητας τους.  
 Τέλος να αναφέρουµε ότι η µέθοδος T.C.L.P. δεν χρησιµοποιείται για τον 
χαρακτηρισµό της επικινδυνότητας των αποβλήτων στην περίπτωση απόρριψής τους 
στη θάλασσα. Ωστόσο όπως αναφέρθηκε στη σχετική έκθεση του Ε.Κ.Θ.Ε. η 
απόρριψη των αποκαµινευµάτων της ΛΑΡΚΟ δεν θα πρέπει να γίνεται στο θάλασσιο 
αποδέκτη και πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για τη µη απόρριψη της σκουριάς στη 
θάλασσα. 
  
 
6.4.4. Τι προβλέπει η νοµοθεσία για τα απόβλητα 
 Όπως αναφέραµε πιο πάνω, προς αντιµετώπιση της κατάστασης αυτής, έχουν 
επιβληθεί αυστηρότεροι κανονισµοί για την ασφαλή απόθεση και ελαχιστοποίηση 
των αποβλήτων ειδικά όταν  αυτά χαρακτηριστούν και ως επικίνδυνα.  
 Σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε το Π∆ 55 αρ.φύλλου 58 της 20 Μαρτίου 1998 
περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και σύµφωνα µε το άρθρο 3 
απαγορεύεται η απόρριψη στις ακτές, στα λιµάνια και στα ελληνικά χωρικά ύδατα 
πετρελαίου, πετρελαιοειδών µιγµάτων, επιβλαβών ουσιών ή µιγµάτων αυτών και 
πάσης φύσεως αποβλήτων, λυµάτων και απορριµµάτων από τα οποία µπορεί να 
προκληθεί ρύπανση της θάλασσας και των ακτών. Συµπληρώνοντας το άρθρο 
αναφέρει ότι η απόρριψη στη θάλασσα οποιονδήποτε ουσιών από παράκτιες ή άλλες 
εγκαταστάσεις επιτρέπεται  µόνο µετά από άδεια που παρέχεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν, εφόσον δεν υφίσταται κίνδυνος ρύπανσης. Επίσης σύµφωνα 
µε το ίδιο διάταγµα και το άρθρο 5, οι εγκαταστάσεις οφείλουν κατά την λειτουργία 
τους να παίρνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης και επίσης 
εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για µεταγγίσεις πετρελαίου ή επισκευές πλοίων 
οφείλουν να διαθέτουν ευκολίες υποδοχής πετρελαίου, καταλοίπων και µιγµάτων 
πετρελαίου, ακαθάρτου έρµατος, ξεπλυµάτων των δεξαµενών δεξαµενόπλοιων καθώς 
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και λοιπών ρυπογόνων ρύπων. Στο διάταγµα αυτό ως απόβλητα ορίζονται τα υγρά 
που αποβάλλονται από τα πλοία, δεξαµενόπλοια και εγκαταστάσεις, τα οποία 
περιέχουν υπολείµµατα των µεταφερόµενων, χρησιµοποιούµενων ή παραγόµενων 
υλών και ως  απορρίµµατα  τα πάσης φύσεως στερεά ή ηµιρευστά κατάλοιπα που 
αποβάλλονται από τα πλοία, δεξαµενόπλοια και εγκαταστάσεις ξηράς. 
 Σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό νόµο και µε σκοπό τη διαχείριση, την πρόληψη 
και µείωση κατά το δυνατόν των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
υγειονοµική ταφή των αποβλήτων εξέδωσε οδηγία (2001/118/ΕΚ), σύµφωνα µε την 
οποία οι χώροι υγειονοµικής ταφής ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες : χώροι ταφής 
επικίνδυνων, µη επικίνδυνων και αδρανών αποβλήτων. Στην οδηγία αυτή ως 
επικίνδυνη ουσία νοείται κάθε ουσία που ταξινοµείται ή πρόκειται να ταξινοµηθεί ως 
επικίνδυνη σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ και τις µετέπειτα τροποποιήσεις της. 
Ως βαρύ µέταλλο νοείται κάθε ένωση αντιµονίου, αρσενικού, καδµίου, χρωµίου 
(εξασθενούς), χαλκού, µολύβδου, υδραργύρου, σεληνίου, τελλουρίου, θαλλίου και 
κασσιτέρου συµπεριλαµβανοµένων  των µετάλλων αυτών στη µεταλλική µορφή, 
εφόσον χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. Ειδικά για τα απόβλητα των υλικών 
ψηγµατοβολής η οδηγία χαρακτηρίζει τα απόβλητα αυτά επικίνδυνα ή µη επικίνδυνα 
λαµβάνοντας τους κωδικούς 120116 και 120117, αντίστοιχα. Τέλος η οδηγία κάνει 
αναφορά για επικίνδυνα απόβλητα προερχόµενα από αφαίρεση χρωµάτων ή 
βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες.  
 Να αναφέρουµε εδώ ότι πριν από την οδηγία 2001/118/ΕΚ είχε προηγηθεί η 
οδηγία 1999/31/ΕΚ της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 
που συντάχθηκε µε στόχο τον καθορισµό µέτρων, διαδικασιών και κατευθύνσεων για 
την κατηγοριοποίηση των αποβλήτων ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους. Πιο 
συγκεκριµένα η οδηγία καθόριζε τρεις κατηγορίες αποβλήτων που αναφέραµε πιο 
πάνω ως εξής  : 
α) αδρανή απόβλητα : τα απόβλητα που δεν υφίστανται καµία σηµαντική φυσική, 
χηµική ή βιολογική µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται 
ούτε συµµετέχουν σε άλλες φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε 
επιδρούν δυσµενώς σε άλλα υλικά µε τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό 
να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Η 
συνολική αποπλυσιµότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η 
οικοτοξικότητά των στραγγισµάτων πρέπει να είναι αµελητέες, και ειδικότερα να µη 
θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 
β)µη επικίνδυνα απόβλητα : τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από τα παρακάτω. 
γ) επικίνδυνα απόβλητα : τα απόβλητα που καλύπτονται από το άρθρο 1 παράγραφος 
4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα 
επικίνδυνα. Η οδηγία 1999/31/ΕΚ ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία στις 16 
∆εκεµβρίου 2002 µε την έκδοση της ΚΥΑ 29407/3508/02, οποία διαµορφώνει τα 
µέτρα και τους όρους για την υγειονοµική ταφή των αποβλήτων και καθορίζει το 
πλαίσιο αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα. 
 Την 19η ∆εκεµβρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µε την απόφαση 
2003/33/ΕΚ καθορίζει τα κριτήρια  χαρακτηρισµού και τις διαδικασίες αποδοχής των 
αποβλήτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το 
παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Πιο συγκεκριµένα στην απόφαση αυτή 
καθορίζονται : 

1. Τα κριτήρια χαρακτηρισµού των αποβλήτων ως αδρανή, µη επικίνδυνα και 
επικίνδυνα. 

2. Τα πρότυπα εκτέλεσης δοκιµών χαρακτηρισµού και δειγµατοληψίας των 
αποβλήτων. 
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3. Οι διαδικασίες µε τις οποίες τα απόβλητα θα διατηρήσουν τον αρχικό τους 
χαρακτηρισµό(έλεγχος συµµόρφωσης). 

  
 Οι υποκατηγορίες των κύριων κατηγοριών χώρων υγειονοµικής ταφής 
αποβλήτων και οι δυνατότητες ταφής σε κάθε υποκατηγορία ανάλογα µε το 
χαρακτηρισµό τους φαίνονται στο Σχήµα 6.2:  
 

 
                        Σχήµα 6.2: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση των εναλλακτικών λύσεων υγειονοµικής 
                                           ταφής που προβλέπει η οδηγία για την υγειονοµική ταφή 
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 Σηµειώνεται ότι η Ελλάδα ως κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υποχρεούται να εναρµονίσει την εθνική της Νοµοθεσία, σύµφωνα µε την απόφαση 
2003/33/ΕΚ. 
 Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε την οδηγία 2006/12/ΕΚ περί 
στερεών αποβλήτων, και έχοντας βασικό στόχο τη ρύθµιση στον τοµέα διαχείρισης 
των αποβλήτων την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από 
τις επιβλαβείς επιδράσεις που προκαλούνται από τη συγκέντρωση, τη µεταφορά, την 
επεξεργασία, την εναποθήκευση και την απόθεση των αποβλήτων, αλλά και την 
αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων στην κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 3, 
τα κράτη µέλη πρέπει να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα για να προωθούν την 
πρόληψη ή τη µείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητας των αποβλήτων ιδίως µε 
α) την τεχνική τελειοποίηση και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων σχεδιασµένων 
κατά τρόπο που να µην συµβάλλουν καθόλου ή το δυνατόν λιγότερο, λόγω της 
παραγωγής, της χρήσης ή της διάθεσης τους, στην αύξηση της ποσότητας ή της 
βλαπτικότητας των αποβλήτων και των κινδύνων ρύπανσης αλλά και β) την 
ανάπτυξη κατάλληλων τεχνικών για την διάθεση των επικίνδυνων ουσιών που 
περιέχονται στα απόβλητα τα οποία προορίζονται για αξιοποίηση. Εν συνεχεία στο 
ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι αυτό µπορεί να γίνει µε την αξιοποίηση των αποβλήτων µε 
ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση, ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που έχει 
ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή και µε τη χρησιµοποίηση των 
αποβλήτων ως πηγή ενέργειας. Στο άρθρο 4 επίσης αναφέρεται τα κράτη µέλη πρέπει 
να λαµβάνουν τα απαραίτητα  µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διάθεση ή η 
αξιοποίηση των αποβλήτων πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία 
του ανθρώπου και χωρίς να χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή µέθοδοι που ενδέχεται 
να βλάψουν το περιβάλλον και ιδίως χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για το νερό, 
τον αέρα ή το έδαφος, αλλά ούτε για την χλωρίδα και την πανίδα, χωρίς να 
προκαλούνται ενοχλήσεις από τον θόρυβο ή τις οσµές και χωρίς να βλάπτονται οι 
τοποθεσίες και τα τοπία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
 
 
6.5. Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από το χρωµατισµό 
 
 Όπως  αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο µετά τις εργασίες ψηγµατοβολής 
ή υδροβολής, ακολουθεί ο χρωµατισµός της επιφάνειας µε τα κατάλληλα χρώµατα. 
Κατά την διάρκεια λοιπόν των εργασιών αυτών στη ναυπηγοεπισκευαστική 
βιοµηχανία, είναι δυνατόν οι εργαζόµενοι να έρθουν σε επαφή µε επικίνδυνες χηµικές 
ουσίες όπως χρώµατα, διαλυτικά, κολλητικές ουσίες, βερνίκια, ρητίνες κ.α. 
 Πολλές από τις ουσίες που έρχονται σε επαφή οι εργαζόµενοι, µπορούν να 
προκαλέσουν επαγγελµατικές ασθένειες και ο καλύτερος τρόπος για να 
προστατεύσουµε τους εργαζόµενους  από αυτές, θα ήταν να τις αντικαταστήσουµε µε 
άλλες λιγότερο επικίνδυνες ή αβλαβείς. Αυτό δυστυχώς δεν είναι πάντοτε δυνατόν. 
Πολλές φορές ακόµη είναι επικίνδυνη όχι µόνο η χρήση των ουσιών αυτών αλλά και 
η καταστροφή, αποµάκρυνση και ο καθαρισµός τους από τους χώρους που έχουν 
χρησιµοποιηθεί. Ιδιαίτερα οι χρωµατιστές θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες ουσίες, από 
αυτές που χρησιµοποιούν, θεωρούνται επικίνδυνες, πώς να τις αναγνωρίζουν, τι 
προφυλάξεις πρέπει να παίρνουν και τέλος πώς να αντιδρούν σε περίπτωση 
ατυχήµατος. 
 Οι χηµικές ουσίες που συνήθως συναντώνται στο χώρο της δεξαµενής και µε 
τις οποίες έρχονται σε επαφή οι εργαζόµενοι, µπορεί να είναι καθαρές χηµικές ουσίες 
όπως ακετόνη, τριχλωροαιθένιο κ.λπ. ή παρασκευάσµατα, διαλύµατα και µίγµατα 

 138



όπως χρώµατα, κόλλες, συντηρητικά, παχύρευστα έλαια, καυστικά διαλύµατα ή οξέα. 
Οι ουσίες αυτές µπορεί να εµφανίζονται µε τη µορφή :  
 

• αερίων όπως το µονοξείδιο του άνθρακα, η αµµωνία κ.λπ. 
• ατµών υγρών ή στερεών ουσιών όπως ατµοί τριχλωροαιθανίου και ατµοί 

µετάλλων κ.λπ. 
• καπνών όπως ο καπνός οξειδίων µετάλλων 
• σκόνης όπως ο αµίαντος και η σκόνη του ξύλου και 
• οµίχλης όπως το νέφος που δηµιουργείται σε εργασίες ψεκασµού χρωµάτων 

 
 Οι κίνδυνοι  τους οποίους διατρέχουν οι εργαζόµενοι από τις ουσίες αυτές 
µπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες :  

• σε φυσικούς κινδύνους, που απορρέουν από τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του 
προϊόντος όπως εκρηκτικότητα, οξειδωτική δράση, ευφλεξιµότητα και  

• σε κινδύνους  για την υγεία, που απορρέουν από την τοξικολογική δράση του 
προϊόντος στον οργανισµό όπως οξεία θανατηφόρο δράση, διαβρωτική, 
ευαισθητοποιό, καρκινογόνο, µεταλλαξιογόνο και τερατογόνο δράση ή µη 
θανατηφόρο µόνιµη δράση από µία και µόνο έκθεση. 

 
 Χηµικά προϊόντα βλαβερά για την υγεία µπορούν να εισέλθουν στον 
οργανισµό µε τρεις τρόπους: µε κατάποση, µέσω της αναπνευστικής οδού και τέλος 
µέσω της δερµατικής οδού. 
 Ένα προϊόν που εισέρχεται στον οργανισµό από το στόµα, από το δέρµα ή από 
τους πνεύµονες µπορεί να απορροφηθεί από το αίµα και να µεταφερθεί και να βλάψει 
άλλα όργανα, όπως τα νεφρά, το συκώτι ή ακόµη και το κεντρικό νευρικό σύστηµα. 
 Για να αναγνωρίσει ο εργαζόµενος µια επικίνδυνη χηµική ουσία θα πρέπει 
πάντα να προσέχει τις ετικέτες σε κάθε συσκευασία και να αναγνωρίζει τα κατάλληλα 
σύµβολα. Οι ετικέτες αφορούν εκρηκτικές ουσίες, εύφλεκτες, οξειδωτικές, τοξικές, 
ραδιενεργές, διαβρωτικές κ.α. Η γνώση των συµβόλων είναι σηµαντική γιατί οι 
εργασίες  στα πλοία γίνονται αρκετές φορές µε χρήση τέτοιων ουσιών, και έτσι λόγω 
αυτού πρέπει να προγραµµατίζονται κατάλληλα οι εργασίες και να λαµβάνονται 
προληπτικές ενέργειες από τους υπευθύνους. 
 
 
6.5.1. Η χρήση της TBT στα αντιρρυπαντικά υφαλοχρώµατα 
 Πρόκειται πιθανώς για την πιο τοξική ουσία που διοχετεύτηκε στο θαλάσσιο 
περιβάλλον (Greenpeace, 2000). Ο τριβουτυλο-κασσίτερος (ΤΒΤ) είναι ένα ισχυρό 
βιοκτόνο που χρησιµοποιηθηκε ως πρόσθετο σε υφαλοχρώµατα πλοίων ήδη από τη 
δεκαετία του 1970. Λόγω της τοξικής του δράσης εµποδίζει την ανάπτυξη αλγών, 
οστράκων και άλλων θαλάσσιων οργανισµών στα ύφαλα των πλοίων. ∆υστυχώς 
όµως, η ουσία αυτή διαφεύγει από τα υφαλοχρώµατα και διασπείρεται στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. Έτσι, συσσωρεύεται στα ιζήµατα του βυθού, ιδιαίτερα σε περιοχές µε 
µεγάλη κίνηση πλοίων όπως τα λιµάνια όπως επίσης και από τα απορρίµατα στη 
παράκτια ζώνη από τις ψηγµατοβολές. Η τοξική δράση του ΤΒΤ γίνεται επίσης 
εµφανής και κατά µήκος πολυσύχναστων διαδροµών στην ανοιχτή θάλασσα.  
 Οι οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου είναι σχετικά αδιάλυτες στο νερό, 
λιποδιαλυτές και σχετικά σταθερές στο περιβάλλον, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζουν 
µεγάλο συντελεστή βιοσυσσώρευσης. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, το ΤΒΤ διασπάται 
σιγά-σιγά σε µονοβούτυλο- και διβουλο-κασσίτερο, ουσίες που χρησιµοποιούνται 
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επίσης ως πρόσθετα σε πλαστικά PVC. Οι ουσίες αυτές, αν και λιγότερο τοξικές από 
το ΤΒΤ, είναι εν τούτοις κι αυτές επικίνδυνες για το θαλάσσιο περιβάλλον.  
 Το ΤΒΤ προκαλεί διαταραχές του ενδοκρινικού συστήµατος σε οστρακοειδή. 
Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως "imposex", και σηµαίνει στην πράξη ότι θηλυκοί 
οργανισµοί αναπτύσσουν αρσενικά χαρακτηριστικά λόγω προφανώς της δράσης του 
ΤΒΤ στο ορµονικό σύστηµα. Η δράση αυτή εµφανίζεται σε γαστερόποδα ακόµη και 
όταν οι συγκεντρώσεις ΤΒΤ στο νερό είναι εξαιρετικά µικρές (της τάξης του 
τρισεκατοµµυριοστού του γραµµαρίου ανά λίτρο νερού). Η τοξική δράση του ΤΒΤ 
έγινε ευρύτερα γνωστή όταν παρατηρήθηκε ελάττωση της συγκοµιδή στρειδιών σε 
ακτές της Γαλλίας. Υγιή στρείδια που µεταφέρθηκαν σε περιοχές ρυπασµένες µε ΤΒΤ 
παρουσίασαν µια θνησιµότητα 50% σε διάστηµα 30 ηµερών. Το ΤΒΤ είναι ιδιαίτερα 
τοξικό και θανατηφόρο σε µια ποικιλία πλαγκτονικών οργανισµών, όπως και στις 
κάµπιες µαλακίων. Η τοξικότητα εµφανίζεται σε συγκεντρώσεις ΤΒΤ αντίστοιχες 
αυτών που παρατηρούνται συχνά σε µαρίνες. Η δράση αυτή του ΤΒΤ είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική σε περιοχές όπου αλιεύονται ή καλλιεργούνται οστρακοειδή. Το ΤΒΤ 
προκαλεί παραµορφώσεις και µειώνει τους ρυθµούς ανάπτυξης των οστρακοειδών, 
ενώ προκαλεί και φανερή πάχυνση του κελύφους τους, µειώνοντας έτσι σηµαντικά το 
µέγεθος του ζώου στο εσωτερικό και καθιστώντας το µη εµπορεύσιµο. Σηµαντικές 
συγκεντρώσεις ΤΒΤ έχουν ανιχνευτεί και σε ψάρια ιχθυοκαλλιεργειών. Πρέπει να 
τονίσουµε ότι το ΤΒΤ και οι άλλες οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου δεν 
καταστρέφονται µε το µαγείρεµα. 
 Σύµφωνα µε µια αποκαλυπτική έρευνα της Greenpeace στα λιµάνια του 
Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έδειξε την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων 
τοξικών ουσιών που χρησιµοποιούνται σε υφαλοχρώµατα πλοίων. Οι αναλύσεις της 
Greenpeace στα δύο λιµάνια για τον εντοπισµό της τοξικής ουσίας ΤΒΤ, έδειξαν 
υπερβάσεις των ορίων που προτείνουν διεθνείς συµβάσεις για την ουσία αυτή έως και 
κατά 1,8 εκατοµµύρια φορές. Υψηλά και πολύ πάνω από τα όρια ήταν και τα επίπεδα 
ΤΒΤ κοντά σε παραλίες λουοµένων στη Σαλαµίνα.  
 Η Greenpeace, επίσης, πραγµατοποίησε δειγµατοληψίες στις αρχές 
Αυγούστου του 2000 σε ιζήµατα του βυθού πέντε περιοχών του Πειραιά και της 
Θεσσαλονίκης (Κυνοσούρα, Λιµνιώνας/Σελήνια Σαλαµίνας, Ικόνιο Πειραιά, Λιµάνι 
Θεσσαλονίκης, Παραλία Θεσσαλονίκης δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής). 
 Η επιλογή των περιοχών αυτών έγινε µε βάση την πυκνότητα διέλευσης και 
παρουσίας πλοίων. Πιο συγκεκριµένα, επιλέχθηκε µία περιοχή (Κυνοσούρα) όπου 
γίνεται ψηγµατοβολή και αποµάκρυνση των υφαλοχρωµάτων των πλοίων, δύο 
περιοχές µε υψηλή κυκλοφορία πλοίων (Ικόνιο Πειραιά και Λιµάνι Θεσσαλονίκης) 
και δύο περιοχές χαµηλής κυκλοφορίας πλοίων (Λιµνιώνας/Σελήνια Σαλαµίνας και 
θαλάσσια περιοχή Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης).  
 Τα δείγµατα στάλθηκαν για ανάλυση στο εξειδικευµένο εργαστήριο GALAB 
της Γερµανίας και παρακάτω φαίνονται τα αποτελέσµατα των αναλύσεων (Πίνακας 
6.5). Σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις ΤΒΤ 
και µάλιστα σαφώς ανώτερες από το σχετικό όριο που έχει προτείνει το 1997 η 
διεθνής Σύµβαση Όσλο-Παρισιού για την Προστασία του ΒΑ Ατλαντικού (OSPAR) 
και το οποίο ορίστηκε σε 0,05 µg ΤΒΤ/Kg ιζήµατος. Συγκεκριµένα, οι συγκεντρώσεις 
ΤΒΤ κυµάνθηκαν από 85 έως 89.600 µg ΤΒΤ/Kg. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις 
παρατηρήθηκαν, όπως ήταν αναµενόµενο, στην περιοχή της Κυνοσούρας, όπου 
πραγµατοποιούνται ψηγµατοβολές και απόρριψη του ΤΒΤ που περιέχεται στα 
υφαλοχρώµατα απ' ευθείας στη θάλασσα  
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Οργανικές ενώσεις κασσιτέρου σε ιζήµατα του βυθού 

στις θαλάσσιες περιοχές Πειραιά και Θεσσαλονίκης(Αύγουστος 2000)  
(σε µg/Kg, µικρογραµµάρια τοξικής ουσίας ανά κιλό ιζήµατος) 

Τοξική ουσία Κυνοσούρα 
Λιµνιώνας / 
Σελήνια 
Σαλαµίνας 

Ικόνιο 
Πειραιά 

Λιµάνι 
Θεσσαλονίκης 

Παραλία 
Θεσσαλονίκης 

(Ποσειδώνιο 
Μέγαρο Μουσικής) 

Μονοβουτυλο-
κασσίτερος (ΜΒΤ)  

272  17,2  560  30  46  

∆ιβουτυλο-
κασσίτερος (DΒΤ)  

4.920  18  1.560  103  32,4  

Τριβουτυλο-
κασσίτερος (ΤΒΤ) 

89.600  210  5.200  1.200  85  

Τετραβουτυλο-
κασσίτερος  

644  <10  70  50,2  <1  

Μονοκτυλο-
κασσίτερος  

<10  <10  <10  <10  <1  

∆ιοκτυλο-
κασσίτερος  

<10  <10  <10  <10  <1  

Τρικυκλοεξυλο-
κασσίτερος  

<10  <10  <10  <10  <1  

Τριφαινυλο-
κασσίτερος  

96  12  18  12  4  

                                                            Πίνακας 6.5 
 
 Υψηλές συγκεντρώσεις ΤΒΤ έχουν ανιχνευτεί και σε αίµα ανθρώπων που 
εξετάστηκαν, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι το ΤΒΤ και άλλες συγγενείς του ενώσεις 
µπορούν να επηρεάσουν και το ανθρώπινο ενδοκρινικό σύστηµα, όπως συµβαίνει και 
στους θαλάσσιους οργανισµούς.  
 Τον Ιούνιο του 2000, η Σουηδική Επιθεώρηση Χηµικών Ουσιών (KemI) σε 
έκθεσή της προς τη σουηδική κυβέρνηση, ανέφερε πως "η έκθεση των ανθρώπων στο 
σύνολο των οργανικών ενώσεων του κασσιτέρου θα πρέπει να µας ανησυχεί. Είναι 
αµφίβολο αν τα εκτιµούµενα περιθώρια ασφαλείας είναι επαρκή για να 
προστατεύσουν τους ανθρώπους από πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στο 
ανοσοποιητικό τους σύστηµα". 
 Τέλος να αναφέρουµε ότι η παγκόσµια παραγωγή ΤΒΤ ανέρχεται σε 4.000 
τόνους ετησίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει 3.000 τόνους και καταναλώνει 
περίπου 1.300 τόνους ετησίως. 
 
 
6.5.2. ∆ιεθνής αντιµετώπιση του προβλήµατος 
 Η συνειδητοποίηση των προβληµάτων από τη χρήση του ΤΒΤ οδήγησε σε 
περιορισµούς στη χρήση του ως βιοκτόνο. Η Γαλλία π.χ. το έχει απαγορεύσει για 
πλοία µικρότερα των 25 µέτρων από το 1982. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία ακολούθησαν 
το 1988. Αντίστοιχες ρυθµίσεις ισχύουν πλέον και στην Ελλάδα, όπως και στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Στη Σύνοδο του Ρίο το 1992, είχε τονιστεί η ανάγκη άµεσης κατάργησης του 
ΤΒΤ και των άλλων τοξικών υφαλοχρωµάτων µόλις υπάρξουν ασφαλή 
υποκατάστατα. Προβλέπονταν µάλιστα και κυρώσεις για τυχόν καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση µιας τέτοιας απαγόρευσης.  
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 Το 1998, η Γενική Συνέλευση του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) 
ζήτησε από οµάδα εµπειρογνωµόνων να εργαστεί στην κατεύθυνση µιας διεθνούς 
νοµοθεσίας, η οποία θα απαγορεύει τη χρήση ΤΒΤ σε όλα τα πλοία από το 2003 και 
θα εγγυάται ότι όλα τα πλοία θα είναι πλήρως απαλλαγµένα από ΤΒΤ ως το 2008 η 
οποία ισχύει σήµερα. 
 
6.5.3. Οι εναλλακτικές λύσεις 
 Η αλλαγή της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας το 1988 και η απαγόρευση της χρήσης 
των οργανοκασσιτερικών ενώσεων (organotins) και ιδιαίτερα των triorganotins 
(TBTs) στα χρώµατα βαφής και συντήρησης (υφαλοχρώµατα) σκαφών και πλοίων µε 
µήκος µικρότερο των 25 µέτρων προκάλεσαν τη χρήση και εφαρµογή πολλών 
οργανικών δραστικών βιοκτόνων χωρίς να έχουν ελεγχθεί σε βάθος οι επιπτώσεις 
τους στο θαλάσσιο περιβάλλον και ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές των 
ευρωπαϊκών χωρών (Εφηµερίδα ΒΗΜΑ, 2002). Τα κυριότερα προϊόντα που 
χρησιµοποιούνται σήµερα στα υφαλοχρώµατα ανήκουν στις ενώσεις του χαλκού και 
στα οργανικά βιοκτόνα. Η χρήση ενώσεων χαλκού και οργανικών βιοκτόνων έχει 
δώσει τα τελευταία χρόνια µεγάλη ώθηση στην αγορά υφαλοχρωµάτων, των οποίων 
τα κυριότερα δραστικά συστατικά είναι οι χηµικές ενώσεις: Irgarol 1051, 
dischlofluanid, chlorothalonil, Sea nine 211, diuron zineb και zinc pyrithione. Οι 
τελευταίες τρεις ενώσεις χρησιµοποιούνται και στη γεωργία ως µυκητοκτόνα.  
 Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος για τα βιοκτόνα των υφαλοχρωµάτων 
στο θαλάσσιο περιβάλλον πραγµατοποιήθηκε έρευνα από έλληνες επιστήµονες, οι 
οποίες οδήγησαν την Αγγλία και τη ∆ανία στο να απαγορεύσουν δύο τοξικές ενώσεις 
που χρησιµοποιούνται στα χρώµατα βαφής σκαφών και πλοίων. Καθώς εντοπίστηκε 
ότι από τη φωτοδιάσπαση των βιοκτόνων ουσιών Irgarol 1051 και Sea nine 211 από 
το ηλιακό φως σχηµατίζονται πολύ πιο τοξικές ενώσεις στο θαλασσινό νερό, η χρήση 
των δύο βιοκτόνων στα υφαλοχρώµατα απαγορεύθηκε µε απόφαση της βρετανικής 
κυβέρνησης και της κυβέρνησης της ∆ανίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας που 
πραγµατοποίησε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (Εφηµερίδα 
ΒΗΜΑ, 2002) έχουν ήδη σταλεί στα υπουργεία ΠΕΧΩ∆Ε, Ναυτιλίας και Υγείας 
ώστε να ληφθούν µέτρα για το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία στην Ελλάδα. 
Υψηλές συγκεντρώσεις ενώσεων που λειτουργούν ως βιοκτόνα νέας γενιάς στα 
χρώµατα βαφής πλοίων εντοπίστηκαν κυρίως στην Ελευσίνα, στη µαρίνα της 
Καλαµαριάς στη Θεσσαλονίκη, στις µαρίνες του Πειραιά και στο λιµάνι της Πάτρας - 
τόσο στο θαλασσινό νερό όσο και στο ίζηµα. Πάντως οι συγκεντρώσεις που 
ανιχνεύθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ήταν αρκετά υψηλές ώστε να 
αποτελούν άµεση απειλή για τα εκτιθέµενα οικοσυστήµατα στη χώρα µας.  
 Τα σηµαντικότερα λιµάνια της χώρας - Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας - 
καθώς και οι κυριότερες µαρίνες και ναυπηγικές ζώνες της, όπως το Μικρολίµανο και 
το Πασαλιµάνι στον Πειραιά, η Καλαµαριά, η Πρέβεζα (Ακτιο) και η Ηγουµενίτσα, 
ελέγχθηκαν επί ένα χρόνο από τον Οκτώβριο του 1999 ως τον Σεπτέµβριο του 2000. 
Τη µεγαλύτερη συχνότητα ανίχνευσης εµφανίζει το Irgarol 1051, µε µέση 
συγκέντρωση 21 ng/l και 53 ng/g στο νερό και στο ίζηµα αντίστοιχα. Το 
dichlofluanid ανιχνεύθηκε σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο νερό σε σύγκριση µε 
τα άλλα βιοκτόνα, µε µέση συγκέντρωση 85 ng/l στο νερό και 33 ng/g στο ίζηµα. Η 
µέση τιµή των συγκεντρώσεων του chlorothalonil δεν ξεπέρασε τα 22 ng/l στο νερό 
και τα 25 ng/g στο ίζηµα, ενώ το Sea nine 211 ανιχνεύθηκε στο νερό µόνο µία φορά 
κατά την ετήσια έρευνα σε συγκέντρωση 49 ng/l.  
 Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στις µαρίνες που εµφανίζουν 
υψηλή κίνηση σε σκάφη αναψυχής. Αντίθετα, οι µικρότερες συγκεντρώσεις στα 
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λιµάνια σχετίζονται άµεσα µε τη µεγαλύτερη δυνατότητα ανανέωσης των υδάτων 
τους αλλά και µε τον µικρότερο αριθµό σκαφών αναψυχής. 
 Όλες οι οργανικές τοξικές ενώσεις όταν αφεθούν στο περιβάλλον υφίστανται 
φυσικοχηµικές και βιολογικές διεργασίες (φωτοδιάσπαση, βιολογική διάσπαση, 
υδρόλυση, χηµική διάσπαση. Οι έλληνες ερευνητές παρατήρησαν, όµως, ότι το φως 
(βασικός παράγων που επιδρά στις ενώσεις) προκαλεί σοβαρές µεταβολές στα υπό 
έλεγχο βιοκτόνα, δηλαδή σχηµατίζονται τοξικά παραπροϊόντα. Μάλιστα σε δύο 
περιπτώσεις - του Irgarol 1051 και του chlorothalonil - σχηµατίζονται πιο τοξικές 
ενώσεις από την αρχική ένωση. Τα επιστηµονικά αυτά στοιχεία έχουν αξία σε διεθνές 
επίπεδο αφού για πρώτη φορά ερευνητική οµάδα έλεγξε και διατύπωσε σχετικά 
αποτελέσµατα.  
 Όπως επισηµαίνει ο κ. Αλµπάνης, αναπληρωτής καθηγητής του τµήµατος 
χηµείας του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και επικεφαλής της ερευνητικής οµάδας που 
διεξήγαγε τους ελέγχους, ορισµένες ενώσεις που εξετάστηκαν ενέχουν κινδύνους για 
το περιβάλλον, για τους υδάτινους οργανισµούς και, µέσω της τροφικής αλυσίδας, για 
τον άνθρωπο (επιδράσεις στο νευρικό σύστηµα, στον µεταβολισµό και συνεργητική 
δράση µε άλλους ρύπους) λόγω της τοξικής δράσης τους. Ιδιαίτερα εκτεθειµένοι είναι 
οι εργαζόµενοι στα σηµεία συντήρησης πλοίων, στα ναυπηγεία (εισπνέουν άµεσα 
σκόνη από την αποµάκρυνση µε ψηγµατοβολή του παλιού χρώµατος από το πλοίο), 
για τους οποίους πρέπει να ληφθούν µέτρα. Μάλιστα κάποιες από τις καινούργιες 
ενώσεις που περιέχονται στα υφαλοχρώµατα, το zineb και το thiram, αν και δεν 
ανιχνεύθηκαν στην έρευνα, είναι ενδοκρινικοί διαταρράκτες, που  σηµαίνει  ότι  
επιδρούν  στο  φύλο  των  ειδών (τα αρσενικά γίνονται θηλυκά και τα θηλυκά πιο 
θηλυκά).  
 
 
6.6. Μελέτη για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο των ψηγµατοβολιστών, 
καθαριστών και βαφέων της Ν/Ε ζώνης Περάµατος 
 
 Η εργασία αυτή παρουσιάσθηκε από τον κ. Σπύρο ∆ρίβα στο 8 ∆ιεθνές 
Συνέδριο της Επιτροπής Έρευνας ISSA (International Social Security Association) 
που πραγµατοποιήθηκε στις 19-21 Μαίου 2003 στην Αθήνα. ∆ηµοσιεύτηκε στο 
τεύχος 14 του έτους 2003 , περιοδικό “Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας”, το οποίο 
εκδίδεται κάθε τρίµηνο από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας). 
 Σκοπός της µελέτης αυτής (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2003) ήταν ο ποιοτικός και 
ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού 
περιβάλλοντος και η εκτίµηση της επίδρασης τους στην υγεία των εργαζοµένων µε 
στόχο την πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου στον κλάδο. 
 Σύµφωνα µε αυτή τη µελέτη έλαβαν µέρος 152 ψηγµατοβολιστές σε σύνολο 
1600 εγγεγραµµένων στην Πανελλήνια Ένωση Αµµοβολιστών-Καθαριστών-Βαφέων 
και υποβλήθηκαν σε ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο. 
 Η ηλικία των εργαζοµένων κυµάνθηκε µεταξύ 24 και 63 ετών (µέση ηλικία 
46,9 έτη ± 8,26), µε εργασιακή ηλικία ως ψηγµατοβολιστές µεταξύ 4-38 (µέση 
εργασιακή ηλικία 16,4 έτη ± 7,68). 
 Η µελέτη αναπτύχθηκε µε βάση τη µεθοδολογία εκτίµησης και πρόληψης των 
βλαπτικών παραγόντων περιβάλλοντος που βασίζεται στην εργατική 
υποκειµενικότητα και περιλαµβάνει τις εξής φάσεις :  

1. Η φάση της πληροφόρησης, συνίσταται στο θεωρητικό προσδιορισµό των 
επαγγελµατικών κινδύνων, δια µέσου : 
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 των βιογραφικών αναφορών, των στοιχείων για τα εργατικά 
ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες στον κλάδο κ.λπ. 

 της καταγραφής της παραγωγικής διαδικασίας, των χώρων, των 
υλικών, των µηχανών, κ.λπ. 

 της κατάθεσης της εργατικής άποψης και γνώσης δια µέσου της 
εργατικής “εργατικής υποκειµενικότητας”. 

2. Η φάση της επαλήθευσης καθορίζει τόσο το περιεχόµενο όσο και το είδος του 
ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού των βλαπτικών παραγόντων του 
εργασιακού περιβάλλοντος µε βάση την επεξεργασία του υλικού της πρώτης 
φάσης. Σε αυτή τη φάση της µελέτης πραγµατοποιήθηκαν περιβαλλοντικές 
µετρήσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών της ψηγµατοβολής στις δεξαµενές 
στερεών (φορτηγών πλοίων), που αφορούσαν : 

 τα επίπεδα θορύβου 
 τη ρύπανση του εργασιακού περιβάλλοντος από στερεά αιωρούµενα 
σωµατίδια. 

 τη ρύπανση του εργασιακού περιβάλλοντος από βαρέα µέταλλα συστατικά 
των χρωµάτων, όπως µόλυβδο (Pb) και κάδµιο (Cd). ∆ε διερευνήθηκαν σε 
αυτή τη φάση  τα συστατικά των υφαλοχρωµάτων (προστατευτικά 
συστήµατα επίχρισης κατά των οργανισµών που προσκολλούνται στους 
υφάλους των πλοίων, όπως καρκινοειδή, άλγη και µαλάκια). 

3. Η φάση της κλινικής διερεύνησης περιλαµβάνει τη διεκπεραίωση κλινικών 
και εργαστηριακών εξετάσεων όπως : 

 Γενική κλινική εξέταση και επαγγελµατικό ιστορικό 
 Πνευµονολογική εξέταση µε σπιροµετρικό έλεγχο και ραδιογραφία 
θώρακα 

 ΩΡΛ εξέταση µε ακοοµετρικό έλεγχο 
 Προσδιορισµό των αιµατικών συγκεντρώσεων του µολύβδου και του 
καδµίου 

 Προσδιορισµό της ανθρακυλαιµοσφαιρίνης (HbCO) 
 Προσδιορισµό σωµατιδίων αµιάντου στα πτύελα 

 
 Ο ακοοµετρικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε ακοόµετρο που εκπληρούσε 
τις προδιαγραφές ANSI (1969) και ISO (1964) εκτιµώντας την ακουστική ικανότητα 
της αγωγής µέσω του αέρα (AO) στις συχνότητες 125, 250, 500, 1Κ, 2Κ, 4Κ και 
8KHz και της αγωγής µέσω των οστών (ΟΟ), στις συχνότητες 250, 500,1Κ, 2Κ, και 
4ΚHz.  
 Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για τον ποσοτικό προσδιορισµό της 
αιωρούµενης σωµατιδιακής ρύπανσης ήταν αυτή του σταθµικού προσδιορισµού 
(διαφοράς βάρους φίλτρου). Πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες “εισπνεύσιµου” 
και “αναπνεύσιµου” κλάσµατος αιωρούµενων σωµατιδίων µε φορητές αντλίες 
σταθερής ροής στην ακτίνα µετακίνησης των εργαζοµένων κατά την διάρκεια των 
εργασιών της ψηγµατοβολής, ακολουθώντας τις παρακάτω δειγµατολογικές συνθήκες 
(Πίνακας 6.6): 
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 ∆ιάµετρος 
φίλτρου πόροι ροή Ταχύτητα αέρα στην είσοδο 

της θήκης του φίλτρου 
Εισπνεύσιµο 
κλάσµα 25mm 0.8µm 1.9L/min 1.2 m/ sec 

Αναπνεύσιµο 
κλάσµα 35mm 0.8µm 1.7L/min - 

                                                                Πίνακας 6.6 
 
 Για την δειγµατοληψία και ανάλυση των συγκεντρώσεων των µετάλλων στον 
εργασιακό αέρα χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι 7105 και 7048 της NIOSH για τον 
προσδιορισµό του µολύβδου (Pb) και του καδµίου (Cd) αντίστοιχα. ∆εδοµένου ότι οι 
χρόνοι δειγµατοληψίας ήταν περιορισµένοι λόγω των ατµοσφαιρικών 
συγκεντρώσεων σκόνης, προτιµήθηκε η τεχνική της Ατοµικής Απορρόφησης 
Φούρνου Γραφίτη (GF - AAS) διότι µπορεί να ανιχνεύει χαµηλές ποσότητες 
µετάλλων. 
 Για την εκτίµηση των επιπέδων θορύβου στους υπό εξέταση εργασιακούς 
χώρους ακολουθήθηκε η µεθοδολογία µετρήσεων που ορίζει το Π.∆ 85/1991. 
 Για τον προσδιορισµό του µολύβδου (Pb) και του καδµίου (Cd) στο ολικό 
αίµα χρησιµοποιήθηκε η αναλυτική µέθοδος της Ατοµικής Απορρόφησης µε την 
τεχνική του φούρνου Γραφίτη (GF - AAS). 
  
Αποτελέσµατα ελέγχου του εργασιακού περιβάλλοντος. 
 Οι ευρεθείσες τιµές συγκέντρωσης στερεών αιωρούµενων σωµατιδίων, στους 
υπό εξέταση χώρους όπου διενεργούνται εργασίες ψηγµατοβολής, κυµαίνονται για 
µεν το “εισπνεύσιµο κλασµα” από ένα ελάχιστο 62,6 mg/m3 σε ένα µέγιστο 186,0 
mg/m3, για δε το “αναπνεύσιµο κλάσµα” από 9,7 mg/m3 µέχρι και 16,4 mg/m3 . 
 Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα µε τις TLV – TWA που προτείνονται από 
τους Αµερικάνικους Υγειονολόγους (AGGIH 2002) για αδρανή ή απλά ενοχλητική 
σκόνη µε περιεκτικότητα σε κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου ≤ 1% και 
αναφέρονται στον Πίνακα 6.7:  
                  
 

 Εισπνεύσιµο 
κλάσµα 

Αναπνεύσιµο 
κλάσµα 

Οριακή τιµή έκθεσης για αδρανή ή απλώς 
ενοχλητική σκόνη 10 mg/m3 3 mg/m3

                                                                   Πίνακας 6.7 
  
 Από τον πίνακα φαίνεται ότι οι ευρεθείσες τιµές της αιωρούµενης 
σωµατιδιακής ρύπανσης στους υπό εξέταση εργασιακούς χώρους είναι κατά πολύ 
ανώτερες των προτεινόµενων Οριακών Τιµών Έκθεσης (ΟΤΕ). 
 Οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις των βαρέων µετάλλων στους εργασιακούς 
χώρους που εξετάστηκαν κυµαίνονται από ένα ελάχιστο 2,62 µg/ m3 σε ένα µέγιστο 
28,68 µg/ m3 για το µόλυβδο (Pb) και από 0,01 µg/ m3 µέχρι και 0,12 µg/ m3  για το 
κάδµιο (Cd). Αυτές οι τιµές ήταν κατώτερες των προτεινόµενων (ΟΤΕ) από τους 
Αµερικάνικους Υγειονολόγους (AGGIH) για το 2003 και που ήταν 50 µg/ m3  και 10  
µg/ m3  για τον µόλυβδο και το κάδµιο αντίστοιχα ενώ οι τιµές αυτές να αναφέρουµε 
ότι ισχύουν και σήµερα. 
 Στην εκτίµηση των επιπέδων θορύβου εντοπίστηκαν τιµές ισοδύναµης Α-
ηχοστάθµης (Leq) που κυµαίνονται µεταξύ 94,0 και 102,4 dB (Α) για 8ωρη 
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επαγγελµατική έκθεση. Αυτές οι τιµές είναι ανώτερες κατά πολύ των προτεινόµενων 
τιµών έκθεσης που ορίζει το Π.∆ 85/91. 
 Οι συγκεντρώσεις µολύβδου στο αίµα κυµάνθηκαν µεταξύ 3,9 και 27,2 
µg/100ml, του δε καδµίου από 0,2 έως 5,9 µg/100ml. Αυτές οι τιµές ήταν κατώτερες 
των ∆εικτών Βιολογικής Έκθεσης που προτείνονταν από τους Αµερικάνικους 
Υγιειονολόγους για το 2003 (30 µg/100ml για το µόλυβδο και 5 µg/100ml για το 
κάδµιο). Οι τιµές της ανθρακυλαιµοασφαιρίνης κυµάνθηκαν για την οµάδα των µη 
καπνιστών εργαζοµένων από ένα ελάχιστο 0,5% σε ένα µέγιστο 3,6% (Μ.Τ. 2,36%± 
1,1) και την οµάδα των καπνιστών από 2,7% µέχρι 14, % (Μ.Τ. 6,50 ± 2,32).  
 Από την εξέταση των αποτελεσµάτων του ακοοµετρικού ελέγχου προέκυψαν 
τα εξής :  
 

 στο 84,2% (118 εργαζόµενοι) επί του συνόλου των εξετασθέντων 
παρουσιάζεται µια µείωση της ακουστικής ικανότητας από επαγγελµατική 
έκθεση σε θόρυβο. 

 στο 42,1% των εξετασθέντων (59 εργαζόµενοι) η µείωση αυτή εντάσσεται 
στη λεγόµενη περίοδο εµφάνισης µε πτώση στο τονικό ακοογράφηµα της 
τάξης των 35-40dB στο φάσµα των 4000 Hz. 

 στο 30,7% των εξετασθέντων (43 εργαζόµενοι) η µείωση της ακουστικής 
ικανότητας από επαγγελµατική έκθεση σε θόρυβο εντάσσεται στη λεγόµενη 
περίοδο του µόνιµου ακουστικού τραύµατος. 

 το 5% των εξετασθέντων παρουσιάζουν µειωµένη ακουστική ικανότητα η 
οποία όµως δεν εµφανίζει τα κύρια χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής 
βαρηκοϊας . 

 η πτώση της ακουστικής ικανότητας των εργαζοµένων αυξάνεται αναλογικά 
µε την εργασιακή ηλικία. 

 
 Τα αποτελέσµατα του ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισµού των 
βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος καθώς και αυτά της κλινικής 
και εργαστηριακής διερεύνησης αναδεικνύουν το θόρυβο και τα στερεά αιωρούµενα 
σωµατίδια ως τους βασικούς επιβλαβείς παράγοντες για την υγεία των εργαζοµένων 
στην ψηγµατοβολή. 
 
 
6.7. Έρευνα για την αέρια ρύπανση από ψηγµατοβολές  στα ναυπηγεία της 
Σύρου 
 
 Η έρευνα αυτή ασχολήθηκε µε την πρόβλεψη της αέριας ρύπανσης από 
ψηγµατοβολή και επικεντρώθηκε στο ναυπηγείο “Νεώριων Νέα Α.Ε” στην 
Ερµούπολη της Σύρου (Σαγιάνος, 1999). Σκοπός της ήταν η εκτίµηση των επιπέδων 
ρύπανσης στις κατοικήσιµες περιοχές, αφού εκεί θα υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία 
των κατοίκων και η πρόταση τρόπων αντιµετώπισης. Για τη µελέτη έγινε χρήση του 
Γκαουσιανού µοντέλου διασποράς (Pasquill - Gifford) και ενός Γεωγραφικού 
Συστήµατος Πληροφοριών (ARCVIEW G.I.S.).  
 Η έρευνα αυτή παρουσιάσθηκε από τους Σαγιάνο Χρίστο και Μπατίστα 
Νικόλαο, φοιτητές του τµήµατος µηχανικών µεταλλείων – µεταλλουργών του Ε.Μ.Π 
στα πλαίσια στης διπλωµατικής τους εργασίας το 1999. 
 Πριν αναφερθούµε στα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξάχθηκε, θα γίνει 
µια σύντοµη αναφορά για την καλύτερη κατανόηση του Γκαουσιανού µοντέλου 
διασποράς και του Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών. 
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 Λέγοντας µοντέλο εννοούµε το σύστηµα εκείνο µε το οποίο µπορεί να γίνει 
µια πρόβλεψη ή και εκτίµηση της τιµής µιας υπό εξέταση παραµέτρου που µας 
ενδιαφέρει σε κάποιο συγκεκριµένο σηµείο και κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
 Ατµοσφαιρικά µοντέλα, λέγονται εκείνα τα µοντέλα που χρησιµοποιούνται 
από τους επιστήµονες µε σκοπό να προβλέψουν την διασπορά και την συγκέντρωση 
ενός ατµοσφαιρικού ρύπου, έχοντας για βάση κάποια απαραίτητα δεδοµένα. Υπάρχει 
µεγάλη ποικιλία µοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για διαφορετικές πηγές ρύπου, 
µετεωρολογικές συνθήκες, αποστάσεις κατά την διεύθυνση του ανέµου και άλλους 
παράγοντες. Γενικά, τέτοιου είδους µοντέλα απαιτούν δύο είδους στοιχεία : 

• πληροφορίες για την πηγή συµπεριλαµβανοµένου του ρυθµού εκποµπής του 
ρύπου και  

• πληροφορίες για τα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
  
 Τα µοντέλα χρησιµοποιούν αυτές της πληροφορίες ώστε να προσοµοιώσουν 
µαθηµατικώς ή στατιστικώς της διασπορά του ρύπου κατά την διεύθυνση του ανέµου 
και να δώσουν εκτιµήσεις της συγκέντρωσης σε κάποια συγκεκριµένα σηµεία. 
 Υπάρχουν διάφορα είδη µοντέλων πρόβλεψης όπως τα µοντέλα 
ανατροφοδότησης, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τη µέγιστη τιµή συγκέντρωσης στην 
διάρκεια χρονικού διαστήµατος και υπολογίζουν την ποιότητα σε κάποια χρονική 
στιγµή µε την λογική ότι αυτή θα µειώνεται σε σχέση µε τη µέγιστη τιµή γραµµικά, 
κλιµακώνοντας τον ρυθµό εκποµπής του ρύπου, τα στατιστικά µοντέλα, τα οποία 
χρησιµοποιούν µετρήσεις κάποιων µετεωρολογικών παραµέτρων, τις οποίες 
επεξεργάζονται στατιστικά ώστε να υπολογίσουν την ποιότητα αέρα στις ζητούµενες, 
κάθε φορά καταστάσεις. Επίσης υπάρχουν και τα µαθηµατικά µοντέλα τα οποία 
χρησιµοποιώντας µαθηµατικές εξισώσεις επίλυσης της ατµοσφαιρικής διάχυσης των 
ρύπων, µπορεί κανείς να υπολογίσει την ποιότητα αέρα σε οποιοδήποτε σηµείο 
επιθυµεί, εισάγοντας κάθε φορά στην εξίσωση τις κατάλληλες τιµές των παραµέτρων 
της εξίσωσης.  
 Ένα µαθηµατικό  µοντέλο είναι και το Γκαουσιανό µοντέλο Pasquill – 
Gifford. Η µαθηµατική έκφραση του Γκαουσιανού µοντέλου µε βάση κάποιες 
παραδοχές από τους Pasquill και Gifford, οι οποίες γίνονται απαραίτητα για την 
απλούστευση της διαδικασίας, που περιγράφει την διασπορά ενός ρύπου στην 
ατµόσφαιρα συναρτήσει της απόστασης x κατά την διεύθυνση του κύριου ανέµου 
είναι η παρακάτω :  
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όπου   C : η συγκέντρωση σε µg/m3 αέρα στο επίπεδο του εδάφους 
           Q : είναι ο ρυθµός του ρύπου σε µg/sec 
            u : είναι η µέση ταχύτητα του ανέµου σε m/sec  
σy και σz : είναι οι τυπικές αποκλίσεις (standard deviations) κατά τον άξονα y και z 
               αντίστοιχα, σε m και ισχύουν για  102< x >105  
            y : είναι η απόσταση από τον άξονα x της διεύθυνσης του κύριου ανέµου,σε m 
            z : είναι το υψόµετρο στην επιφάνεια του εδάφους, σε m 
           H : είναι το µέγιστο ύψος συν το ισοδύναµο ύψος λόγω της ταχύτητας εξόδου, 
σε m. 
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 Τα συστήµατα πληροφοριών είναι µια αλυσίδα από εφαρµογές που οδηγεί 
από τον προγραµµατισµό της παρακολούθησης και τη συγκέντρωση των δεδοµένων, 
στην αποθήκευση και ανάλυση των δεδοµένων, στη χρησιµοποίηση των 
παραγόµενων πληροφοριών σε µια διαδικασία που πρέπει να παρθεί µια απόφαση. 
Έτσι λοιπόν µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην βελτίωση της δυνατότητας του 
ανθρώπου στο να παίρνει αποφάσεις. 
 Ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) είναι ένα σύστηµα 
πληροφοριών που είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί µε δεδοµένα, τα οποία 
παραπέµπουν σε χωρικές ή γεωγραφικές συντεταγµένες. Με άλλα λόγια ένα Γ.Σ.Π 
είναι ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων µε συγκεκριµένες δυνατότητες για δεδοµένα σε 
σχέση µε το χώρο, καθώς και µια οµάδα από λειτουργίες ώστε να δουλεύει και µε 
άλλες πληροφορίες ταυτόχρονα. Κατά µία έννοια, το Γ.Σ.Π µπορεί να θεωρηθεί ως 
ένας άλλος χάρτης ανώτερου βαθµού. 
 Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιέχει ένα Γ.Σ.Π είναι πέντε : η συλλογή 
δεδοµένων, η προεπεξεργασία, η διαχείριση των δεδοµένων, η επεξεργασία και 
ανάλυση και τέλος η παραγωγή του αποτελέσµατος. Για οποιαδήποτε εφαρµογή 
γεωγραφικού συστήµατος πληροφοριών, είναι σηµαντικό να εξετάζονται τα στοιχεία 
αυτά σαν µια συνεχόµενη και αλληλένδετη διαδικασία. 
 Σύµφωνα µε την έρευνα, λοιπόν, η χρονική περίοδος στην οποία 
επικεντρώθηκε είναι η περίοδος από τον µήνα Μάιο έως τον Σεπτέµβριο, λόγω της 
αυξηµένης τουριστικής κίνησης που παρατηρείται στο νησί. Πριν γίνει οποιοσδήποτε 
υπολογισµός από το µοντέλο Pasquill - Gifford για την παραγόµενη σκόνη από τις 
ψηγµατοβολές στο ναυπηγείο, έγινε ένας προκαταρτικός υπολογισµός της παροχής 
σκόνης (Q) για µια ηµέρα µε βάση κάποια στοιχεία που ήταν διαθέσιµα από το 
ναυπηγείο. Για τον υπολογισµό της παροχής της σκόνης αυτής χρησιµοποιήθηκαν τα 
εξής στοιχεία παραγωγής τα οποία αναφέρονται ακολούθως :  

• η µέση κατανάλωση αποξεστικού υλικού είναι περίπου 35 κιλά ανά 
τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας και πιστόλι. 

• η µέση παραγωγή είναι 8-10m2 ανά ώρα και πιστόλι 
• οι εργατοώρες ψηγµατοβολής ανηγµένες σε ένα πιστόλι είναι κατά µέσο όρο 

60 – 80 την ηµέρα 
• οι καθαρές ώρες ψηγµατοβολής ανά βάρδια (8ωρο) είναι 4 
• το ποσοστό αεροµαταφερόµενης σκόνης, κοκκοµετρίας -10µm , που 

παράγεται από τις εργασίες ψηγµατοβολής, ανέρχεται στο 1% περίπου του 
χρησιµοποιούµενου αποξεστικού υλικού. 

Έτσι από τα παραπάνω στοιχεία εκτιµάται ότι η µέση ηµερήσια παροχή σκόνης 
κοκκοµετρίας -10µm, για τις µέσες συνθήκες εργασίας είναι 1,2 – 1,7gr/sec. 
 Στη συνέχεια έγινε µια αξιολόγηση για την επιβεβαίωση των ακριβών 
αποτελεσµάτων που παρέχει το µοντέλο  Pasquill – Gifford και αφού έγινε µε 
επιτυχία αυτό, προχώρησε η έρευνα για την πρόβλεψη της διασποράς της σκόνης. 
 Κάνοντας χρήση της εξίσωσης του µοντέλου υπολογίστηκε ότι η µέγιστη 
επιτρεπόµενη παροχή σωµατιδίων, ώστε να µην υπάρξει υπέρβαση του ετήσιου ορίου 
των 50µgr/m3 στο πλησιέστερο σηµείο της πόλης (το οποίο απέχει 250m από το 
σηµείο ψηγµατοβολής) είναι 2,15gr/sec. Η αντίστοιχη µέγιστη επιτρεπόµενη παροχή 
για το ηµερήσιο όριο των 150 µgr/m3 είναι 6,46 gr/sec. Για την συγκεκριµένη µελέτη 
θωρήθηκε παροχή σε σωµατίδια PM-10, Q = 2 gr/sec. Αυτή είναι µια σχετικά 
αυξηµένη παροχή και αντιστοιχεί σε 100 εργατοώρες ψηγµατοβολής για µια ηµέρα. 
Αυτή η κατάσταση είναι αυξηµένη σε σχέση µε τις µέσες τιµές παραγωγής του 
ναυπηγείου όµως δεν είναι κάτι που συµβαίνει σπάνια. 
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 Η Ερµούπολη παρατηρώντας το χάρτη, βλέπουµε ότι αναπτύσσεται βόρειο -
ανατολικά του χώρου του ναυπηγείου. Έτσι µελετήθηκαν τα αποτελέσµατα σε 
περίπτωση νότιων, νότιων-νοτιοδυτικών και νοτιοδυτικών ανέµων, αφού σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο άνεµος θα κατεύθυνε τους ρύπους προς την πόλη και τα κτίρια 
(σχολείο, σπίτια κ.λπ.). ∆εν µελετήθηκε η περίπτωση των βόρειων ανέµων όπως και 
των ανατολικών, αφού τέτοιοι άνεµοι θα κατεύθυναν τους ρύπους προς τη θάλασσα 
και µη κατοικηµένες περιοχές, αντίστοιχα. Μελετήθηκε, επίσης, και µια περίπτωση 
ψηγµατοβολής σε νυχτερινές συνθήκες, η οποία είναι και σχετικά συχνή όταν 
υπάρχει χρονική πίεση. 
 Στις παραπάνω περιπτώσεις που µελετήθηκαν, οι επιλεγόµενες κάθε φορά 
ταχύτητες του ανέµου είναι αυτές που παρατηρούνται συχνότερα, µε βάση τα 
στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν από µετεωρολογικές παρατηρήσεις που έχουν 
γίνει στην περιοχή. Έτσι µελετήθηκε η περίπτωση των µεταβλητών ανέµων έντασης 3 
Beaufort, ως πιο συχνά παρατηρούµενη περίπτωση. Για τον ίδιο λόγο µελετήθηκαν οι 
νότιοι άνεµοι για ταχύτητες 4-5 και 5-6 Beaufort, αφού αυτές είναι οι ταχύτητες που 
παρατηρούνται αρκετά συχνά. Σηµειώνεται, ότι για τους ανέµους µεταβλητής 
διεύθυνσης, θεωρήθηκε ότι η διεύθυνση τους κυµαίνεται από νότια-νοτιοανατολική 
ως νότια-νοτιοδυτική, που είναι και η δυσµενέστερη περίπτωση µεταβλητών ανέµων. 
Μελετήθηκαν, ακόµη, περιπτώσεις όπως οι νότιοι-νοτιοανατολικοί και οι νότιοι-
νοτιοδυτικοί. 
 Συνοψίζοντας, ο υπολογισµός της συγκέντρωσης έγινε για κάθε µία από τις 
πιο κάτω περιπτώσεις :  

1. Άνεµοι νότιας διεύθυνσης και έντασης 4-5 Beaufort (Εικόνα 6.2) 
2. Άνεµοι νότιας διεύθυνσης και έντασης 5-6 Beaufort (Εικόνα 6.3) 
3. Άνεµοι νότιας-νοτιοανατολικής διεύθυνσης και έντασης 4-5 Beaufort (Εικόνα 

6.4) 
4. Άνεµοι νότιας-νοτιοδυτικής διεύθυνσης και έντασης 4-5 Beaufort (Εικόνα 

6.5) 
5. Άνεµοι µεταβλητής διεύθυνσης και έντασης 3 Beaufort (Εικόνα 6.6) 
6. Άνεµοι νότιας διεύθυνσης και έντασης 4-5 Beaufort, για νυκτερινές συνθήκες  

(Εικόνα 6.7) 
 
 Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών φαίνονται στις παρακάτω εικόνες: 
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          Εικόνα 6.2: Κατανοµή ρύπων για άνεµους νότιας διεύθυνσης και έντασης 4-5 Beaufort 
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             Εικόνα 6.3: Κατανοµή ρύπων για άνεµους νότιας διεύθυνσης και έντασης 5-6 Beaufort 
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          Εικόνα 6.4: Κατανοµή ρύπων για άνεµους νότιας νοτιο-ανατολικής διεύθυνσης και έντασης  
                               4-5 Beaufort 
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            Εικόνα 6.5: Κατανοµή ρύπων για άνεµους νότις νοτιο-δυτικής διεύθυνσης και έντασης 4-5 
                                 Beaufort 
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          Εικόνα 6.6: Κατανοµή ρύπων για άνεµους µεταβλητής διεύθυνσης και έντασης 3 Beaufort 
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ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΗΣ 4-5 BEAUFORT 
                ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 

 
           Εικόνα 6.7: Κατανοµή ρύπων για άνεµους νότιας διεύθυνσης, έντασης 4-5 Beaufort  σε 
                                 νυχτερινές συνθήκες 
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6.7.1. Σχολιασµός και συµπεράσµατα αποτελεσµάτων 
1. Οι Εικόνες 6.2 και 6.3 δείχνουν τις κατανοµές για νότιους ανέµους µε ένταση 

4-5 και 5-6 Beaufort αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε ότι η διασπορά για την 
µεγαλύτερη ένταση είναι µικρότερη κατά τους άξονες κάθετα και οριζόντια 
στην διεύθυνση του ανέµου, ενώ για ένταση 4-5 Beaufort παρατηρούνται 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σωµατιδίων. 

2. Οι κατανοµές που απεικονίζονται στις Εικόνες 6.2 και  6.7 προκύπτουν για τις 
ίδιες συνθήκες διεύθυνσης και έντασης ανέµου, αλλά η 6.7 προκύπτει από 
εκποµπή κατά την διάρκεια της νύχτας. Παρατηρήθηκε ότι τη νύχτα η 
διασπορά του νέφους είναι µικρότερη κατά τον κάθετο άξονα στη διεύθυνση 
του ανέµου. Πάνω στη διεύθυνση του ανέµου όµως, παρατηρούνται 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση µε αυτές που σηµειώνονται κατά την 
διάρκεια της µέρας. 

3. Στην Εικόνα 6.6 παρατηρήθηκε ότι το νέφος του ρύπου καλύπτει, σχεδόν, 
ολόκληρη την πόλη. Επίσης, σηµειώνονται αυξηµένες συγκεντρώσεις, λόγω 
της µικρής σχετικά ταχύτητας του ανέµου. 

4. Οι βόρειοι άνεµοι θεωρούνται ευνοϊκοί αφού αποµακρύνουν τη σκόνη της 
ψηγµατοβολής από την πόλη προς τη θάλασσα. Από τη στιγµή που αυτοί 
παρατηρούνται πιο συχνά στην περιοχή είναι σχετικά απίθανο να σηµειωθεί 
µέση ετήσια συγκέντρωση PM-10 µεγαλύτερη από 50 µgr/m3, το οποίο είναι 
το όριο που έχει θεσπίσει η US EPA για κατοικηµένες περιοχές. 

5. Παρατηρήθηκε ότι για µέσες ή και σχετικά επιβαρηµένες τιµές παροχής και 
µε επικράτηση δυσµενών καιρικών συνθηκών, δεν σηµειώνεται υπέρβαση των 
ετήσιων ή και ηµερήσιων προτεινόµενων ορίων. 

6. Κατά την επικράτηση ανέµων µεταβλητής διεύθυνσης και έντασης 3 Beaufort 
δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων στις κατοικηµένες περιοχές. Όπως 
σηµειώθηκε, θεωρήθηκαν οι δυσµενέστερες διευθύνσεις για τον άνεµο. Αν 
όµως κάποια στιγµή ο άνεµος έχει διεύθυνση βόρεια ή και ανατολική οι 
συγκεντρώσεις στα διάφορα σηµεία της πόλης θα είναι σηµαντικά µικρότερες. 

7. Με επικράτηση ανέµων µεγαλύτερης έντασης, παρατηρήθηκαν µειωµένες 
συγκεντρώσεις σωµατιδίων σε όλη την περιοχή πάνω από την οποία 
εκτείνεται το νέφος, καθώς και µικρότερη διασπορά. 

8. Τη νύχτα η διασπορά του νέφους είναι µικρότερη κατά τον κάθετο άξονα στη 
διεύθυνση του ανέµου. Πάνω στην διεύθυνση του ανέµου όµως, 
παρατηρούνται µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε σχέση µε αυτές που 
σηµειώνονται κατά την διάρκεια της ηµέρας. Προτείνεται ότι θα πρέπει να 
αποφεύγονται εργασίες ψηγµατοβολής κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν 
επικρατούν άνεµοι νότιας διεύθυνσης. 

9. Οι κατανοµές των ρύπων που απεικονίζονται στα σχήµατα  αφορούν µόνο τα 
αιωρούµενα σωµατίδια PM-10 και όχι όλη τη σκόνη που εκπέµπεται από τον 
χώρο της ψηγµατοβολής. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι στην πραγµατικότητα 
υπάρχει µια επιπλέον επιβάρυνση της ατµόσφαιρας. 

10. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι συγκεντρώσεις που απεικονίζονται 
προέρχονται µόνο από εργασίες ψηγµατοβολής. Ακόµα και τις ηµέρες που δεν 
γίνονται εργασίες, από µετρήσεις που έγιναν, βρέθηκε ότι υπάρχει στην 
ατµόσφαιρα µια συγκέντρωση σωµατιδίων περίπου 23 µgr/ m3. Οι συνολικές 
συγκεντρώσεις, λοιπόν, για κάθε περίπτωση θα είναι µεγαλύτερες από αυτές 
που απεικονίζονται. 
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6.8. Επιπτώσεις από την υδροβολή 
 
 Εκτός από την ψηγµατοβολή, στα ναυπηγεία εκτελούνται και εργασίες 
υδροβολής, µε την οποία αποφεύγεται η ρύπανση από τη σκόνη ή από την εκτόξευση 
του αποξεστικού υλικού αλλά και από την ελαχιστοποιήση των αποβλήτων λόγω της 
απουσίας του αποξεστικού. Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα τα οποία την 
καθιστούν φιλική προς το περιβάλλον που έχουν αναφερθεί και κατά την παρουσίαση 
της υδροβολής σε προηγούµενο κεφάλαιο, είναι τα εξής : 
 

 Η απουσία αποξεστικού υλικού που σηµαίνει µηδενισµό της όχλησης του 
περιβάλλοντος, των εργαζοµένων, αλλά και των κατοίκων των περιοχών 
κοντά σε ένα ναυπηγείο, από τη σκόνη. 

 Για τον ίδιο λόγο, το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται µε την απόρριψη µεγάλων 
ποσοτήτων χρησιµοποιούµενων ψηγµάτων όπως στην περίπτωση της 
ψηγµατοβολής. 

 Το νερό είναι ένα καθαρό φυσικό µέσο και οι ποσότητες νερού που 
χρησιµοποιούνται στην υδροβολή, µπορούν να φιλτραριστούν και να 
καθαριστούν πριν ανακυκλωθούν ή απορριφθούν, έτσι ώστε το περιβάλλον να 
µην επιβαρύνεται καθόλου µε ρύπανση από υγρά απόβλητα. 

 Οφέλη για την ανθρώπινη υγεία : Η υγεία των χειριστών αλλά και των 
υπολοίπων εργαζοµένων που έρχονται σε επαφή µε την υδροβολή, δεν 
κινδυνεύει  από προβλήµατα υγείας που µπορεί να εµφανιστούν στην 
ψηγµατοβολή. Για τον ίδιο λόγο, δεν επιβάλλεται η χρήση 
αεροτροφοδοτούµενου αναπνευστικού κράνους. 

 
  Ωστόσο η υδροβολή έχει υψηλό κόστος για την εφαρµογή της και έχει 
κάποια µειονεκτήµατα τα οποία αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Μερικά από 
τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που δηµιουργούνται κατά την διάρκεια της υδροβολής 
είναι τα εξής: 

• 1. Εξαιτίας της χρήσης του  νερού αυτό έχει σα συνέπεια την ακαριαία 
οξείδωση του µετάλλου.  

• 2. Υπάρχει πρόβληµα ασφάλειας για τους χειριστές λόγω της πολύ υψηλής 
πίεσης  

• 3. Η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να πετύχει καλύτερη ποιότητα καθαρισµού από 
ότι είχε γίνει την προηγούµενη φορά. 

• 4. Οι υδροβολές δεν επιτυγχάνουν µεγάλη-επιθυµητή µικροτραχύτητα η οποία 
είναι απαραίτητη για να πιάσει το χρώµα και προκαλούν εκ νέου άµεση 
οξείδωση στην επιφάνεια. Η τεχνολογία µπογιών ωστόσο έχει βελτιωθεί ώστε 
να µπορούν οι µπογιές να πιάνουν σε επιφάνειες µε µικρή τραχύτητα και 
µικρό ποσοστό οξείδωσης. 
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6.9. Ψηγµατοβολή κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες  
 
 Αν η µέθοδος της ανοικτής ξηρής ψηγµατοβολής εφαρµοζόταν σε κλειστούς 
χώρους, όπως για παράδειγµα συµβαίνει κατά την ψηγµατοβολή στα αµπάρια των 
πλοίων, σίγουρα θα αποφευγόταν η δηµιουργία του νέφους από τη σκόνη. 
Συµπέρασµατα – Πρόταση: 
 Η εφαρµογή της µεθόδου της ψηγµατοβολής αποτελεί σίγουρα έναν από τους 
καλύτερους τρόπους για την αποσκωρίαση των µεταλλικών επιφανειών. Ωστόσο 
όµως, αποτελεί και µία βασική πηγή από την οποία προκύπτουν προβλήµατα σοβαρά, 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο.  
 Η µη εφαρµογή της µεθόδου δεν αποτελεί λύση του προβλήµατος. Αντιθέτως 
µία βέλτιστη πρόταση θα ήταν η εφαρµογή της ξηρής ψηγµατοβολής σε συνδυασµό 
µε κάποιες εναλλακτικές µεθόδους και τεχνολογίες για την κατακράτηση της σκόνης 
(αναφορά θα γίνει στο επόµενο κεφάλαιο) κάτω όµως από τις εξής προϋποθέσεις:   
 

1. Κατάλληλες καιρικές συνθήκες: Οι άνεµοι να πνέουν σε χαµηλά µποφόρ και η 
θερµοκρασία να µην είναι υψηλή (π.χ. καλοκαιρινή περίοδο). Αντίθετα, αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα να γίνεται η µεταφορά του νέφους της σκόνης πιο 
εύκολη και η ατµόσφαιρα στη γύρω περιοχή γίνεται πιο αποπνικτική. 

2. Κατάλληλες περιόδους (µη τουριστικές): Η εφαρµογή δηλαδή της µεθόδου να 
µη γίνεται σε περιόδους τουριστικής αιχµής, όπου προκαλεί πρόβληµα στον 
τουρισµό και κατ’ επέκταση σ’ αυτούς που επιβιώνουν απ’ αυτόν όπως για 
παράδειγµα το ναυπηγείο της Σύρου και της Χαλκίδας. 

3. Κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): Οι επιχειρήσεις να παρέχουν 
τα κατάλληλα ΜΑΠ στους ψηγµατοβολιστές για να αποφεύγονται οι διάφορες 
επιπλοκές από την εφαρµογή της µεθόδου. Βέβαια, σ’ αυτά πρέπει να 
συµµορφώνονται και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. 

4. Συνδυασµός µεθόδων αποσκωρίασης: Η ψηγµατοβολή να εφαρµόζεται σε 
κλειστούς χώρους ενώ για τις εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες να 
εφαρµόζεται η υδροβολή ή άλλη εναλλακτική µέθοδος. Για παράδειγµα, στο 
Πέραµα για εξωτερικό καθαρισµό εφαρµόζεται µόνο υδροβολή λόγω 
κατοικηµένης περιοχής, γιατί όχι και στα άλλα ναυπηγεία; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
 
7.1. Εισαγωγή 
 
 Η ανοικτή ξηρή ψηγµατοβολή είναι σήµερα η αποδοτικότερη και 
οικονοµικότερη µέθοδος καθαρισµού και προετοιµασίας µεγάλων µεταλλικών 
επιφανειών και κατασκευών. Τα πλεονεκτήµατα της µεθοδολογίας αυτής, αλλά και τα 
µειονεκτήµατα της σε σχέση µε τις δυνατές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον και 
στην ανθρώπινη υγεία, έχουν αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. ∆ηµιουργείται 
εποµένως η ανάγκη αντικατάστασης της από παρεµφερείς µεθόδους, µε στόχους την 
εξάλειψη ή τουλάχιστον την άµβλυνση των συνεπαγόµενων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων που επιφέρει, χωρίς όµως να χαθούν τα σοβαρά της πλεονεκτήµατα, 
όπως και η οικονοµικότητα και η αποτελεσµατικότητα. 
 Πιο κάτω αναφέρονται κάποιες εναλλακτικές µέθοδοι καθαρισµού και 
προστασίας των µεταλλικών επιφανειών που συναντώνται στις Ν/Ε εργασίες αλλά 
και γενικότερα για άλλες χρήσεις, που ίσως µε κατάλληλη έρευνα να γίνονταν 
αποδεκτές και για τον δικό µας σκοπό. 
 
7.2. Υδροαµµοβολή 
 
 Αποτελεί την πρώτη εναλλακτική µέθοδο και άρχισε να εφαρµόζεται 
βιοµηχανικά εδώ και περίπου 40 χρόνια. Αναπτύχθηκε µε κύριο στόχο τη µείωση της 
σκόνης που παράγεται από τη ξηρή ψηγµατοβολή. 
 Όλες οι τεχνικές υδροαµµοβολής, που έχουν αναπτυχθεί, δεν εξαλείφουν το 
πρόβληµα της αέριας ρύπανσης, απλώς το µειώνουν κατά ένα ποσοστό ανάλογα µε 
την τεχνική που εφαρµόζεται. Αποτέλεσµα είναι πάλι η παρουσία σκόνης στο χώρο 
εργασίας η οποία µεταφέρεται και στον περιβάλλοντα χώρο µε τις επιπτώσεις που 
αναφέραµε προηγουµένως. 
 Παρά τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της, παρουσιάζει κάποια µειονεκτήµατα 
µε συνέπεια να µην µπορεί να εδραιωθεί ως µια αξιόπιστη λύση στον καθαρισµό 
µεταλλικών επιφανειών. Τα κυριότερα της είναι το υψηλό κόστος, οι µεγάλες 
απαιτήσεις σε φρέσκο νερό, οι χαµηλοί βαθµοί παραγωγικότητας στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η εµφάνιση ακαριαίας οξείδωσης πάνω στην καθαρή επιφάνεια µετά 
από πολύ µικρό χρονικό διάστηµα µε αποτέλεσµα να επιβάλλεται η χρησιµοποίηση 
αντισκωριακών διαλυµάτων (inhibitors) και η παραγωγή επιβαρηµένων υγρών 
αποβλήτων αφού αυτά αποτελούνται από µίγµα νερού και αποξεστικού µε 
αποτέλεσµα η διαχείριση των αποβλήτων να είναι δύσκολη. 
 Σήµερα έχουν αναπτυχθεί πολλές τεχνικές υδροαµµοβολής, µε σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ τους, οι σηµαντικότερες από τις οποίες δίνονται συνοπτικά 
ακολούθως. 
 
7.2.1. Υδροαµµοβολή µε “κουρτίνα” νερού 
 Κατά την τεχνική αυτή, ένας απλός κυλινδρικός προσαρµογέας τοποθετείται 
γύρω από το ακροφύσιο, δηµιουργώντας έναν κώνο νερού γύρω από το ρεύµα αέρα 
και του αποξεστικού, όταν αυτό αφήνει το ακροφύσιο (Σχήµα 7.1). Η µείωση της 
ταχύτητας του αποξεστικού τη στιγµή που αυτό φεύγει από το ακροφύσιο είναι 
µικρή, καθώς το νερό δεν αναµειγνύεται µέχρι εκείνη στιγµή µε το αποξεστικό. 
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                                       Σχήµα 7.1: Υδροαµµοβολή µε κουρτίνα νερού 
 
 Η τεχνική αυτή µειώνει το ποσοστό της αεροµεταφερόµενης σκόνης κατά 50-
75%. Εµφανίζει όµως το µειονέκτηµα της εµφάνισης άµεσης οξείδωσης στην 
επιφάνεια και της µικρής µείωσης της ταχύτητας καθαρισµού, σε σχέση µε την 
ψηγµατοβολή, λόγω του ότι η κουρτίνα νερού απορροφά ενέργεια από την πίεση του 
αέρα (Εικόνα 7.1) 
 
         

 
                                  Εικόνα 7.1: Υδροαµµοβολή µε “κουρτίνα” νερού 
 
 
7.2.2. Υδροαµµοβολή τύπου πολφού 
 Σύµφωνα µε αυτή την τεχνική (Σχήµα 7.2), το νερό προστίθεται στο 
αποξεστικό µέσα στον σωλήνα, σε σηµείο ανάµεσα στην κεντρική µονάδα και το 
ακροφύσιο. Έτσι το µίγµα αέρα, νερού και αποξεστικού προωθείται στον σωλήνα και 
φθάνει στο ακροφύσιο. Χαρακτηριστικό της τεχνικής αυτής είναι ότι ο αέρας, το νερό 
και αποξεστικό µπορούν να χειρίζονται ανεξάρτητα, είτε από τον ίδιο τον 
αµµοβολιστή µε τη βοήθεια µικροδιακοπτών, είτε από άλλο χειριστή ο οποίος µπορεί 
να βρίσκεται σε ακουστική επαφή µε τον αµµοβολιστή (Woodson, 1988). 
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Πλεονέκτηµα της τεχνικής αυτής είναι η δραστική µείωση της παραγόµενης σκόνης, 
λόγω της πλήρους ανάµειξης του αποξεστικού µε το νερό. Το πολύ σηµαντικό όµως 
µειονέκτηµα της απορρόφησης µεγάλου ποσοστού ενέργειας από την πίεση του αέρα, 
λόγω του πρόσθετου βάρους του µίγµατος που πρέπει να µεταφερθεί, µαζί µε το 
υψηλό κόστος του απαιτούµενου εξοπλισµού, καθιστούν δύσκολή την 
εφαρµοσιµότητά της. 
 

 
                                      Σχήµα 7.2: Υδροαµµοβολή τύπου πολφού 
 
7.2.3. Υδροαµµοβολή µε έγχυση αποξεστικού 
 Τέλος, έχει αναπτυχθεί µια τεχνική υδροαµµοβολής κατά την οποία το νερό 
και το αποξεστικό φθάνουν στην επιφάνεια µε πίεση 340-1300 bar (5000-20000 psi) 
(Woodson, 1988). Ποσότητα νερού παρασύρει το απξεστικό στην ροή του και 
καταλήγουν στο ακροφύσιο, το οποίο είναι συνήθως τύπου venturi, ενώ υπάρχει και η 
δυνατότητα για ανεξάρτητο χειρισµό του νερού και του αποξεστικού (Σχήµα 7.3). 

 
                                       Σχήµα 7.3: Υδροαµµοβολή µε έγχυση αποξεστικού 
 
 Παρόλο που η τεχνική αυτή έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα τόσο στην 
απόδοση καθαρισµού όσο και στον ίδιο τον καθαρισµό της επιφάνειας, το υψηλό 
κόστος χρήσης καθώς και οι υψηλές ενεργειακές της απαιτήσεις συνιστούν 
ανασταλτικό παράγοντα για την ευρεία χρησιµοποίηση της. 
 
 
7.3. Υδροβολή 
 
Η υδροβολή, παρουσιάστηκε εκτενώς σε προηγούµενο κεφάλαιο, παρουσιάζει 
συγγενή χαρακτηριστικά µε την υδροαµµοβολή, µε κύριες διαφορές τις υψηλές 
πιέσεις νερού και την απουσία αποξεστικού µέσου. Αποτελεί την τελευταία εξέλιξη 
στον χώρο των εναλλακτικών τεχνικών καθαρισµού. Το πεδίο εφαρµογών της 
καλύπτει από υποθαλάσσιους καθαρισµούς µέχρι την κοπή πετρωµάτων.  
 Παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως πλήρης απουσία σκόνης, 
ελαχιστοποίηση των παραγόµενων αποβλήτων, αποτελεσµατική αποµάκρυνση 
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αλάτων, λαδιών, γράσων και άλλων υλικών από την επιφάνεια και αποµάκρυνση 
χηµικών υπολειµµάτων και κελιών διάβρωσης. 
 Όµως παρουσιάζει και σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως αδυναµία 
δηµιουργίας µικροτραχύτητας για σωστή προετοιµασία της επιφάνειας, υψηλό 
κόστος, µικρό εύρος εφαρµογών λόγω του βαρέως και δυσκίνητου εξοπλισµού, 
απαίτηση για πολύ µεγάλες ποσότητες φρέσκου νερού, µεγάλη δύναµη ώθησης στον 
αµµοβολιστή, επιτάχυνση της ακαριαίας οξείδωσης λίγα λεπτά µετά τον καθαρισµό 
της επιφάνειας και εποµένως απαίτηση για χρήση αναστολέων οξείδωσης και χαµηλή 
αποδοτικότητα. Για τους λόγους αυτούς, παρόλο που είναι µια ταχύτατα 
αναπτυσσόµενη µέθοδος, δεν έχει υιοθετηθεί σαν αξιόπιστη µέθοδος καθαρισµού και 
προετοιµασίας µεταλλικών επιφανειών. 
 
7.4. Ψηγµατοβoλή υπό κενό (Vacuum Blasting) 
 
 Η τεχνική ψηγµατοβολής υπό κενό, µε ανάκτηση και επαναχρησιµοποίηση 
του αποξεστικού, αναπτύχθηκε κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια και αποτελεί διεθνώς 
µια κοινή πρακτική για πολλές εφαρµογές ψηγµατοβολής, όπως εργασίες συντήρησης 
σε κλειστούς χώρους (αµπάρια, εσωτερικά φορτηγών αυτοκινήτων, σιδηροδροµικών 
αµαξών, δεξαµενών, κ.λπ.). 
 Τα βασικά στοιχεία (Mallory, 1983) από τα οποία αποτελείται ένα Vacuum 
Blasting (Σχήµα 7.4) είναι η χοάνη φόρτωσης αποξεστικού, το εργαλείο συλλογής 
του αποξεστικού µε κεφαλή και βούρτσα, η χοάνη αποθήκευσης, ο διαχηριστής 
αποξεστικού, τα τύµπανα σκόνης και ο αναρρροφητής. 
 

                    
                               Σχήµα 7.4: Σύστηµα ψηγµατοβολής υπό κενό 
 
 
 
 
 
 Η βασική διαφορά ανάµεσα σε ένα Vacuum Blasting και σε ένα σύστηµα 
ανοικτής ψηγµατοβολής είναι ότι στο πρώτο, µετά την ψηγµατοβολή το 
ανακυκλώσιµο αποξεστικό υλικό επανακτάται µέσω ειδικού µηχανισµού συλλογής 
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στην ειδική µηχανή, όπου το χρήσιµο υλικό διαχωρίζεται από τις ακαθαρσίες και 
προωθείται για επαναχρησιµοποίηση (Cavallo J., 2001). 
 Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό είναι που καθιστά το Vacuum Blasting 
ενδιαφέρον, αφού επιτρέπει τη σχεδόν παράλληλη εκτέλεση συναφών εργασιών, 
όπως η βαφή. Εκτός αυτού, παρουσιάζει και άλλα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, όπως η 
ελαχιστοποίηση των αναπνευστικών κινδύνων µε αποτέλεσµα να µην υφίσταται 
πλέον  επιτακτική η ανάγκη για προστατευτικά αναπνευστικά συστήµατα, 
αεροτροφοδοτούµενα  κράνη κ.λπ. και ή µη δηµιουργία αποβλήτων, τα οποία θα 
έπρεπε στη συνέχεια να συλλεχθούν ή να καθαριστούν, διαδικασίες που 
συνεπάγονται επιπλέον κόστος και σηµαντική χρονική καθυστέρηση (Goldie B., 
1999). 
 Όµως και η τεχνική αυτή παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως σαφώς 
κατώτερη ταχύτητα καθαρισµού και επιτυγχανόµενη ποιότητα καθαρισµού σε 
σύγκριση µε την κλασσική ψηγµατοβολή, πολύ µεγάλη δαπάνη αρχικού κεφαλαίου 
για την αγορά εξοπλισµού τέτοιου τύπου, δυσκολία µετακίνησης του εξοπλισµού σε 
πολλούς χώρους εργασίας. 
 
7.5. Ψηγµατοβολή κλειστού τύπου 
 
 Η ψγµατοβολή κλειστού τύπου (Εικόνα 7.3) έχει την ίδια αρχή λειτουργίας µε 
την ανοικτή ξηρή ψηγµατβολή και εκτελείται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους 
(blast cabinets ή blast rooms). Οι χώροι αυτοί κατασκευάζονται ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας που πρόκειται να εκτελεστεί, έχουν µεγάλο 
εύρος µεγεθών, σχηµάτων και τύπων καθαρισµού, µπορεί δε να είναι χειροκίνητη έως 
πλήρως αυτοµατοποιηµένη. Χρησιµοποιούνται σε µεγάλα εργοστάσια κυρίως για 
καθαρισµό εξαρτηµάτων, την κατάλληλη διαµόρφωση της επιφάνειας για την 
αποτελεσµατική πρόσφυση του επιστρώµατος, αλλά και για τον έλεγχο της αντοχής 
σε κόπωση διαφόρων επιφανειών. 

          
                         Εικόνα 7.3: Χώρος διενέργειας κλειστών ψηγµατοβολών 
 Η ψγηµατοβολή κλειστού τύπου εφαρµόστηκε µε σκοπό τη µείωση των δύο 
κύριων περιβαλλοντικών προβληµάτων που δηµιουργούνται µε τις ανοικτές 
ψηγµατοβολές. 
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 Οι χώροι όπου εκτελούνται  ψηγµατοβολές κλειστού τύπου διαθέτουν 
σύστηµα ανάκτησης του αποξεστικού µέσου, µέσω του οποίου αποµακρύνονται όλες 
οι ακαθαρσίες από το χρησιµοποιηµένο αποξεστικό, ώστε να µπορέσει να 
επαναχρησιµοποιηθεί. Έτσι, µε την ανακύκλωση του υλικού ελαχιστοποιούνται τα 
στερεά απόβλητα. Ταυτόχρονα οι χώροι είναι εφοδιασµένοι µε συστήµατα αερισµού, 
µε τη βοήθεια των οποίων η παραγόµενη σκόνη διοχετεύεται σε απαγωγούς και 
συγκρατείται από φίλτρα ειδικών τύπων µε αποτέλεσµα την απουσία αναπνευστικών 
κινδύνων. 
 Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στις ψηγµατοβολές κλειστού τύπου είναι 
ανακυκλώσιµα µεταλλικά αποξεστικά (steel shot ή steel grit), γυάλινες χάντρες(glass 
beads), οξείδιο του αλουµινίου ή άλλα τυποποιηµένα αποξεστικά. 
Η ψγηµατοβολή κλειστού τύπου έχει πολύ περιορισµένο φάσµα εφαρµογών και δεν 
παρουσιάζει κάποια σηµεία ιδιαίτερου προβληµατισµού. Ταυτόχρονα, σε σχέση µε 
τις ψηγµατοβολές ανοικτού τύπου, εµφανίζει το µειονέκτηµα της µεγάλης δαπάνης 
αρχικού κεφαλαίου. 
 
 
7.6. Ψηγµατοβολή µε σφαιρίδια ψευδαργύρου 
 
 Η τεχνική αυτή αποτελεί τροποποίηση της συνήθους διαδικασίας 
ψηγµατοβολής µε µεταλλικά αποξεστικά και σε αυτήν το ρόλο αποξεστικού τον 
έχουν µεταλλικά σφαιρίδια ψευδαργύρου (Naylor J.P, 1983). Το αποτέλεσµα είναι η 
δηµιουργία µιας λεπτής διακεκοµµένης στρώσης ψευδαργύρου που παραµένει πάνω  
στην καθαρισµένη χαλύβδινη επιφάνεια µετά την ψηγµατοβολή. Αυτή η στρώση έχει 
πάχος µόλις 1,3µm, αλλά είναι αρκετή για να αποτρέψει την δηµιουργία οξείδωσης 
για την χρονική διάρκεια που απαιτείται για το πέρας της εργασίας. 
 Η τεχνική αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί αντιµετωπίζει το µείζον 
πρόβληµα της ακαριαίας οξείδωσης του χάλυβα. Αποτελεί εποµένως λύση προς την 
κατεύθυνση της συνεχούς και απρόσκοπτης διαδικασίας της βαφής. Το SSPC στις 
ΗΠΑ, έχει αποδείξει πως η στρώση του ψευδαργύρου όχι µόνο είναι συµβατή µε τα 
συνηθισµένα χρώµατα, αλλά επιµηκύνει και την διάρκεια ζωής τους. 
 Πάντως, η βιοµηχανική εφαρµογή της µεθόδου είναι περιορισµένη, καθώς 
παρουσιάζει το σοβαρό µειονέκτηµα της απαίτησης ανακλυσώσιµων αποξεστικών 
και εποµένως δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε µεγάλες ανοικτές εργασίες όπου 
απαιτείται αναλώσιµο αποξεστικό. 
 
 
7.7. Ψηγµατοβολή µε σπογγίδια (Sponge Blasting) 
 
 Η τεχνική της ψηγµατοβολής µε σπογγίδια (Εικόνα 7.2) αναπτύχθηκε µε 
στόχο τον περιορισµό της ρύπανσης στην πηγή της. Τα σπογγίδια είναι 
ανακυκλώσιµα και ελαχιστοποιούν τα απόβλητα που παράγονται κατά τον καθαρισµό 
των µεταλλικών επιφανειών. Σε αντίθεση µε τα συνηθισµένα αποξεστικά, τα οποία 
εξοστρακίζονται σε µεγάλες αποστάσεις µε σηµαντική παραµένουσα ενέργεια, τα 
σπογγίδια µεταφέρουν την ενέργεια τους πάνω στην επιφάνεια µε την επαφή τους 
αφού γίνονται επίπεδα. Αυτό δηµιουργεί βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης 
σπογγιδίων στην ψηγµατοβολή που είναι: η καταστολή της σκόνης, ο περιορισµός 
των αποβλήτων στο σηµείο εργασίας και οι περιορισµένες απαιτήσεις σε 
εργαζοµένους και δευτερεύουσες εγκαταστάσεις. 
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                                     Εικόνα 7.2: ∆είγµα εµφάνισης σπογγιδίων 
 
 Για την τεχνική αυτή χρησιµοποιούνται συνθετικά πολυµερή σπογγίδια, 
παρόµοια µε τους συνθετικούς σπόγγους για καθαρισµό των αυτοκινήτων. Αυτά τα 
σπογγίδια, µε την υδρόφιλή συµπεριφορά, έχουν κατασκευαστεί για να απορροφούν 
και να δεσµεύουν τα απόβλητα κατά την ψηγµατοβολή της επιφάνειας µεταφέροντας 
τα µακριά από την καθαρή επιφάνεια για εύκολη ανακύκλωση και απόθεση. Τα 
αποξεστικά που χρησιµοποιούνται µέσα στα σπογγίδια είναι ορυκτά ή “φρέσκα” 
αποξεστικά χηµικώς δεσµευµένα µέσα στο σπογγίδιο. 
 Η δέσµευση διαφορετικών αποξεστικών σε κάθε ένα από τα είδη των 
σπογγιδίων παρέχει πέντε τύπους µε διαφορετικές δυνατότητες καθαρισµού : 
 
Πράσινα σπογγίδια: χρησιµοποιούνται στην βιοµηχανία για καθαρισµό επιφανειών 
από λάδια και γράσα ηλεκτρικών µηχανών, υδραυλικών µηχανηµάτων, 
τυπογραφικών πιεστηρίων, µεταλλικών και πέτρινων µνηµείων και µαρµάρινων 
επιφανειών. Στη Ν/Ε βιοµηχανία χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό βαρούλκων, 
ανυψωτικών µηχανηµάτων, ηλεκτρικών µηχανών, καταστρωµάτων και µη 
σιδηρούχων µεταλλικών επιφανειών. 
Καφέ σπογγίδια: είναι δεσµευµένα µε σταυρόλιθο. Αυτός ο τύπος είναι 
αποτελεσµατικός πάνω σε επιφάνειες µε ελαφρά έως µέτρια οξείδωση, σε εντόνως 
διαβρωµένες επιφάνειες και βαφές. Τα καφέ σπογγίδια είναι κατάλληλα για την 
δηµιουργία µικροτραχύτητας στο παλαιό χρώµα πριν την επαναβαφή, αυξάνοντας την 
πρόσφυση. Η τραχύτητα που επιτυγχάνουν είναι της τάξης των 25 µm. Στη Ν/Ε 
βιοµηχανία χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό µεγάλων κατασκευών και 
καταστρωµάτων. 
Κίτρινα σπογγίδια: είναι δεσµευµένα µε γρανάτη. Επιτυγχάνουν µικροτραχύτητα της 
τάξης των 50-75 µm. Χρησιµοποιούνται συνήθως στην αφαίρεση χρωµάτων από τις 
µεταλλικές επιφάνειες. 
Αργυρά σπογγίδια: είναι δεσµευµένα µε οξείδιο του αλουµινίου και εξασφαλίζουν 
υψηλή παραγωγικότητα. Επιτυγχάνουν µικροτραχύτητα της τάξης των 50-75µm. 
Χρησιµοποιούνται για την αφαίρεση χρωµάτων από τις µεταλλικές επιφάνειες και τον 
καθαρισµό δεξαµενών. 
Κόκκινα σπογγίδια: είναι δεσµευµένα µε grit ψήγµατα σιδήρου. Επιτυγχάνουν 
µικροτραχύτητα της τάξης των 75-100µm. Μπορούν να αφαιρέσουν την καλαµίνα, 
την βαρέα οξείδωση και καλά προσφυόµενες προστατευτικές επιστρώσεις. 
 Τα πλεονεκτήµατα της παραπάνω τεχνικής είναι : η µηδαµινή παραγωγή 
σκόνης, ο αποτελεσµατικός καθαρισµός της επιφάνειας µε επαρκή µικροτραχύτητα, η 
περισσότερη αποτελεσµατικότητα από τον καθαρισµό µε µηχανικά εργαλεία, η 
φιλικότητα προς το περιβάλλον, η αυξηµένη ορατότητα κατά την εργασία λόγω της 
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χαµηλής παραγωγής σκόνης και η δυνατότητα χρησιµοποίησης του ίδιου εξοπλισµού 
ανεξαρτήτως αποξεστικού. 
 Όπως όλες οι άλλες τεχνικές καθαρισµού και προετοιµασίας επιφανειών, έτσι 
και αυτή παρουσιάζει σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως : η χαµηλή 
αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε την ξηρή ψηγµατοβολή, το υψηλότερο κόστος από 
όλες τις συνηθισµένες µεθόδους ψηγµατοβολής και οι ειδικές προσαρµογές που 
απαιτούνται για τον έλεγχο του εποξεστικού και της ποσότητας ώστε να επιτευχθεί 
υψηλή παραγωγικότητα. 
 
 
7.8. Ξηρός πάγος (παγοβολή) 
 
 Ο ξηρός πάγος (Εικόνα 7.4) είναι στερεό CO2, δηλαδή αέριο που έχει ψυχθεί 
περίπου στους -78οC όπου γίνεται συµπαγές. Οι σβόλοι του ξηρού πάγου σε µέγεθος 
σπόρων ρυζιού εισέρχονται σε ρεύµα πεπιεσµένου αέρα ή αδρανούς αερίου και 
επιταχύνονται. Η ταχύτητα του αέρα φτάνει κοντά στην ταχύτητα του ήχου 
επιταχύνοντας έτσι τους σβόλους του ξηρού πάγου σε ταχύτητες της τάξεως των 180-
330 m/s.  
 

                                     
                                         Εικόνα 7.4: Εµφάνιση ξηρού πάγου 
 
 Η πρόσκρουση των σβόλων πάνω στις εναποθέσεις της επιφανείας δρα µε 
τρεις τρόπους: 

• Ψύχει τοπικά τις εναποθέσεις οι οποίες λόγω του θερµικού σοκ που 
υφίστανται σχηµατίζονται ρωγµές. 

• Με την πρόσκρουση αναπτύσσεται µεγάλη πίεση και µέρος του στερεού CO2 
υγροποιείται. Αυτό αποτελεί και καλό διαλύτη για διάφορες ουσίες, 
βοηθώντας στη διαµέριση των εναποθέσεων και αποκολλά το στρώµα των 
εναποθέσεων από το κύριο υλικό. Στη συνέχεια ο ξηρός πάγος εισέρχεται στις 
ρωγµές όπου πάλι λόγω υψηλών πιέσεων ατµοποιείται 
ακαριαία(εξαχνώνεται), αυξάνοντας τον όγκο του και αποκολλά σχεδόν 
πλήρως τις επικαθίσεις. 

• Το αποδοτικότερο µέρος της µεθόδου βέβαια είναι η εκµετάλλευση της 
κινιτικής ενέργειας των σωµατιδίων που µηχανικά αποµακρύνει το επιζήµιο 
οξειδωµένο στρώµα από την επιφάνεια. 

 
 
 
Σύγκριση µε άλλες µεθόδους – Πλεονεκτήµατα 
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• Η τραχύτητα που επιτυγχάνεται δεν είναι η επιθυµητή, αλλά ενδιάµεση αυτών 
της αµµοβολής και της υδροβολής. 

• Σχετικά µεγάλη ταχύτητα καθαρισµού. 
• ∆εν παράγει απόβλητα 
• Πολύ φιλική προς το περιβάλλον, αφού το CO2 ελευθερώνεται µετά στην 

ατµόσφαιρα χωρίς κάποια άλλη διεργασία! 
 
 
7.9. Σπασµένο γυαλί (crushed glass) 
 
 Ψήγµατα σπασµένου γυαλιού (Εικόνα 7.6.) παράγονται από 100% 
ανακυκλώσιµο γυαλί από µπουκάλια. Αυτά τα ψήγµατα γυαλιού αποδίδουν υψηλή 
απόδοση όµοια µε αυτής των µεταλλικών αποξεστικών. ∆εν περιέχουν ελεύθερο 
πυρίτιο δεν είναι τοξικά, είναι αδρανή και δεν περιέχουν βαρέα µέταλλα. 
 

                                
                                 Εικόνα 7.6: Κόκκοι σπασµένου γυαλιού 
 
 Τα γωνιώδη κοµµάτια στα σπασµένα γυαλιά επιτρέπουν στην δηµιουργία ενός 
τραχούς προφίλ στην επιφάνεια και αφαιρούν επιστρώµατα εποξικά, µπογιές, 
αλκύδια, βινύλιο, πισσάνθρακα και ελαστοµερή. Τα ψήγµατα γυαλιού είναι 
ελαφρύτερα από άλλες σκωρίες επιτρέποντας έτσι τη δυνατότητα µεγαλύτερης 
κατανάλωσης και µεγαλύτερου χρόνου παραγωγής, έως 30- 50% λιγότερα 
χρησιµοποιούµενα ψήγµατα γυαλιού. Παράγεται µια λευκή και καθαρή επιφάνεια. 
Όµοια µε πολλές σκωρίες, τα ψήγµατα σπασµένου γυαλιού έχουν σκληρότητα 5-6 
στην κλίµακα Moh’s.  
 Ένα από τα περιβαλλοντικά του πλεονεκτήµατα όπως αναφέραµε είναι η 
έλλειψη ελεύθερου πυριτίου. Επίσης το γεγονός ότι τα ψήγµατα γυαλιού προέρχονται 
από ήδη χρησιµοποιηµένα µπουκάλια παρέχουν το πλεονέκτηµα προς το περιβάλλον 
ότι µειώνουν τα απόβλητα από τις χωµατερές. Είναι ελεύθερα από βαρέα µέταλλα 
όπως αρσενικό, ασβέστιο, βυρίλλιο, τιτάνιο κ.λπ. τα οποία βρίσκονται στις σκωρίες 
των µετάλλων  και του άνθρακα. 
 

Size Mesh 
Coarse Grit 15-35 
Medium Grit 40-70 

Fine Grit 60-100 
Extra Fine Grit 60-200 

                   The smaller the mesh number, the coarser the grit. 
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7.10. Νέες τεχνολογίες και καλύτερος εξοπλισµός για την κατακράτηση της 
σκόνης 
 
    Κατά τη διαδικασία της ψηγµατοβολής έχουµε τη δηµιουργία σύννεφου 
σκόνης. Αυτή η σκόνη θα µπορούσε να απορροφάται µε καλύτερα µηχανήµατα. 
Βέβαια αυτό έχει πάντα µεγαλύτερο κόστος, για παράδειγµα, σύστηµα µε δηµιουργία 
κενού (vacuum), το οποίο αναφέραµε πιο πάνω. Τέτοιο σύστηµα έχει δοκιµαστεί και 
στη Σύρο και στο Ρίο-Αντίρριο για καθαρισµό κάποιων πλωτών εξέδρων. Αυτό το 
σύστηµα µε κάποιο τρόπο βεντουζάριζε πάνω στο τοίχωµα του πλοίου και κινείτο 
οριζόντια ή κατακόρυφα. Πραγµατοποιείτο έτσι ψηγµατοβολή και απορρόφηση 
αµέσως του κονιορτού. Υπήρχε ωστόσο πρόβληµα γιατί κάθε λίγο ξε-βεντουζάριζε 
και έπρεπε να ξαναγίνει η διαδικασία βεντουζαρίσµατος. 
Επίσης, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 
 
7.10.1. Θάλαµοι κατακράτησης µε βαρύτητα 
 Οι θάλαµοι αυτοί είναι απλοί στην κατασκευή τους, οικονοµικοί και η αρχή 
λειτουργίας τους στηρίζεται στην επικράτηση των βαρυτηκών δυνάµεων έναντι 
αυτών της κίνησης του αέριου µέσου. Συνήθως σχεδιάζονται ως επεκτάσεις διαφόρων 
σωλήνων, όπου η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας των σωµατιδίων µειώνεται έτσι 
ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τα σωµατίδια να κατακαθίσουν λόγω βαρύτητας. 
Σύµφωνα µε αυτό, κίνηση που ακολουθεί το σωµατίδιο προσδιορίζεται από τη 
συνισταµένη των δυνάµεων βαρύτητας και της οριζόντιας συνιστώσας που οφείλεται 
στην ταχύτητα του αερίου. Παρακάτω ( σχήµα 7.5) παριστάνεται ένας τυπικός 
θάλαµος κατακράτησης µε βαρύτητα. Η µαθηµατική έκφραση που περιγράφει την 
απόδοση αυτού του συλλέκτη είναι :  
 

                            ή 
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   Όπου,   : απόδοση κατακράτηση (κλάσµα) gn
                            L : µήκος συλλέκτη (m) 
                            Η : ύψος συλλέκτη (m) 
                            u : οριζόντια ταχύτητα των σωµατιδίων (m/s) 
                            ut : τελική ταχύτητα των σωµατιδίων (m/s) 
                            dp : διάµετρος των σωµατιδίων (m) 
                             ρp: πυκνότητα σωµατιδίων (Kg/m3)      
                             µ : ιξώδες (Kg/m*s) 
 
 

 

 

                                  
 
                             Σχήµα 7.5: Θάλαµος κατακράτησης µε βαρύτητα 
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7.10.2. Αδρανειακοί συλλέκτες 
  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κυκλώνες (Σχήµα 7.6). Οι κυκλώνες 
βασίζονται στις φυγόκεντρες δυνάµεις για το διαχωρισµό των βαρύτερων σωµατιδίων 
από τα ελαφρύτερα µόρια του αερίου. Το αρχικό ρεύµα διοχετεύεται στην κορυφή 
τους και θεωρητικά ακλουθεί µια ελικοειδή κίνηση κατά µήκος των τοιχωµάτων. Τα 
σωµατίδια ωθούνται εκτός της ελικοειδούς τροχιάς, όπου οδηγούνται στον πυθµένα 
του κυκλώνα. Η µόνη έξοδος των αερίων από τον κυκλώνα είναι ένας κατακόρυφος 
σωλήνας στο επάνω τµήµα του, στον οποίο οδηγείται το αέριο ρεύµα έχοντας µειώσει 
τη διάµετρο της ελικοειδούς του κίνησης. Η ελάττωση της ακτίνας κίνησης των 
σωµατιδίων έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της φυγόκεντρου δύναµης και συνεπώς 
την αποµάκρυνση του προς τα τοιχώµατα του συλλέκτη. Το µέγεθος της φυγοκέντρου 
δύναµης Fc δίνεται από τους τύπους : 
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Όπου uT συνισταµένη ταχύτητα των σωµατιδίων και r η ακτίνα της τροχιάς τους. 
 

                                    
                                                                 Σχήµα 7.6: Τυπικός κυκλώνας 
 
 
 Η εξάρτηση της ικανότητας συλλογής του κυκλώνα από την ακτίνα r έχει 
οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικής εµπορικής ορολογίας, σύµφωνα µε την οποία οι 
µονάδες µεγάλης διαµέτρου χαρακτηρίζονται ως συµβατικοί κυκλώνες, ενώ οι 
µονάδες µε D<15 cm είναι οι κυκλώνες υψηλής απόδοσης. Μια τυπική απόδοση 
συγκράτησης σωµατιδίων για ένα κυκλώνα διαµέτρου 1m µπορεί να είναι 50% για 
σωµατίδια 20µm, ενώ ένας κυκλώνας υψηλής απόδοσης µπορεί να έχει απόδοση 
συγκράτησης 80% για σωµατίδια µε dp<10µm. Τυπικές τιµές πτώσεις πίεσης σε ένα 
συµβατικό κυκλώνα είναι 5-15cm νερού. 
 Οι θάλαµοι κατακράτησης µε βαρύτητα και οι απλοί αδρανειακοί συλλέκτες 
δεν έχουν κινούµενα µέρη. Κατασκευάζονται από µέταλλο ανθεκτικό σε υψηλές 
θερµοκρασίες και στην απόβρωση (φθορά λόγω τριβής) που µπορεί να προκληθεί 
από τα σωµατίδια ή τα αέρια. 
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7.10.3. Υγροί συλλέκτες 
 Οι υγροί συλλέκτες ή πύργοι απορρόφησης (scrubbers) σχεδιάζονται µε 
σκοπό την αύξηση του µεγέθους των σωµατιδίων χρησιµοποιώντας σταγόνες νερού ή 
πολτού, διότι τα µεγαλύτερα σωµατίδια συλλέγονται ευκολότερα. Υπάρχουν 
διάφοροι τύποι υγρών συλλεκτών, αλλά στη συνέχεια θα εξετάσουµε µόνο τους 
συµβατικούς και τους τύπους venturi. Στο σχήµα (Σχήµα 7.7) εικονίζεται ένας υγρός 
συλλέκτης µε τις διάφορες φάσεις συλλογής σωµατιδίων. Στο ανώτερο τµήµα του 
πύργου ψεκάζονται σταγόνες νερού, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τα σωµατίδια 
του αέρα που ανέρχεται και τα συγκρατούν. Στο τµήµα συµπύκνωσης, το οποίο 
περιλαµβάνει πληρωτικό υλικό ειδικού σχήµατος, αυξάνεται η επιφάνεια επαφής 
µεταξύ του υγρού και αερίου ρεύµατος. Το σηµαντικότερο πρόβληµα που 
παρουσιάζεται σε αυτό το τµήµα είναι η έµφραξη. Ακολουθεί ένας διάτρητος δίσκος 
που µπορεί να συγκρατεί αρκετά εκατοστά νερού, επιτρέποντας έτσι την επαφή 
µεταξύ φυσαλίδων που περιέχουν σωµατίδια και του υγρού. Στη συνέχεια το υγρό 
διαφεύγει µέσω των οπών του δίσκου και η διαδικασία που περιγράφηκε 
επαναλαµβάνεται. 
 Κάθε σύγκρουση σωµατιδίου και σταγόνας δεν οδηγεί σε συγκράτηση 
εξαιτίας της επιφανειακής τάσης της σταγόνας και της ικανότητας διαβροχής του 
σωµατιδίου. Για το λόγο αυτό µερικές φορές χρησιµοποιούνται χηµικά, τα οποία 
µειώνουν την επιφανειακή τάση των σταγόνων και βελτιώνουν την εκλεκτική τους 
ικανότητα απορρόφησης των αερίων. 
 Το υγρό που περιέχει τα σωµατίδια συλλέγεται στον πυθµένα του πύργου 
απορρόφησης και αντλείται σε µια δεξαµενή καθίζησης ή σε κάποιο φίλτρο, όπου 
έχοντας υποστεί χηµική επεξεργασία (αν και δεν είναι απαραίτητο πάντα) µε 
αποτέλεσµα την ύπαρξη ενός συστήµατος µε µειωµένες απαιτήσεις αναπλήρωσης 
νερού. 
 

                                 
                                           Σχήµα 7.7: Υγρός συµβατικός συλλέκτης. 
 
 Ο αφυγραντήρας που υπάρχει στην έξοδο του πύργου απορρόφησης είναι 
ουσιαστικά συλλέκτης σωµατιδίων, ο οποίος σχεδιάζεται για την αποµάκρυνση των 
σταγονιδίων του υγρού που µεταφέρονται από το αέριο ρεύµα που φεύγει από τον 
πύργο. 
 Καθοριστικός παράγοντας στην απόδοση ενός πύργου απορρόφησης είναι 
το µέγεθος των σταγόνων του νερού. Αν οι σταγόνες του νερού είναι πολύ µεγάλες σε 
σχέση µε τα σωµατίδια, τότε αυτά αποµακρύνονται από την τροχιά των σταγόνων και 
ο αριθµός των συγκρούσεων µειώνεται αισθητά. Το ίδιο συµβαίνει και όταν τα 
σωµατίδια είναι ίδιου µεγέθους µε αυτό των σταγόνων, µόνο που τότε η µείωση των 
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συγκρούσεων οφείλεται στο ότι οι σταγόνες παρασύρονται από το ρεύµα του αερίου 
µαζί µε τα σωµατίδια. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός πύργου επιτυγχάνεται 
όταν οι σταγόνες νερού είναι λίγο µεγαλύτερες ή µικρότερες από το µέγεθος των 
σωµατιδίων. Επίσης, η απόδοση εξαρτάται από τα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά 
των σωµατιδίων, το υγρό µέσο και τον τελικό αφυγραντήρα. 
 Ένας τυπικός συλλέκτης venturi εικονίζεται στο σχήµα (Σχήµα 7.8). Τα 
σωµατίδια και τα αέρια επιτυγχάνονται στη στένωση και στη συνέχεια 
επιβραδύνονται απότοµα κατά την εκτόνωση του αερίου. Το χρησιµοποιούµενο υγρό 
ψεκάζεται στο λαιµό του venturi κάθετα στη ροή του αέριου ρεύµατος. Η υψηλή 
σχετική ταχύτητα ανάµεσα στο υγρό καις το αέριο ρεύµα έχει ως αποτέλεσµα τον 
σχηµατισµό σταγονιδίων. Τα σωµατίδια που µεταφέρονται µε το αέριο ρεύµα 
συγκρούονται µε τα σταγονίδια και απορροφούνται από αυτά. Τα σταγονίδια, που 
είναι µεγαλύτερα από τα σωµατίδια επιβραδύνονται πιο αργά από ότι τα σωµατίδια 
και έτσι επιτυγχάνεται πρόσθετη συλλογή σωµατιδίων στο τµήµα εκτόνωσης του 
venturi. 
 Η απόδοση του συλλέκτη εξαρτάται από την ταχύτητα του αερίου ρεύµατος 
και τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του υγρού και των σωµατιδίων. Για τον λόγο αυτό 
ένας συλλέκτης τύπου venturi θα πρέπει να λειτουργεί σε µια σταθερή ταχύτητα 
αερίου για ένα δεδοµένο µέγεθος και δεδοµένη συγκέντρωση σωµατιδίων, έτσι ώστε 
η απόδοση του να είναι σταθερή. Προκειµένου να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισµός 
έχουν αναπτυχθεί συσκευές µε µεταβαλλόµενη επιφάνεια λαιµού κατά την λειτουργία 
τους. 
 Η πτώση πίεσης στους συµβατικούς πύργους απορρόφησης είναι 15-40 cm 
νερού. Η ικανότητα συλλογής αυξάνεται µε την πτώση πίεσης και µπορεί να φτάσει 
το 95% για διάµετρο σωµατιδίων >5 µm. Η αντίστοιχη πτώση πίεσης στους 
συλλέκτες venturi ποικίλει από 50έως 200 cm cm νερού. Σε υψηλές πτώσεις πίεσης οι 
συλλέκτες venturi µπορούν να συλλέξουν σωµατίδια µεγέθους έως και 1 µm  σε 
αποδόσεις που πλησιάζουν το 99%, παρόλο που οι αποδόσεις αυτές είναι υπερβολικά 
δύσκολο να διατηρηθούν σταθερές. 
 
 

                                    
                                            Σχήµα 7.8: Τυπικός συλλέκτης Venturi 
 
 Οι υγροί συλλέκτες σχεδιάζονται, έτσι ώστε να είναι ανθεκτικοί στη 
διάβρωση καις τις υψηλές θερµοκρασίες αρκεί το υγρό να µην βρίσκεται σε 
κατάσταση βρασµού. Οι συλλέκτες venturi χρησιµοποιούνται συχνά για την 
συγκράτηση των µικρών σωµατιδίων που παράγονται κατά την παραγωγή του 
χάλυβα ή κατά τις διεργασίες χύτευσης. Το λειτουργικό κόστος είναι σχετικά υψηλό 
για συλλέκτες υψηλής πτώσης πίεσης, αλλά η αρχική επένδυση σε αυτούς είναι 
χαµηλότερη συγκρινόµενη µε άλλους συλλέκτες ισοδύναµης απόδοσης. 
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7.10.4. Σακόφιλτρα 
 Η λειτουργία ενός σακόφιλτρου µπορεί να παροµοιαστεί µε τη λειτουργία 
µιας ηλεκτρικής σκούπας σε µεγαλύτερη κλίµακα. Χρησιµοποιούνται για την 
αποµάκρυνση ξηρών σωµατιδίων από ξηρά ρεύµατα αέρα χαµηλής θερµοκρασίας. 
Αποτελούνται από σάκους διαµέτρου 15-30 cm και µήκους πάνω από 10 m, οποίοι 
προσαρµόζονται σε θαλάµους. Το αέριο ρεύµα διοχετεύεται µέσα στους σάκους και 
εξέρχεται απαλλαγµένο από σωµατίδια. Το ύφασµα των σάκων µπορεί να είναι από 
τσόχα, βαµβάκι, συνθετική ύλη, υαλοβάµβακα, ανάλογα µε το είδος του αερίου 
ρεύµατος και των σωµατιδίων υπο επεξεργάζνται. 
 ∆ύο τύπου βιοµηχανικών σακόφιλτρων εικονίζονται στο σχήµα (Σχήµατα 
7.9 και 7.10). 
 Η χρήση αρκετών ανεξάρτητων θαλάµων επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία 
των σακόφιλτρων ακόµα και όταν υπάρχει ανάγκη συντήρησης ορισµένων από 
αυτούς.  Το ύφασµα των σάκων µπορεί να έχει τρύπες διαµέτρου µεγαλύτερες από 
100µm, όταν όµως το σακόφιλτρο λειτουργεί σωστά, η απόδοση πλησιάζει το 99% 
για σωµατίδια διαµέτρου µεγαλύτερης από 1µm. Τα σωµατίδια µικρού µεγέθους 
συγκρατούνται από το στρώµα σωµατιδίων που δηµιουργείται πάνω στο ύφασµα του 
σάκου και το οποίο λειτουργεί ως µέσο διήθησης. Καθώς αυξάνει το παχος του 
σχηµατιζόµενου στρώµατος, αυξάνει η πτώση πίεσης του σακόφιλτρου και κατά 
συνέπεια το λειτουργικό κόστος. Αν το πάχος αυξηθεί πάρα πολύ, τότε η πίεση θα 
αυξηθεί υπερβολικά. Το ίδιο θα συµβεί καις την περίπτωση που γεµίσουν µε υγρό. 
Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι τα σακόφιλτρα περιορίζονται στη συλλογή ξηρών 
σωµατιδίων και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ειδικά µέτρα πρόληψης της 
συµπύκνωσης συστατικών του αέριου ρεύµατος. 
 Το σχηµατιζόµενο στρώµα αποµακρύνεται από τις µικρές µονάδες απλά µε 
το τίναγµα των σάκων. Οι µεγάλοι βιοµηχανικοί συλλέκτες καθαρίζονται µε τη χρήση 
ενός ρεύµατος αέρα κατά µήκος του σάκου ή µε τη στιγµιαία αντιστροφή του αερίου 
ρεύµατος µπέσα στο σάκο. Προκειµένου να αποφευχθεί η αναγκαιότητα πολύ συχνών 
καθαρισµών, ενώ ταυτόχρονα να διατηρείται ένα ικανοποιητικό πάχος στρώµατος για 
την αποδοτική συλλογή σωµατιδίων χωρίς υπερβολική πτώση πίεσης, ο ογκοµετρικός  
ρυθµός παροχής αέρα µέσα από το ύφασµα περιορίζεται από 0,5 έως 2 m3 /s ανά m2  
επιφάνειας υφάσµατος. 
Τυπικές τιµές πτώσης ποικίλουν από 5 έως 40 cm νερού για συχνότητες τινάγµατος 
από 4-5 φορές  ανά ώρα, ως µια φορά ανά αρκετές ώρες. Ο χρόνος ζωής ενός σάκου 
είναι 2-3 χρόνια. 
 

                          
                                           Σχήµα 7.9: Σακόφιλτρα µε τίναγµα 
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                                   Σχήµα 7.10: Σακόφιλτρα µε παλµικά ακροφύσια 
 
 
7.10.5. Ηλεκτροστατικά φίλτρα   
 Το σχήµα (Σχήµα 7.11) εικονίζει δύο τύπους ηλεκτροστατικών φίλτρων. Η 
διαφορά δυναµικού ανάµεσα στο ηλεκτρόδιο καις τις πλάκες συλλογής διατηρείται 
σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά κάτω από την ισχύ του πεδίου που µπορεί να οδηγήσει 
σε ηλεκτρικές εκκενώσεις, ηλεκτρόνια απελευθερώνονται από το ηλεκτρόδιο και 
έρχονται σε επαφή µε τα σωµατίδια προσδίδοντας τους ηλεκτρικό φορτίο. Τα 
φορτισµένα σωµατίδια που έχουν το ίδιο φορτίο ό-πως και το ηλεκτρόδιο, 
µετακινούνται προς τις γειωµένες επιφάνειες λόγω ηλεκτροστατικών δυνάµεων. Τα 
ηλεκτρόδια µπορεί να είναι είτε αρνητικά είτε θετικά φορτισµένα, τα αρνητικά 
ηλεκτρόδια όµως παράγουν µεγαλύτερες ποσότητες όζοντος και είναι ελαφρώς 
αποδοτικότερα για βιοµηχανική χρήση. 
 Τα µετακινούµενα φορτισµένα σωµατίδια συγκρούονται µε τα υγρά ή στερεά 
σωµατίδια του αερίου ρεύµατος και τους µεταφέρουν φορτία µε αποτέλεσµα την 
κίνηση τους προς τις πλάκες συλλογής. Η δύναµη που ασκείται στα σωµατίδια 
δίνεται από τον τύπο :  
 

CpE EqF *=   
 όπου FE = η ηλεκτροστατική δύναµη 
          q p = το φορτίο του σωµατιδίου  
           ΕC = ηλεκτρικό πεδίο 
 
 Όταν τα σωµατίδια έρθουν σε επαφή µε τις πλάκες προσκολλώνται πάνω 
τους. Με το πέρασµα του χρόνου δηµιουργείται ένα στρώµα φορτισµένων 
σωµατιδίων, το οποίο αποµακρύνεται µε ελαφρό χτύπηµα των κατακόρυφων πλακών. 
Τα σωµατίδια πέφτουν από τις πλάκες και καταλήγουν σε χοάνες συλλογής για 
περαιτέρω διάθεση. 
 Η εξίσωση Deutsch που περιγράφει την απόδοση ενός ηλεκτροστατικού 
φίλτρου είναι :  
 
                )**/***2exp(1 uDHLHun tE −−=
 
όπου ut = τελική ταχύτητα κίνησης των σωµατιδίων (m/s, συνήθως 0.03 – 0.3) 
         H = το ύψος της πλάκας συλλογής (m) 
         L = το µήκος της πλάκας συλλογής (m) 
         D = η απόσταση ανάµεσα στις πλάκες (m)   
         u = η ταχύτητα του αερίου και των σωµατιδίων µέσα από το φίλτρο (m/s, 
συνήθως 0.5 – 2.5 m/s) 
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 Ο συντελεστής 2 της παραπάνω εξίσωσης υποδηλώνει ότι η συλλογή γίνεται 
και στις δύο πλευρές τις πλάκας, ενώ το γινόµενο H * D * u είναι η ογκοµετρική 
παροχή του αερίου ρεύµατος Q. 
 Οι ειδικές αντιστάσεις του αερίου και των σωµατιδίων αποτελούν σηµαντικές 
µεταβλητές σχεδιασµού, επειδή προσδιορίζουν την ταχύτητα φόρτισης των 
σωµατιδίων και το µέγεθος του δυναµικού πεδίου. Οι ειδικές αντιστάσεις 
µεταβάλλονται µε τη θερµοκρασία και τη χηµική σύσταση, ενώ η αµµωνία και το 
τριοξείδιο του θείου, που αλλάζουν σηµαντικά την ειδική αντίσταση για τη βελτίωση 
της λειτουργίας του συλλέκτη. 
 Η απόδοση αυτών των µονάδων πλησιάζει το 99% για σωµατίδια µεγαλύτερα 
από 2µm για πτώσεις πίεσης µικρότερες από 5cm νερού. Κατασκευάζονται από 
µέταλλα και χρησιµοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά σε διεργασίες πολύ µεγάλων 
όγκων διαβρωτικών αερίων σε υψηλές θερµοκρασίες και µε υψηλές συγκεντρώσεις 
σωµατιδίων διαµέτρου µεγαλύτερης από 1 µm.  
 Οι φωτιές και οι εκρήξεις αποτελούν συνήθεις κινδύνους των 
ηλεκτροστατικών φίλτρων που συλλέγουν εύφλεκτα σωµατίδια, λόγω της ευκολίας 
δηµιουργίας σπινθήρων από το δυναµικό πεδίο της εγκατάστασης. 
 
 
 
 
                              

 
       Σχήµα 7.11: Σχηµατική απεικόνιση ηλεκτροστατικών φίλτρων: (α) τύπου πλάκας, 
                             (β) τύπου σωλήνα, (γ) λεπτοµερής όψη ενός φίλτρου τύπου πλάκας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΑΝΑΚΕΦΑΛΆΙΩΣΗ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
8.1. Ανακεφαλαίωση. 
 
 Η ξηρή ανοικτή ψηγµατοβολή αποτελεί, εδώ και αρκετές δεκαετίες, την 
αποδοτικότερη και πλεόν διαδεδοµένη µέθοδο προετοιµασίας προς βαφή µεγάλων 
µεταλλικών επιφανειών, µε εφαρµογές σε πολλές βιοµηχανίκές δραστηριότητες και 
ειδικότερα σε εκείνες που αφορούν στη Ν/Ε βιοµηχανία. 
 Η προστασία των µετάλλων απο τη διάβρωση αποτελεί σήµερα πολύ 
σοβαρό τεχνικό και οικονοµικό ζήτηµα. Στην αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού η 
ξηρή ανοικτή ψηγµατοβολή εµφανίζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα που την εδραίωσαν 
σε οικονοµοτεχνικό επίπεδο, ειδικά στη Ν/Ε βιοµηχανία. Η ψηγµατοβολή δηµιουργεί 
επιφάνεια υψηλής καθαρότητας, εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις καθαρισµού, είναι 
ευέλικτη, έχει δυνατότητα προσαρµογής σε ποικίλες εφαρµογές, έχει χαµηλό κόστος 
επένδυσης και χαµηλό κόστος λειτουργίας.  
 Ωστόσο, παρουσιάζονται και προβλήµατα τόσο στην παραγωγική 
διαδικασία, όσο και στο περιβάλλον λόγω της δηµιουργίας της αεροµεταφερόµενης 
σκόνης αλλά και των στερεών αποβλήτων που παράγονται. Πρωταρχικής σηµασίας 
είναι και οι επιπτώσεις που έχει να αντιµετωπίσει ο άνθρωπος για την προστασία της 
υγείας του, αφού µερικές φορές οι άσχηµες συνθήκες επαγγελµατικής υγείας και 
ασφάλειας, µπορούν να οδηγήσουν σε εργατικά ατυχήµατα αλλά και επαγγελµατικές 
ασθένειες, µε σοβαρές συνέπειες στη ζωή των εργαζοµένων, των οικογενειών τους 
αλλά και των εργοδοτών. 
 Σε διεθνές επίπεδο, ένα σηµαντικό τµήµα της έρευνας που αφορά στον 
τοµέα καθαρισµού και προστασίας των µεταλλικών επιφανειών κινείται σε 
αναζήτηση νέων αποξεστικών υλικών ή/και µεθόδων καθαρισµού, µε στόχους αφενός 
τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και αφετέρου την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων (δηµιουργία αεροµεταφερόµενης σκόνης και 
στερεών αποβλήτων, κ.λπ.), που προκύπτουν από την εφαρµογή της κλασικής ξηρής 
ψηγµατοβολής. Οι προσπάθειες αυτές έχουν οδηγήσει σήµερα στη βιοµηχανική 
χρήση ενός µεγάλου εύρους εναλλακτικών αποξεστικών (π.χ. ολιβίνης, γρανάτης, 
κ.λπ.) και µεθόδων (π.χ. υδροβολή υπερυψηλής πίεσης, υδροαµµοβολή, αµµοβολής 
υπό κενό, κ.λπ.). 
 
  
 
8.2. Συµπεράσµατα 
 

 Η κλασική ανοικτή ξηρή ψηγµατοβολή παρουσιάζει ικανοποιητική τεχνική 
απόδοση, και υπερέχει έναντι των άλλων εναλλακτικών µεθόδων καθαρισµού, 
όσον αφορά στις παραγωγικές παραµέτρους και έχει υψηλή εφαρµοσιµότητα. 
∆ηµιουργεί, όµως, περιβαλλοντικά προβλήµατα όχλησης λόγω του 
αεροµεταφερόµενου κονιορτού και παράγει µεγάλες ποσότητες στερεών 
αποβλήτων. 

 Η ψηγµατοβολή είναι υπεύθυνη για εµφάνιση προβληµάτων στην υγεία των 
εργαζοµένων στο εργασιακό περιβάλλον, αναδεικνύοντας ως βασικούς 
επιβλαβείς παράγοντες την ύπαρξη του θορύβου και των στερεών 
αιωρούµενων σωµατιδίων. 
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 Η χρήση υδροβολής επιφέρει εξάλειψη του αεροµεταφερόµενου κονιορτού 
και την ελαχιστοποίηση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, µε την 
προϋπόθεση όµως της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.  

 Η πλήρης απουσία σκόνης κατά την υδροβολή η οποία δυσκολεύει την 
ορατότητα του χειριστή στην περίπτωση της ψηγµατοβολής, βελτιώνει τις 
συνθήκες εργασίας και εποµένως αυξάνει την παραγωγικότητα του 
υδροβολιστή. Επίσης η απουσία σκόνης δίνει την δυνατότητα για παράλληλη 
εκτέλεση πολλών εργασιών και άρα µειώνει τους νεκρούς χρόνους ανάµεσα 
στις διάφορες εργασίες, µε προφανή θετικά αποτελέσµατα για το συνολικό 
κόστος παραγωγής. Ωστόσο, υπάρχουν συχνές δυσκολίες ορατότητας του 
υδροβολιστή λόγω της ανάπτυξης νέφους υδρατµών. 

 Η υδροβολή, όσον αφορά στην απόδοση καθαρισµού, είναι 
αποτελεσµατικότερη σε σχέση µε την ψηγµατοβολή στην αποµάκρυνση των 
κρυσταλλικών αλάτων, των λαδιών, των γράσων, χηµικών υπολειµµάτων, 
κελιών διάβρωσης και άλλων υλικών από την επιφάνεια, πετυχαίνοντας έτσι 
τον µέγιστο βαθµό καθαρότητας. 

 Η αδυναµία συστηµατικής εκπαίδευσης των υδροβολιστών οδηγεί σε άγνοια 
για τα πλεονεκτήµατα και τις πρακτικές τεχνικές εργασίας, οι οποίες 
διαφέρουν σηµαντικά από τις παραδοσιακές τεχνικές της ψηγµατοβολής. Το 
γεγονός αυτό συχνά ως αποτέλεσµα την επιφυλακτικότητα και την καχυποψία 
των χειριστών απέναντι στη νέα τεχνολογία της υδροβολής. 

  Στην υδροβολή η υγεία των χειριστών αλλά και των υπολοίπων εργαζοµένων 
που έρχονται σε επαφή µε την υδροβολή, δεν κινδυνεύει  από προβλήµατα 
που µπορεί να εµφανιστούν στην ψηγµατοβολή, λόγω της απουσίας 
αποξεστικού, ενώ το κόστος συχνά αποδεικνύεται κατώτερο από το κόστος 
της ψηγµατοβολής, εάν κανείς λάβει υπόψη  το κόστος αγοράς, µεταφοράς, 
αποθήκευσης και στη συνέχεια συλλογής, µεταφοράς και απόρριψης του 
αποξεστικού, καθώς και το περιβαλλοντικό κόστος, παρά το αυξηµένο κόστος 
αρχικής επένδυσης. 

 Όσον αφορά τον χρωµατισµό, στην Ελλάδα, η µη ύπαρξη αυστηρών 
προδιαγραφών πλήρως εναρµονισµένων µε µελέτες και προτάσεις 
περιβαλλοντολόγων, δεν βοηθούν στη µείωση των επιπτώσεων από τέτοιου 
είδους απόβλητα. Να σηµειωθεί πως η δεδοµένη κατάσταση δεν επικρατεί 
µόνο στην Ελλάδα και προφανώς έχει σχέση µε οικονοµικά συµφέροντα. 
Αρκεί απλά να αναφέρουµε το υψηλό ποσοστό του κόστους χρωµατισµού στο 
συνολικό κόστος επισκευών. 

 Οι άσχηµες συνθήκες επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας, µειώνουν την 
παραγωγικότητα, αφού τα εργατικά ατυχήµατα και οι επαγγελµατικές 
ασθένειες κοστίζουν αρκετά και µπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή 
των εργαζοµένων, των οικογενειών τους και των εργοδοτών. Αντίθετα, ένα 
καλό σύστηµα επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας συµβάλλει θετικά στην 
παραγωγικότητα, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

 Η επαγγελµατική ενάσχοληση του ανθρώπου είναι στενά συνδεδεµένη µε 
καταστάσεις επικίνδυνες για την υγεία. Έτσι, το ενδιαφέρον όσων 
ασχολούνται µε την µελέτη των συνθηκών εργασίας έχει στραφεί προς την 
κατεύθυνση της πρόληψης ασθενειών που οφείλονται στο εργασιακό 
περιβάλλον. 

 Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων σε ένα 
εργασιακό περιβάλλον αποτελεί µεγάλη ευθύνη, τόσο της πολιτείας για την 
θέσπιση του κατάλληλου νοµοθετικού πλαισίου και τη σωστή λειτουργία των 
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αρµοδίων οργάνων ελέγχου, όσο και των εργοδοτών στην ουσιαστική τήρηση 
των υποχρεώσεων τους και των ίδιων των εργαζοµένων στο να αντοληφθούν 
τις πραγµατικές διαστάσεις του προβλήµατος και να το αντιµετωπίσουν µε 
σοβαρότητα και ευαισθησία προς δικό τους όφελος. 

  
 
8.3. Προτάσεις 
 
 Η εφαρµογή της µεθόδου της ψηγµατοβολής αποτελεί σίγουρα έναν από τους 
καλύτερους τρόπους για την αποσκωρίαση των µεταλλικών επιφανειών. Ωστόσο 
όµως, αποτελεί και µία βασική πηγή από την οποία προκύπτουν προβλήµατα σοβαρά, 
τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο.  
 Η µη εφαρµογή της µεθόδου δεν αποτελεί λύση του προβλήµατος. Αντιθέτως 
µία βέλτιστη πρόταση θα ήταν η εφαρµογή της ξηρής ψηγµατοβολής σε συνδυασµό 
µε κάποιες εναλλακτικές µεθόδους και τεχνολογίες για την κατακράτηση της σκόνης 
κάτω όµως από τις εξής προϋποθέσεις:   
 

1. Κατάλληλες καιρικές συνθήκες: Οι άνεµοι να πνέουν σε χαµηλά µποφόρ και η 
θερµοκρασία να µην είναι υψηλή (π.χ. καλοκαιρινή περίοδο). Αντίθετα, αυτό 
έχει σαν αποτέλεσµα να γίνεται η µεταφορά του νέφους της σκόνης πιο 
εύκολη και η ατµόσφαιρα στη γύρω περιοχή γίνεται πιο αποπνικτική. 

2. Κατάλληλες περιόδους (µη τουριστικές): Η εφαρµογή δηλαδή της µεθόδου να 
µη γίνεται σε περιόδους τουριστικής αιχµής, όπου προκαλεί πρόβληµα στον 
τουρισµό και κατ’ επέκταση σ’ αυτούς που επιβιώνουν απ’ αυτόν όπως για 
παράδειγµα τα ναυπηγεία της Σύρου και της Χαλκίδας. 

3. Κατάλληλα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ): Οι επιχειρήσεις να παρέχουν τα 
κατάλληλα ΜΑΠ στους ψηγµατοβολιστές για να αποφεύγονται οι διάφορες 
επιπλοκές από την εφαρµογή της µεθόδου. Βέβαια, σ’ αυτά πρέπει να 
συµµορφώνονται και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
κατάλληλα εκπαιδευµένοι για την αντιµετώπιση των κινδύνων που 
εµφανίζονται στην εργασία τους. Σηµαντικό είναι να εφαρµόζονται και οι 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας από τους εργοδότες. Αυτό βοηθά τους 
εργαζοµένους να έχουν την µέγιστη απόδοση στην εργασία τους αυξάνοντας 
την παραγωγικότητα προς όφελος και των εργοδοτών. Χρειάζονται όµως οι 
κατάλληλες επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

4. Συνδυασµός µεθόδων αποσκωρίασης: Η ψηγµατοβολή να εφαρµόζεται σε 
κλειστούς χώρους ενώ για τις εξωτερικές µεταλλικές επιφάνειες να 
εφαρµόζεται η υδροβολή ή άλλη εναλλακτική µέθοδος. Για παράδειγµα, στο 
Πέραµα για εξωτερικό καθαρισµό εφαρµόζεται µόνο υδροβολή λόγω 
κατοικηµένης περιοχής, γιατί όχι και στα άλλα ναυπηγεία; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Βαθµοί καθαρότητας των επιφανειών µετά από ψηγµατοβολή ανάλογα µε τον βαθµό 
σκουριάς που ήταν καλυµµένη αρχικά η επιφάνεια πριν από την ψηγµατοβολή : 
 
 
 

                           
 
Βαθµός οξείδωσης Α (Rust Grade A): Χαλύβδινη επιφάνεια, πλήρως καλυµµένη  από 
καλά προσκολληµένη σκωρία ελάστρου (καλαµίνα), χωρίς καθόλου άλλη σκουριά. 
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Βαθµός προετοιµασίας επιφανείας Sa 2 ½ (Σχεδόν λευκή ψηγµατοβολή-Near White 
Metal Blast Cleaning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
 
Βαθµός προετοιµασίας  επιφανείας Sa 3 (Λευκή ψγµατοβολή–White Metal Blast 
Cleaning) 
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Βαθµός οξείδωσης B (Rust Grade B): Χαλύβδινη επιφάνεια, η οποία έχει αρχίσει να 
οξειδώνεται και της οποίας η καλαµίνα έχει αρχίσει να αποφλοιώνεται. 
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 Βαθµός καθαρότητας επιφανείας Sa 1 (Απλός καθαρισµός – Brush-off Blast 
Cleaning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
Βαθµός καθαρότητας επιφανείας Sa 2 (Εµπορική Ψηγµατοβολή – Commercial Blast 
Cleaning) 
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Βαθµός προετοιµασίας επιφανείας Sa 2 ½ (Σχεδόν λευκή ψηγµατοβολή-Near White 
Metal Blast Cleaning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
Βαθµός προετοιµασίας  επιφανείας Sa 3 (Λευκή ψγµατοβολή–White Metal Blast 
Cleaning) 
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Βαθµός οξείδωσης C: Χαλύβδινη επιφάνεια, της οποίας η καλαµίνα έχει φύγει µε την 
οξείδωση ή µπορεί να αποκολληθεί µε ξύσιµο και η οποία έχει µόνο λίγους 
βελονισµούς (pitting=ευλογίαση της επιφάνειας, δηλαδή η ύπαρξη µικρών λάκκων), 
ορατούς µε το γυµνό µάτι. 
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Βαθµός καθαρότητας επιφανείας Sa 1 (Απλός καθαρισµός – Brush-off Blast 
Cleaning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
Βαθµός καθαρότητας επιφανείας Sa 2 (Εµπορική Ψηγµατοβολή – Commercial Blast 
Cleaning) 
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Βαθµός προετοιµασίας επιφανείας Sa 2 ½ (Σχεδόν λευκή ψηγµατοβολή-Near White 
Metal Blast Cleaning)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
Βαθµός προετοιµασίας  επιφανείας Sa 3 (Λευκή ψγµατοβολή–White Metal Blast 
Cleaning) 
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Βαθµός οξείδωσης D: Χαλύβδινη επιφάνεια, της οποίας η καλαµίνα έχει φύγει µε την 
οξείδωση και η οποία έχει πολλούς βελονισµούς, που φαίνονται µε το µάτι. 
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Βαθµός καθαρότητας επιφανείας Sa 1 (Απλός καθαρισµός – Brush-off Blast 
Cleaning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
Βαθµός καθαρότητας επιφανείας Sa 2 (Εµπορική Ψηγµατοβολή – Commercial Blast 
Cleaning) 
 
 
 

 191



 
 
 

                        
 
Βαθµός προετοιµασίας επιφανείας Sa 2 ½ (Σχεδόν λευκή ψηγµατοβολή-Near White 
Metal Blast Cleaning)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
Βαθµός προετοιµασίας  επιφανείας Sa 3 (Λευκή ψγµατοβολή–White Metal Blast 
Cleaning) 
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