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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου συµβάλλει στην αύξηση της αειφορίας των κατασκευών/
υποδοµών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται πώς µε τη χρήση ορισµένων µη καταστρεπτικών
τεχνικών, όπως είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η θερµογραφία υπερύθρου, η ψηφιακή
επεξεργασία εικόνας, η υπερηχοσκόπηση, το γεωραντάρ και η κρουσιµετρία, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί χαρακτηρισµός των υλικών και των τοιχοποιιών, αλλά και να αποτιµηθεί η
δράση των περιβαλλοντικών φορτίων στις κατασκευές. Η δυνατότητα που παρέχει της επί τόπου
εξέτασης, στην κλίµακα των κτιρίων, καθιστά τη χρήση του ένα καινοτόµο εργαλείο για την
παρακολούθηση και τη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, καθώς και για τον έλεγχο
ποιότητας τους.
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ABSTRACT
The use of non-destructive testing can contribute significantly to build environment sustainability.
The non-destructive techniques used such as, infrared thermography, fiber optics microscopy,
digital image processing, ultrasonics and ground penetrating radar and schmidt hammer test,
contributes to materials characterization, as well as to the assessment of environmental decay
factors impact on materials and structures/ infrastructures. Their ability to be applied in situ, without
affecting the under investigation structure, composes an innovative tool for monitoring,
preservation and quality control of structures/infrastructures.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το δοµηµένο περιβάλλον αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπτώσεων της
ανθρώπινης δραστηριότητας στη διαχείριση των πόρων. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους
καταναλώνονται ενέργεια, υλικά, νερό. Επιπλέον το δοµηµένο περιβάλλον επιδρά στις συνθήκες
διαβίωσης, την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική, η
αναζήτηση στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, κατάλληλου σχεδιασµού, για τη διασφάλιση
της αειφορίας, της υγείας και της οικονοµικής ανεκτικότητας των κατασκευών, καθώς και χρήσης
καινοτόµων τεχνολογιών στη µελέτη της ανθεκτικότητας και της αποδοτικότητας των κτιρίων και
των υποδοµών.
Ένα από τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που συµβάλλουν στην αειφορία των κατασκευών είναι
και ο µη καταστρεπτικός έλεγχος (Nondestructive testing). Με τη χρήση του µη καταστρεπτικού
ελέγχου είναι δυνατή η αποτίµηση της έκτασης των φθορών και των ελαττωµάτων µιας
κατασκευής, σε πραγµατική κλίµακα, µε µικρό κόστος. Πρόσφατες αναβαθµίσεις στον εξοπλισµό
του µη καταστρεπτικού ελέγχου, αλλά και στο συνοδευτικά λογισµικά του, έχουν αυξήσει την
αξιοπιστία των αποτελεσµάτων του και την αποδοχή τους από τη βιοµηχανία.
Η χρήση του µη καταστρεπτικού ελέγχου αποτελεί ένα «έµπειρο» πεδίο γνώσης, που απαιτεί τη
γνώση, την εµπειρία και την κρίση του µελετητή. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ένας µεγάλος
αριθµός εφαρµογών µη καταστρεπτικών τεχνικών σε γέφυρες, σε αεροδρόµια, σε κτίρια, κ.α. [1].
Ειδικότερα στις κατασκευές από σκυρόδεµα συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρηµάτων και χρόνου,
παρέχοντας πληροφορίες οι οποίες δε µπορούν να αποκτηθούν µε απλή οπτική παρατήρηση ή µε
δειγµατοληψία. Τα δεδοµένα που συλλέγονται αποτελούν µία βάση για µελλοντικές µελέτες και
µία χρήσιµη πηγή για την ανάπτυξη προγραµµάτων συνεχούς παρακολούθησης και διατήρησης
των δοµών αυτών.
2. ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ο ρόλος των µη καταστρεπτικών τεχνικών είναι η ανίχνευση διαφορών ειδών ασυνεχειών στα
υλικά, σχετικά µε το σχήµα, τη θέση και µε τον προσανατολισµό τους. Το επόµενο βήµα µετά την
εφαρµογή τους είναι η λήψη αποφάσεων σχετικές µε το αν οι ασυνέχειες αυτές επιδρούν στην
συνολική αποδοτικότητα των δοµών ή όχι. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται βάσει:
-προτύπων, ειδικότερα αυτών που περιέχουν κριτήρια για την αποδοχή ή µη των ελαττωµάτων. Τα
συχνότερα που χρησιµοποιούνται είναι αυτά των ΑΡΙ, ΑSME, ASTM και ΑWS.
-τη χρήση αναλυτικών τεχνικών στο εργαστήριο, τόσο όσον αφορά στις φυσικοχηµικές των υλικών
όσο και τις µηχανικές ιδιότητες των υλικών [2].
Οι µη καταστρεπτικές τεχνικές σε σχέση µε τις συµβατικές µεθόδους ελέγχου των υλικών και των
κατασκευών παρουσιάζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα, όπως:
•
•
•
•

δυνατότητα εξέτασης επί τόπου
διατήρηση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής
γρήγορη αποκάλυψη των αποτελεσµάτων χάρη στο υψηλό τεχνολογικό επίπεδο των οργάνων
που χρησιµοποιούνται
παροχή τόσο ποιοτικών αλλά και ποσοτικών αποτελεσµάτων
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•

εύκολη ανάγνωση των γραφηµάτων µε τη χρήση ειδικών λογισµικών

Βέβαια υπάρχουν και επικρίσεις σχετικά µε την εφαρµογή τους. Τα περισσότερα προβλήµατα
προκύπτουν για εφαρµογές µε πολυπλοκότητα στη δοµή τους, µε τη χρήση διαφόρων υλικών,
καθώς επίσης και ότι τις περισσότερες φορές απαιτείται ειδικευµένη γνώση από το προσωπικό που
τις εφαρµόζει, αλλά και την έλλειψη σχετικών προτύπων για την εφαρµογή τους [3].
Για το λόγο αυτό απαιτείται σε εφαρµογές υψηλού ενδιαφέροντος, όπως αποτίµησης της φθοράς
και της παθολογίας ιστορικών κτιρίων, τα αποτελέσµατά τους να συνεκτιµούνται µε τα
αποτελέσµατα των αναλυτικών τεχνικών για περισσότερο ασφαλή αποτελέσµατα. Επιπλέον η
έλλειψη προτύπων, ή στην περίπτωση που υπάρχουν το γεγονός ότι αφορούν σε συγκεκριµένες
µεθόδους και σε συγκεκριµένα υλικά /συνθήκες, καθιστά την εφαρµογή και την ερµηνεία των
αποτελεσµάτων τους δύσκολη.
3. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Τα δοµικά υλικά, σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, αποτελούν µια κρίσιµη παράµετρο για
την υλοποίηση ενός αειφόρου σχεδίου ανάπτυξης του δοµηµένου περιβάλλοντος, συνεπώς η γνώση
της «περιβαλλοντικής» ποιότητάς τους αποτελεί τη βάση ανάπτυξής του. Από την άλλη η εκτίµηση
των επιπτώσεων του περιβάλλοντος στις κατασκευές αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τη συντήρηση
των υπαρχόντων κατασκευών και την αύξηση του χρόνου ζωής τους, αλλά και για τη διαχείριση
και έλεγχο των κρίσιµων περιβαλλοντικών φορτίων. Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος των υλικών και
των κατασκευών περιλαµβάνει µια σειρά από καινούργιες τεχνικές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται
οι παρακάτω:
●

Φορητό Μικροσκόπιο Οπτικών Ινών για την εξέταση των επιφανειών από την άποψη της υφής
και της µικροδοµής των υλικών.

●

Λογισµικά ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων επιφανειών για τη χαρτογράφηση της φθοράς τους
και την αποτίµηση του πορώδους των δοµικών υλικών µε χρήση φωτογραφιών Ηλεκτρονικής
Μικροσκοπίας Σάρωσης.

●

Σύστηµα υπερηχοσκόπησης για την ανίχνευση ρωγµών πιθανών ατελειών, µικρορωγµών, κ.α.,
τον προσδιορισµό της κατανοµής της υγρασίας σε πορώδη υλικά, την αποτίµηση
φυσικοχηµικής συµβατότητας στην διεπιφάνεια διαφορετικών υλικών.

●

Υπέρυθρη θερµογραφία χαµηλού και υψηλού µήκος κύµατος για τον εντοπισµό ατελειών στα
υπό εξέταση υλικά, καθώς επίσης και για επιθεώρηση επί τόπου της κατασκευής (ανίχνευση
υγρασίας, έλεγχο θερµοµονώσεων, έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)

●

Σύστηµα γεωραντάρ για την εξέταση για την εξέταση των υλικών τόσο επιφανειακά όσο και σε
βαθύτερα στρώµατα µε δυνατότητα ανίχνευσης προβληµάτων διαστρωµάτωσης, ρωγµών στα
υλικά.

●

Κρουσιµετρία για τον προσδιορισµό της οµοιοµορφίας του υλικού της τοιχοποιίας, κυρίως των
λιθοσωµάτων, σε µια µεγάλη έκταση της κατασκευής

Οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ένα πλήθος εφαρµογών τόσο σε
καινούργιες όσο και σε ιστορικές κατασκευές (Κτίρια ΕΤΕ, ΟΕΚ, Μεσαιωνικές Οχυρώσεις Ρόδου/
Ηρακλείου, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών κλπ) . Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι παρακάτω
εφαρµογές:
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3.1 Έλεγχος των υλικών/ Αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην κλίµακα των κτιρίων
Για τη διάγνωση της µορφολογία της επιφάνειας των υλικών, αλλά και την κατάσταση συντήρησης
τους, τόσο στο εργαστήριο, όσο και επί τόπου, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η µικροσκοπία οπτικών
ινών. Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής µπορούν να αποτιµηθούν οι διαβρωτικές δράσεις
περιβαλλοντικών φορτίων, όπως είναι το αστικό ρυπασµένο περιβάλλον, αλλά και το θαλάσσιο
περιβάλλον στα υλικά και τις κατασκευές. Στην Εικόνα 2 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών
ινών αποκαλύπτονται επικαθίσεις σωµατιδίων σκόνης και αιθάλης σε επιφάνεια πεντελικού
µάρµαρου στην Εθνική βιβλιοθήκη (Εικόνα 1) στο κέντρο της Αθήνας λόγω της δράσης της
ρυπασµε΄νης ατµόσφαιρας[4]. Στην Εικόνα 4 φαίνονται οι εξανθήσεις αλάτων σε επιφάνεια
σκυροδέµατος στο καµπαναριό του Αγ. Ιωάννη στη Σύµη (Εικόνα 3) από τη δράση του θαλάσσιου
αερολύµατος [5].

Εικόνα 1: Κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Εικόνα 2: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία
εξανθήσεων
αλάτων
σε
επιφάνεια
σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον

Εικόνα 3: Αγ. Ιωάννης στη Σύµη, Καµπαναριό

Εικόνα 4: Μεγέθυνση x25, δηµιουργία
εξανθήσεων
αλάτων
σε
επιφάνεια
σκυροδέµατος σε θαλάσσιο περιβάλλον

Πέρα από την παρατήρηση των προϊόντων φθοράς ιδιαίτερα σηµαντικός είναι και ο προσδιορισµός
του βάθους φθοράς. Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης µπορούν να εξεταστεί το
βάθος φθοράς των υλικών. Στην Εικόνα 5 φαίνεται η επιφάνεια εφαρµογής συστήµατος υπερήχων
στις Μεσαιωνικές Οχυρώσεις της Ρόδου για τον υπολογισµό του βάθους φθοράς της τοιχοποιίας
από τη δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην Εικόνα 6 φαίνονται ο υπολογισµός της
ταχύτητας υπερήχων και πώς αυτές οι µεταβολές αντιστοιχούν σε διαφορετικό βάθος φθοράς [6].
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Εικόνα 5: Τοιχοποιία

Εικόνα 6: Μέτρηση της ταχύτητας των υπερήχων και υπολογισµός
του βάθους φθοράς

3.2. Μηχανικές Ιδιότητες
Η τεχνική των υπερήχων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των ελαστικών
σταθερών των υλικών, παράµετροι ιδιαίτερα σηµαντικοί κατά τη µελέτης της σεισµικής
συµπεριφοράς των κατασκευών. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί φαίνονται τα αποτελέσµατα της
ταχύτητας διάδοσης των διαµήκων και εγκαρσίων κυµάτων καθώς και των ελαστικών σταθερών
(δυναµικό µέτρο ελαστικότητας (Ed), λόγος Poisson (νd) και µέτρο διάτµησης Gd) για τέσσερα
είδη λίθων: µάρµαρο ∆ιονύσου (MD), πωρόλιθο Ρεθύµνου (SR), πωρόλιθο Κύπρου (SC) και
πωρόλιθο Ρόδου (SRh). Για τον προσδιορισµό της ταχύτητας διάδοσης των υπερήχων διαµέσου
των υλικών χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Pundit-CNS Electronics µε 2 ακροδέκτες (ποµπό-δέκτη)
συχνότητας 54 KHz.
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα ταχύτητα διαµήκων (Cl), εγκαρσίων (Ct) υπερηχητικών κυµάτων,
δυναµικού µέτρου ελαστικότητας (Εd), λόγου Poisson (νd) και µέτρο διάτµησης (Gd).
Λίθοι

Cl
Ct
Ed
νd
Gd
m/s
m/s
GPa
GPa
MD
6684
3505
86.9
0.310
33.1
SR
3651
2007
21.6
0.283
8.43
SC
2832
1576
12.6
0.276
4.94
SRh
2787
1547
10.5
0.278
4.12
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν µε τη χρήση των υπερήχων συγκρίθηκαν µε αυτά των µηχανικών
δοκιµών και επιβεβαιώθηκαν [7]. Κατά συνέπεια η χρήση του συστήµατος της υπερηχόσκοπησης
σε κτίρια επί τόπου µπορεί να παρέχει πολύ χρήσιµες πληροφορίες για τις ελαστικές σταθερές των
υλικών.
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Σε επίπεδο τοιχοποιίας αναφέρεται το παράδειγµα εφαρµογής κρουσιµετρίας επιτόπου σε λίθους
και οπτοπλίνθους στις πτέρυγες του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών συχνότητα%
του δείκτη αναπήδησης (Γεωργουσόπουλο, Γ & Χρονόπουλο, Μ. 2004) [8].
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Σχήµα 1: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη Σχήµα 2: Κατανοµή συχνοτήτων δείκτη
αναπήδησης κρουσιµέτρων σε λίθους
αναπήδησης κρουσιµέτρων σε οπτόπλινθους
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1 η µέση και συχνότερη τιµή του δείκτη αναπήδησης για τους µεν λίθους
είναι ίση µε RΛ≈40, ενώ για τους οπτοπλίνθους είναι RΟ≈30 (Σχήµα 2). Οι τιµές αυτές µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας µε χρήση ηµιεµπειρικών τύπων που έχουν αναπτυχθεί για παραδοσιακές τοιχοποιίες [9].
3.3 Αποτίµηση της συµπεριφοράς µιας τοιχοποιίας σε φαινόµενα µεταφοράς µάζας/ θερµότητας
Η υγρασία αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες φθοράς των δοµικών υλικών. Η
δυνατότητα ανίχνευσής, αλλά και κατανοµής της υγρασίας επί τόπου µπορεί να γίνει µε τη χρήση
της θερµογραφίας υπερύθρου. Αναφέρεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα από τις Μεσαιωνικές
οχυρώσεις της Ρόδου, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί ασύµβατοι λίθοι αποκατάστασης όσον αφορά τα
φυσικοµηχανικά χαρακτηριστικά τους µε το αυθεντικό δοµικό υλικό της τοιχοποιίας.
Παρατηρώντας το θερµογράφηµα (Εικόνα 8) σε ένα τµήµα των µεσαιωνικών οχυρώσεων (Εικόνα
7) διακρίνονται τόσο τα διαφορετικά υλικά της τοιχοποιίας, λόγω του διαφορετικού συντελεστή
εκποµπής τους, όσο και ο διαφορετικό τρόπος που άγουν την υγρασία σε αυτήν. Στο αριστερό
κοµµάτι της Εικόνας 7 φαίνεται η αυθεντική τοιχοποιία που αντιστοιχεί στο θερµογράφηµα σε
περιοχές µε χαµηλότερη θερµοκρασία, ενώ στο δεξί η αποκατάσταση µε περισσότερο συµπαγείς
λίθους καθώς και µε τσιµεντοκονιάµατα που µεταβάλλουν το ισοζύγιο µεταφοράς υγρασίας και
θερµότητας στην τοιχοποιία απεικονίζονται µε υψηλότερες θερµοκρασίες [10].
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Εικόνα 7: Τµήµα των µεσαιωνικών
οχυρώσεων της Ρόδου

Εικόνα 8: Θερµογράφηµα της τοιχοποιίας
της Εικόνας 7

Η ίδια µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για τον έλεγχο διαφυγών θερµότητας από τις
τοιχοποιίες και να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια.
3.4 Αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης
Οι µη καταστρεπτικές που χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποτίµηση επεµβάσεων συντήρησης
είναι η µικροσκοπία οπτικών ινών, η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, η θερµογραφία υπερύθρου, η
µέτρηση της ταχύτητας διάδοσης υπερήχων.
Στη συνέχεια αναφέρεται µία εφαρµογή ενός λογισµικού ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων για την
αποτίµηση επέµβασης καθαρισµού. Το υπό εξέταση κτίριο είναι στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας
της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας. Στην Εικόνα 9 φαίνεται η πιλοτική επέµβαση καθαρισµού µε
µικρο-αµµοβολή σωµατιδίων Al2O3 διαµέτρου 150µm, πίεσης έως 2atm και ακροφυσίου 1mm σε
λίθινη επένδυση (Λίθος Καπανδρίτι). Στην Εικόνα 10 φαίνεται η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας σε
περιοχές που έχουν εφαρµοστεί διαφορετικές µέθοδοι καθαρισµού. Στο αριστερό κοµµάτι έχει
εφαρµοστεί µικροαµµοβολή, ενώ στο δεξί επίθεµα (ΝΗ)4CO3 15%. Στην Εικόνα 10 φαίνεται ότι η
εφαρµογή του επιθέµατος στη δεξιά πλευρά της εικόνας µετά την επεξεργασία έδωσε καλύτερα
αποτελέσµατα [11].

Εικόνα 9: Πιλοτική επέµβαση καθαρισµού Εικόνα
10:
Ψηφιακή
επεξεργασία
στην Τράπεζα της Ελλάδος στο κέντρο της περιοχών µε διαφορετικές πιλοτικές
Αθήνας
επεµβάσεις καθαρισµού
Heleco ’05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005

7

3.5. Έλεγχος ποιότητας κατασκευών από σκυρόδεµα/ ασφαλτοτάπητων
Η συντήρηση και η ανακαίνιση δοµών από σκυρόδεµα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία
για την αειφορικότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για δεδοµένα που
αφορούν στο χρόνο ζωής των κατασκευών από σκυρόδεµα και η γνώση της κατάστασης του
σκυροδέµατος αποτελεί µία χρήσιµη παράµετρο για τη σχεδιασµό, τη λειτουργία και τη συντήρηση
των δοµών αυτών.
Το συγκρότηµα του υδροθεραπευτηρίου της Καλλιθέας της Ρόδου είναι ένα χαρακτηριστικό
παράδειγµα µιας κατασκευής από σκυρόδεµα του 1ου µισού του 20ου αιώνα. Το κτίριο
κατασκευάστηκε το 1927 µε οπλισµένο σκυρόδεµα από τον ιταλό αρχιτέκτονα P. Lombardi. Το
σκυρόδεµα της εποχής ήταν περισσότερο χονδρόκοκκο και δεν περιείχε υψηλά ποσοστά C3S όπως
το σύγχρονο σκυρόδεµα. Για τη µελέτη της κατάστασης συντήρησής του εφαρµόστηκαν µη
καταστρεπτικές, αλλά και καταστρεπτικές τεχνικές, έτσι ώστε από τη µία να κατανοηθεί η δράση
των περιβαλλοντικών παραγόντων φθοράς στο σκυρόδεµα, από την άλλη να συλλεχθούν στοιχεία
σχετικά µε την ανθεκτικότητα των σκυροδεµάτων σε ένα επιθετικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό
της λεκάνης της Μεσογείου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε για δύο κτίρια του συγκροτήµατος της
ροτόντας και του τρούλου (Εικόνα 11, 12). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε το γεγονός, ότι τη
στιγµή που έγιναν οι µετρήσεις (Σεπτέµβριος του 2001) δεν είχαν γίνει καµία επέµβαση στο κτίριο
της Ροτόντας, ενώ το κτίριο του τρούλου είχε µόλις ολοκληρωθεί η επέµβαση µε gunite.

Εικόνα 11: To κτίριο της Ροτόντας

Εικόνα 12: To κτίριο του τρούλου

Στην Εικόνα 13 µε τη βοήθεια της µικροσκοπίας οπτικών ινών φαίνεται η απώλεια συνδετικής ύλης
και αδρανών, η δηµιουργία κενών και απόθεση αλάτων στο σκυρόδεµα, ενώ στην Εικόνα 14
φαίνεται το µέγεθος των κενών του gunite, αλλά και η ύπαρξη εξανθήσεων αλάτων.
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Εικόνα 13: Επιφάνεια σκυροδέµατος x25 του Εικόνα 14: Επιφάνεια gunite x25 του
κτιρίου Ροτόντας
κτιρίου Τρούλου
Με τη χρήση του συστήµατος της υπερηχοσκόπησης υπολογίστηκε η ταχύτητα διάδοσης των
υπερήχων σε διάφορα σηµεία του κτιρίου της Ροτόντας. Οι ταχύτητες της διάδοσης των υπερήχων
κυµαίνονταν µεταξύ 2000-2500 m/sec, τιµές πολύ χαµηλές συγκρινόµενες µε τις τιµές των
σύγχρονων σκυροδεµάτων, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κενών, αλλά και ανοµοιογένειας
της δοµής του σκυροδέµατος που εξετάστηκε [5].
Μία άλλη εφαρµογή µε µεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον είναι ο έλεγχος ποιότητας οδοστρωµάτων
στον κρατικό αερολιµένα Αθηνών, στο Ελληνικό. Με τη συνδυαστική χρήση θερµογραφίας
υπερύθρου και συστήµατος γεωραντάρ επιχειρήθηκε η διάγνωση της κατάστασης και της φθοράς
του οδοστρώµατος. Η µεθοδολογία αυτή επιτρέπει τη σάρωση µεγάλων επιφανειών. Ο
θερµογραφικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε βάσει του προτύπου ASTM D4788-88.
Στο
θερµογράφηµα της Εικόνας 15 οι περιοχές µε υψηλότερες θερµοκρασίες αντιστοιχούν σε τµήµατα
του οδοστρώµατος που παρουσίαζαν φθορά, αποτελέσµατα που επιβεβαιώθηκαν µε την εφαρµογή
του συστήµατος του γεωραντάρ (Εικόνα 16 ) [12].

Εικόνα 15: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση Εικόνα 16: Φθαρµένη Άσφαλτος µε χρήση του
της υπέρυθρης θερµογραφίας
γεωραντάρ

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο µη καταστρεπτικός έλεγχος αποτελεί µία καινοτόµα µεθοδολογία που συµβάλλει στην αύξηση
της αειφορίας των υλικών και των κατασκευών, επιτρέποντας την εξέταση επί τόπου των
κατασκευών, µε διασφάλιση της ακεραιότητας της εξεταζόµενης δοµής τους, αλλά και την παροχή
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άµεσων αποτελεσµάτων. Η χρήση του συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας, στην
παρακολούθηση και στη διατήρηση των κατασκευών/ υποδοµών, αλλά και στον έλεγχο των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις κατασκευές.
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