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Αποτίμηση:

Κ.Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ.

•ιδιοτήτων υλικών
•συμπεριφοράς κατασκευών
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ΤΕΕ
ΑΝΤισεισμική θωράκιση Υφισταμένων Κατασκευών
(ΑΝΤΥΚ), 

•Αβεβαιότητες (διπλάσιες επιταχύνσεις)
•Τεχνική πλευρά (κρυφά ελαττώματα, επισκευές)
•Οικονομική πλευρά (τεράστιες οι δαπάνες ενίσχυσης)
•Νομική πλευρά (συνιδιοκτησίες, ευθύνες μηχανικών)
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ΤΕΕ / ΑΝΤΥΚ
Ομάδες εργασίας της 1ης φάσεως (ολοκληρώθηκε)

1. Απογραφή υφισταμένου δομικού πλούτου, Βουγιούκας, 
Γκολφινοπούλου, Ζάννου, Σταυροπούλου

2. Εκτίμηση σεισμικής τρωτότητας, Δανδουλάκη, Δεοδάτης, 
Κάππος, Πανουτσοπούλου, Σπυράκος, Χολέβας

3. Επιτόπου αποτίμηση υλικών, Σπανός, Σπιθάκης, Τρέζος
4. Συστάσεις για σύνταξη μελετών Α/Σ ενισχύσεων,

Γκουλούση, Δρίτσος, Κάππος, Στυλιανίδης, Χρονόπουλος
5. Πολιτική προτεραιοτήτων, Αραβαντινός, Βέττας, 

Θεοδωράκης, Παπαγεωργίου
6. Νομικά ζητήματα Βλάχος, Κωτσή
7. Επαγγελματικά θέματα, Ιωακειμίδης, Λογοθέτης,

Ποντικάκου, Τελειώνης, Χατζηδάκης
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Βιβλιογραφία
• FEMA 273 (κείμενο) και FEMA 274 (σχόλια) «Guidelines for the 

seismic rehabilitation of buildings» (download:
www.degenkolb.com)

• ATC 40, «Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings», 
Cal. Seism. Safety Comm. , SSC Report 96-01, 1996

• Βιντζηλαίου, Δημοσθένους, Δρίτσος, Θεοδωράκης, Κρεμέζης,
Λεκίδης, Σπανός, Στυλιανίδης, Χρονόπουλος «Συστάσεις για προ-
και μετα-σεισμικές επεμβάσεις σε κτίρια», ΟΑΣΠ, 2001

• Σπανός, Σπιθάκης, Τρέζος «Μέθοδοι για την επιτόπου αποτί-μηση
των χαρακτηριστικών των υλικών», ΤΕΕ / ΑΝΤΥΚ, 2001

• Πρωτονοταρίου, Δρίτσος, Κάππος, Στυλιανίδης, Χρονόπουλος
«Συστάσεις για την σύνταξη μελετών Α/Σ ενισχύσεων», ΤΕΕ / 
ΑΝΤΥΚ, 2001
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Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων

Διαφορές από νέες κατασκευές:
• οριακές καταστάσεις ελέγχου (αστοχίας – αποφυγής

καταρρεύσεως)
• αβεβαιότητες υλικών (συμβατικές αντοχές – επιτόπου)
• κρυφά ελαττώματα
• αυξημένο κόστος
• ενιαίος συντελεστής συμπεριφοράς
• απομένουσα διάρκεια ζωής, συντελεστές ασφαλείας
• συνεργασία νέων στοιχείων με τα υφιστάμενα
Αρα ανάγκη για Κανονισμό Επεμβάσεων.

Δεν καλύπτονται από υφιστάμενους κανονισμούς. 
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Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων (συνχ)

Διαδικασία:
1. Αποτύπωση
2. Αποτίμηση
3. Λήψη αποφάσεων
4. Ανασχεδιασμός
5. Διαστασιολόγηση

ενισχύσεων

1. Αποτύπωση:
• Γενικά
• Γεωμετρία
• Φορτία
• Μηχανικά χαρακτ.
• Βλάβες
• Αποτύπωση υλικών
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Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων (συνχ)

2. Αποτίμηση:
• Αρχές
• Εμπειρική αποτίμηση
• Δράσεις
• Προσομοιώματα
• Ελαστική στατική ανάλυση
• Ελαστική δυναμική
• Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)
• Ανελαστική δυναμική ανάλυση
• Κριτήρια αποδοχής
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Μέθοδοι αναλύσεως:
• Ελαστική στατική ανάλυση
• Ελαστική δυναμική
• Ανελαστική στατική ανάλυση (Pushover)
• Ανελαστική δυναμική ανάλυση (ανάλυση χρονοϊστορίας)

Μειονεκτήματα ελαστικών μεθόδων:

• αβεβαιότητες ως προς την διατιθέμενη τιμή q

• ανακατανομές μετά την διαρροή δεν λαμβάνονται υπόψη

• αύξηση των αβεβαιοτήτων σε περιπτώσεις έλλειψης
κανονικότητας και απαίτησης για υπερβολικές ενισχύσεις
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Στατική ανελαστική ανάλυση:
Μέθοδος επιβαλλόμενων μετακινήσεων: 
• Η κατασκευή υποβάλλεται σε σταδιακώς αυξανόμενα

οριζόντια φορτία. 
• Σε κάθε στάδιο, εξετάζεται η κατάσταση κάθε μέλους και

αναθεωρείται η δυσκαμψία του όταν φθάσει στην διαρροή.
• Η προκύπτουσα καμπύλη «Δυνάμεων-Μετακινήσεων» (που

εκφράζει την παραμορφωσιακή ικανότητα της κατασκευής) 
συγκρίνεται (σε δ/μα φασματικών επιταχύνσεων Sa-
φασματικών μετατοπίσεων Sd) με την αντίστοιχη καμπύλη της
σεισμική απαίτησης και αν υπάρχει κοινό σημείο (κρίσιμο
σημείο, σημείο επιτελεστικότητας, απαίτηση), ελέγχεται αν
αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις επιτελεστικότητας.

• Προϋπόθεση εφαρμογής: η επιρροή των ανωτέρων
ιδιομορφών να μην είναι σημαντική.
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Κρίσιμα σημεία της μεθόδου:
• Κατανομή των σεισμικών δυνάμεων καθύψος σε αναλογία

μάζας ορόφου και τιμής της 1ης ιδιομορφής

• Υπολογίζονται οι «πραγματικές» ροπές και τέμνουσες
αντοχής, τα ελαστοπλαστικά διαγράμματα «ροπών-στροφών»?
καθώς και τα διαγράμματα αλληλεπιδράσεως (μέσες τιμές για
τις ιδιότητες των υλικών).

0

20

40

60

80

100

120

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

Επιβ.Ανηγ.Παραμ.  ν=0.4, μ=4.7

XTRACT, v=0.4, μ=15.2

Επιβ.Ανηγ.Παραμ. ν=0.1, μ=17.1

XTRACT, v=0.1, μ=20.8

Ακριβή Διαγράμματα Μ-1/r  /  Στύλοι 30x30 χωρίς κράτυνση - Συγκριση με XTRACT
Οπλ. 8Φ14 ( ρ=1.4% ) - Φ10/10

Καμπυλότητα (m-1)

Ρο
πή

 κ
άμ

ψ
εω

ς 
(k

N
m

)

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης P-M - Συμβατικός υπολογισμός

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Ροπή αντοχής Mrd, (kΝm)

Στύλος 50x50  1ου ορ.
Στύλος 40x40  2ου ορ.
Στύλος 40x40  3ου ορ.
Στύλος 30x30  4ου ορ.
Στύλος 30x30  5ου ορ.

Θ
λι

π
τικ

ή 
δύ

να
μη

 Ρ
, (

kΝ
)



12

Κρίσιμα σημεία της μεθόδου (συνχ):
• Απομειωμένο φάσμα σεισμικής απαίτησης: μείωση συναρτήσει

της υστερητικής απόσβεσης (εκτίμηση?)
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Εφαρμογή Μεθόδου Επιβαλλομένων μετακινήσεων (συνχ)

Τέμνουσα βάσης συναρτήσει της μετακινήσεως οροφής
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SAP Χωρίς τοιχώματα / Μέσες τιμές υλικών
(fy=545MPa, fc=26,5MPa)
SAP Χωρίς τοιχώματα / Τιμές σχεδιασμού
(fy=434MPa, fc=13,3MPa)
ΝΕΧΤ Χωρίς τοιχ. Στατική Αναλ.

ΝΕΧΤ Χωρίς τοιχ. Δυναμική Αναλ. 

SAP Με Τοιχώματα / Τιμές σχεδιασμού
(fy=434MPa, fc=13,33MPa)

Vδ=1113kN

(23.3, 3041)

x

Σεισμική Απαίτηση*
d=3,8cm

(22.8, 2440)

(19.0, 3426)
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Στάθμες σεισμικής διέγερσης: διακρίνονται διάφορες
στάθμες ανάλογα με την πιθανότητα εμφάνισής τους σε μια
δεδομένη χρονική περίοδο. 

Συνήθως η χρονική περίοδος είναι 50 έτη.

Σεισμός με πιθανότητα υπέρβασης p=10% σε 50 έτη έχει
μέση περίοδο επαναφοράς 475 έτη (Σεισμός σχεδιασμού)
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Στους περισσότερους κανονισμούς, για τις νέες κατασκευές, ο
σεισμός σχεδιασμού εκτιμάται ότι έχει πιθανότητα υπερβάσεως
10% σε διάστημα 50 ετών (αντιστοιχεί σε μέση περίοδο
επαναφοράς 475 έτη) 

Άλλες στάθμες σεισμικής διεγέρσεως που συνήθως διακρίνονται
είναι:

•Ο σεισμός λειτουργίας ο οποίος έχει πιθανότητα υπερβάσεως
50% σε 50 έτη (αντιστοιχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς 75 έτη
και έχει ένταση αser~0.5αd)

•Ο μέγιστος(!) σεισμός ο οποίος έχει πιθανότητα υπερβάσεως 5% 
σε 50 έτη (αντιστοιχεί σε μέση περίοδο επαναφοράς 1000 έτη και
έχει ένταση αmax~1.5αd). Λόγω ελλείψεως επαρκών στατιστικών
δεδομένων είναι δυσχερής η εκτίμηση εντάσεων με τόσο μεγάλη
περίοδο επαναφοράς. Γι’ αυτό και πολλές φορές δίνονται
ονομαστικές τιμές του μέγιστου σεισμού.



16

Sa

T1

Sa
1

T2

T2

Μέθοδος Επιβαλλόμενων Μετακινήσεων (Pushover)

a2

2

d S
4π
TS 

Sa

Sd

Capacity SpectrumV

droof

Pushover Curve

ολ1
a mα

VS




roof,11

roof
d φPF

dS




Φάσμα Απαίτησης
(Sa-Sd)

Καμπύλη Pushover (V-droof) Φάσμα Ικανότητας (Sa-Sd)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
•Επιβολή οριζόντιας φόρτισης σε αναλογία με το γινόμενο
συνιστωσών 1ης ιδιομορφής και μάζας ορόφων
•Απαιτείται ορισμός των οπλισμών των διατομών ή/και των
διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης (PMM), Μ-θpl, V-d στις
θέσεις πιθανών πλαστικών αρθρώσεων
•Η υστερητική συμπεριφορά προσομοιώνεται μέσω αύξησης
της απόσβεσης του φάσματος απαίτησης (απομειωμένο
φάσμα)
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Φάσμα Σεισμικής Διέγερσης (Sa-T)



17

Στάθμες επιτελεστικότητας:
Περιγράφουν τις καταστάσεις βλαβών (του Φέροντος
Οργανισμού και του Οργανισμού Πληρώσεως) που
θεωρούνται ικανοποιητικές για δεδομένη(ες) σεισμική(ές) 
διεγερση(εις) για τις διάφορες κατηγορίες κτιρίων.

Οι καταστάσεις βλαβών μπορούν να διακριθούν από
κατάσταση αμελητέων βλαβών μέχρι τα πρόθυρα της
κατάρρευσης. 

Στους ΕΚΩΣ και ΕΑΚ ευθέως προβλέπεται μια στάθμη
επιτελεστικότητας για μια σεισμική διέγερση (αυτή που
αντιστοιχεί στην οριακή κατάσταση αστοχίας για τον σεισμό
σχεδιασμού). Εμμέσως όμως καλύπτονται και άλλες στάθμες
επιτελεστικότητας.
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Μπορούμε να διακρίνουμες τρεις βασικές στάθμες
επιτελεστικότητας του Φέροντος Οργανισμού:

1.Ελάχιστης στάθμης λειτουργιών (Αμεση χρήση: 
ανύπαρκτες βλάβες, πλήρης ικανότητα παραλαβής οριζοντίων
και κατακορύφων φορτίων)

2.Περιορισμού βλαβών (Προστασία ζωής: σημαντικές
βλάβες, ενδεχόμενοι τραυματισμοί, μικρή πιθανότητα
απώλειας ζωής, εφικτές και απαραίτητες οι επισκευές)

3.Αποφυγής καταρρεύσεως (Στα πρόθυρα της κατάρρευσης, 
κίνδυνος κατάρρευσης από μετασεισμούς, ασύμφορη η
επισκευή)



19

Κριτήρια αποδοχής:
Ανάλογα με το πού βρίσκεται το κρίσιμο στην αρχική καμπύλη
«Δυνάμεων-Μετακινήσεων» επί της οποίας έχουν σημειωθεί τα
σημεία που αντιστοιχούν στις διάφορες στάθμες επιτελεστικότητας

Τέμνουσα βάσης συναρτήσει της μετακινήσεως οροφής
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ΝΕΧΤ Χωρίς τοιχ. Στατική Αναλ.

ΝΕΧΤ Χωρίς τοιχ. Δυναμική Αναλ. 
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Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων (συνχ)

3. Λήψη αποφάσεων:
• Μετασεισμικά-άμεσα μέτρα (κατακόρυφη και οριζόντια

υποστύλωση, καθαίρεση ετοιμόρροπων)
• Προτεραιότητα επεμβάσεων (περιθώρια ασφαλείας, διαθέσιμα

κονδύλια, σπουδαιότητα κτιρίου, απομένουσα διάρκεια ζωής)
• Τύποι επεμβάσεων
 αύξηση αντοχής, αύξηση δυσκαμψίας, αύξηση

παραμορφωσιμότητας, αύξηση απόσβεσης, σεισμική μόνωση
 αλλαγή χρήσης, μείωση μάζας, μερική ή ολική καθαίρεση, 

ανακατανομή εντάσεως-εξωτερική προένταση
• Κριτήρια επιλογής
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Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων (συνχ)

4. Ανασχεδιασμός:
• Αρχές
• Προσομοιώματα
• Δράσεις
• Αντιστάσεις
• Ανάλυση
• Αξιολόγηση
• Ειδικά θέματα
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Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων (συνχ)

5. Διαστασιολόγηση ενισχύσεων: 
• Πλαίσιο ελέγχου
• Διορθωτικοί συντελεστές (δυσκαμψίας και αντοχής)
• Ενίσχυση πλακών
• Ενίσχυση δοκών
• Ενίσχυση υποστυλωμάτων
• Ενίσχυση τοιχίων
• Ενίσχυση κόμβων
• Ενίσχυση θεμελιώσεως
• Προσθήκη τοιχωμάτων
• Σχεδιασμός βλήτρων αγκυρίων
• Αγκυρώσεις – συγκολλήσεις
• Διεπιφάνειες
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Δυσκολίες

• Κρυφά ελαττώματα (οπλισμός, αγκυρώσεις)
• Ικανότητα πλαστικής στροφής ? 

(ανακυκλιζόμενες συνθήκες??)

Αποτίμηση επιτόπου ιδιοτήτων
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• Η μελέτη νέων κατασκευών βασίζεται σε
συμβατικές ιδιότητες (καθορίζονται στην φάση της
μελέτης: παραδοχές και ελέγχεται αν τηρούνται στην
φάση της κατασκευής: ποιοτικός έλεγχος). 

• Όταν όμως πρόκειται για επεμβάσεις σε υφιστάμενες
κατασκευές, (συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για τα
υλικά), οι ιδιότητες πρέπει να εκτιμηθούν κυρίως
επιτόπου ή, και με κάποια μεγαλύτερη δυσκολία, στο
εργαστήριο. 

• Η εκτίμηση αυτή μπορεί να γίνει με άμεσες ή έμμεσες
μεθόδους.
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Ανάγκη για προσδιορισμό των επιτόπου
ιδιοτήτων των υλικών στις εξής περιπτώσεις:

– ποιοτικού ελέγχου υφισταμένων ή νέων
κατασκευών

– αμφισβήτηση της ποιότητας των υλικών
– προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των

υλικών προκειμένου να γίνουν εργασίες
επεμβάσεων σε υφιστάμενες κατασκευές.

Με τους επιτόπου ελέγχους δεν θεωρείται ότι
υποκαθίστανται οι υποχρεώσεις για τους
συμβατικούς ελέγχους.
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ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Σκυρόδεμα Τοιχοποιία Ξύλο Χάλυβας

ΥΛΙΚΟ
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Επιθεωρήσεις

Στο εργαστήριο Επιτόπου του έργου

Ενόργανοι έλεγχοι

ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
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Μή επείγουσες

Εντοπισμός φθορών
πληροφοριών

Αποτίμηση (για
προσθήκη)

Προσεισμικός έλεγχος

Επείγουσες

Διαπίστωση κινδύνου

Δυνατότητα χρήσης

Μετασεισμικός έλεγχος

Επιθεωρήσεις
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Προσεισμικός έλεγχος
• Επιτόπου επίσκεψη για εξοικείωση και αναγνώριση της

κατασκευής
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή

(μελέτη, χρόνος κατασκευής, χρήση, συντήρηση)
• Προγραμματισμός ελέγχου
• Εκτέλεση οπτικού ελέγχου
• Εκτέλεση απαραίτητων συμπληρωματικών ερευνών
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Οπτικός έλεγχος

• Ελεγχος επιφανείας με ελαφρές κρούσεις
• Υπαρξη υγρασίας
• Υπαρξη ρωγμών
• Αποδιοργάνωση κονιάματος δομήσεως
• Χρωματικές αλλοιώσεις υλικών, κυρίως

μετά από πυρκαγιά
• Διάβρωση, παρουσία ζωικών ή φυτικών

φθορέων κλπ



35

Ειδικότερες απαιτήσεις για κατασκευές από
σκυρόδεμα

• Μελέτη – σχέδια
• Ιστορικά στοιχεία (περίοδος ανέγερσης, 

κατασκευαστική πρακτική)
• Ιδιότητες υλικών: αντοχές (fc, fy), + άλλες
• Ιδιότητες δομικών στοιχείων (διαστάσεις, 

στηρίξεις, αγκυρώσεις, επάρκεια κόμβων)

• Αριθμός δοκιμίων: τόσα όσο να μειωθεί η
διασπορά COVfc<15%, COVfy<5%,
minN=3(6 για απόρριψη ακραίων τιμών)
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Ειδικότερες απαιτήσεις για κατασκευές από
τοιχοποιία

• Ιδιότητες υλικών: αντοχές (fc,τοιχ, Ετοιχ,ττοιχ)
– απόσπαση τμήματος
– κατασκευή στοιχείου με «ίδιες» ιδιότητες
– επίπεδοι γρύλοι (επιτόπου)

• Ελεγχος καταστάσεως (τύπος τοιχοποιίας, φθορές, 
βλάβες, στατικό σύστημα)

• Αριθμός δοκιμίων: 3 ανά τοιχοποιία και 6 
ανά κτίριο. Μείωση διασποράς
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Ειδικότερες απαιτήσεις για κατασκευές από
ξύλο

• Είδος ξυλείας

• Στατικό σύστημα

• Κατάσταση ξύλου (φυσιολογική φθορά, 
ρωγμές, υγρασία, φυτικοί ή ζωικοί φθορείς)

• Κόμβοι (μεταλλικοί σύνδεσμοι)
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Ειδικότερες απαιτήσεις για κατασκευές από
χάλυβα

• Αναγνώριση χάλυβα (ιστορικά στοιχεία)

• Ιδιότητες (fy, ft, εt)

• Χημική σύσταση (συγκολλήσεις)

• Αναδίπλωση

• Διάβρωση
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Μέθοδοι ελέγχου
• Οπτικός έλεγχος
• Πυρηνοληψία
• Υπέρηχοι
• Κρουσίμετρο
• Κρουστικές μέθοδοι
• Εξόλκευση ήλου
• Ραδιογραφικές μέθοδοι
• Μαγνητικές μέθοδοι
• Ηλεκτρικές μέθοδοι
• Διαπερατότητα
• Υπέρυθρη φωτογράφηση
• Ραντάρ
• Ενανθράκωση

• Ενδοσκοπήσεις
• Δοκιμή χαραγής
• Δοκιμή

Μικροθραυσμάτων
• Μέθοδος των επίπεδων

γρύλων
• Μέτρηση εύρους ρωγμών
• Παρακολούθηση

παραμορφώσεων
• Δοκιμαστικές φορτίσεις
• Δοκιμές χάλυβα
• Χημικές αναλύσεις
• Εμπηξη ήλου
• Εξόλκευση κοχλία
• Διάτρηση
• Μέτρηση σκληρότητας
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Για κάθε μέθοδο παρουσιάζονται:

• Η αρχή της μεθόδου
• Ο εξοπλισμός
• Η διαδικασία ελέγχου
• Το πεδίο εφαρμογής και τα όρια
• Η αξιολόγηση της μεθόδου
• Τυπικές εφαρμογές
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Οπτικός έλεγχος

• Σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, ξύλο

• Επιτόπου
• (Επιθεωρήσεις)
• Μεγεθυντικός φακός
• Ενδοσκόπιο

Εφαρμογές:
• ρωγμές (θέση και

εύρος)
• διαβρωμένοι οπλισμοί
• προβλήματα υγρασίας,
• Ανωμαλίες και φθορές

σε σκυρόδεμα και
χάλυβα
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Ενδοσκόπηση
• Ελάχιστα καταστροφική

μέθοδος: φωτογράφιση ή
βιντεοσκόπηση του
εσωτερικού μάζας μέσω
διανοίξεως μικρής οπής
(10-15mm)

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
ξύλο

• Επιτόπου
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Ενδοσκόπηση
Εφαρμογές
• Εντοπισμός κοιλοτήτων, 

κενών, φωλεών
• Κατάσταση οπλισμών

(ιδίως προεντεταμένων)
• Πληρότητα ενεμάτων

κόλλας



44

Πυρηνοληψία
• Ημικαταστροφική

μέθοδος: αποκοπή
κυλινδρικού πυρήνα

• Σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, (ξύλο)

• Επιτόπου, εργαστήριο
• Προγραμματισμός

(διάμετρος, μήκος, 
θέσεις, αποστάσεις, 
αριθμός)

Επιρροή από:
•παρουσία οπλισμού
•«καπέλωμα»
•θέση (πάνω, κάτω)
•δομικό στοιχείο
Αναγωγή σε αντοχή
(μεγάλες διασπορές):
•συμβατική (?)
•ελέγχου
•βαθμονόμηση Εμμ. Μεθ
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Πυρηνοληψία (συνχ)

Εφαρμογές
• Αντοχή σε θλίψη,
• Αντοχή σε εφελκυσμό
• Αντοχή σε διάρρηξη
• Μέτρο ελαστικότητας
• Λόγος Poisson
• Υγρασία δοκιμίου



46

Πυρηνοληψία (συνχ)

• Υδατοαπορροφητικότητα
• Πορώδες
• Μάζα
• Φαινόμενο βάρος
• Αποτελεσματικότητα

επεμβάσεων (ρητίνες, 
νέο-παλαιό σκυρόδεμα)
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Υπέρηχοι
• Μή καταστροφική μέθοδος: 

μέτρηση ταχύτητας
διαδόσεως υπερήχων μέσα
από το υλικό

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
(ξύλο)

• Επιτόπου, εργαστήριο
• Παραλλαγή: αντανάκλαση

κρουστικών κυμάτων σε
ελεύθερη επιφάνεια
(έλεγχος πασάλων)

Επιρροή από:
•επαφή κρυστάλλων με
επιφάνεια (λείανση, 
λιπαντικό)
•ιδιοσυχνότητα
κρυστάλλων
•υγρασία (+)
•θερμοκρασία (-)
•μήκος διαδρομής
•οπλισμός
•ένταση
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Μέτρηση
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Εφαρμογές

• Θλιπτική αντοχή
• Μέτρο ελαστικότητας
• Λόγος Poisson
• Ελεγχος ομοιογένειας
• Παρακολούθηση εξέλιξης της αντοχής
• βάθος ρωγμής
• πάχος κατεστραμμένου επιφανειακού στρώματος
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Συσχέτιση ταχύτητας υπερήχων με την
θλιπτική αντοχή
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Κρουσίμετρο
• Μή καταστροφική

μέθοδος: μέτρηση
επιφανειακής σκληρότητας

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία
• Επιτόπου, εργαστήριο

Επιρροή από:
• Διεύθυνση

κρουσιμετρήσεως
• Ενανθράκωση (4%/mm)
• επιφάνεια (λείανση, 

λιπαντικό)
• υγρασία (-)
• θερμοκρασία (-)
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Εφαρμογές
• Θλιπτική αντοχή
• Ελεγχος ομοιογένειας

• Μακριά από γωνίες
(30mm)

• min πάχος 100mm

Μέτρηση
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Συσχέτιση ενδείξεως κρουσιμέτρου με
την θλιπτική αντοχή
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Εξόλκευση ήλου
• Μή καταστροφική

μέθοδος: μέτρηση δύναμης
εξολκεύσεως ήλου

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
(ξύλο παραλλαγές: έμπηξη
ήλου, ελόλκευση κοχλία)

• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές
• Θλιπτική αντοχή
• Ελεγχος ομοιογένειας
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Συσχέτιση δύναμης εξολκεύσεως με την
θλιπτική αντοχή
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Ραδιογραφικές μέθοδοι
• Μή καταστροφική

μέθοδος: προσβολή
ελεγχόμενης επιφάνειας με
ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία
• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές
• Ανίχνευση οπλισμών
• Μέτρηση πυκνότητας
• Εντοπισμός κενών
Μειονεκτήματα:
• Δυσχερής
• Επικίνδυνη
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Αρχή ραδιογραφικής μεθόδου
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Μαγνητικές μέθοδοι
• Μή καταστροφική

μέθοδος: αλληλεπίδραση
ράβδου οπλισμού με
ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

• Σκυρόδεμα, 
• Επιτόπου, εργαστήριο
Πλεονεκτήματα:
• Ελαφρύς, φορητός

εξοπλισμός
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Μαγνητικές μέθοδοι
Εφαρμογές
• Ανίχνευση οπλισμών (+)
• Εκτίμηση επικαλύψεως
• Εκτίμηση διαμέτρου
Μειονεκτήματα:
• Διακριτική ικανότητα

στην περίπτωση πυκνών
οπλισμών (συνήθης
περίπτωση)
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Βολτόμετρο

Ηλεκτρόδιο

Ράβδος οπλισμού

Ηλεκτρικές μέθοδοι
• Ελάχιστα καταστροφική

μέθοδος: μεταβολή
δυναμικού ή εντάσεως
ηλεκτρικού ρεύματος

• Σκυρόδεμα, 
• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές
• Πιθανότητα διαβρώσεως

οπλισμού
• Μέτρηση υγρασίας
• Καμπύλες πολώσεως
Μειονεκτήματα:
• Πεπειραμένο προσωπικό

Ηλεκτρόδιο
δυναμικού

Βολτόμετρο
Αμπερόμετρο

Ηλεκτρόδιο
εντάσεως

α α α



61

Διαπερατότητα
(απορρόφηση, διείσδυση, διάχυση)

• Ελάχιστα καταστροφική
μέθοδος: μέτρηση ροής
ρευστού υπό δεδομένες
συνθήκες

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία
• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές
• Σύγκριση σκυροδεμάτων
• Ελεγχος ωρίμανσης
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Διαπερατότητα
(απορρόφηση, διείσδυση, διάχυση)

Πλεονεκτήματα:
• Ευκολία
• Απλότητα
• Οικονομικότητα
Μειονεκτήματα:
• Επιρροή από υγρασία
• Στεγάνωση
• Εμπειρική μέθοδος
• Ποσοτικοποίηση
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Υπέρυθρη φωτογράφιση
• Μή καταστροφική μέθοδος: 

μεταβολή της θερμικής
αγωγιμότητας δια μέσου του
υλικού. Διαφοροποιίηση
αναλόγως υλικού και
ανωμαλιών

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο
• Επιτόπου, εργαστήριο
Εφαρμογές
• Ελεγχος ιστορικών κτιρίων
• Εντοπισμός διαφορετικών

υλικών
• Ελεγχος ρωγμών-αποφλοιώσεων

σε γέφυρες
• Διαρροή υγρασίας θερμότητας
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Υπέρυθρη φωτογράφιση
Πλεονεκτήματα:
• Ευκολία
• Απλότητα
• Οικονομικότητα
Μειονεκτήματα:
• Ακριβός εξοπλισμός
• Επιρροή από καιρικές

συνθήκες
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Radar
• Μή καταστροφική μέθοδος: 

ανάκλαση ηλεκτομαγνητικών
κυμάτων όταν διέρχονται από
υλικά με διαφορετικές
διηλεκτρικές σταθερές

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, ξύλο, 
έδαφος

• Επιτόπου,
Εφαρμογές
• Προσδιορισμός μεταλλικών

αντικειμένων
• Εκτίμηση πάχους
• Διαρροή υγρασίας
• Υπόγεια έργα
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Radar
Πλεονεκτήματα:
• Ελεγχος μή ορατών

περιοχών
• Σάρωση μεγάλων

επιφανειών σε μικρό
χρόνο

Μειονεκτήματα:
• Ακριβός εξοπλισμός
• Επιρροή από υγρασία

 

Αντανάκλαση 
επιφάνειας 

Σίδερα 

Αντανάκλαση  του αέρα στο 
κάτω μέρος του δοκιμίου 
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Ενανθράκωση
• Ελάχιστα καταστροφική

μέθοδος: Μέτρηση του
βάθους ενανθρακώσεως
(μειωμένο ΡΗ) δια
ψεκασμού με διάλυμμα
φαινολοφθαλεϊνης

• Σκυρόδεμα
• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές
• Προσδιορισμός βάθους

ενανθρακώσεως
(διάβρωση οπλισμών, 
κρουσίμετρο)



68

Δοκιμή χαραγής
• Ελάχιστα καταστροφική

μέθοδος: μέτρηση της
χαραγής την οποία
σχηματίζει μια μεταλλική
ακίδα

• Τοιχοποιία
• Επιτόπου

Εφαρμογές
• Ελεγχος επιφανειακής

σκληρότητας
• Ομοιογένεια κονιάματος
• Θλιπτική αντοχή

κονιάματος
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Μέθοδος μικροθραυσμάτων
• Ελάχιστα καταστροφική

μέθοδος: μέτρηση της
εφελκυστικής αντοχής

• Επιτόπου

Κατσαραγάκης
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Μέθοδος επιπέδων γρύλων
• Ημι-καταστροφική

μέθοδος: δοκιμή θλίψης
επιτόπου του έργου
(εισαγωγή επιπέδου γρύλου
στο εσωτερικό σχισμής)

• Τοιχοποιία
• Επιτόπου
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Μέθοδος επιπέδων γρύλων
Εφαρμογές
• Θλιπτική αντοχή

τοιχοποιίας
• Μέτρο ελαστικότητας
• Λόγος Poisson
• Διατμητική αντοχή

τοιχοποιίας
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Μέτρηση εύρους ρωγμών –
έλεγχος παραμορφώσεων

• Μή καταστροφική
μέθοδος:

– ακουστικά μηκυνσιόμετρα
– μηχανικά μηκυνσιόμετρα
– ηλεκτρικά μηκυνσιόμετρα
– Μετρητές μετακινήσεων

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
ξύλο

• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές
• Μακροχρόνιες

παραμορφώσεις
• Παραμορφώσεις από

παροδικά φορτία



73

Δοκιμαστικές φορτίσεις: 
στατικές και δυναμικές

• Μή καταστροφική
μέθοδος:

–στατικές φορτίσεις (άμμος, 
τσιμέντο, νερό, αποφόρτιση), 

–δυναμικές φορτίσεις
(διεγέρτες επιβάλλουν
ταλαντώσεις ελεύθερες ή
εξηναγκασμένες μικρού έως
μεγάλου εύρους)

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
ξύλο

• Επιτόπου

Εφαρμογές:
• σύνταξη δ/τος φορτίου –

μετατοπίσεως
• παρακολούθηση των

δυναμικών χαρακτηριστικών
της κατασκευής

• ενδοτικότητα θεμελίωσης
Μειονεκτήματα:
• Κόστος
• Χρόνος
• Εμπειρία
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Δοκιμές χάλυβα
• Ημι-καταστροφική
μέθοδος

• Χάλυβας
• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές:
• σύνταξη δ/τος τάσεων -

παραμορφώσεων
• κάμψη-ανάκαμψη
• αναδίπλωση
• χημική σύσταση
• διάβρωση
Μειονεκτήματα:
• Λήψη δειγμάτων
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Χημικές αναλύσεις
• Ημι-καταστροφική
μέθοδος

• Σκυρόδεμα, τοιχοποιία, 
χάλυβας

• Επιτόπου, εργαστήριο

Εφαρμογές προσδιορισμός:
• σκυρόδεμα: χλωριόντα
• τοιχοποιία: SiO2, SO3, 

Al2O3, Fe2O3, CaO, 
MgO, Na2O, K2O

• Χάλυβας: C, Mn, Si, V
Μειονεκτήματα:
• Λήψη δειγμάτων
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Στατιστική επεξεργασία
Αβεβαιότητες:
• φυσική
• προσομοιώματος
• μεθόδου μετρήσεως

Xk=Xm-tn-1,αsX

• Εκτίμηση
χαρακτρηριστικής τιμής
(ποσοστιμόριο)

• Διάστημα εμπιστοσύνης
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Στατιστική επεξεργασία (συνχ)
Η ένταση προέρχεται:

• από επιβαλλόμενες
δυνάμεις: χαρακτηριστική
5% 

• από επιβαλλόμενες
παραμορφώσεις: μέσες
τιμές (50%) (κράτυνση –
υπεραντοχή χάλυβα)

Αναλόγως του επιδιωκομένου
σκοπού:

• Διαστασιολόγηση ή
έλεγχος συμμορφώσεως: 
χαρακτηριστική 5%

• Ελεγχος βλαβών ή μή
καταρρεύσεως: μέσες τιμές
(50%)
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Σκυρόδεμα: διαφοροποίηση

συμβατικής αντοχής από την
επιτόπου αντοχή. Λόγοι:

• η σύνθεση του σκυροδέματος
• η διάστρωση
• η συντήρηση
• η ωρίμανση
• είδος δομικού στοιχείου

(πλάκα, δοκός, υποστύλωμα)
• θέση στο δομικό στοιχείο

Τοιχοποιία: εκτίμηση της
αντοχής από αναλυτικές
σχέσεις με βάση τις
επιτόπου μετρήσεις.


