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Εισαγωγή
Η μέθοδος της Δομικής Αποτίμησης (Structural Assessment) με εφαρμογή Συντελεστών Δομικής
Υποβάθμισης, είναι μια υβριδική διαδικασία μέσα από την οποία ο μηχανικός μπορεί να αποδώσει τη
δομική υποβάθμιση μιας κατασκευής σε ειδικές περιπτώσεις δομικών φθορών και βλαβών (όπως
αυτή της διάβρωσης των οπλισμών), οι οποίες δεν καλύπτονται από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα.
Ο Κανονισμός Επεμβάσεων προβλέπει τη διαδικασία υπολογισμού των μηχανικών ιδιοτήτων των
υλικών καθώς και τον υπολογισμό των αντιστάσεων R των διατομών. Το κανονιστικό πλαίσιο του
ΚΑΝ.ΕΠΕ καθώς και του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3, δεν περιλαμβάνει σχέσεις αποτίμησης της δομικής
υποβάθμισης των βλαμμένων στοιχείων σε φθορές όπως η διάβρωση των οπλισμών, απομίξεις και
κενά στο σκυρόδεμα, τοπικές κακοτεχνίες και χαμηλές αντοχές του σκυροδέματος τοπικά στα δομικά
στοιχεία (Διερευνηση της επιρροης κατασκευαστικων ατελειων στην αποκριση υποστυλωματων
ωπλισμενου σκυροδεματος υπο αξονικο φορτιο,Δ.Αχιλλοπούλου & Α. Καραμπίνης) . Προκύπτει η
ανάγκη ανάπτυξης μιας προσέγγισης μέσα από την οποία θα ποσοτικοποιηθεί η δομική υποβάθμιση
υφιστάμενων κατασκευών που παρουσιάζουν βλάβες δομικές και μη δομικές, ως ένας συντελεστής
(reff:συντελεστής δομικής υποβάθμισης), ο οποίος θα πολλαπλασιάζεται με την αντίστοιχη
υπολογιζόμενη αντοχή – αντίσταση R των δομικών στοιχείων χωρίς βλάβες. Η μεθοδολογία που
προτείνεται αποτελεί περαιτέρω ανάπτυξη της πρότασης Coronelli (2007) [1], σύμφωνα με την οποία
γίνεται η αξιολόγηση προκαθορισμένων βλαβών (Defect List) [2, 3] ως προς τη βαρύτητα, την
ένταση και τις επιπτώσεις της βλάβης στη κατασκευή. Υπολογίζεται ο συντελεστής δομικής
υποβάθμισης reff, εφαρμόζοντας απευθείας τα ευρήματα 11 συνολικά προκαθορισμένων
εργαστηριακών ή επιτόπου μετρήσεων για τη κατάταξη της βαρύτητας της βλάβης (Διάβρωση) σε μια
κλίμακα από το ένα μέχρι το τέσσερα (1-4, Πίνακας 5) [3]. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε
υφιστάμενο κτίριο της δεκαετίας του 1960. Τα αποτελέσματα της μεθόδου συγκρίνονται με
αντίστοιχες εξειδικευμένες αναλύσεις βλαμμένων δομικών στοιχείων.
Ιστορικό Κτιρίου
Το Υφιστάμενο Κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της Λάρισας. Αποτελείται από 4 ορόφους με υπόγειο
και ισόγειο, καθώς και μια αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου. Η κατασκευή του κτιρίου έγινε τη
περίοδο 1964 – 1969 με εγκεκριμένη άδεια το 1964 η οποία προέβλεπε μελλοντική προσθήκη
ορόφου. Η κατηγορία του σκυροδέματος βάσει μελέτης είναι Β160 και του χαλαρού οπλισμού StI.
Γεωμετρικά Δεδομένα Κτιρίου ( as built)
Η γεωμετρική αποτύπωση του σκελετού του κτιρίου έγινε με γεωδαιτικό σταθμό (Total Station) Leica
υψηλής ακρίβειας. Η αποτύπωση του κτιρίου έγινε εφόσον ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες
καθαίρεσης των υφιστάμενων τοιχοπληρώσεων, επιχρισμάτων και των επικαλύψεων των δαπέδων. Τα
γεωμετρικά δεδομένα αφορούν μόνο το σκελετό του κτιρίου (Διαστάσεις – Ίδια βάρη). Από τη
σύγκριση με τις διαθέσιμες τελικές κατόψεις προκύπτει ότι ο υφιστάμενος φορέας δεν παρουσιάζει
αποκλίσεις από την αρχική μελέτη ως προς τις διαστάσεις κυρίως των κατακόρυφων δομικών
στοιχείων καθώς και τη τοποθέτηση τους στη κάτοψη.
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Σχ. 1 Υφιστάμενος Φορέας

Οπτική Επιθεώρηση Κτιρίου και καταγραφή βλαβών
Η προκαταρκτική οπτική επιθεώρηση του κτιρίου διενεργήθηκε, εφόσον ολοκληρώθηκαν όλες οι
εργασίες καθαιρέσεων και υδροαμμοβολής των επιχρισμένων δομικών στοιχείων. Η οπτική
επιθεώρηση είχε ως σκοπό τον εντοπισμό υφιστάμενων δομικών και μη δομικών βλαβών, με στόχο τη
αξιολόγηση του κτιρίου σε προκαταρκτικό στάδιο και την επιλογή των κατάλληλων θέσεων για
διερευνητικούς ελέγχους με την εφαρμογή Μη Καταστροφικών Μεθόδων. Οι δομικές και μη δομικές
βλάβες κωδικοποιήθηκαν και αποδόθηκαν για κάθε εξεταζόμενο στοιχείο όπως παρουσιάζεται στο
παρακάτω πίνακα.
Πιν. 1 Κωδικοποίηση Βλαβών – Οπτική Επιθεώρηση και καταγραφή βλαβών για δομικό στοιχείο 4Κ12
Δομικό
Βλάβη
Παρατηρήσεις
Όροφος
Φωτογραφία
Στοιχείο
(ΚΩΔ.)
CORR(L):Διάβρωση οπλισμών
(χαμηλή).Ο χάλυβας έχει
αποπαθητικοποιηθεί λόγω
LC
ενανθράκωσης και βρίσκεται σε
HC
κατάσταση γενικής διάβρωσης
EXR
LC: Χαμηλή επικάλυψη σκυροδέματος
4
4K12
CORR(L)
(Απαιτούμενη – Υφιστάμενη >1.5cm.
CRB(M)
CRB: Βάθος ενανθράκωσης 15-18mm.
LS
HC: Κενά & απομίξεις σκυροδέματος
(έντονες)
EXR: Εκτεθειμένοι οπλισμοί.
LS: Σκυρόδεμα με χαμηλή αντοχή

Σύμφωνα με την οπτική επιθεώρηση ο φορέας παρουσιάζει σημαντικές βλάβες σε όλα τα δομικά
στοιχεία (Υποστυλώματα, Δοκούς και Πλάκες). Οι οπλισμοί είναι εκτεθειμένοι στα περισσότερα
δομικά στοιχεία ενώ σε όλα τα υπόλοιπα η επικάλυψη των οπλισμών είναι μηδαμινή. Παρατηρήθηκαν
αρκετές διατμητικές ρωγμές κυρίως στα περιμετρικά δοκάρια της όψης του κτιρίου στους ανώτερους
ορόφους (3ος και 4ος). Το βασικότερο πρόβλημα της κατασκευής εντοπίζεται στη κακή σκυροδέτηση
σε συνδυασμό με τη κακή σύνθεση σκυροδέματος και τη ποιότητα των αδρανών. Το πρόβλημα
δείχνει να είναι εντονότερο σε περιοχές κόμβων και όχι τόσο στα ανοίγματα των δοκών. Στο σχήμα 2
φαίνονται περιπτώσεις κακής σκυροδέτησης δοκών του 4ου ορόφου.
Περιοχές που παρουσιάζουν έντονα φαινόμενα απόμιξης , ελέγχθηκαν εκτενέστερα ειδικά στα σημεία
των κόμβων με έμμεσες μεθόδους όπως αυτή των υπερήχων, ως προς την έκταση του προβλήματος
και το βάθος της βλάβης. Ειδικότερα, διενεργήθηκε υπερηχητική τομογραφία σε κρίσιμα δομικά
στοιχεία στις περιοχές των κόμβων τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στη παράγραφο
των Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ) καθώς και αποκοπή μικροπυρήνων σκυροδέματος Ø50 mm
σε κόμβους και στηρίξεις.
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Οι οπλισμοί είναι σε κατάσταση ενεργής διάβρωσης και παρουσιάζουν ελαφρά ίχνη προϊόντων
διάβρωσης στην επιφάνειά τους . Ο ρυθμός διάβρωσης εκτιμήθηκε αρχικά στα 0.1-0.2μΑ/cm2 και οι
τελικές μετρήσεις που διενεργήθηκαν επιτόπου επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση. Όλα τα
αποτελέσματα των ελέγχων της διάβρωσης των οπλισμών παρουσιάζονται στη παράγραφο των
ΜΚΕ.

Σχ. 2 Ενδεικτική κατάσταση σε Δοκούς – Απόμιξη Σκυροδέματος & εκτεθειμένοι Οπλισμοί

Ανίχνευση Υφιστάμενων Οπλισμών (BS 1881 μέρος 204)
Η ανίχνευση των οπλισμών διεξήχθη με σκοπό την τεκμηρίωση των υφιστάμενων οπλισμών σε σχέση
με αυτά που ορίζει η εγκεκριμένη μελέτη, καθώς και το πάχος της επικάλυψης των στοιχείων.
Συγκεκριμένα, για την αποτύπωση των υφιστάμενων οπλισμών χρησιμοποιήθηκε ανιχνευτής
οπλισμών τύπου Profometer και MC Kolectric 8020. Τα συγκεκριμένα όργανα μπορούν να
προσδιορίσουν με ακρίβεια μέτρησης ± 2mm τη διάμετρο των οπλισμών. Προέκυψε ότι ο κάτω
οπλισμός των δοκών αγκυρώνεται μέσα στο κόμβο για τις δοκούς των εσωτερικών πλαισίων, όπως
συνηθιζόταν την εποχή εκείνη. Αντίθετα, στα περιμετρικά πλαίσια στα οποία γινόταν ο έλεγχος
περιμετρικών δοκών και τα οποία οπλίζονταν για πλαισιακή λειτουργία, ο κάτω οπλισμός
επεκτείνεται στο διπλανό άνοιγμα διπλασιάζοντας έτσι τον κάτω οπλισμό δοκού στις κρίσιμες ζώνες
εκατέρωθεν του κόμβου, όπως φαίνεται στην εικόνα. Όσον αφορά τις κεκαμμένες ράβδους, αυτές
επεκτείνονται πάντα στο διπλανό άνοιγμα σε μήκος που είναι επαρκές ώστε να συμμετέχουν στην
ανάληψη ροπής και στο διπλανό άνοιγμα. Για
την ανίχνευση των οπλισμών των πλακών και
των τοιχίων του κτηρίου, επιλέχθηκε
η
εκτεταμένη σάρωση των επιφανειών με ειδικό
γεωραντάρ τύπου Mala, ώστε να μπορέσει να
αποτυπωθεί τρισδιάστατα η υφιστάμενη θέση
και η διάμετρος των οπλισμών. Ειδικά στις
περιοχές των τοιχίων όπου η πρόσβαση ήταν
εφικτή μόνο εσωτερικά του κτηρίου, η
τρισδιάστατη τομογράφηση τους, αποκάλυψε
την ύπαρξη 2πλής εσχάρας οπλισμών. Ομοίως,
για τις πλάκες αποτυπώθηκαν στα σημεία
στηρίξεων ο σπαστός οπλισμός καθώς και ο
διαμήκης
ΑΝΩ οπλισμός των δοκών.
Παρακάτω
παρουσιάζονται
ενδεικτικές
φωτογραφίες από τη διενέργεια των
τρισδιάστατων διασκοπίσεων με γεωραντάρ.
Από τα ευρήματα προέκυψε ότι τα τοιχία είναι
Σχ. 3 Ανίχνευση Οπλισμών με Γεωραντάρ
διαθέτους περισσότερο οπλισμό σε σχέση με
τις απαιτήσεις της μελέτης ενώ οι επικαλύψεις του σκυροδέματος παρουσιάζουν αποκλίσεις με τη
μέση τιμή να κυμαίνεται στα 11mm.

Διενέργεια Μη Καταστροφικών και Ημι Καταστροφικών Ελέγχων
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Οι μηχανικές ιδιοτήτες των υλικών καθώς και οι πιθανές βλάβες στο φορέα, διερευνήθηκαν με
πρότυπους ΜΚΕ. Η εφαρμογή των ΜΚΕ βασίζεται στη συσχέτιση των μη καταστροφικών μετρήσεων
με τα αποτελέσματα των αντοχών της θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος από τις θέσεις βαθμονόμησης.
Ο Μηχανικός των ελέγχων βαθμονομεί τα όργανα των ελέγχων βάσει των τιμών των αντοχών του
υφιστάμενου σκυροδέματος, με στόχο να διορθώσει τα νομογραφήματα των οργάνων από αυτά των
αντοχών σε 28 ημέρες σε νέα βασιζόμενα στις υφιστάμενες αντοχές των πυρήνων. Τα νέα
νομογραφήματα προκύπτουν από την εξίσωση συσχέτισης των ΜΚΕ με τις αντοχές των πυρήνων,
ανηγμένες σε κυβικό δοκίμιο 150 Χ 150 mm. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την
ακριβέστερη εκτίμηση των αντοχών των δομικών στοιχείων του κτιρίου, περιορίζοντας των αριθμό
των πυρήνων στους ελάχιστους που ορίζει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ . Η βαθμονόμηση των μετρήσεων με ΜΚΕ
διενεργήθηκε για κάθε όροφο ξεχωριστά και όχι συνολικά για το κτίριο. Το συνολικό πλήθος των
πυρήνων που επιλέχθηκε ανά 2 ορόφους είναι 3 πυρήνες και 3 ξεχωριστά για το ισόγειο. Η θέση
λήψης του κάθε πυρήνα έγινε από συγκεκριμένη θέση στην οποία προηγήθηκαν μετρήσεις με ΜΚΕ,
με σκοπό την επιτόπου βαθμονόμηση των ΜΚΕ. Τα αποτελέσματα της λήψης και θραύσης των
πυρήνων παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
Πιν. 2 Αποτελέσματα θραύσης πυρήνων, Ε7

Εκτίμηση Υφιστάμενης Αντοχής του Σκυροδέματος με Κρουσιμέτρηση (ΕΝ12504-2)
Μία από τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού της αντοχής του υφιστάμενου σκυροδέματος είναι η
εφαρμογή της μέτρησης της επιφανειακής σκληρότητας του σκυροδέματος και η αναγωγή της σε
αντοχή, μέχρι και βάθους 3 εκατοστών. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η επιρροή των
αποτελεσμάτων από εξωγενείς παράγοντες, όπως η παρουσία υγρασίας, οπλισμών, ενανθράκωσης,
τραχύτητα της επιφάνειας, μέγεθος αδρανών κ.ο.κ. Ωστόσο, η εφαρμογή της μεθόδου με βάση το
πρότυπο μπορεί να οδηγήσει σε μια αξιόπιστη αξιολόγηση της αντοχής του σκυροδέματος. Στην
παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η συμβατική αντοχή του σκυροδέματος ανηγμένη σε κυβικό δοκίμιο 150
Χ 150 mm σύμφωνα με:
 το νομογράφημα του κατασκευαστή για αντοχή σε 28 ημέρες (Πρώτη εκτίμηση).
 την επιτόπου βαθμονόμηση της κρουσιμέτρησης, βάσει του προτύπου (2ο στάδιο,
βαθμονόμηση τιμών με τις αντοχές των πυρήνων.)

Σχ. 4 Εφαρμογή Κρουσιμετρησεων

Οι τιμές των κρουσιμετρήσεων, βαθμονομήθηκαν με τις αντοχές των πυρήνων (Εργαστήριο) , για
κάθε όροφο ξεχωριστά. Για την εκτίμηση της αντοχής κάθε ορόφου κατασκευάστηκαν νέες εξισώσεις
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βαθμονόμησης για την αντοχή του σκυροδέματος σε οριζόντια και κατακόρυφα δομικά στοιχεία ανά
όροφο. Παρατηρείται ότι για όλους τους ορόφους ο συντελεστής συσχέτισης R είναι μεγαλύτερος του
0,7, γεγονός που υποδεικνύει καλή συσχέτιση ανάμεσα στις αντοχές των πυρήνων και των
κρουσιμετρήσεων.

Σχ. 5 Εξισώσεις συσχέτισης αντοχής πυρήνα με κρουσιμετρήσεις για 4ο όροφο.

Εκτίμηση Υφιστάμενης Αντοχής του Σκυροδέματος με τη μέθοδο των Τασικών Κυμάτων
(Υπέρηχοι, ΕΝ12504-4)
Η μέθοδος των υπερήχων είναι μια έμμεση μη
καταστροφική μέθοδος με την οποία αποτιμάται
κατόπιν βαθμονόμησης η υφιστάμενη αντοχή
του σκυροδέματος (σχήμα 6). Ωστόσο, η
μέθοδος είναι ευρέως διαδεδομένη για την
αποτίμηση τυχόν ανωμαλιών στον ιστό του
σκυροδέματος καθώς δε και στην εκτίμηση του
μέτρου ελαστικότητας (Ε) των υλικών. Οι τιμές
των υπερήχων, βαθμονομήθηκαν με τις αντοχές
Σχ. 6 Μετρήσεις Υπερήχων
των πυρήνων (Εργαστήριο), για κάθε όροφο
ξεχωριστά. Για την εκτίμηση της αντοχής κάθε ορόφου κατασκευάστηκαν νέες εξισώσεις
βαθμονόμησης, με τις οποίες εκτιμάταιτα η αντοχή του σκυροδέματος σε οριζόντια και κατακόρυφα
δομικά στοιχεία ανά όροφο. Παρακάτω παρουσιάζονται για κάθε όροφο ξεχωριστά οι νέες εξισώσεις
(σχήμα 7).
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ο δεύτερος όροφος δίνει τη καλύτερη συσχέτιση , με ταχύτητες
υπερήχων >4 Km/s. Αντίθετα οι μετρήσεις στον 4ο όροφο και στο ισόγειο έδωσαν χαμηλότερες
ταχύτητες, γεγονός που οφείλεται στις απομίξεις του σκυροδέματος που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Εκτίμηση Υφιστάμενης Αντοχής του Σκυροδέματος ,Μέθοδος Bayes (Συνδυασμός).
Για τις ανάγκες της μελέτης, η μέση τιμή της αντοχής του σκυροδέματος fm σε όρους
παραμορφώσεων ( ΚΑΝ.ΕΠΕ), μπορεί να υπολογισθεί βάσει της εξίσωσης Bayes με συνδυασμό των
τιμών των 2 έμμεσων μεθόδων (πίνακας 3).
Πρόσθετοι Διερευνητικοί Έλεγχοι με Υπερηχητική Τομογραφία και λήψη Μικροπυρήνων
Σκυροδέματος
Για την επιβεβαίωση των μετρήσεων της διάδοσης υπερηχητικού κύματος, επιλέχθηκε η διαμπερής
δοκιμαστική αποκοπή μικροπυρήνα διαμέτρου 50mm (47 mm καθαρό), ώστε να εξεταστεί η
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εσωτερική δομή του σκυροδέματος στο κόμβο (σχήμα 8). Γενικότερα, στις περισσότερες θέσεις
ελέγχων των κόμβων, παρουσιάστηκαν αρκετά χαμηλές τιμές στη ταχύτητα διάδοσης του
υπερηχητικού κύματος (σχήμα 9). Βασική αιτία, όπως διαπιστώθηκε με από τη λήψη του πυρήνα,
ήταν η κακή σκυροδέτηση στα τμήματα αυτά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά κενά και απομίξεις
αδρανών στα πρώτα 4 – 5 εκατοστά βάθους των επιφανειών ελέγχου. Για την εκτίμηση της
υφιστάμενης αντοχής του σκυροδέματος στο εσωτερικό του πυρήνα, αποκόπηκε το ελαττωματικό
τμήμα (βάση και κορυφή του πυρήνα). Από τις νέες μετρήσεις προέκυψαν μεγαλύτερες ταχύτητες
διάδοσης. Όπως φαίνεται στο σχήμα 8, ο πυρήνας παρουσιάζει καλή εικόνα χωρίς κενά ή φωλιές
εσωτερικά του.

Σχ. 7 Εξισώσεις συσχέτισης αντοχής πυρήνα με υπερήχους για 4ο όροφο
Πιν. 3 Αποτελέσματα Αντοχών
Rebound Hammer
Test

Ultrasonic Pulse
Velocity Test

Όροφοι

Μέση
Τιμή (Fm)
MPa

Τυπική
Απόκλιση
(S)
MPa

Μέση Τιμή
(Fm)
MPa

Τυπική
Απόκλιση
(S)
MPa

5ος
4ος
3ος
2ος
1ος
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟ

14.78
15.79
23.63
25.46
22.50
36.61
36.61

4.23
5.13
2.65
6.03
13.89
2.45
2.45

14.12
14.16
14.54
24.17
19.81
19.78
21.23

1.25
0.79
1.21
3.92
0.52
11.65
5.27

Συνδυασμός Έμμεσων Μεθόδων
Μέση Τιμή
από
συνδυασμό
των 2
μεθόδων
(Fmc)
MPa
14.63
15.57
20.78
24.95
22.40
22.70
26.11

Σχ. 8 Αποκοπή μικροπυρήνα σε κόμβους

Τυπική
Απόκλιση από
συνδυασμό
των 2 μεθόδων
(S)
MPa

Συντελεστής
Διακύμανσης
(VR)

2.86
3.40
4.85
4.92
8.89
12.32
8.71

0.20
0.22
0.23
0.20
0.40
0.54
0.33
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Σχ. 9 Υπερηχητική Τομογράφηση στον Πόδα του Υποστυλώματος

Μέτρηση της Αλκαλικότητας του Σκυροδέματος
Τα υπό εξέταση δοκίμια του σκυροδέματος ελήφθησαν από δομικά στοιχεία με επιχρίσματα στις
επιφάνειες, τα οποία καθαιρέθηκαν πριν τις μετρήσεις σε ολόκληρο το κτίριο με υδρο- αμμοβολή. Η
αλκαλικότητα εξετάστηκε με την εφαρμογή 2 δεικτών pH (σχήμα 10):
 Ψεκασμού πυρήνων σκυροδέματος και εσωτερικού της οπής με δείκτη φαινολοφθαλεϊνης.
Προκύπτει μεσαίο μέτωπο ενανθρακωμένου σκυροδέματος.
 Εφαρμογής Πολυχρωματικού Δείκτη pH που παρέχει ακριβή μέτρηση της αλκαλικότητας ανά
εκατοστό του βάθους.

Σχ. 10 Μετρήσεις της Αλκαλικότητας του σκυροδέματος (pH)

Σκληρομέτρηση Οπλισμών
Για την εκτίμηση της εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα, διενεργήθηκαν μετρήσεις με φορητό
σκληρόμετρο σε σημεία στα οποία έγινε αποκάλυψη των οπλισμών. Για την αύξηση της ακρίβειας
των μετρήσεων, επιλέχθηκαν χάλυβες διαμέτρου Ø14-Ø20, πάνω στους οποίους διενεργήθηκε η
σκληρομέτρηση κατά Vickers. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργήθηκαν
με σκληρόμετρο οπλισμών συνολικά στο κτίριο (σχήμα 11). Από τα ευρήματα ,η κατηγορία των
οπλισμών προκύπτει ως StI ή σύμφωνα με τις νέες κατηγορίες S220s.

Σχ.11 Σκληρομέτρηση Οπλισμών με σκληρόμετρο υπερήχων κατά Vickers No ( KTX 2008)
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Μετρήσεις Ημιδυναμικών και Ρυθμού Διάβρωσης.
Για την εκτίμηση της πιθανότητας της διάβρωσης των οπλισμών, διενεργήθηκαν μετρήσεις ημιδυναμικών με ηλεκτρόδιο αναφοράς Cu/CuSO4. Στα υπό εξέταση δομικά στοιχεία σχεδιάστηκε
κάνναβος με αποστάσεις ανά 10 εκατοστά (σχήμα 12). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή
contour με υπόδειξη των κρίσιμων σημείων στα οποία η πιθανότητα διάβρωσης είναι μεγάλη. Στις
ίδιες θέσεις διενεργήθηκαν μετρήσεις της αντίστασης του σκυροδέματος με τη μέθοδο Wenner 4
probe method, σύμφωνα με την οποία ο μετρητής της αντίστασης τοποθετείται στην επιφάνεια του
υπό εξέταση σκυροδέματος, εφόσον έχει προηγηθεί ελαφρά διαβροχή της επιφάνειας με απιονισμένο
νερό. Επιπλέον, διενεργήθηκαν μετρήσεις επιφανειακής υγρασίας και θερμοκρασίας (θερμοκάμερα
Flir & Υγρασιόμετρο Hygropin) καθώς οι ενδείξεις και των 2 μεθόδων είναι αναξιόπιστες σε
περιοχές με μεγάλο βάθος ενανθράκωσης, μεγάλη περιεκτικότητα υγρασίας και έντονες μεταβολές
της επιφανειακής θερμοκρασίας από σημείο σε σημείο. Εσωτερικά του κτιρίου όλα τα δομικά
στοιχεία παρουσιάζουν τα ίδια ποσοστά υγρασίας και θερμοκρασίας και συνεπώς η επιρροή στις
μετρήσεις είναι η ίδια για όλα τα υπό εξέταση δομικά στοιχεία (πίνακας 4).
Πιν. 4 Αποτελέσματας Ημι Δυναμικών – Αντίστασης και ρυθμού διάβρωσης
Δομικό
Στοιχείο
4Κ12
4Κ14
4Κ11
4Δ16
4Δ6
4Τ1
4Τ2
3Κ12
3Κ11
3Κ14
3Τ1
3Τ2

ΜέτρησηHalf
Cell
(mV)
-325
-321
-345
-285
-386
-340
-327
-320
-338
-334
-328
-350

Μέτρηση Αντίστασης
(KΩhm.cm)

Ρυθμός Διάβρωσης
μΑ/cm2

Επίπεδο
Βλάβης

56
48
65
72
74
45
50
55
58
81
38
36

0.285
0.112
0.051
0.324
0.012
0.108
0.180
0.015
0.010
0.360
0.200
0.170

2
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2

Η εκτίμηση του ρυθμού διάβρωσης δεδομένης
της μετρηθείσας διαμέτρου των οπλισμών στα
συγκεκριμένα σημεία, μετά από αποκοπή
τμήματος χάλυβα, προκύπτει ανάμεσα σε 0.10.2μΑ/cm2. Το κτίριο γενικά παρουσιάζει
χαμηλό ρυθμό διάβρωσης σε όλους τους
ορόφους (πίνακας 4), εκτός από συγκεκριμένα
τμήματα που είναι εκτεθειμένα σε υγρούςξηρούς κύκλους (wet-dry), με ρυθμούς
διάβρωσης κατά την ημερομηνία των μετρήσεων
στα 0.36μΑ/cm2.
Σχ.12 Μετρήσεις Ημιδυναμικών (Half cell)

Συντελεστής Δομικής Υποβάθμισης (reff)
Η μέθοδος της Δομικής Αποτίμησης (Structural Assessment) με εφαρμογή Συντελεστών Δομικής
Υποβάθμισης, είναι μια υβριδική διαδικασία μέσα από την οποία ο μηχανικός μπορεί να αποδώσει τη
δομική υποβάθμιση μιας κατασκευής σε ειδικές περιπτώσεις δομικών φθορών και βλαβών (όπως αυτή
της διάβρωσης των οπλισμών), οι οποίες δεν καλύπτονται από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα. Η
μεθοδολογία βασίζεται στην πρόταση Coronelli (2007) [1], σύμφωνα με την οποία γίνεται η
αξιολόγηση προκαθορισμένων βλαβών (Defect List) [2, 3] ως προς τη βαρύτητα, την ένταση και τις
επιπτώσεις της βλάβης στη κατασκευή. Στην προτεινόμενη μέθοδο υπολογισμού του συντελεστή
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δομικής υποβάθμισης reff, εφαρμόζονται απευθείας τα ευρήματα προκαθορισμένων εργαστηριακών ή
επιτόπου μετρήσεων για την κατάταξη της βαρύτητάς της βλάβης( Διάβρωση) σε μια κλίμακα από το
ένα μέχρι το τέσσερα (1-4, Πίνακας 5) [3]. Οι μετρήσεις που περιλαμβάνει η μέθοδος της
αξιολόγησης αφορούν τη μέτρηση του βάθους της ενανθρακωμένης ζώνης, το βάθος προσβολής των
χλωριόντων, τη περιεκτικότητα των χλωριόντων συνολικά στην επικάλυψη του σκυροδέματος (%κ.β
σκυροδέματος), το εύρος των ρωγμών στην επιφάνεια του σκυροδέματος [3],την αντίσταση του
σκυροδέματος (KOhmcm), μετρήσεις ημι-δυναμικών (mV) με ημιστοιχείο (half cell) χαλκού/θειικού
χαλκού (Cu/CuSO4), τοπικές μετρήσεις του ρυθμού διάβρωσης με γαλβανοστατικούς παλμούς
(μΑ/cm2), τη διάμετρο των οπλισμών (Ø mm) [4], το ποσοστό μείωσης της διαμέτρου των οπλισμών
λόγω διάβρωσης, την υγρασία του σκυροδέματος (% Μέση ετήσια υγρασία) και τέλος τη κατηγορία
του σκυροδέματος.
Πιν. 5 Βλάβες και Δείκτες Βαρύτητας
No

Βλάβη

Δ είκτης Βαρύτητας

Κω δικός
1

2

3

4

<c

=c

>c

1

Βάθος Ε ν αν θράκω σης

C RB

0

2

Βάθος προσβολής χλω ριόν τω ν

CL

0

<c

=c

>c

0.025<C LC <
0.03

C LC >0.04

3

% cl κ.β σκυροδέματος στην επικάλυψη

C LC

<0.025

0.025<C LC <
0.03

4

Ρ ηγ ματώ σεις

CR

καν έν α

<0.3mm

>0.3

5

Α ν τίσταση Σκυροδέματος (KΩcm)

R

>20

10< R<20

5<R<10

R<5

6

Μ έτρηση Ημιδυν αμικώ ν
(mV )(C u/C uS O 4)

HC

0-220

220-350

350-450

>450

7

Μ έτρηση Ρ υθμού Διάβρω σης (μΑ /cm2)

C O RR

<0.1

0.1-0.5

0.5-1

>1

8

Ø mm (Διάμετρος Ο πλισμώ ν )

D

>18mm

18mm-16mm

16mm-12mm

<12mm

9

% μείω σης διαμέτρου οπλισμώ ν

RD

0-2

2-5

5-10

>10

10

Υγ ρασία Σκυροδέματος (% )

MST

<2

2-4

4-6

>6

11

Κατηγ ορία Σκυροδέματος

CS

≥C 25/30

C 20/25

C 16/20

C 12/15

Αποτίναξη –
εκτεταμένη
ρηγμάτωση/ κενά απομίξεις

Οι παράγοντες επιρροής των μοντέλων φθοράς [3, 4] εμπεριέχονται στις παραπάνω μετρήσεις με
αποτέλεσμα να μπορεί να αξιολογηθεί με τη κατάλληλη βαρύτητα η κάθε μέτρηση και να μπορεί να
αποδοθεί ένας τελικός δείκτης βλάβης σε διάβρωση (Corrosion Damage Index,CDI) συνολικά για
κάθε δομικό στοιχείο. Ο τελικός δείκτης διάβρωσης CDI, είναι η μέση τιμή του συνόλου των δεικτών
βαρύτητας (DI) στο εξεταζόμενο στοιχείο και εκφράζει το βαθμό της βλάβης αλλά όχι την αιτία της.
𝐃𝐈 =

∑𝐧𝐢=𝟏 𝚫𝛆ί𝛋𝛕𝛆𝛓 𝚩𝛌ά𝛃𝛈𝛓
𝛂𝛒𝛊𝛉𝛍ό𝛓 𝛃𝛌𝛂𝛃ώ𝛎 (𝐧)

όπου n: ο αριθμός των βλαβών

(1)

Το αίτιο της βλάβης εξετάζεται στο μικρο-περιβάλλον του δομικού στοιχείου που εμφανίζει τις
φθορές και κατατάσσεται στην αντίστοιχη κατηγορία έκθεσης βάσει του ΕΝ206-1. Η κατάταξη αυτή
γίνεται με την εφαρμογή του αναθεωρημένου πίνακα έκθεσης ΕΝ206-1 στον οποίο δίνεται η
βαρύτητα (Environmental Impact, ΕΙ) της κατηγορίας έκθεσης για κάθε περίπτωση (Πίνακας 6).
Πιν. 6 Περιβαλλοντική επιβάρυνση βάσει κατηγορία έκθεσης κατά ΕΝ206-1
Έκθεση
Χ0
Χ1
ΧC2
XC3
XC4
XD1
XD2
Βαρύτητα
0
1
1
2
3
2
3
(EI)

XD3

XS1

4

2

XS2

XS3

3

4
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Ως Γενικός Δείκτης Βλάβης σε Διάβρωση (Corrosion Index CI), ορίζεται η μέση τιμή του
αθροίσματος του δείκτη CDI με τον δείκτη ΕΙ.
𝐂𝐈 =

𝐂𝐃𝐈+𝐄𝐈
𝟐

(2)

Βασική προϋπόθεση της μεθόδου, είναι να εφαρμοσθούν και οι 11 μετρήσεις που απαιτούνται για τη
δημιουργία του Δείκτη CDI, με εξαίρεση τη περίπτωση μέτρησης του ρυθμού διάβρωσης, η οποία
είναι ιδιαίτερα απαιτητική και κοστοβόρα. Για την ιδιαίτερη περίπτωση της μέτρησης του ρυθμού
διάβρωσης (Ιcorr), δημιουργήθηκε ο πίνακας 7 με τα όρια του ρυθμού διάβρωσης που μπορεί να
εμφανίζονται σε κάθε κατηγορία έκθεσης που ορίζει το ΕΝ206-1.
Ο Δείκτης Διάβρωσης (Corrosion Index CI) σε κάθε δομικό στοιχείο τοπικά ή γενικά, ορίζει το
επίπεδο της βλάβης όπως αυτό παρουσιάζεται στον Πίνακα 8 και το σχήμα 13. Ο συντελεστής αR,
ονομάζεται συντελεστής ευαισθησίας της FORM (First Order Reliability Analysis) [3, 5] ο οποίος
έχει μια τιμή για κάθε επίπεδο βλάβης. Η αντίσταση R, των δομικών στοιχείων υπολογίζεται σε
συνάρτηση με τις διαστάσεις της διατομής, την ποσότητα του υφιστάμενου οπλισμού και την αντοχή
σκυροδέματος και οπλισμού. Ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) [6], προβλέπει τη διαδικασία
υπολογισμού των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών καθώς και τον υπολογισμό των αντιστάσεων R
των διατομών, της δυσκαμψίας και της πλαστιμότητας μετακινήσεων.

0

C1
C2
C3
C4
D1
D2
D3
S1
S2
S3

Πιν. 7 Όρια ρυθμού διάβρωσης ανά κατηγορία έκθεσης βάσει ΕΝ206-1
Χαρακτηρισμός Κατηγορίας
Ιcorr (μΑ/cm2)
Κανένας κίνδυνος διάβρωσης
Ενανθράκωση
Μερικώς
Πλήρως
ενανθρακωμένα Ενανθρακωμένα
Ξηρό ή μονιμα υγρό
0.01
0.01
Υγρό, σπανίως ξηρό
0.1-0.5
0.2-0.5
Μέτρια Υγρασία
0.05-0.1
0.1-0.2
Κυκλική εναλλαγή ύγρανσης- ξήρανσης
0.01-0.2
0.2-0.5
Διάβρωση προκαλούμενη από χλωριόντα
Μέτρια Υγρασία
0.1-0.2
Υγρό,σπανίως ξηρό
0.1-0.5
Κυκλική εναλλαγή ύγρανσης - ξήρανσης
0.5-5
Έκθεση σε αερομεταφερόμενα άλατα
0.5-5
Μονίμως καλυμμένο με νερό
0.1-1.0
Περιοχές υποκείμενες σε παλίρροια ή διαβροχή από
1-10
κύματα ή ψεκασμό από θαλασσινό νερό.

Πίν. 8 Πίνακας επιπέδων βλάβης και συντελεστή
ευαισθησίας FORM αR

Σχ. 13 Επίπεδα βλάβης της υφιστάμενης
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κατασκευής-3ος και 4ος όροφος αντίστοιχα

Ωστόσο, το κανονιστικό πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ καθώς και του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3, είναι
περιορισμένο σε σχέση με τη δομική υποβάθμιση των βλαμμένων στοιχείων σε φθορές όπως η
διάβρωση των οπλισμών, απομίξεις και κενά στο σκυρόδεμα, τοπικές κακοτεχνίες και χαμηλές
αντοχές του σκυροδέματος τοπικά στα δομικά στοιχεία. Προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης μιας
διαδικασίας μέσα από την οποία μπορεί να προσδιοριστεί στοχαστικά η δομική υποβάθμιση ως ένας
συντελεστής (reff: συντελεστής υποβάθμισης) [6, 1] ο οποίος πολλαπλασιάζεται με την αντίστοιχη
υπολογιζόμενη αντοχή – αντίσταση R των δομικών στοιχείων χωρίς βλάβες. Θεωρώντας R την
αντίσταση των δομικών στοιχείων και S τις δράσεις, ο συντελεστής δομικής υποβάθμισης reff
προσδιορίζεται από την σχέση:
𝐫𝒆𝒇𝒇 = 𝚩𝐞−𝜶𝑹 𝛃 𝐕𝑹
(3)
Β: Μειωτικός συντελεστής (ΣΑΔ γεωμετρικών μεσαία – χαμηλή: Κάμψη =0.9, Διάτμηση =0.85, Συνδυασμός
=0.7) (AASHTO) ή Β =1 όταν ΣΑΔ γεωμετρικών δεδομένων υψηλή
aR: Συντελεστής ευαισθησίας FORM.
VR: Συντελεστής Διακύμανσης ( σ/μ).
β: Δείκτης Αξιοπιστίας , από Ευρωκώδικα EΝ1990 για κτιριακά (Σχεδιασμού) β=3.8. Για υφιστάμενα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μικρότερη τιμή.(Τιμή για χρονοεπάρκεια 50 ετών)

Επίπεδα βλαβών σε δομικά στοιχεία του φορέα
Το υπό εξέταση κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους και υπόγειο, είναι κατασκευασμένο το 1969 με
κάτοψη τυπικού ορόφου όπως φαίνεται στα Σχήματα 1 και 13. Τα επίπεδα βλαβών ανά δομικό
στοιχείο προκύπτουν σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω και ενδεικτικά
παρουσιάζονται με χρωματική διαβάθμιση ανά επίπεδο βλάβης (σχήμα 14), όπως αυτό ορίζεται από
το Πίνακα 8.

Σχ. 14 Επίπεδα βλάβης ανά δομικό στοιχείο

Ανάλυση του Φορέα και υπολογισμός υπεραντοχών γ &γ’
Από τη προκαταρκτική Ελαστική Δυναμική Ανάλυση (q=1), προκύπτει ότι ο φορέας παρουσιάζει
μικρές ανεπάρκειες και οι τρείς πρώτες ιδιομορφές παρουσιάζονται στο σχήμα 15. Στο σχήμα 16
παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα των εντατικών μεγεθών όπως αυτά προέκυψαν από την
επίλυση του φορέα με σενάριο Ελαστικής Δυναμικής Ανάλυσης και καθολικό δείκτη συμπεριφοράς
q= 1.3, με την §4.6.2 Πίνακας Σ4.4 (<1985 και ουσιώδεις βλάβες σε πρωτεύοντα στοιχεία)
ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αντίστοιχα, στο σχήμα17 παρουσιάζονται οι καμπύλες αντίστασης της κατασκευής για
ανελαστική στατική ανάλυση (υπερωθητική).
Υπολογισμός Συντελεστή Δομικής Υποβάθμισης (reff)
Για τον υπολογισμό του συντελεστή δομικής υποβάθμισης επιλέχθηκαν 3 κατακόρυφα δομικά
στοιχεία (5Κ11, 4Κ11 και 3Κ11). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα του δείκτη
δομικής υποβάθμισης, όπως αυτός προέκυψε για κάθε εξεταζόμενο δομικό στοιχείο λαμβάνοντας
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υπόψην τις επιθεωρημένες δομικές βλάβες καθώς και τον συντελεστή υποβάθμισης λόγω
γεωμετρικών αβεβαιοτήτων (Β).
Ιδιομορφές Ελαστικής Δυναμικής Ανάλυσης (q=1)

1η Τ = 0.948 s
2η Τ = 0.407 s
3η Τ = 0.274 s
Ιδιομορφές Ελαστικής Δυναμικής Ανάλυσης με καθολικό δείκτη συμπεριφοράς q (q=1.3)

1η Τ = 0.926 s

2η Τ = 0.401 s

3η Τ = 0.248 s

Σχ. 15 Ελαστική Δυναμική Ανάλυση (Scada Pro 16)
Περιβάλλουσα Εντάσεων Ελαστικής Δυναμικής Ανάλυσης με καθολικό δείκτη
συμπεριφοράς q (q=1.3)
K11
K12
K13

Σχ. 16 Αποτελέσματα εντατικών μεγεθών από Ελαστική Δυναμική
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Ανάλυση με q=1.3
Fx+0.3Fz

Fz+0.3Fx

Fx+0.3Fz

Fz+0.3Fx

-Fx+0.3Fz

-Fz+0.3Fx

-Fx+0.3Fz

-Fz+0.3Fx

Σχ. 17 Καμπύλες Αντίστασης Κατασκευής – Υπερωθητική Ανάλυση

Η τεκμηρίωση της μεθόδου βασίζεται στην υπολογιστική μέθοδο με τις πραγματικές μηχανικές
ιδιότητες των υλικών, όπως αυτές προέκυψαν από τους εργαστηριακούς και ΜΚΕ. Για απώλεια της
διατομής του χάλυβα λόγω διάβρωσης λήφθηκε υπόψην και απoμείωση του ορίου διαρροής του
χάλυβα, μέσα από την εμπειρική σχέση:
fcorr = (1-0.005 × A.M)× fy
(4)
Όπου:
fcorr: Όριο διαρροής διαβρωμένου χάλυβα,
fy: Όριο διαρροής αδιάβρωτου χάλυβα,
Α.Μ: Απώλεια Μάζας (% απoμείωσης διατομής)
Η ανάλυση για την τεκμηρίωση του συντελεστή δομικής υποβάθμισης έγινε στο λογισμικό Fagus 5
(σχήματα 18-20). Οι συντελεστές ασφαλείας των υλικών θεωρήθηκαν ίσοι με τη μονάδα (γc και γs
=1). Ο συντελεστής φέρουσας ικανότητας (γ), ορίζεται ως ο συντελεστής με τον οποίο πρέπει να
πολλαπλασιαστούν οι συνιστώσες της δεδομένης καταπόνησης για να φθάσει η διατομή στην οριακή
κατάσταση που έχει ορισθεί βάσει της πραγματικής αντίστασης R. Η ανίσωση ασφαλείας ορίζεται ως
γ×S≤ R και

R
S

=𝛾

(5) και reff (analysis) =

𝛾′
γ

(6)

4-Κ11 Διατομή χωρίς Βλάβες

4- Κ11 Διατομή με βλάβες

γ =5.96 (R/S)
5-Κ11 Διατομή χωρίς Βλάβες

γ’=4.73 (R’/S)
5- Κ11 Διατομή με βλάβες

γ =2.95 (R/S)
γ’=2.72 (R’/S)
Σχ. 18 Υπολογισμός Υποβάθμισης διατομής με βλάβες (Fagus 5)
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3-Κ11 Διατομή χωρίς Βλάβες

3- Κ11 Διατομή με βλάβες (Αποτίναξη Επικάλυψης )

γ =7.12 (R/S)
γ’=4.55 (R’/S)
Σχ. 19 Υπολογισμός Υποβάθμισης διατομής με έντονες βλάβες (Fagus 5) (Αποτίναξη Επικάλυψης , διάβρωση και 10% απώλεια διατομής).

Διάγραμμα ροπών – καμπυλότητας (Κεφαλή –
Πόδας) 4Κ-11
Διατομή χωρίς Βλάβες
Διατομή χωρίς Βλάβες

Διάγραμμα ροπών – δυσκαμψίας (Κεφαλή – Πόδας)
4Κ-11
Διατομή με βλάβες
Διατομή χωρίς Βλάβες
M-EI-Διάγραμμα: Δοκοί-Διατομή: 4-K11 REFF
N = -181.50 -200.33 kN
20000
EIy sec [kNm2]
16000
12000
8000
4000
= Θλιβόμενο όριο: -3.5 o/oo
= f = 0 N/mm
2

ct
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36
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56

-181.50

8
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= + y = 1.04 o/oo
= - y = -1.04 o/oo
4

60
64
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Σχ. 20 Διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων και δυσκαμψίας βλαμμένων στοιχείων (Fagus 5)
Πίν.9 Υπολογισμός reff και σύγκριση με αποτελέσματα ανάλυσης διατομής
Δείκτες

CDI
EI
CI
aR
B
β (50έτη)
VR(*)
Μέθοδος reff
Ανάλυση γ
(Χωρίς Βλάβες)
Ανάλυση γ’
(Με Βλάβες)
reff (ανάλυσης)
(γ’/γ)
Διαφορά

Δομικά Στοιχεία - Κ11 (1.35G+1.5Q)
Μέθοδος reff
5-Κ11
4-K11
3-K11
(4Ø16)
(4Ø16)
(4Ø18)
2.50
1.00
1.75
0.50
1.00
3.8
0.13
0.78

2.60
1.00
1.80
0.50
1.00
3.8
0.20
0.68

2.20
1.00
1.60
0.50
1.00
3.8
0.16
0.69

2.95

5.96

7.27

2.72

4.73

4.55

0.92

0.79

0.64

-0.14

-0.11

-0.05

3Κ11

(*) O υπολογισμός του VR βασίζεται στην μέθοδο Bayes για συνδυασμό 2 μεθόδων προσδιορισμού της αντιστάσεως της διατομής

Από το γράφημα συσχέτισης του Συντελεστή Διακύμανσης της αντοχής των υλικών και του
Συντελεστή της Δομικής Υποβάθμισης reff (σχήμα 21), παρατηρούμε ότι όσο μειώνεται το VR (CoV)
των υλικών τόσο πλησιάζει τη μονάδα ο μειωτικός συντελεστής reff. Ο συντελεστής διακύμανσης VR
μπορεί να μειωθεί στατιστικά εάν αυξηθεί ο αριθμός των δοκιμίων (n). Ως δοκίμια μπορούν να
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χαρακτηριστούν οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (κρουσιμέτρηση – υπέρηχος), με την προϋπόθεση ότι
τα σφάλματα μέτρησης παραμένουν στα όρια που θέτουν τα πρότυπα ελέγχων.

Σχ. 21 Επιρροή συντελεστή Διακύμανσης VR για το υποστύλωμα 4-Κ11 στον reff

Συμπεράσματα
Η συγκεκριμένη μέθοδος θα μπορούσε να απλοποιηθεί και να περιοριστεί σε συγκεκριμένες φθορές
και βλάβες με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις Ελληνικές Κατασκευές. Για το λόγο αυτό ο
προτεινόμενος πίνακας Coronelli αναπτύχθηκε περαιτέρω για περιπτώσεις Δομικών και Μη Δομικών
βλαβών. Με την προτεινόμενη διαδικασία αξιολόγησης της δομικής υποβάθμισης διαχωρίζονται
πλέον οι δομικές βλάβες από τις μη δομικές. Συγκεκριμένα, η εκτίμηση της δομικής υποβάθμισης
βασίζεται κυρίως στις δομικές βλάβες που καταγράφει ο μηχανικός, ενώ οι μη δομικές βλάβες
(διάβρωση οπλισμών) παρουσιάζονται ως δείκτες δομικής βλάβης οι οποίοι διαμορφώνουν τον τελικό
συντελεστή δομικής υποβάθμισης reff. Η μέθοδος reff αναμένεται να δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα
όσο ο συντελεστής διακύμανσης VR μειώνεται. Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι για
διακύμανση των αποτελεσμάτων των διερευνητικών ελέγχων μεγαλύτερη του 0.20 (ΚΑΝ.ΕΠΕ), η
μέθοδος γίνεται συντηρητική, εξαιτίας των αβεβαιοτήτων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό των
αντιστάσεων R. Η ευαισθησία της μεθόδου εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των μετρήσεων
που θα διενεργηθούν, καθώς και την ποιότητα των υφιστάμενων υλικών. Η δημιουργία του Πίνακα 5
για το προσδιορισμό του συντελεστή ευαισθησίας αR βασίστηκε στην αλληλεξάρτηση των
προδιαγραφόμενων βλαβών, έτσι ώστε οποιαδήποτε ακραία μέτρηση σε μια βλάβη να διορθώνεται
μέσα από το σύνολο των μετρήσεων και ο τελικός δείκτης διάβρωσης CI να αποδίδει με μεγαλύτερη
ακρίβεια την έκταση της βλάβης. Η δομική υποβάθμιση των στοιχείων (Κατακόρυφα) , λόγω
περιβαλλοντικών δράσεων υπολογίζεται μόνο για τις κατηγορίες δομικών βλαβών Α & Β του πίνακα
Π1 του Παραρτήματος 7Δ του ΚΑΝ.ΕΠΕ, πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή reff με τους
αντίστοιχους συντελεστές r του προαναφερθέντος πίνακα. Θεωρείται ότι για βαθμό βλάβης Γ έως Ε η
πρόσθετη υποβάθμιση εξαιτίας της διάβρωσης των οπλισμών δεν είναι σημαντική καθώς η έκταση
των δομικών βλαβών είναι μεγάλη. Σε αυτήν την περίπτωση η βαρύτητα της διάβρωσης μειώνεται
καθώς θεωρείται ότι οι επιπτώσεις της συμπεριλαμβάνονται ήδη στη δομική υποβάθμιση των
στοιχείων μέσω των προτεινόμενων συντελεστών του παραπάνω πίνακα.
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