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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία, αναφέρεται στα προβλήµατα δοµητικών επεµβάσεων σε µνηµεία µε φέροντα
οργανισµό οπλισµένο σκυρόδεµα, ιδιαίτερα όταν αυτά, ευρίσκονται σε σεισµογόνο χώρο. Τις
τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι λαοί ολόκληρου του κόσµου συνειδητοποιούν κάθε µέρα και
περισσότερο, την ανάγκη της διατήρησης του πολιτιστικού αγαθού που αντιπροσωπεύουν αυτές
οι µνηµειακές δοµές.
Ωστόσο, οι ανάγκες για επέµβαση σε πολλές κατασκευές (χαρακτηρισµένες ως διατηρητέα
µνηµεία που ήδη προέκυψαν), κρίνονται επείγουσες. Η σοβαρότητα αυτού του θέµατος είναι
πολύ µεγάλη, ιδιαίτερα, όταν οι δοµές αυτές, ευρίσκονται σε χρήση και αποτελούν χώρο
εργασίας, ή διαµονής ή ακόµη χώρο συνάθροισης πολλών ανθρώπων όπως για παράδειγµα είναι
οι εκκλησίες.
Σήµερα, τα θέµατα που σχετίζονται από ιστορικής και κτιριοδοµικής άποψης µε τις αρχές των
επεµβάσεων, διέπονται από διεθνείς χάρτες και συµβάσεις όπως είναι ο Χάρτης της Βενετίας του
1964, η ∆ιακήρυξη του Άµστερνταµ του 1975, ο ∆ιεθνής Χάρτης για την προστασία των
ιστορικών πόλεων του 1987 και η Σύµβαση της Γρανάδας του 1985. ∆ιεθνώς όµως, παρατηρείται
έλλειψη οδηγιών για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή δοµητικών επεµβάσεων σε κτίρια
µνηµειακού χαρακτήρα µε φέροντα οργανισµό οπλισµένο σκυρόδεµα.
Η παρούσα εργασία, παράλληλα θίγει τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την σύνταξη ενός
σχεδίου οδηγιών για αξιόπιστες επεµβάσεις σε µνηµεία από οπλισµένο σκυρόδεµα σε
σεισµογενείς περιοχές. Ο λόγος που κάνει το θέµα αυτό ιδιαιτέρως σύνθετο, είναι ακριβώς η
φύση των υλικών του φέροντος οργανισµού, δηλαδή το σκυρόδεµα και ο χάλυβας. Ήδη, η
επιστηµονική έρευνα έχει καταστήσει σαφή την σχέση της διάβρωσης λόγω των φυσικών
περιβαλλοντικών επιδράσεων και της υποβάθµισης των µηχανικών χαρακτηριστικών του
οπλισµένου σκυροδέµατος.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στη χώρα µας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισµική επικινδυνότητα στην Ευρώπη, ο
σχεδιασµός και η κατασκευή των δοµών ώστε να δέχονται µε ασφάλεια τις σεισµικές
καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα [1].
Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτίµηση της υπάρχουσας κατάστασης και
την πρόβλεψη της σεισµικής συµπεριφοράς του φέροντος οργανισµού µιάς τέτοιας δοµής από

οπλισµένο σκυρόδεµα, όταν µάλιστα, αυτή έχει κηρυχθεί ως µνηµείο, άξιο διατήρησης και
κατασκευάστηκε σε µια σχετικά µακρινή χρονική περίοδο, πιθανόν ακόµη και προπολεµικά.
Συνοψίζοντας ορισµένους από τους παράγοντες που συνιστούν τον γενικό προβληµατισµό και τη
δυσχέρεια στις δοµητικές επεµβάσεις µνηµείων από οπλισµένο σκυρόδεµα,. αυτοί είναι:
•Η εξαιρετικά δύσκολη εργασία του εντοπισµού των τεχνικών σχεδίων των ξυλοτύπων. Σε
πολλές µάλιστα περιπτώσεις οι στατικές µελέτες αυτών των κτιρίων, αν ευρεθούν και είναι
διαθέσιµες, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η ακριβής εφαρµογή τους. Αυτό σηµαίνει ότι πολλά
κατασκευαστικά στοιχεία που είναι καθοριστικά στην σεισµική συµπεριφορά της κατασκευής,
είναι αδύνατο να ελεγχθούν οπτικά και απαιτείται η χρήση εργαστηριακών δοκιµών και η χρήση
διαγνωστικών µεθόδων.
•Ένας άλλος κρίσιµος παράγοντας που επηρεάζει την πρόβλεψη της σεισµικής συµπεριφοράς
της δοµής του µνηµείου είναι και το αναµενόµενο µέγεθος του σεισµικού κινδύνου που το απειλεί
[1]. Η σεισµική επικινδυνότητα µιας περιοχής, µόνο πιθανολογικά µπορεί να εκτιµηθεί και η
µέγιστη αναµενόµενη σεισµική δράση στο συγκεκριµένο σηµείο αλλά και η σφοδρότητα µε την
οποία θα καταπονηθεί τούτο, ενέχει πολλές αβεβαιότητες όπως έχει καταδειχτεί στους
πρόσφατους σεισµούς στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.
•Σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας είναι επίσης και η επισήµανση του περιβαλλοντικού
µηχανισµού και η σοβαρότητα της προσβολής του φέροντος δοµικού στοιχείου. ∆ηλαδή η
καταγραφή της επελθούσας φθοράς του σκυροδέµατος από το περιβάλλον, όπως από την
επίδραση του εδάφους, από την παράκτια ατµόσφαιρα, από τα θαλάσσια ύδατα [2], της
βιολογικής επίδρασης κ.λ.π.. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι οι πιο πάνω δράσεις, ενέχονται για την
απώλεια διατοµής του σκυροδέµατος, για την ενανθράκωση του, για την µεταβολή της
πλαστιµότητας του καθώς και για αύξηση του ερπυσµού του.
•Όµοια, κρίσιµος παράγοντας για την αποτίµηση της υφισταµένης δοµητικής κατάστασης
είναι η επισήµανση της σοβαρότητας της επελθούσας φθοράς του σιδηροοπλισµού της
κατασκευής λόγω διάβρωσης [3]. Είναι γνωστό ότι η διάβρωση επιδρά αρνητικά στην
ολκιµότητα, στην φέρουσα ικανότητα, στην ενεργό διατοµή του σιδηροοπλισµού και κατ’
επέκταση στην φέρουσα ικανότητα και φυσικά στην πλαστιµότητα της φέρουσας από οπλισµένο
σκυρόδεµα κατασκευής.
Μετά από αυτά γίνεται φανερό, ότι απαιτείται εργασία από διευρυµένη (ως προς το
αντικείµενο) επιστηµονικής οµάδας, που θα καταστήσει δυνατή την µετατροπή της διάσπαρτης
επιστηµονικής γνώσης σε σχέδιο οδηγιών για αξιόπιστες επεµβάσεις. Οι οδηγίες αυτές βεβαίως,
γρήγορα θα συµπληρωθούν µε τον εντοπισµό ειδικών θεµάτων, όπου η διατεθειµένη γνώση
ακόµη δεν επαρκεί.
Σήµερα, η ακολουθούµενη συνήθης πρακτική επεµβάσεων (σε διατηρητέα από οπλισµένο
σκυρόδεµα κτίρια), αναλώνεται σ’ έναν τύπο προσεισµικών επεµβάσεων οι οποίες ευρίσκονται
απ΄ αρχής σε λάθος κατεύθυνση, διότι αυτές αντιµετωπίζονται δίχως να προηγείται η αναγνώριση
και η αναστολή του δρώντος περιβαλλοντικού παράγοντα και φυσικά δίχως σωστή αποτίµηση [4]
της υφιστάµενης δοµητικής κατάστασης. Οι επελθούσες βλάβες στις δοµές µε φέροντα οργανισµό
οπλισµένο σκυρόδεµα, κατασκευάστηκαν σε εποχές µε ελλειπή τεχνογνωσία περί τα υλικά και
περί την ορθή εφαρµογή «της τότε νέας» τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια δοµητικής
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επέµβασης τέτοιων δοµών, παρουσιάζει πολλές αβεβαιότητες και ο υπολογισµός της
αποµένουσας αντοχής δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Η µέχρι σήµερα προσπάθεια αντιµετώπισης των αβεβαιοτήτων µε στατιστικές µελέτες [5]
σχετίζεται περισσότερο µε τον οικονοµικό σχεδιασµό και φυσικά δεν δίνουν διέξοδο.
Έτσι, γρήγορα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η λογική σχεδιασµού επεµβάσεων σε µνηµειακές
δοµές, µε φέροντα οργανισµό οπλισµένο σκυρόδεµα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Συγχρόνως δε,
πρέπει να γίνει έγκαιρα κατανοητή η ανάγκη παροχής γνώσεων στους φοιτητές των
Πολυτεχνείων µας, µε έµφαση στα θέµατα των φυσικών περιβαλλοντικών βλαπτικών δράσεων
στα βασικά υλικά των δοµών αυτών, που είναι ο χάλυβας και το σκυρόδεµα.
Σήµερα στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών του τµήµατος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών, για το θέµα αυτό, διενεργείται
σηµαντική προσπάθεια ποσοτικοποίησης της υποβάθµισης της φέρουσας ικανότητας του
σιδηροοπλισµού και του αλουµινίου, λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων, στην διάρκεια του
χρόνου [6].

3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΡΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Σε πρόσφατη σχετική έρευνα σε διατηρητέες ή άξιες προς διατήρηση δοµές στην Πάτρα, έγινε
καταγραφή βλαβών µε απλό οπτικό έλεγχο δίχως διερεύνηση κυρίως σε ζυγώµατα - πλάκες και
στύλους. Οι βλάβες, περιλαµβάνουν ρηγµατώσεις – αποφλοιώσεις και αποκολλήσεις του
σκυροδέµατος οι οποίες συνοδεύονται από οπτικά εµφανείς ή λιγότερο εµφανείς διαβρώσεις του
“κυρίου” διαµήκους οπλισµού και του εγκάρσιου οπλισµού συνδετήρων.
Οι ρηγµατώσεις που παρατηρήθηκαν ήταν διαφόρων µορφών, διαστάσεων και τύπων.
Αυτές, ταξινοµήθηκαν ως προς το εύρος τους σε τριχοειδείς µε πλάτος µικρότερο από 0.30 mm
σε τυχαίες θέσεις, σε µεσαίες µεταξύ 0.30mm και 2.00mm και σε µεγάλες, δηλαδή, µεγαλύτερες
από 2.00mm.
Οι µεσαίου και µεγάλου εύρους ρωγµές όπου παρατηρήθηκαν, αυτές συνδυάστηκαν µε
διαβρωµένο σιδηροοπλισµό σε διάφορους βαθµούς.
Οι διαµήκεις ρωγµές παράλληλες στον άξονα του υποστυλώµατος ή του ζυγώµατος
συνοδεύονται µε σοβαρές διαβρώσεις και σηµαντική µείωση της διατοµής του σιδηροοπλισµού,
επίσης στον σιδηροοπλισµό φερόντων στοιχείων όπως είναι οι πλάκες δωµάτων παρουσιάζεται
κατά κανόνα έντονη διάβρωση.
Το σύνολο των καταχωρηθέντων βλαβών διαβαθµίστηκε και ταξινοµήθηκε όπως στις εργασίες
[7], [8].
Tα κριτήρια µε τα οποία αξιολογήθηκαν οι βλάβες των δοµικών στοιχείων από σκυρόδεµα
είναι τα παρακάτω:
Στοιχεία “υγιή”: δεν παρουσιάζουν βλάβη.
Στοιχεία µε ασήµαντη βλάβη: παρουσιάζουν τριχοειδείς µικρού µήκους ρωγµές, ή τοπικές
µικρές αποκολλήσεις σκυροδέµατος χωρίς διάβρωση σιδηροοπλισµού ή µικρού πάχους
επικαλύψεις µε ελάχιστες σηµειακές αποκαλύψεις όχι διαβρωµένου σιδηροοπλισµού.
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Στοιχεία µε µικρές βλάβες: παρουσιάζουν σηµαντικό αριθµό τριχοειδών ρωγµών µεγάλου
µήκους, εγκαρσίων και µορφής καννάβου ή µικρό αριθµό ρωγµών µεσαίου εύρους και µικρού
µήκους, ή τοπικές αποκολλήσεις σκυροδέµατος ή µικρή διάβρωση οπλισµού.
Στοιχεία µε µέτριες βλάβες: παρουσιάζουν µεγάλο αριθµό µεσαίων εγκαρσίων ρωγµών και
επίσης µεγάλο αριθµό µεσαίου εύρους διαµήκων ρωγµών ή µικρό αριθµό µεγάλου εύρους,
ρωγµών, µικρού µήκους ή αποκολλήσεις σκυροδέµατος ή σηµαντική διάβρωση οπλισµού ή
συνδυασµό δύο βλαβών της προηγούµενης κατηγορίας.
Στοιχεία µε µεγάλες βλάβες: παρουσιάζουν πλήθος ρωγµών µεσαίου εύρους ή ρωγµές µε
µεγάλες αποκολλήσεις σκυροδέµατος µε διαβρωµένο σιδηροοπλισµό ή µεγάλου εύρους ρωγµές
µε µεγάλο µήκος ή συνδυασµό δύο βλαβών της προηγούµενης παραγράφου.
3.1 Αξιολόγηση Βλαβών
Από την επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας φάνηκε ότι τα «υγιή» δοµικά στοιχεία
αποτελούν περίπου το 30% του συνολικού στατιστικού δείγµατος, τα δοµικά στοιχεία µε
ασήµαντες βλάβες 22%, µε µικρές βλάβες 20% και δοµικά στοιχεία µε µέτριες βλάβες 19%, όµως
το 9% περίπου του συνολικού στατιστικού δείγµατος, παρουσιάζουν, κρίσιµες βλάβες.
Οι ηλικίες των δοµών που εξετάστηκαν είναι 70 ετών – 60 ετών – 50 ετών – 40 ετών και 25
ετών. Εκτιµάται ότι η καταγραφή των βλαβών µε σύγχρονες διαγνωστικές µεθόδους θα δώσει
δυσµενέστερα αποτελέσµατα.

Εικόνα2.
∆ιάβρωση σιδηροοπλισµού
σε κόµβο.

Εικόνα 1.
∆ιάβρωση σιδηροοπλισµού πλάκας µε

Εικόνα 3.

διάκενα από οπτόπλινθους σε δώµα

∆ιάβρωση σιδηροοπλισµού
δαπέδου ισογείου
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Εικόνα 4.

Εικόνα 5.

Έντονες διαβρώσεις σε ζυγώµατα

Έντονες διαβρώσεις σε ζυγώµατα

σιδηροοπλισµού υπογείου

σιδηροοπλισµού υπογείου

Σε περιοχές υψηλής σεισµικής επικινδυνότητας, ο σεισµός αναµένεται να γίνει η κυρίαρχη
αφορµή βλαβών και καταρρεύσεων ιστορικών κτιρίων, µνηµείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, τα
οποία προηγουµένως, υπέστησαν σηµαντική υποβάθµιση εξ αιτίας περιβαλλοντικής δράσης. Η
αποκαλυπτόµενη ευαισθησία των υλικών που συνιστούν το οπλισµένο σκυρόδεµα λόγω φυσικών
περιβαλλοντικών επιδράσεων, επί 50 ~ 60 έτη, πλέον είναι προφανής και µεγάλη.

4. ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΟΠΛΙΣΜΟΥ
Είναι γνωστό, ότι το σκυρόδεµα παρέχει την «παθητική» προστασία στο σιδηροοπλισµό έναντι
διάβρωσης µε την δηµιουργία στρώµατος οξειδίων του σιδήρου στην επιφάνεια του χάλυβα. Όσο
υπάρχει αυτό το προστατευτικό στρώµα, δεν συµβαίνει διάβρωση. Είναι επίσης δυνατόν, να
καταστραφεί το προστατευτικό στρώµα των οξειδίων και ο χάλυβας να µην διαβρώνεται, διότι οι
περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. ∆υστυχώς, όµως, διάβρωση του χάλυβα, συµβαίνει
σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπως αυτές αναφέρονται πιο κάτω:
-Όταν το σκυρόδεµα είναι κακής ποιότητας και παύει να παρέχει παθητική προστασία στον
χάλυβα.
-Όταν το περιβάλλον δεν είναι το αναµενόµενο ή άλλαξε κατά την διάρκεια της χρήσης (π.χ.
χώροι που παρουσιάζουν αυξηµένη υγρασία ή οι ξηρές συνθήκες µεταβλήθηκαν ξαφνικά σε
υγρές).
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-Όταν ο χάλυβας λόγω ελλειπούς επικάλυψης έρχεται σε επαφή µε υλικά τα οποία δεν
παρουσιάζουν αλκαλικότητα.
-Όταν ο χάλυβας έχει κατασκευαστικές ατέλειες ή είναι εξαιρετικά ευαίσθητος ή έρχεται σε
επαφή µε άλλα µέταλλα (όπως ο χαλκός που «τρώει» τον σίδηρο) ή ακόµη και µε άλλη ποιότητα
σιδηροοπλισµού. Τέτοιες βλάβες καθηµερινά και µε δικές µας εντολές παρακολουθούµε,
ιδιαίτερα στις εργασίες επισκευής ή επέκτασης κτιρίων όπου συνδέουµε µε απλή παράθεση ή
ηλεκτροσυγκόλληση (π.χ. S220-S500 και S400-S500).
Η διάβρωση σιδηροπλισµών επιταχύνεται όταν ο φέρων οργανισµός των κτιρίων ευρίσκεται σε
περιβάλλον µεταβολής της θερµοκρασίας ή υπό την επίδραση µικρού πλάτους ταλαντώσεων (π.χ
κυκλοφορία οχηµάτων).
Ο τρόπος µε τον οποίο διαβρώνεται ο χάλυβας, ποικίλει σηµαντικά ανάλογα µε την αιτία που
προκαλεί τη διάβρωση. Η καταγραφή της µορφής της διάβρωσης πάνω στον χάλυβα κατατάσσει
την διάβρωση στις πιο κάτω κατηγορίες:
•
•
•

•

Γενική οµοιόµορφη διάβρωση.
Τοπική διάβρωση, ήτοι διάβρωση κατά βελονισµό (pitting), διάβρωση µεταξύ κόκκων
(intergranular), µικρορηγµατώδης διάβρωση (crevice).
∆ιάβρωση από ανάπτυξη εξωτερικής διαφοράς δυναµικού µεταξύ χαλύβων διαφορετικής
ποιότητας, από ηλεκτρική εκκένωση, από γαλβανική δράση (galvanic) ή από ηλεκτρολυτική
διάβρωση (electrolytic), από την ύπαρξη µεγάλης ισχύος ηλεκτρικών αντιστάσεων κ.λ.π..
∆ιάβρωση υπό µηχανική τάση (stress- corrosion). Αυτή η κατηγορία διάβρωσης από άποψη
αποτελέσµατος, οδηγεί σε εξαιρετικά µεγάλες καταστροφές ειδικά σε κατασκευές από
οπλισµένο σκυρόδεµα. Μία παραλλαγή αυτού του φαινοµένου είναι η θραύση του
σιδηροοπλισµού σε διαβρωτικό περιβάλλον από ολιγοκυκλική κόπωση όπως µπορεί να
συµβεί, στην περίπτωση σεισµικής φόρτισης.
4.1 Ελαχιστοποίηση του κόστους αποκατάστασης σιδηροοπλισµού µιας κατασκευής

Η ελαχιστοποίηση του γενικευµένου κόστους αποκατάστασης λόγω διάβρωσης του
σιδηροοπλισµού, γίνεται µε την λήψη έγκαιρων αποφάσεων. Το πότε όµως θα επέµβουµε αλλά
και µε ποιο τρόπο, έχει µεγάλη σηµασία για την πρόληψη της αστοχίας και για την
ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης για το θέµα δαπάνης. Πολλές φορές, πρέπει να γίνει
«προληπτική επισκευή» και άλλες φορές προκύπτει ανάγκη πλήρους αντικατάστασης, όµως
ανάλογα πάντα µε το κόστος κάθε λύσης.
Ως κύριο παράδειγµα αναφέρεται από τον W. De Sitter [9], η διάβρωση των σιδηροοπλισµών
µιάς κατασκευής και δίνεται προς σύγκριση το κόστος επισκευής για κάθε φάση.
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κόστος

Φάση Α. Φάση σχεδιασµού και
κατασκευής, όπου λαµβάνονται µέτρα
κόστος
προστασίας και φυσικά δεν έχει
συµβεί διάβρωση του
σιδηροοπλισµού.
Φάση Β. Έχει συµβεί ενανθράκωση
χρόνος
(έτη)
A
B
Γ
∆
του σκυροδέµατος, η διείσδυση
διάρκεια ζωής
χλωριόντων ή άλλων βλαβερών
Σχήµα 1
ουσιών έχουν διαπεράσει την
επικάλυψη χωρίς να συµβεί διάβρωση,
όπου προτείνονται µέτρα για να "προστατευθεί ο σιδηροοπλισµός.
Φάση Γ. Έχει αρχίσει η διεργασία διάβρωσης του σιδηροοπλισµoύ και προτείνονται πλέον ριζικά
µέτρα.
Φάση ∆. Ο σιδηροoπλισµός έχει διαβρωθεί σε εκτεταµένες περιοχές, όπου πρέπει να
επισκευαστούν και κατά τµήµατα να αντικατασταθούν ολόκληρα µέρη της φέρουσας
κατασκευής.
διάβρωση
του
χάλυβα

5. ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
α. Μία σοβαρή αιτία υποβάθµισης του σκυροδέµατος οφείλεται σε χηµικές διαβρώσεις
ανάλογα δε µε τον µηχανισµό µε τον οποίο προκαλείται η φθορά, διακρίνουµε:
- Την διάβρωση λόγω απόπλυσης όπου αφαιρείται ένα τµήµα ή το σύνολο του σκληρυµένου
τσιµεντοπολτού. Αυτού του είδους η βλάβη, εµφανίζεται αρχικώς στα άκρα, στις ακµές και
αργότερα δηµιουργούνται κοιλότητες µέχρις ότου επέρχεται η τελική αποσύνθεση.
- Την διάβρωση λόγω αντιδράσεων ανταλλαγής µάζας, η οποία προκαλείται από άλατα φαινόλες - οξέα κ.λ.π.
- Την διάβρωση λόγω διόγκωσης, η οποία κυρίως προκαλείται από άλατα χλωρίου και θειϊκά
άλατα. Τα προϊόντα της αντίδρασης είναι σταθερά και ογκώδη και προκαλούν ρηγµατώσεις λόγω
των ιδιοτάσεων που αναπτύσσονται στο τσιµεντοπολτό.
β. Επίσης, αίτια που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα του σκυροδέµατος, οφείλονται στην
επίδραση άλλων ουσιών.
Οι φυτικοί και ζωικοί µικροοργανισµοί, µπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στο σκυρόδεµα. Οι
µικροοργανισµοί αυτοί για την ανάπτυξη τους, χρειάζονται ίχνη µεταλλικών στοιχείων, τα οποία
προµηθεύονται από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η επίδραση αυτή, µπορεί να συµβεί σε
επιφάνειες σκυροδέµατος οι οποίες ευρίσκονται κοντά στην θάλασσα, σε υγρό περιβάλλον ή στο
εσωτερικό αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης [10].
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γ. Βιολογική επίδραση στο σκυρόδεµα προκαλούν:
- Οι ρίζες φυτών που εισδύουν στο σκυρόδεµα και µε τις διαρρηκτικές τους δυνάµεις προκαλούν
πρόσθετη ρηγµάτωση. Με την ανάπτυξη των φυτών εκκρίνονται οξέα από τις ρίζες και έτσι
συµβαίνει χηµική διάβρωση του τσιµεντοκονιάµατος.
- Λειχήνες και βρύα που αναπτύσσονται σε υγρό σκυρόδεµα µειώνουν την τιµή του ΡΗ στην
επιφάνεια του σκυροδέµατος και επιταχύνουν την ανάπτυξη τους [11].
δ. Επίδραση θαλασσίου ύδατος :
Στην Ελλάδα µία κατ' εξοχήν παραθαλάσσια χώρα, η φθορά κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα λόγω επίδρασης θαλασσίου περιβάλλοντος ιδιαίτερα στις παράκτιες περιοχές, είναι
αρκετά εκτεταµένη. Ο µηχανισµός φθοράς λόγω επίδρασης θαλασσίου ύδατος είναι πολύπλοκος,
διότι συνδυάζει πολλές φυσικές και χηµικές επιδράσεις όπως:
- Η υδροφθορά.
- Η επίδραση του CO2 της ατµόσφαιρας.
- Η επίδραση των αλάτων µέσα στο νερό, κυρίως χλωριούχων και θειικών καθώς και µαγνησίου.
- Η επίδραση αλκαλίων
-Ο σχηµατισµός βιολογικής µεµβράνης στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. [2],[12].
6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα τελευταία χρόνια, µε σταθερό ρυθµό αυξάνεται το πλήθος των κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα που παρουσιάζουν φθορές και βλάβες.
Οι λόγοι πρόκλησης των βλαβών αυτών, είναι πολλοί, οι σπουδαιότεροι όµως απ’ αυτούς είναι:
–Η ελλειπής γνώση πολλών και σύνθετων µηχανισµών φθοράς και προσβολής, σε συνδυασµό µε
το περιβάλλον η το µικροπεριβάλλον των κατασκευών.
–Γενικώς η ελλειπής τεχνογνωσία του οπλισµένου σκυροδέµατος.
–Σφάλµατα εφαρµογής εξ’αιτίας του ότι οι παλαιότεροι κανονισµοί µελέτης και κατασκευής των
δοµών, έδιναν πολύ λίγες οδηγίες και παράλληλα είχαν ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις. Οι
λειτουργικές αυτές απαιτήσεις όµως, δεν εκφράζονταν ποσοτικά σαν οριακές τιµές (π.χ.
µετακινήσεις).
–Η εντονότατη οικοδοµική δραστηριότητα που πραγµατοποιήθηκε µεταπολεµικά µε χαµηλής
στάθµης προδιαγραφές.
–Η γενικότερη χρήση του ανεπίχριστου σκυροδέµατος σε συνδυασµό µε την ελλειπή επικάλυψη
των σιδηροοπλισµών µε σκυρόδεµα καθώς και ο συνδυασµός όλων αυτών µε άλλα αίτια όπως οι
µηχανικές υπερφορτίσεις.
Η γνώση των φυσικών ιδιοτήτων των κρίσιµων υλικών της µνηµειακής φέρουσας από
οπλισµένο σκυρόδεµα κατασκευής, µας βοηθά να εκτιµήσουµε την αποµένουσα αντοχή και
συνεπώς κατά πόσο η κατασκευή λειτουργεί ικανοποιητικά και µπορεί να µεταφέρει µε ασφάλεια
τα φορτία σχεδιασµού αν υπάρχουν ή αυτά που θα υιοθετηθούν. Όταν ανακαλυφθεί ο µηχανισµός
της φθοράς, πρέπει αυτός να διερευνηθεί καθώς και η εξέλιξη της φθοράς µέσα στον χρόνο, γιατί
η ταχύτητα διάδοσης της είναι σηµαντικός παράγοντας, για τον προσδιορισµό του χρόνου
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επέµβασης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται πόσο µεγάλη σηµασία έχει η γνώση της µεταβολής
των χαρακτηριστικών των υλικών, λόγω των φυσικών και χηµικών επιδράσεων.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο για το σκυρόδεµα όσο και για τον χάλυβα χωριστά,
απαιτείται να ερευνηθούν τα εξής χαρακτηριστικά.
Σκυρόδεµα
─H απώλεια διατοµής λόγω αποφλοίωσης.
─Η µεταβολή της αντοχής λόγω γήρανσης, ενανθράκωσης κ.λ.π.
─Η µεταβολή της πλαστιµότητας σκυροδέµατος.
─Η αυξητική µεταβολή του ερπυσµού.
Xάλυβας
─ Η απώλεια διατοµής λόγω διάβρωσης από το περιβάλλον, λόγω σχέσης της ηλεκτρικής
γείωσης αλεξικεραύνων, λόγω ηλεκτρόλυσης, όσο και της συνεχούς υγρασίας στην θεµελίωση
και αλλού.
─ Η απώλεια συνάφειας.
─ Ο προσδιορισµός των νέων µηχανικών ιδιοτήτων µε πειραµατικές δοκιµές εφελκυσµού–
ολιγοκυκλικής κόπωσης, σκληροµέτρησης κλπ.
Σήµερα, οι πλέον διαδεδοµένες µέθοδοι δοµητικής επέµβασης σε φέροντες οργανισµούς από
οπλισµένο σκυρόδεµα είναι:
Τα ινοπλισµένα πολυµερή.
Σύµφωνα µε επιστηµονικά αποτελέσµατα µακροχρόνιας έρευνας, η ποιότητα κατασκευής των
σύνθετων ράβδων κατόπιν πολύ καλού σχεδιασµού, παρέχουν αρκετά υψηλή ανθεκτικότητα σε
υφιστάµενα δοµικά στοιχεία[13][14].
Οι ενισχύσεις µε χαλύβδινες γωνιακές λάµες.
Αυτή η παραδοσιακή πλέον µέθοδος επέµβασης ενίσχυσης, µπορεί οπωσδήποτε να δώσει
ικανοποιητική λύση όταν ο χαλύβδινος κλωβός (των γωνιακών ελασµάτων και των συνδετικών
λαµών) συνδεθεί µονολιθικά µε το από οπλισµένο σκυρόδεµα δοµικό στοιχείο άλλως ο κλωβός
(σε µεγάλες καταπονήσεις) δεν συνεργάζεται µε το σκυρόδεµα [15],[16].
Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (gunite) τελευταίως απετέλεσε βασική επιλογή ενίσχυσης βλαµένων
από το σεισµό δοµικών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η επιτυχία της εφαρµογής αυτής
της µεθόδου, σχετίζεται µε την απαραίτητη προεργασία στο υφιστάµενο δοµικό στοιχείο
(εκτράχυνση-συγκόλληση σιδηροπλισµών κ.λ.π.) και στην ορθή εκτόξευση και µετέπειτα
συντήρηση [17].
Όµως είναι γνωστό, ότι οι διεθνείς χάρτες και οι διεθνείς συµβάσεις που διέπουν τις αρχές
επέµβασης σε κτίρια- δοµές που έχουν χαρακτηριστεί ως µνηµεία, αναφέρονται “ στο σεβασµό
στο πρωτότυπο υλικό και τα αυθεντικά στοιχεία…..οι σύγχρονες τεχνικές και τα υλικά θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µόνο κατά τρόπο που θα επιτρέψουν εύκολη διορθωτική δράση σε µεταγενέστερη
ηµεροµηνία”. Οι πιο πάνω αναφερθείσες µέθοδοι ακολουθούµενης δοµητικής επέµβασης όµως,
δεν εξασφαλίζουν αντιστρέψιµη επέµβαση.
Έτσι, πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι προστασίας των φερόντων στοιχείων µε
διαφορετική µεθοδολογία και πρακτική, όπου κύριο και πρωταρχικό µέληµα, είναι η αναστολή
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της διαβρωτικής δράσης µε την βοήθεια καθοδικής προστασίας και µε χρήση αναστολέων
διάβρωσης. Μετά την αναστολή των φαινοµένων της υποβάθµισης θα διατυπωθούν κανόνες και
πρακτικές ήπιας επέµβασης στα φέροντα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος. Βεβαίως στην
φάση αυτή θα γίνει επικάλυψη του σιδηροοπλισµού και του σκυροδέµατος µε προστατευτικά
επιχρίσµατα – χρήση σιδηροοπλισµού ειδικού τύπου (π.χ. επικαλυµµένης µε εποξειδικό
επίστρωµα, ανοξείδωτος χάλυβας, χάλυβας επιψευδαργυρωµένος)[18],[19].Οι προτεινόµενες
εναλλακτικές ενέργειες στατικής επέµβασης φυσικά, και τεχνογνωσία απαιτούν και µεγαλύτερο
(υψηλότερο) κόστος.

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά λοιπόν, µπορεί να διατυπωθεί η άποψη, ότι η ανάλυση και η διαστασιολόγηση
κατά την στατική αποκατάσταση κατασκευών µε φέροντα οργανισµό οπλισµένο σκυρόδεµα,
είναι θέµα ειδικής θεωρίας των κατασκευών σε µνηµειακές δοµές. Επισηµαίνεται, ότι η εφαρµογή
µεθόδων σειράς που καθηµερινά επαναλαµβάνεται κατά τον σχεδιασµό επέµβασης σε σύγχρονα
κτίρια, διαφέρει ριζικά από την επιβαλλόµενη µέθοδο δοµητικής επέµβασης µνηµειακών έργων
µε φέροντα οργανισµό επίσης οπλισµένο σκυρόδεµα. Στα µνηµειακά έργα, δίνεται έµφαση στην
διατήρηση της αισθητικής και της ιστορικής τους αξίας. Τα προβλήµατα αυτά, γίνονται
εντονότερα, όταν οι προς διατήρηση δοµές είναι χώροι συνάθροισης κοινού ( όπως είναι οι ιεροί
ναοί ) και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές είναι κτίρια µεγάλης σπουδαιότητας [1].
Ο στόχος της δοµητικής επέµβασης για την στατική αποκατάσταση λοιπόν, πρέπει να
εναρµονίζεται µε τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις και ∆ιακηρύξεις αρχών που απαιτούν:
• Σεβασµό στο πρωτότυπο υλικό και τα αυθεντικά στοιχεία.
• Η αναπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων, να εναρµονίζεται προς το σύνολο αλλά ταυτόχρονα
πρέπει να είναι διακριτή σε σχέση µε την πρωτότυπη κατασκευή.
• Προσθήκες δεν επιτρέπονται, εκτός εάν δεν αφαιρούν από τα ενδιαφέροντα τµήµατα της
κατασκευής.
• Οι παραδοσιακές τεχνικές και τα παραδοσιακά υλικά, είναι σαφώς προτιµότερα για δοµικές
αποκαταστάσεις (στην συγκεκριµένη περίπτωση όµως τίθεται θέµα, σχετικά µε το ποια υλικά
χαρακτηρίζονται παραδοσιακά).
• Σύγχρονες τεχνικές και υλικά είναι αποδεκτά, όταν η απαιτούµενη φέρουσα ικανότητα δεν
µπορεί να εξασφαλιστεί από παραδοσιακές τεχνικές. ∆ιαφορετικά, οι σύγχρονες τεχνικές και τα
υλικά, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο κατά τρόπο που θα επιτρέψει εύκολη διορθωτική
δράση σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία (αντιστρέψιµη επέµβαση).
• Ειδικά µέτρα, είναι απαραίτητο να προστατεύουν και να ασφαλίζουν τις τυχόν τοιχογραφίες και
τις διακοσµήσεις από ψηφιδωτά. Αυτή η απαίτηση, µπορεί να αποκλείσει την χρήση κάποιων
τεχνικών ενίσχυσης οι οποίες είναι πιθανόν να προκαλέσουν ζηµιές. Ο σχεδιασµός, οι
υπολογισµοί και η επίβλεψη επέµβασης σε µία τέτοια διατηρητέα µνηµειακή κατασκευή, πρέπει
να γίνεται από µία οµάδα πεπειραµένων και ειδικευµένων µηχανικών, πολλών ειδικοτήτων
(Αρχιτεκτόνων – Χηµικών Μηχανικών – Μηχανολόγων, Μεταλλουργών – Πολιτικών
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Μηχανικών σε συνεργασία µε Αρχαιολόγους, Συντηρητές – Μαρµαροτεχνίτες – Ζωγράφους –
Βιολόγους κ.λ.π.).
Η παράθεση µερικών εκ των αρχών αυτών, δείχνει το πολύ αυστηρό πλαίσιο που µπορεί να
κινηθεί µία µελετητική οµάδα µηχανικών στηριζόµενη συχνά σε ελλειπή ή ανύπαρκτα
εργαστηριακά αποτελέσµατα και σε αµφίβολες πληροφορίες για τα υλικά και την δόµηση. Η
συνεργασία των παραπάνω ειδικοτήτων είναι απαραίτητη [20] διότι οι άνθρωποι που στερούνται
βασικής µόρφωσης στην περιοχή της συντήρησης δεν είναι συχνά ικανοί να πραγµατοποιήσουν
σωστά την επεξεργασία. ∆εν γνωρίζουν παρά µόνον στοιχειώδεις επεξεργασίες που εφαρµόζουν
χωρίς να λαµβάνουν υπ’ όψιν τα αίτια της φθοράς και τις ειδικές ιδιότητες του αντικειµένου.
Συµβαίνει, τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας, ενίοτε να είναι βλαβερά. Επειδή όµως η πολιτεία,
παραχωρεί το δικαίωµα εργασίας στους πτυχιούχους όλων των πιο πάνω ειδικοτήτων, οφείλει να
αναπροσαρµόσει τις απαιτήσεις εξειδίκευσης µε τις απαραίτητες εξετάσεις από επιτροπή ειδικών.
Σε κάθε περίπτωση, να µπορούν να ασκήσουν το επάγγελµά τους υπό την εποπτεία ενός
διαπρεπούς ειδικού. Έτσι, η ανάγκη σύνταξης σχεδίου οδηγιών για αξιόπιστη ανάλυση –
διαστασιολόγηση – επιλογή τεχνικών και υλικών κατά την δοµική επέµβαση αποκατάστασης
µνηµείων µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα σε σεισµογενείς περιοχές, αποτελεί
πρόκληση και θέµα για άµεση ευρεία επιστηµονική ερευνητική συνεργασία.
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