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Αντικείμενο παρουσίασης  

• Έρευνα Υφιστάμενης Αντοχής Κατασκευών 
βάσει των Απαιτήσεων του ΚΑΝΕΠΕ 

 

– Αναφορά σε: 

 

• Απαιτήσεις του ΚΑΝΕΠΕ διερευνητικών εργασιών 

 

• Διακεκριμένα Παραδείγματα Εφαρμογής σε διάφορες 
Κατασκευές 

 

 



Σύνολο Κατασκευών 

• Αντοχή σχεδιασμού -> επαληθεύεται και 
ελέγχεται κατά τη φάση κατασκευής (?): 

– δοκίμια νωπού σκυροδέματος  

– Πιστοποίηση των υλικών (όπως του χάλυβα, των 
τούβλων, κτλ). 

• Η πραγματική αντοχή μπορεί να υπολείπεται 
της αντοχής σχεδιασμού!!! 
 

– π.χ. λόγω ανεπαρκούς συντήρησης του νωπού σκυροδέματος, λόγω 
έλλειψης συμπύκνωσης με δονητή, λόγω κακής σκυροδέτησης ή 
εσφαλμένου καλουπώματος 

 



Μέθοδοι Προσδιορισμού Υφιστάμενης αντοχής  

 Προδιαγραφές ΚΑΝΕΠΕ  

Χάλυβας:  
1) μέθοδος ανίχνευσης θέσεων και διαμέτρου 

οπλισμών με κατάλληλο εξοπλισμό,  

2) οπτική αναγνώριση δια αποκαλύψεως (χαντρώματα) 
και  

3) λήψη τριών (3) τουλάχιστον δειγμάτων ίδιας 
διαμέτρου από δομικά υλικά του κρίσιμου ορόφου, 
για προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του, δηλαδή 
όριο διαρροής, αντοχή και ολκιμότητα.  

 



Μέθοδοι Προσδιορισμού Υφιστάμενης αντοχής  

 Προδιαγραφές ΚΑΝΕΠΕ  

Τοίχοι Πληρώσεως:  
1) πάχος, το σύστημα και η ποιότητα δόμησης 

2) δειγματοληψία και δοκιμές αντοχής υλικών όπως 
τούβλα, πλίνθοι, λίθοι και κονίαμα 

3) έλεγχος αρμών, σφήνωσης τοιχοποιίας και 
διαζωμάτων (σενάζ). 



Μέθοδοι Προσδιορισμού Υφιστάμενης αντοχής  

 Προδιαγραφές ΚΑΝΕΠΕ  

Έλεγχος θεμελίωσης:  
1) Αποκάλυψη και οπτικός έλεγχος της θεμελίωσης.  

2) Έδαφος: Γεωτεχνική Έρευνα - γεωτρήσεις, 
πενετρομετρήσεις, κτλ και υπολογισμό φέρουσας 
ικανότητας και κατηγοριοποίηση του εδάφους. 

 



Μέθοδοι Προσδιορισμού Υφιστάμενης αντοχής  

 Προδιαγραφές ΚΑΝΕΠΕ  

Σκυρόδεμα:  
- Άμεσοι μέθοδοι ελέγχου     

Πυρηνοληψία σκυροδέματος και έλεγχος της θλιπτικής αντοχής – 3 
τουλάχιστον πυρήνες (καρότα) από ομοειδή δομικά στοιχεία σε 
διώροφα κτίρια και >3 σε μεγαλύτερα 

- Έμμεσοι μέθοδοι ελέγχου 
Εκτιμούν τη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος έμμεσα, βάση 
συσχετισμού με άλλη ιδιότητα, όπως η επιφανειακή σκληρότητα 
(που ελέγχεται με την κρουσιμέτρηση και τη μέθοδο εξόλκευσης 
ήλων), η πυκνότητα (που ελέγχεται με δοκιμή  υπερήχων) κτλ.  
-> Πλεονεκτούν σε μειωμένο κόστος και μη διαταραχή του φορέα 
-> Μειονεκτούν σαφώς σε ακρίβεια.  
Επιβάλλεται από τον ΚΑΝΕΠΕ ο συνδυασμός τους με καταστροφική, 
άμεση μέθοδο προσδιορισμού, δηλαδή την πυρηνοληψία.  
 



ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Στον κρίσιμο όροφο, όπου αναμένεται η 
δυσμενέστερη καταπόνηση λόγω σεισμού. Συνήθως, ο 
κατώτερος (ισόγειο), ειδικά σε περιπτώσεις pilotis. 

• Στο βαθμό «Στάθμης Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ.)»  
• «υψηλή» όταν οι θέσεις εφαρμογής των εμμέσων μεθόδων 

καλύπτουν σε κάθε όροφο ποσοστό ελέγχου 45% των 
κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλωμάτων και τοιχίων) και 25% 
των οριζόντιων στοιχείων (δοκοί και πλάκες).  

• «ικανοποιητική» αρκεί 30% των κατακόρυφων στοιχείων 
(υποστυλωμάτων και τοιχίων) και 15% των οριζόντιων στοιχείων. 
Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
παρουσιάζουν ικανοποιητική σύγκλιση (τυπική απόκλιση S<0.20 
μέσου όρου Χ), τότε η ΣΑΔ μπορεί να θεωρείται «υψηλή». 
Ανάλογα κρίνεται ως «ανεκτή». 



Διακεκριμένα Παραδείγματα Εφαρμογής Διερευνητικών 
Εργασιών Αντοχής Κατασκευών βάση ΚΑΝΕΠΕ 

• Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε παλιό, 
ανενεργό Ξενοδοχειακό Συγκρότημα  

 
• Πραγματοποιήθηκαν: 
• 18 πυρηνοληψίες σκληρυμένου σκυροδέματος.  
• Αποκατάσταση και κλείσιμο των 18 οπών. 
• Προσδιορισμός βάθους ενανθράκωσης των 18 πυρήνων σκυροδέματος. 
• Έλεγχος Υπερήχων σε 18 θέσεις. 
• Ανιχνεύσεις οπλισμών σε 12 θέσεις. 
 
• Σε δεύτερη φάση εκτελέστηκαν : 
 
• Δοκιμές Κρουσιμετρήσεων σε 118 θέσεις. 
• Ανιχνεύσεις οπλισμών σε 27 θέσεις. 
• Δειγματοληψία  3  δειγμάτων οπλισμών & έλεγχό τους σε εφελκυσμό 

 
 



Πυρηνοληψία σκληρυμένου 
σκυροδέματος 



 

Πυρηνοληψία σκληρυμένου 
σκυροδέματος 



 

Πυρηνοληψία σκληρυμένου 
σκυροδέματος 



Ανιχνεύσεις οπλισμών 

 



 

Ανιχνεύσεις οπλισμών 



 

Ανιχνεύσεις οπλισμών 



Αποκαλύψεις οπλισμών 

 



Αποκαλύψεις οπλισμών 

 



Έλεγχος Υπερήχων 

 



Έλεγχος Υπερήχων 

 



 



 

Δοκιμή Κρουσιμέτρησης 



 



Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε 
ποδοσφαιρικό στάδιο 

 
• Χτίστηκε επί Δικτατορίας 

• Έχει κατασκευαστεί σταδιακά και υπάρχουν 
δέκα έξι (16) κατασκευαστικοί αρμοί 

• Εκτελέστηκαν, κατά καιρούς, διάφορες 
ενισχυτικές εργασίες 

 



Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε 
ποδοσφαιρικό στάδιο 

• Πραγματοποιήθηκαν συνολικά :  

• 89 πυρηνοληψίες σκληρυμένου σκυροδέματος. 

• Αποκατάσταση και κλείσιμο 89 οπών με EMACO. 

• Προσδιορισμός βάθους ενανθράκωσης 
σκυροδέματος στις θέσεις πυρηνοληψιών. 

• Ανιχνεύσεις οπλισμών σε 151 θέσεις. 

• Κρουσιμετρήσεις σε 10 θέσεις. 

 



Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε 
ποδοσφαιρικό στάδιο 

• 14 πυρήνες απορρίφθηκαν λόγω 
ακαταλληλότητάς τους, ήτοι ύπαρξη ρωγμών 
ή λόγω μικρού ύψους πυρήνα. Συγκεκριμένοι 
πυρήνες παρουσίαζαν ενισχυμένη στρώση 
πάχους  7,2cm.   

• Είναι χαρακτηριστικό στις φωτογραφίες των 
πυρήνων ο εμφανής διαχωρισμός των 
επεμβάσεων και των ενισχύσεων. 

 



Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε 
ποδοσφαιρικό στάδιο 

 



Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε 
ποδοσφαιρικό στάδιο 

 



Ποιοτικός Έλεγχος Σκυροδέματος σε 
ποδοσφαιρικό στάδιο 

• Παρατηρήσεις : 
– Το κάτω μέρος της πλάκας είναι πιο επιρρεπές στην 

ενανθράκωση, από ότι το πάνω μέρος της. 

– Το κάτω μέρος των πλακών και τα τοιχία – 
υποστυλώματα έχουν παρόμοια βάθη 
ενανθρακώσεων. 

– Το gunite έχει ενανθρακωθεί και αυτό. 

– Το παλιό σκυρόδεμα είχε ενανθρακωθεί, έγινε η 
ενίσχυσή του (gunite), διακόπηκε η περαιτέρω 
ενανθράκωσή του, έμεινε στάσιμη, στη συνέχεια 
έγινε ενανθράκωση στο gunite. 

 



Ανιχνεύσεις οπλισμών 

 



Ανιχνεύσεις οπλισμών 

 



Ανιχνεύσεις οπλισμών 



Ανιχνεύσεις οπλισμών 



Ποιοτικός έλεγχος Ιστορικού 
Διατηρητέου Κτιρίου 

• Ζητούμενο ήταν η αποκατάσταση και 
επαναχρησιμοποίηση του. Επομένως, 
χρειάζεται πλήρη αποτύπωση και Μελέτη 
Στατικότητας. 

• Οι δυσκολίες είναι: η θέση του κτιρίου στο 
Κέντρο της πόλης, με περιορισμούς στην 
ελευθερία κινήσεων συνεργείων, ειδικά του 
γεωτρυπάνου και οι περιορισμοί της 
Αρχαιολογίας. 

 



Ποιοτικός έλεγχος Ιστορικού 
Διατηρητέου Κτιρίου 

• Εκτελεσθείσες εργασίες: 
  
• 38 γεωμετρικές αποτυπώσεις-αποκαλύψεις διαστάσεων στοιχείων. 
• 13 διερευνητικές τομές σε διάφορα στοιχεία. 
• 10 πυρηνοληψίες σκληρυμένου σκυροδέματος. 
• Αποκατάσταση και κλείσιμο 10 οπών με επισκευαστικό υλικό. 
• Προσδιορισμός pH & βάθους ενανθράκωσης σε 10 θέσεις 

πυρηνοληψιών. 
• Διάτρηση, αποκόλληση & δειγματοληψία 7 οπτοπλινθοδομών & 

κονιαμάτων & προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών & αντοχών. 
• 33 ανιχνεύσεις οπλισμών σε διάφορα στοιχεία. 
• Αποκάλυψη και οπτική αναγνώριση οπλισμών, Δειγματοληψία 3 

οπλισμών & έλεγχός τους.   
• Γεωτεχνική Έρευνα εδάφους, με την εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης 

βάθους 30,60m, εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών 
εδάφους και έλεγχος φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. 

 



Ποιοτικός έλεγχος Ιστορικού 
Διατηρητέου Κτιρίου 



 

Ποιοτικός έλεγχος Ιστορικού 
Διατηρητέου Κτιρίου 



 

Ποιοτικός έλεγχος Ιστορικού 
Διατηρητέου Κτιρίου 



Ερευνητική γεώτρηση βάθους 
30,60m 

 



 



Περίπτωση παλιού, διατηρητέου 
Κτιρίου με ετερογενή δομικά υλικά 

• Το κτίριο κατασκευάστηκε με σειρά προσθηκών, σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους, με διαφορετικά, 
κάθε φορά υλικά. 

• Συνυπάρχουν σε ένα κτίριο, οπλισμένο σκυρόδεμα 
διαφόρων χρονικών περιόδων (και προδιαγραφών 
Σκυροδέματος), τούβλα, φέρουσα τοιχοποιία από 
λίθους και φέρουσα τοιχοποιία από πλίνθους. 

• Ανάγκη εφαρμογής πολλών δοκιμών διαφορετικών 
υλικών, με δύσκολη δειγματοληψία. 

 



 

Περίπτωση παλιού, διατηρητέου 
Κτιρίου με ετερογενή δομικά υλικά 



 

Περίπτωση παλιού, διατηρητέου 
Κτιρίου με ετερογενή δομικά υλικά 



 



 

Ερευνητικό Φρέαρ 



 



Ποιοτικός Έλεγχος Υλικών σε παλιό, 
Βιομηχανικό Συγκρότημα 

 



Ποιοτικός Έλεγχος Υλικών σε παλιό, 
Βιομηχανικό Συγκρότημα 

• Επαναλειτουργία παλιού βιομηχανικού Συγκροτήματος, με νέες 
μηχανές μεγάλου όγκου και βάρους.  

• Απαιτήθηκε η αποτύπωση του και ο προσδιορισμός της 
στατικότητας του.  

• Λίγα έως καθόλου στοιχεία για τους φορείς.  
• Το υλικό κατασκευής ήταν αποκλειστικά οπλισμένο σκυρόδεμα.  
• Το έδαφος της περιοχής είναι ημιβραχώδες, η έδραση των 

θεμελίων μπορεί να γίνεται είτε επί υγιούς βράχου, είτε επί 
αποσαθρωμένου βράχου, είτε (στο χειρότερο σενάριο) επί 
αμφιβόλου συμπύκνωσης και ποιότητας επιχωματώσεων. 

• Τα φορτία των νέων μηχανημάτων θα ήταν αρκετά βαρύτερα από 
τα προηγούμενα -> πιθανός κίνδυνος υπέρβασης αντοχών 
σκυροδέματος, αστοχίας θεμελίωσης, διαφορικών καθιζήσεων, 
κτλ.   



Ποιοτικός Έλεγχος Υλικών σε παλιό, 
Βιομηχανικό Συγκρότημα 

• Ερευνητικές εργασίες: 
 
• Α) Αποτύπωσης, αποκάλυψης και οπτικής αναγνώρισης οπλισμών 
• Β)  Πυρηνοληψίας και θλίψης σκυροδέματος προς προσδιορισμό 

της αντοχής του 
• Γ) Ανίχνευση οπλισμών 
• Δ) Πλήρης Γεωτεχνική έρευνα με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις 

για τη διερεύνηση της στρωματογραφίας, και των συνθηκών 
έδρασης. Επίσης, Γεωλογική Μελέτη και μελέτη ευστάθειας 
βραχωδών πρανών.  

• Οι θέσεις ερευνών ήταν δυσχερείς σε πρόσβαση, κινητοποιήσαμε 
τα μικρά, ερπυστριοφόρα γεωτρύπανα μας. Για συντόμευση 
χρόνου εκτέλεσης κινητοποιήσαμε ταυτόχρονα 3 γεωτρύπανα, 
παράλληλα με τα συνεργεία πυρηνοληψίας. 

 







 



 



 

Γεωλογική Χαρτογράφηση-Μελέτη 
Ευστάθειας Βραχώδους Πρανούς 



 

Μελέτη Ευστάθειας Βραχώδους 
Πρανούς 



 



Ευέλικτο ερπυστριοφόρο 
γεωτρύπανο APAGEO 

 



 

Ευχαριστώ για την 
Προσοχή σας! 


