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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη αποτίμησης της
εσωτερικής κατάστασης 26 υφιστάμενων θεμελίων ωπλισμένου σκυροδέματος
για την έδραση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Για τον προσδιορισμό της
διάταξης των οπλισμών, της θέσης τους και της μεταξύ τους απόστασης
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ραντάρ, ενώ για την εκτίμηση της διαμέτρου του
επιφανειακού οπλισμού η μέθοδος του μαγνητόμετρου. Για την εκτίμηση της
θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος, εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι της
κρουσιμέτρησης και της πυρηνοληψίας. Μέσω της πυρηνοληψίας
πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση των μη-καταστρεπτικών μεθόδων και
εξετάστηκε η επιρροή της ποιότητας του σκυροδέματος στην ακρίβεια των
αποτελεσμάτων τους. Χάρις στον συνδυασμό των πληροφοριών που προσέφερε η
κάθε μέθοδος ξεχωριστά, εξήχθησαν πλήρη και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα.
ABSTRACT: The purpose of the present study is the assessment of the internal
condition of 26 existing reinforced concrete foundations of photovoltaic systems.
In particular, the Ground Penetrating Radar (GPR) method was used to determine
the arrangement and the location of the reinforcement, as well as the distance
between the rebars. To estimate the diameter of the surface reinforcement the
magnetometer was used. The methods of coring and Schmidt Hammer Testing
were applied aiming at evaluating the concrete compressive strength. In addition,
the cores were utilized to detect the effect of concrete’s quality on the accuracy of
the results obtained using the non-destructive techniques, as well as for the
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calibration of those methods. The combination of the information acquired using
the different techniques, offered reliable and conclusive results.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση αφορά την διερεύνηση 26 υφιστάμενων θεμελίων από
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα για την έδραση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Ο
εξοπλισμός των φωτοβολταϊκών διακρίνεται σε δύο τύπους πλαισίων (πάνελ)
διαφορετικών διαστάσεων. Ως εκ τούτου, κάθε τύπος πλαισίου εδράζεται σε
θεμέλιο διαφορετικών διαστάσεων (Τύπος Α: 2,70m×2,70m×0,90m, Τύπος Β:
5,00m×5,00m×0,50m) και, συνακόλουθα, διαφορετικής όπλισης. Δεδομένου ότι
τα εξετασθέντα στοιχεία όφειλαν να βρίσκονται εν λειτουργία κατά την διάρκεια
αλλά και μετά το πέρας των εργασιών, εφαρμόστηκαν και συνδυάστηκαν μη ή
ελάχιστα καταστροφικές μέθοδοι διερεύνησης. Στο πλαίσιο της διερεύνησης
πραγματοποιήθηκε αποκάλυψη του οπλισμού θεμελίου τύπου Α, χάρις στην
οποία, σε συνδυασμό με την πυρηνοληψία, βαθμονομήθηκαν ή επιβεβαιώθηκαν
τα αποτελέσματα του ραντάρ. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος για κάθε τύπο θεμελίου.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η Μέθοδος του Ραντάρ
Η μέθοδος του ραντάρ είναι μη καταστρεπτική και βασίζεται στην εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικού παλμού υψηλής συχνότητας (100MHz-2600MHz). Το
σύστημα του ραντάρ αποτελείται από την κεντρική μονάδα και μία κεραία, η
οποία λειτουργεί ως πομπός και δέκτης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Όταν τα
εκπεμπόμενα κύματα συναντούν διεπιφάνεια δύο υλικών με διαφορετική
διηλεκτρική σταθερά, ένα μέρος τους ανακλάται και επιστρέφει πίσω στην
κεραία, τροφοδοτώντας το σύστημα με αυτή την πληροφορία, ενώ το
εναπομείναν μέρος του κύματος υφίσταται απόσβεση και συνεχίζει να διαδίδεται
σε μεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό του υπό μελέτη στοιχείου. Το επιστρέφον
σήμα περιέχει πληροφορίες σχετιζόμενες με τον χρόνο ανάκλασής του και με τη
γεωμετρία της διεπιφάνειας. Επομένως, μέσω του εντοπισμού διεπιφανειών
αποδίδεται η εις βάθος γεωμετρία του στοιχείου.
Στην απεικόνιση της αντανάκλασης, ο κατακόρυφος άξονας αντιστοιχεί στον
συνολικό χρόνο διαδρομής του παλμού, από την εκπομπή του από τον πομπό έως
την επιστροφή του στον δέκτη. Η ορθή μετατροπή από όρους χρόνου διάδοσης
του σήματος σε όρους απόστασης (βάθους) επιτυγχάνεται με την εισαγωγή
κατάλληλης τιμής της διηλεκτρικής σταθεράς και επιτρέπει την εξαγωγή
ποσοτικών συμπερασμάτων από την εφαρμογή της μεθόδου. Συνήθως η
βαθμονόμηση πραγματοποιείται σε στοιχεία στα οποία υπάρχει πρόσβαση σε δύο
απέναντι πλευρές (π.χ. υποστύλωμα). Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου δεν
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υπήρχε αυτή η δυνατότητα, για την βαθμονόμηση του οργάνου
χρησιμοποιήθηκαν οι πυρήνες καθώς και περιοχές των θεμελίων με γνωστό το
βάθος του εντοπιζόμενου οπλισμού. Τέθηκε η τιμή 6,25 της διηλεκτρικής
σταθεράς, η οποία αποτελεί την συνήθη τιμή για συμβατικό σκυρόδεμα
(GSSI, 2006). Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 265 διαδρομές με το
ραντάρ, σε επιλεγμένες οριζόντιες και κατακόρυφες παρειές των θεμελίων.
Η Μέθοδος του Μαγνητόμετρου
Η μέθοδος του μαγνητόμετρου είναι μη καταστρεπτική και βασίζεται στην
αλληλεπίδραση των ράβδων οπλισμού και ενός, χαμηλής συχνότητας,
ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Το όργανο εντοπίζει τον οπλισμό εντός του
σκυροδέματος και, δεδομένης είτε της επικάλυψης είτε της διαμέτρου της
ράβδου, εκτιμάται το έτερο, άγνωστο, μέγεθος. Για δεδομένη επικάλυψη, η
ένδειξη του οργάνου εξαρτάται από το εμβαδόν της διατομής της ράβδου και τις
μαγνητικές ιδιότητές της, καθώς επίσης και από την παρουσία σιδηρούχων
αδρανών στο σκυρόδεμα. Για δεδομένη ένταση σήματος, η εισαγωγή μικρής
τιμής διαμέτρου έχει ως αποτέλεσμα την εκτίμηση μικρότερης τιμής επικάλυψης,
και αντιστρόφως. Αν η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ράβδων είναι
μικρότερη από το διπλάσιο της επικάλυψής τους από την επιφάνεια, τότε δεν
είναι δυνατή η διάκρισή τους ως διαφορετικών μεταλλικών στόχων. Επίσης, σε
περίπτωση ύπαρξης δύο επάλληλων στρώσεων οπλισμού, η ισχύς του σήματος
της πρώτης δεν επιτρέπει τον εντοπισμό της δεύτερης. Για επικάλυψη μεγαλύτερη
των 6cm η ακρίβεια της εκτίμησης διαμέτρου μειώνεται σημαντικά (Hilti, 2013).
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100
διαδρομές με το μαγνητόμετρο, κατά το δυνατόν ίδιες με αυτές του ραντάρ, με
σκοπό τον προσδιορισμό της διαμέτρου του επιφανειακού οπλισμού, με δυνατή
απόκλιση μίας διαμέτρου, και την διασταύρωση των αποτελεσμάτων των δύο
μεθόδων.
Η Μέθοδος της Κρουσιμέτρησης
Με την μη καταστροφική μέθοδο της κρουσιμέτρησης μετράται η επιφανειακή
σκληρότητα των υλικών. Η μεταλλική μάζα της σφύρας κρουσιμέτρησης
προσκρούει στην επιφάνεια του σκυροδέματος και βάσει του ύψους αναπήδησής
της εκτιμάται -έμμεσα- η αντοχή του σε θλίψη. Χρησιμοποιούνται διαγράμματα
βαθμονόμησης, τα οποία συνδέουν τον δείκτη αναπηδήσεως με την θλιπτική
αντοχή και το ειδικό βάρος του υλικού (Proceq, 2017, Τρέζος et al., 2001), στην
περίπτωση κατά την οποία δεν διατίθενται αποτελέσματα πυρηνοληψίας για την
ακριβέστερη βαθμονόμηση. Για την απόκτηση ασφαλών αποτελεσμάτων
απαιτούνται τουλάχιστον δέκα κρουσιμετρήσεις ανά θέση εφαρμογής.
Στα υπό μελέτη θεμέλια, πραγματοποιήθηκαν κρουσιμετρήσεις στο κατακόρυφο
επίπεδό τους, με οριζόντια κρούση της κεφαλής. Δεν έγιναν μετρήσεις στην
οριζόντια επιφάνεια των θεμελίων, εξαιτίας της τραχύτητάς της, η οποία θα
καθιστούσε τις ενδείξεις μη αξιόπιστες.

3

Μέθοδος του Πυρηνοληψίας
Για την πληρέστερη εκτίμηση της αντοχής σκυροδέματος, επιβάλλεται η λήψη
πυρήνων. Η ελάχιστα καταστροφική μέθοδος της πυρηνοληψίας συνίσταται στην
αποκοπή κυλινδρικού δοκιμίου, με δοκιμή του οποίου, πέραν του προσδιορισμού
της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος και της βαθμονόμησης του
κρουσιμέτρου, εξετάζονται επί πλέον: (α) γενικώς η ποιότητα του σκυροδέματος,
(β) η θέση και η διάμετρος των τυχόν τεμνόμενων οπλισμών (βαθμονόμηση
ραντάρ και μαγνητόμετρου), (γ) η ύπαρξη ρωγμών ή άλλων επιφανειακώς
αφανών αστοχιών στην μάζα του σκυροδέματος (Τρέζος et al., 2001).
Λήφθηκαν 24 κυλινδρικοί πυρήνες διαμέτρου 10cm με αδιατάρακτη κοπή,
παράλληλα στην διεύθυνση σκυροδέτησης, σε περιοχές που δεν επηρεάζουν την
στατική λειτουργία του θεμελίου. Πριν υποβληθούν σε θλίψη, τα δοκίμια
διαμορφώθηκαν κατάλληλα ώστε να αποκτήσουν προσεγγιστικά μοναδιαίο λόγο
ύψους προς διάμετρο, και λειάνθηκαν οι επίπεδες επιφάνειες τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ
Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής των τεσσάρων
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση της εσωτερικής κατάστασης
των στοιχείων σκυροδέματος (θεμελίων). Στο Σχήμα 1 έχουν σημειωθεί οι
διαδρομές των σαρώσεων και ο προσανατολισμός.

(α)
(β)
Σχήμα 1: Διαδρομές σαρώσεων θεμελίων (α) τύπου Α (σημειώνεται η θέση πυρηνοληψίας)
(β) τύπου B

Οι επιφάνειες στις οποίες ήταν δυνατή η πραγματοποίηση σαρώσεων ήταν οι
πλαϊνές και η άνω. Σαρώνοντας αρχικώς όλες τις περιμετρικές παρειές
(κατακόρυφα επίπεδα), κατέστη εμφανές ότι δεν είναι αναγκαία η
πραγματοποίηση παράλληλων διαδρομών (βόρεια και νότια όψη, ανατολική και
δυτική όψη), αλλά ότι επαρκεί η σάρωση δύο κάθετων πλευρών για την εξαγωγή
συμπερασμάτων. Επιλέχθηκαν, επομένως, για κάθε θεμέλιο οι κάθετες
κατακόρυφες παρειές στις οποίες η πρόσβαση ήταν ευχερέστερη και σαρώθηκε
και η αντίστοιχη άνω επιφάνεια (οριζόντιο επίπεδο).
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Τα θεμέλια αναμένεται να είναι οπλισμένα με σχάρα άνω και κάτω. Από τις
διαδρομές του οριζόντιου επιπέδου εντοπίζεται η άνω στρώση οπλισμών, οι
αντανακλάσεις των οποίων, ωστόσο, παρεμποδίζουν τον εντοπισμό αντικειμένων
που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος. Οι οπλισμοί της άνω και της κάτω σχάρας
αναμένεται να έχουν καμφθεί, για την εξασφάλιση της απαιτούμενης αγκύρωσης.
Επιλέχθηκε να πραγματοποιηθούν σαρώσεις στις κατακόρυφες παρειές: Η
διαδρομή που πραγματοποιείται κοντά στο οριζόντιο επίπεδο του θεμελίου, στο
ύψος που αναμένεται να έχουν καμφθεί οι άνω οπλισμοί, επιβεβαιώνει την
ύπαρξη αυτών των οπλισμών και των μεταξύ τους αποστάσεων. Η διαδρομή που
διενεργείται στο κάτω μέρος του θεμελίου αναμένεται να εντοπίσει τους κάτω
κεκαμμένους οπλισμούς, παρέχοντας πληροφορίες για την ύπαρξή τους και τις
μεταξύ τους αποστάσεις. Επομένως, πραγματοποιείται το ελάχιστο και
απαραίτητο πλήθος διαδρομών για τον εντοπισμό του οπλισμού στις δύο στάθμες.
Εκτίμηση Διαμέτρου, Θέσης και Διάταξης Οπλισμού:
Διερεύνηση Θεμελίου Τύπου Α:
Εξετάζοντας τις σαρώσεις στο οριζόντιο επίπεδο της δυτικής όψης,
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη οπλισμού άνω. Στο οριζόντιο επίπεδο της δυτικής όψης
(διαδρομή 1), οι παραβολικές αντανακλάσεις αντιστοιχούν σε κίνηση της κεραίας
κάθετα σε οπλισμούς (Σχήμα 2α), η μέγιστη απόσταση μεταξύ των οποίων είναι
25cm και η ελάχιστη 14cm, με τις περισσότερες αποστάσεις να κυμαίνονται
μεταξύ 16-18cm, ενώ η επικάλυψη βαίνει αυξανόμενη από 14cm έως 29cm στο
νοτιοδυτικό τμήμα του θεμελίου. Όπως είναι εμφανές, δεν χρησιμοποιήθηκαν
οπλισμοί εξασφάλισης επιθυμητών αποστάσεων μεταξύ άνω και κάτω σχάρας
οπλισμού. Εκατέρωθεν της θέσης πυρηνοληψίας (διαδρομή 2) εντοπίζονται
ράβδοι οπλισμού σε βάθος 23cm (Σχήμα 2β), στοιχείο που συνέβαλε στην
βαθμονόμηση του οργάνου. Δεν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες διαδρομές με το
μαγνητόμετρο, αφού λόγω του ορίου της διεισδυτικής ικανότητάς του (10cm) δεν
θα ήταν δυνατός ο εντοπισμός των ράβδων. Στην σάρωση του οριζόντιου
επιπέδου της βόρειας όψης (διαδρομή 5) εντοπίζεται οπλισμός άνω ανά
αποστάσεις 15-20cm περίπου (Σχήμα 2γ), με μέγιστη απόσταση τα 23cm και
ελάχιστη τα 14cm, με σχετικώς σταθερή επικάλυψη 12-16cm ενώ διακρίνεται η
αντανάκλαση μιας διαμήκους ράβδου σε βάθος 14cm. Παρατηρείται η ύπαρξη
οπλισμών κάτω από την διαμήκη ράβδο, προς τα άκρα.
Από την σάρωση στο άνω τμήμα του κατακόρυφου επιπέδου της δυτικής όψης
(διαδρομή 3) διακρίνεται διάμηκες σίδερο σε βάθος 15cm (Σχήμα 3α).
Διαφαίνονται ακόμα παραβολικές αντανακλάσεις κεκαμμένων οπλισμών, με ήπια
ένταση, παρά το μικρότερο βάθος εγκιβωτισμού τους. Η οριζόντια διαδρομή της
κεραίας έγινε σε ελαφρώς χαμηλότερο ύψος από την περιοχή όπου διατάσσονται
οι οπλισμοί που έχουν καμφθεί. Παρόλα ταύτα, χάρις στην κωνική διάδοση του
σήματος, οι στόχοι γίνονται ορατοί, αλλά με χαμηλότερη ένταση. Το
μαγνητόμετρο θεωρείται πως κινήθηκε ακριβώς πάνω από τους οπλισμούς
(Σχήμα 3γ) και εντοπίζει 13 ράβδους Φ10 με επικαλύψεις κυμαινόμενες μεταξύ
3-9cm. Από την σάρωση στο κάτω τμήμα (διαδρομή 4) εντοπίζονται δέκα ράβδοι
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που έχουν καμφθεί (Σχήμα 3β), οι αποστάσεις μεταξύ των οποίων δεν είναι
σταθερές, αλλά κατά μέσο όρο περί τα 20cm, με επικάλυψη μεταξύ 3-8cm.
Πρόκειται για τις ράβδους του κάτω οπλισμού, τις τοποθετημένες κατά τον άξονα
Ανατολή-Δύση. Στην σάρωση με το μαγνητόμετρο (Σχήμα 3δ) διακρίνονται οι
ίδιες ράβδοι, διαμέτρου Φ20, με επικάλυψη 3-7cm που αντιστοιχίζονται κατά
διάταξη και επικάλυψη με τις εικονιζόμενες στην σάρωση του ραντάρ.
Σημειώνεται ότι για την εκτίμηση της διαμέτρου χρησιμοποιείται η επικάλυψη
που βρίσκεται από το ραντάρ.
Εξετάζοντας την σάρωση στο άνω τμήμα του κατακόρυφου επιπέδου της βόρειας
όψης (διαδρομή 6), είναι ορατοί οι άνω οπλισμοί οι οποίοι έχουν καμφθεί και η
αντανάκλαση ενός διαμήκους οπλισμού σε βάθος 15cm (Σχήμα 3α). Οι
παραβολικές αντανακλάσεις διατάσσονται ανά αποστάσεις των 15cm περίπου. Η
σάρωση με το μαγνητόμετρο (Σχήμα 3γ) δίνει αποτελέσματα ύπαρξης οπλισμών
Φ10 σε σχετικώς σταθερές αποστάσεις, με επικαλύψεις 2-5cm, μετρήσεις που
συμφωνούν απολύτως με τα ευρήματα από την αντίστοιχη σάρωση ραντάρ. Στην
σάρωση του κάτω τμήματος (διαδρομή 7) εντοπίζονται οκτώ παραβολικές
αντανακλάσεις ράβδων που ανήκουν στον κάτω οπλισμό, τοποθετημένων κατά
τον άξονα Βορράς-Νότος (Σχήμα 3β). Οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν είναι
σταθερές (10-25cm) και η επικάλυψη είναι ίση με 3-4cm. Στην σάρωση με το
μαγνητόμετρο (Σχήμα 3δ) διακρίνονται οι ίδιες ράβδοι, διαμέτρου Φ20, ανά
αποστάσεις ίσες με αυτές βρέθηκαν με το ραντάρ.
Συμπερασματικά, το θεμέλιο είναι οπλισμένο άνω και κάτω με σχάρα, που
συνάγεται από το γεγονός ότι οι αντίστοιχες αντανακλάσεις είναι ορατές και από
τις δύο κάθετες διευθύνσεις που σαρώθηκαν. Συνθέτοντας τα αποτελέσματα των
μεθόδων, ο οπλισμός εκτιμάται: άνω #Φ10/~18, κάτω #Φ20/20, γεγονός που
τεκμηριώνεται από τα ευρήματα της πραγματοποιηθείσας αποκάλυψης στο εν
λόγω θεμέλιο, κατά την οποία βρέθηκε άνω σχάρα Φ10/17 και κάτω σχάρα
Φ20/20. Η αποκάλυψη των οπλισμών επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό της
διαμέτρου τους (Σχήμα 5).

(β)
(α)
(γ)
Σχήμα 2: Σαρώσεις ραντάρ στο οριζόντιο επίπεδο (α) Διαδρομή 1 (β) Διαδρομή 2,
διερχόμενη πάνω από την θέση πυρηνοληψίας (γ) Διαδρομή 5
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(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα 3: Σαρώσεις στο κατακόρυφο επίπεδο (α) Άνω διαδρομή ραντάρ 3 (β) Κάτω διαδρομή ραντάρ 4 (γ)
Αντίστοιχη άνω διαδρομή μαγνητόμετρου (δ) Αντίστοιχη κάτω διαδρομή μαγνητόμετρου

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα 4: Σαρώσεις στο κατακόρυφο επίπεδο (α) Άνω διαδρομή ραντάρ 6 (β) Αντίστοιχη άνω διαδρομή
μαγνητόμετρου (γ) Κάτω διαδρομή ραντάρ 7 (δ) Αντίστοιχη κάτω διαδρομή μαγνητόμετρου
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(β)

(α)

(γ)
Σχήμα 5: Σχέδια θεμελίου τύπου Α όπως προκύπτουν μετά από την διερεύνηση (α)
κάτοψη (β) τομή Α-Α’ (γ) τομή Β-Β’

Διερεύνηση Θεμελίου Τύπου Β
Ομοίως με προηγουμένως, σαρώνονται δύο κάθετες όψεις του θεμελίου.
Σαρώνοντας στο οριζόντιο επίπεδο της ανατολικής όψης (διαδρομή 1),
διαπιστώνεται η ύπαρξη οπλισμού άνω (Σχήμα 6α). Οι οπλισμοί διατάσσονται
ανά αποστάσεις 15-20cm περίπου, ενώ επιπροσθέτως είναι ορατοί τρεις ακόμα
οπλισμοί σε βάθος 40-42cm που εικάζεται ότι ανήκουν στην κάτω στρώση.
Μολονότι είναι ορατοί οι απομακρυσμένοι από την επιφάνεια στόχοι,
παρατηρείται μια υποβάθμιση στην ποιότητα της λαμβανόμενης εικόνας
(Hugenschmidt et al. 2010). Αντίστοιχες πληροφορίες για την άνω στρώση
οπλισμού λαμβάνουμε και από την σάρωση του οριζόντιου επιπέδου της δυτικής
όψης (διαδρομή 4), όπου η κεραία διέρχεται παράλληλα σε διαμήκη οπλισμό και
κάθετα σε εγκάρσιους οπλισμούς ανά αποστάσεις 15-20cm (Σχήμα 6β).
Εν συνεχεία, παρουσιάζονται οι σαρώσεις των κατακόρυφων παρειών. Στην
σάρωση της ανατολικής όψης, τόσο στην άνω (διαδρομή 2-Σχήμα 7α) όσο και
στην κάτω στάθμη (διαδρομή 3-Σχήμα 7β), εντοπίζονται οι οπλισμοί, οι οποίοι
έχουν καμφθεί στην άκρια, ανά αποστάσεις 15-20cm. Στις αντίστοιχες σαρώσεις
με το μαγνητόμετρο (Σχήμα 7γ, Σχήμα 7δ) διακρίνονται ράβδοι Φ10 με
επικαλύψεις 3,5-7cm σε διάταξη συνάδει με αυτή της εικόνας του ραντάρ.
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(α)
(β)
Σχήμα 6: Σαρώσεις ραντάρ στο οριζόντιο επίπεδο (α) Διαδρομή 1 (β) Διαδρομή 4

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα 7: Σαρώσεις στο κατακόρυφο επίπεδο (α) Άνω διαδρομή ραντάρ 2 (β) Κάτω
διαδρομή ραντάρ 3 (γ) Αντίστοιχη άνω διαδρομή μαγνητόμετρου (δ) Αντίστοιχη κάτω
διαδρομή μαγνητόμετρου

Στην σάρωση του άνω τμήματος της βόρειας όψης (διαδρομή 5) είναι ορατοί, με
ήπια αντανάκλαση, ορισμένοι εκ των άνω οπλισμών, οι οποίοι έχουν καμφθεί
(Σχήμα 8α). Πιο έντονα διακρίνεται όμως ένας διαμήκης οπλισμός σε βάθος
14cm (ομοίως με την περίπτωση στο Σχήμα 3α). Στην σάρωση της κάτω στάθμης
(διαδρομή 6) διακρίνονται οπλισμοί ανά αποστάσεις 15-20cm (Σχήμα 8β), όπως
ακριβώς στην ανατολική όψη. Εντοπίζεται επιπροσθέτως ισχυρής έντασης μη
παραβολική αντανάκλαση η οποία θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε σωλήνα ή
ομάδα καλωδίων, χωρίς αυτό να μπορεί να διευκρινιστεί με ασφάλεια στο
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πλαίσιο της παρούσας διερεύνησης. Στις αντίστοιχες διαδρομές με το
μαγνητόμετρο (Σχήμα 8γ, Σχήμα 8δ) εντοπίζονται οπλισμοί Φ10, σε θέσεις που
συμφωνούν με αυτές που βρέθηκαν από το ραντάρ.

(α)

(β)

(γ)
(δ)
Σχήμα 8: Σαρώσεις στο κατακόρυφο επίπεδο (α) Άνω διαδρομή ραντάρ 5 (β) Κάτω
διαδρομή ραντάρ 6 (γ) Αντίστοιχη άνω διαδρομή μαγνητόμετρου (δ) Αντίστοιχη κάτω
διαδρομή μαγνητόμετρου

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι το θεμέλιο είναι οπλισμένο άνω και κάτω με
σχάρα #Φ10/(15-20). Η εκτίμηση της διαμέτρου τεκμηριώνεται από τα ευρήματα
της πυρηνοληψίας, καθώς στον πυρήνα του εξεταζόμενου θεμελίου βρέθηκε
οπλισμός Φ10. Και σε αυτήν την περίπτωση η επικάλυψη της άνω σχάρας
οπλισμού παρουσιάζει διακύμανση, λαμβάνοντας τιμές από 12cm έως 20cm.

(β)
(α)

Σχήμα 9: Σχέδια θεμελίου τύπου Β όπως προκύπτουν μετά από την διερεύνηση: (α)
κάτοψη (β) τομή
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Επιρροή Ποιότητας Σκυροδέματος στα Αποτελέσματα Ραντάρ
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν θεμέλια με διαφορετική ποιότητα
σκυροδέματος, όπως αυτή διαπιστώθηκε επί τόπου από τις κρουσιμετρήσεις και
ακολούθως με την δοκιμή θλίψης των πυρήνων. Στις περιπτώσεις θεμελίων όπου
οι ενδείξεις του κρουσιμέτρου είχαν σημαντικά μικρότερες τιμές συγκριτικώς με
αυτές στα υπόλοιπα θεμέλια, παρατηρήθηκαν αισθητές διαφορές στην
δυνατότητα αποτίμησης της εσωτερικής κατάστασης (Σχήμα 10). Η εικόνα είναι
λιγότερο ευκρινής και η ένταση του συνόλου των αντανακλάσεων είναι
αποδυναμωμένη. Επί πλέον, όπως διαπιστώνεται από τις εικόνες του ραντάρ αλλά
και από την πυρηνοληψία, τα θεμέλια δεν διαθέτουν οπλισμό τοποθετημένο με
συστηματικό τρόπο τουλάχιστον έως το βάθος των 25cm.

(β)

(α)

Σχήμα 10: Σάρωση ραντάρ σε οριζόντιο επίπεδο θεμελίων διαφορετικής ποιότητας
σκυροδέματος (α) τύπος Α (β) τύπος Β

Εκτίμηση Θλιπτικής Αντοχής Σκυροδέματος
Η αξία της ποιοτικής μεθόδου της κρουσιμέτρησης έγκειται στο γεγονός ότι,
διαφοροποιήσεις στις τιμές αναπήδησης είναι ενδεικτικές των διαφορών στην
ποιότητα του σκυροδέματος. Χάρις στην αναγνώριση διαφορών, επιτυγχάνεται εν
γένει πιο στοχευμένη λήψη πυρήνων, η υποβολή των οποίων σε δοκιμή θλίψης
στο εργαστήριο επιτρέπει την αξιόπιστη εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του
σκυροδέματος. Τα αποτελέσματα των κρουσιμετρήσεων χρησιμοποιούνται για
αναγνώριση των χονδρικών διαφορών της ποιότητας. Από τα θεμέλια όπου
πραγματοποιήθηκε κρουσιμέτρηση, με 20 κρουσιμετρήσεις περιμετρικώς στις
κατακόρυφες παρειές, λήφθηκαν ακολούθως πυρήνες. Στην πλειοψηφία των
θεμελίων, ο μέσος όρος τιμών αναπήδησης Rm κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 30,3
και 31,4. Οι αντίστοιχοι μέσοι όροι τιμών αντοχών πυρήνων, όπως προκύπτει από
την δοκιμή θλίψης, κυμαίνονται μεταξύ 26-39MPa, δηλαδή για κοντινές τιμές Rm
παρατηρείται μεγάλη διασπορά των αποτελεσμάτων αντοχής. Σε περίπτωση
θεμελίου όπου προκύπτει αρκετά διαφοροποιημένο Rm, προσεγγιστικά ίσο με
24,5, η αντίστοιχη μέση αντοχή πυρήνων από το εν λόγω πάρκο ήταν περί τα
14MPa, δηλαδή εμφανώς μειωμένη.
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Σχήμα 11: Πυρήνας θεμελίου τύπου Α. Εντοπίστηκαν οι δύο στρώσεις οπλισμού Φ10
που συνθέτουν την άνω σχάρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με τον συνδυασμό τεσσάρων μη και ελάχιστα καταστροφικών μεθόδων κατέστη
εφικτή η αποτίμηση της εσωτερικής κατάστασης θεμελίων ωπλισμένου
σκυροδέματος με τρόπο ελάχιστα καταστροφικό. Οι μέθοδοι του ραντάρ και του
μαγνητόμετρου εφαρμόστηκαν συνδυαστικά για την εκτίμηση της διαμέτρου, της
διάταξης, της θέσης των οπλισμών και της μεταξύ τους απόστασης. Η μέθοδος
της πυρηνοληψίας αξιοποιήθηκε για την εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος
και η μέθοδος της κρουσιμέτρησης για μια εκτίμηση της ποιότητας του
σκυροδέματος. Συνάγεται ότι, ο συνδυασμός των χρησιμοποιούμενων μεθόδων
προσέφερε αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα καθώς και πλήρη εικόνα της
εσωτερικής κατάστασης των στοιχείων. Τα σημαντικότερα ευρήματα συνίστανται
στον προσδιορισμό του τρόπου όπλισης των θεμελίων με σχάρες οπλισμών σε
δύο στάθμες και στην επιρροή της ποιότητας σκυροδέματος στην δυνατότητα
άντλησης πληροφοριών.
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