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Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Φορέα Ανωδομής

Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ολόσωμη ή με διάκενα

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

(i) Τοπικά

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε μια παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή / και

1

• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) Στο σύνολο του ανοίγματος

Οφείλεται:
• σε μια γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
(σχήμα α)
ή/και
• σε ανεπαρκή αντοχή του φορέα σε διαμήκη κάμψη
(σχήμα β)

1
3

3Ε εάν υπάρχουν επιπρόσθετα οι
ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ I και VIII

Σχήμα α

Σχήμα β

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής
(κιγκλιδώματα, στηθαία) καθώς και με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1 και 1.4.1.

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης
Οφείλεται:
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και

• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων
ή/και

2-3

3 - 3Ε

3Ε

Έμμεση στήριξη

• σε διαφορικές παραμορφώσεις του σκυροδέματος
σε περιπτώσεις έμμεσης στήριξης (δικός Gerber)

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής
(κιγκλιδώματα, στηθαία), τις φθορές των βάθρων
και των εφεδράνων καθώς και με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.2.

3 - 3Ε

● εάν συνυπάρχει η ρηγμάτωση
ΤΥΠΟΥ IX
ή/και
● σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.1.3. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα κάτω κατά την εγκάρσια διεύθυνση (αφορά φορείς μεγάλου πλάτους)
(i) τοπικό

ΘΕΣΗ

1.1.3. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα κάτω κατά την εγκάρσια διεύθυνση (αφορά φορείς μεγάλου πλάτους)

Οφείλεται:
• σε μία παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή/και
• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) γενικευμένο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1

Οφείλεται:
• σε γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
ή/και
• σε ανεπαρκή αντοχή του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη

1-3

3 εάν συνυπάρχουν οι ρηγματώσεις
ΤΥΠΟΥ V

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.3.2.
1.1.4. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα πάνω κατά την εγκάρσια διεύθυνση στις θέσεις στήριξης

1.1.4. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα πάνω κατά την εγκάρσια διεύθυνση στις θέσεις στήριξης

Οφείλεται:
- σε θερμοκρασιακές επιδράσεις
ή/και
- σε κακή ρύθμιση των εφεδράνων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθος του
φορτίου:
• χωρίς μείωση του φορτίου των κεντρικών
εφεδράνων και χωρίς αλλοίωση των ακραίων
εφεδράνων
• χωρίς ή με μείωση του φορτίου των κεντρικών
εφεδράνων αλλά με αλλοίωση των ακραίων
εφεδράνων, τα οποία υπόκεινται σε μία πολύ
σημαντική πίεση
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον
έλεγχο των εφεδράνων και των βάθρων.

2

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.2.1. Ρωγμές στο κεντρικό τμήμα ενός ανοίγματος και σε μήκος της τάξεως των 2/3 του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ Ι)

1.2.1. Ρωγμές στο κεντρικό τμήμα ενός ανοίγματος και σε μήκος της τάξεως των 2/3 του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ Ι)

Oφείλονται στη διαμήκη κάμψη της πλάκας:
- Ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του οπλισμένου
σκυροδέματος εμφανίζονται ανά 30cm περίπου και το
εύρος τους είναι w<0,30mm
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

- Ως αποτέλεσμα φορτίων μεγαλύτερων των
κανονιστικών φορτίων σχεδιασμού του φορέα,
εμφανίζονται ανά 10cm περίπου και/ή το εύρος τους
είναι w>0,30mm
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3
3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τo
πρόβλημα Νο 1.1.1 και τις ρηγματώσεις Νο 1.4.1
και 1.4.2.
1.2.2. Μικρορηγματώσεις με εύρος ρωγμής w<0,10mm κατανεμημένες σε όλο το μήκος του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

1.2.2. Μικρορηγματώσεις με εύρος ρωγμής w<0,10mm κατανεμημένες σε όλο το μήκος του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

Oφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος κατά
την διαμήκη διεύθυνση, η οποία παρεμποδίζεται από
τους ξυλοτύπους
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή με απόθεση αλάτων
- στην απαρχή αλκαλοπυριτικής αντίδρασης

1
2
2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
φθορά Νο 1.8.1.
1.2.3. Ρωγμές στο σημείο αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ ΙIΙ)

1.2.3. Ρωγμές στο σημείο αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ ΙIΙ)

Εμφανίζονται στο σημείο αρμού διακοπής σκυροδέτησης. Oφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης, κατά την διαμήκη
διεύθυνση, των σκυροδεμάτων της 1ης φάσης και της
2ης φάσης σκυροδέτησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και να
φαίνονται ως μη ενεργές
• ρωγμές μη ενεργές, παρουσία υγρασίας ή/και με
απόθεση αλάτων
• ρωγμές ενεργές (εξελίσσονται)

1
2
3

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.3.1. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις) στο άκρο του φορέα, στη θέση του άξονα (ΤΥΠΟΥ ΙV)

1.3.1. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις) στο άκρο του φορέα, στη θέση του άξονα (ΤΥΠΟΥ ΙV)

Oφείλονται:
- Στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος που
παρεμποδίζεται από τους ξυλότυπους
ή /και
- στην υπέρβαση της αντοχής σε εγκάρσια κάμψη
(λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών)
ή/και
- στην υποχώρηση στηρίξεων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση
αλάτων
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm
• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2
3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.2. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις) στο μέσο (ως προς το πλάτος της διατομής) σε περίπτωση φορέα μεγάλου πλάτους (ΤΥΠΟΥ V)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3.2. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις) στο μέσο (ως προς το πλάτος της διατομής) σε περίπτωση φορέα μεγάλου πλάτους (ΤΥΠΟΥ V)

Oφείλονται:
- στην μη επαρκή αντοχή του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη
ή/και
- σε θερμικές επιδράσεις

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση
αλάτων
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm
• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2
3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.3.
1.3.3. Πολυπληθείς και κατανεμημένες σε όλο το πλάτος του φορέα ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VΙ)

1.3.3. Πολυπληθείς και κατανεμημένες σε όλο το πλάτος του φορέα ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VΙ)

Oφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, η οποία
παρεμποδίζεται από τον ξυλότυπο
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
Σε περίπτωση πλάκας με κενά:
• όταν οι ρωγμές ακολουθούν τα μέσα
δημιουργίας των κενών και παρατηρείται έντονη
παρουσία υγρασίας

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
φθορά Νο 1.8.1.
1.3.4. Ρωγμές σε όλο το πλάτος του φορέα με αφετηρία τη θέση αρμού διακοπής σκυροδέτησης, προς την ίδια μεριά του αρμού (ΤΥΠΟΥ VΙΙ)

1.3.4. Ρωγμές σε όλο το πλάτος του φορέα με αφετηρία τη θέση αρμού διακοπής σκυροδέτησης, προς την ίδια μεριά του αρμού (ΤΥΠΟΥ VΙΙ)

Oφείλονται:
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος 2ης φάσης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.4.1. Ρωγμές στο άνω πέλμα της πλάκας στη θέση μεσοβάθρου (ΤΥΠΟΥ VΙΙΙ)

1.4.1. Ρωγμές στο άνω πέλμα της πλάκας στη θέση μεσοβάθρου (ΤΥΠΟΥ VΙΙΙ)

Οφείλονται:
• στην διαμήκη κάμψη λόγω φορτίων
μεγαλύτερων των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα ή/και
• στην υποχώρηση γειτονικής στήριξης.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τo
πρόβλημα Νο 1.1.1 και τις ρηγματώσεις Νο 1.2.1.

3

3Ε εάν η ρηγμάτωση αναπτύχθηκε
πρόσφατα ή/και βρίσκεται σε εξέλιξη

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.4.2. Ρωγμές στην ακμή φορέα - βάθρου ή πλησίον του βάθρου, ίσως εκτεινόμενες στις πλευρές του φορέα (ΤΥΠΟΥ ΙX)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Οφείλονται:
ή
- σε υποχώρηση των ικριωμάτων πλησίον του
βάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

3
3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.2.
1.4.3. Διαμήκεις ρωγμές πλησίον των βάθρων (ΤΥΠΟΥ Χ)
(i) Εμφανίζονται τοπικά (1 έως 3 ρηγματώσεις)

1.4.3. Διαμήκεις ρωγμές πλησίον των βάθρων (ΤΥΠΟΥ Χ)

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια αντοχής του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

ή / και
- σε τοπική υποχώρηση του ικριώματος

(ii) Εμφανίζονται κατανεμημένες σε όλο το πλάτος του
φορέα.

1

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, η οποία
παρεμποδίζεται από τον ξυλότυπο
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΞΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΞΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.5.1. Ρωγμές κοντά στις στηρίξεις, συνηθέστερα πάνω από τα βάθρα

1.5.1. Ρωγμές κοντά στις στηρίξεις, συνηθέστερα πάνω από τα βάθρα

Oφείλονται:
- σε ανεπάρκεια αντοχής του φορέα στην σημειακή
επίδραση της αντίδρασης της στήριξης

1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.4.2. Ρωγμές στην ακμή φορέα - βάθρου ή πλησίον του βάθρου, ίσως εκτεινόμενες στις πλευρές του φορέα (ΤΥΠΟΥ ΙX)

- σε υποχώρηση του βάθρου

• χωρίς παρουσία υγρασίας

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.5.2. Ρωγμές κοντά στις οξείες γωνίες της πλάκας
Συναντώνται συχνά στην περιοχή των οξειών γωνιών
λοξών γέφυρών, με διεύθυνση περίπου κάθετη τόσο ως
προς την άξονα στήριξης όσο και ως προς το ελευθερο
άκρο της γέφυρας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.5.2. Ρωγμές κοντά στις οξείες γωνίες της πλάκας

Oφείλονται:
- στη μειωμένη καμπτική αντοχή των γωνιών της
πλάκας ανωδομής
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

1.5.3. Διαγώνιες ρωγμές
Συναντώνται στις λοξές με μεγάλο πλάτος γέφυρες, με
διεύθυνση περίπου κάθετη ως προς την άξονα στήριξης
της γέφυρας.

1.5.3. Διαγώνιες ρωγμές

Oφείλονται:
- στη μειωμένη εγκάρσια καμπτική αντοχή της
πλάκας ανωδομής (υποκείμενη π.χ. σε θερμικές
δράσεις)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

1.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
Πρόκειται περί εγκαρσίων ρηγματώσεων που
εμφανίζονται:
(α) κατανεμημένες σ' όλο το μήκος του ανοίγματος κατά
αραιές αποστάσεις, οι οποίες ξεκινούν από την "μασχάλη"
του προβόλου και αναπτύσσονται προς το ελεύθερο άκρο
του προβόλου
(β) παρουσιάζονται περισσότερο στο μέσο του ανοίγματος
και ξεκινούν από το ελεύθερο άκρο του προβόλου και
κατευθύνονται προς τον φορέα.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς καθώς και η παρουσία
υγρασίας, απόθεση αλάτων,
κηλίδων σκουριάς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

1.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Στην περίπτωση (α) οι ρηγματώσεις οφείλονται
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος.

Στην περίπτωση (β) οφείλονται
- στην κάμψη κατά την διαμήκη διεύθυνση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση
αλάτων ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οφείλεται:
- στις δυνάμεις διάσπασης που αναπτύσσονται στον
φορέα από την αντίδραση των εφεδράνων και
συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων οπλισμών

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• δεν επηρεάζει την επιφάνεια έδρασης του
εφεδράνου

2

• επηρεάζει την επιφάνεια έδρασης του εφεδράνου

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.8.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.8.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.8.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

1.8.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

1.8.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

1.8.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.8.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.8.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• με σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3

1.8.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.8.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

1.8.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών
Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται
στην επιφάνεια.

1.8.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Oφείλεται:
- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
μεμβράνης
ή/και
- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης
κυρίως στα σημεία συναρμογής των φύλλων της
μεμβράνης, στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων,
στις θέσεις των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.8.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.8.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της διάβρωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση της:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.8.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

1.8.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται
- στην διήθηση των ομβρίων υδάτων που απορρέουν
από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική παρειά του
φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

1.8.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και βαθμολογία του εξοπλισμού και
όχι την κατηγορία του φορέα.
Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
1.8.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.9. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.9.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος
Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.9.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.9.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

1.9.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)
• με σημαντική μείωση της διατομής των
οπλισμών σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

1
2
3

1.9.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.9.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.10. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.10. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Πλάκα προεντεταμένου σκυροδέματος ολόσωμη ή με διάκενα

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:

(i) Τοπικά

• σε μια παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή /και
• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) Στο σύνολο του ανοίγματος

1

Οφείλεται:
• σε μια γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
(σχήμα α)
ή/και
• σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης
(σχήμα β)

1
3

3Ε εάν υπάρχουν επιπρόσθετα οι
ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ Ι και XI

Σχήμα α

Σχήμα β

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της γέφυρας και τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1 και 1.5.2.
1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

Οφείλεται:
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και

• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων
ή/και

2-3

3 - 3Ε

3Ε εάν συνυπάρχει η ρηγμάτωση

Έμμεση στήριξη

• σε διαφορικές παραμορφώσεις του σκυροδέματος
σε περιπτώσεις έμμεσης στήριξης (δικός Gerber)

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής, τις φθορές
των βάθρων και των εφεδράνων καθώς και με τις
ρηγματώσεις Νο 1.5.2.

3 - 3Ε

ΤΥΠΟΥ XI
ή/και
σε περίπτωση συνεχούς υποχώρησης
των στηρίξεων

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.1.3. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα κάτω κατά την εγκάρσια διεύθυνση (αφορά φορείς μεγάλου πλάτους)
(i) τοπικό

ΘΕΣΗ

1.1.3. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα κάτω κατά την εγκάρσια διεύθυνση (αφορά φορείς μεγάλου πλάτους)

Οφείλεται:
• σε μία παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή/και
• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) γενικευμένο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1

Οφείλεται:
• σε γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
ή/και
• σε ανεπαρκή αντοχή του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη

1-3

3 εάν συνυπάρχουν οι ρηγματώσεις
τύπου V

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.3.2.
1.1.4. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα πάνω κατά την εγκάρσια διεύθυνση στις θέσεις στήριξης

1.1.4. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους προς τα πάνω κατά την εγκάρσια διεύθυνση στις θέσεις στήριξης

Oφείλεται:
- σε θερμοκρασιακές επιδράσεις
ή/και
- σε κακή ρύθμιση των εφεδράνων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθος του
φορτίου:
• χωρίς μείωση του φορτίου των κεντρικών
εφεδράνων και χωρίς αλλοίωση των ακραίων
εφεδράνων
• χωρίς ή με μείωση του φορτίου των κεντρικών
εφεδράνων αλλά με αλλοίωση των ακραίων
εφεδράνων, τα οποία υπόκεινται σε μία πολύ
σημαντική πίεση
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον
έλεγχο των εφεδράνων και των βάθρων

2

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.2.1. Ρωγμές στο κεντρικό τμήμα ενός ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ Ι)

1.2.1. Ρωγμές στο κεντρικό τμήμα ενός ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ Ι)

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Oφείλονται:
- σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια της
δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση
αλάτων

3
3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τo
πρόβλημα Νο 1.1.1.
1.2.2. Ρωγμές στο σημείο αρμού διακοπής σκυροδέτησης ή σε θέση συνδέσμων τενόντων προέντασης (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

1.2.2. Ρωγμές στο σημείο αρμού διακοπής σκυροδέτησης ή σε θέση συνδέσμων τενόντων προέντασης (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

Εμφανίζονται στο σημείο αρμού διακοπής σκυροδέτησης ή Oφείλονται:
σε θέση συνδέσμων τενόντων προέντασης
- στη συστολή ξήρανσης, κατά την διαμήκη
διεύθυνση, των σκυροδεμάτων της 1ης φάσης και της
2ης φάσης σκυροδέτησης
ή/και
- στην κακή λειτουργία της συνέχειας των καλωδίων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και να φαίνονται ως
μη ενεργές

1

• μη ενεργές, με παρουσία υγρασίας ή/και με
απόθεση αλάτων

2

• ενεργές (εξελίσσονται)

3

1.2.3. Μικρορηγματώσεις με εύρος ρωγμής w<0,10mm, κατανεμημένες σε όλο το μήκος του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ)

1.2.3. Μικρορηγματώσεις με εύρος ρωγμής w<0,10mm, κατανεμημένες σε όλο το μήκος του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ)

Oφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος κατά την
διαμήκη διεύθυνση, η οποία παρεμποδίζεται από
τους ξυλοτύπους και επιτείνεται από καθυστερημένη
εφαρμογή της προέντασης
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή με απόθεση
αλάτων
- στην απαρχή αλκαλοπυριτικής αντίδρασης

1
2
2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
φθορά Νο 1.9.2
1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

3.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.3.1. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις), στο άκρο του φορέα και στο μέσο (ως προς το πλάτος της διατομής) (ΤΥΠΟΥ ΙV)

Oφείλονται:
- στις αναπτυσσόμενες εφελκυστικές τάσεις λόγω
διανομής της δύναμης της προέντασης.
ή/και
- στην εγκάρσια κάμψη με μείωση της καταπόνησης
των κεντρικών εφεδράνων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,15 mm

1

• w > 0,15 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων
• w < 0,10 mm
• w > 0,10 mm

2
3

1.3.1. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις), στο άκρο του φορέα και στο μέσο (ως προς το πλάτος της διατομής) (ΤΥΠΟΥ ΙV)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.2. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις), στο μέσο του ανοίγματος σε περιπτώσεις φορέων μεγάλου πλάτους (ΤΥΠΟΥ V)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3.2. Ρωγμές μικρού πλήθους (1 έως 3 ρηγματώσεις), στο μέσο του ανοίγματος σε περιπτώσεις φορέων μεγάλου πλάτους (ΤΥΠΟΥ V)

Oφείλονται:
- στην μη επαρκή αντοχή του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη
ή/και
- σε θερμικές επιδράσεις

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,15 mm

1

• w > 0,15 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων
• w < 0,15 mm

2

• w > 0,15 mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.3.
1.3.3. Πολυπληθείς και κατανεμημένες σε όλο το πλάτος του φορέα ρωγμές, μικρού εύρους (w<0,10mm) (ΤΥΠΟΥ VΙ)

1.3.3. Πολυπληθείς και κατανεμημένες σε όλο το πλάτος του φορέα ρωγμές, μικρού εύρους (w<0,10mm) (ΤΥΠΟΥ VΙ)

Oφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, η
οποία παρεμποδίζεται από τον ξυλότυπο
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3

Σε περίπτωση πλάκας με κενά:
• όταν οι ρωγμές ακολουθούν τα μέσα
δημιουργίας των κενών και παρατηρείται έντονη
παρουσία υγρασίας

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
φθορά Νο 1.9.2.
1.3.4. Ρωγμές σε όλο το πλάτος του φορέα με αφετηρία τη θέση αρμού διακοπής σκυροδέτησης, προς την ίδια μεριά του αρμού (ΤΥΠΟΥ VΙΙ)

1.3.4. Ρωγμές σε όλο το πλάτος του φορέα με αφετηρία τη θέση αρμού διακοπής σκυροδέτησης, προς την ίδια μεριά του αρμού (ΤΥΠΟΥ VΙΙ)

Oφείλονται:
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος 2ης φάσης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΞΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΞΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.4.1. Ρωγμές στο άκρο της πλάκας στη θέση του ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ VΙΙΙ)

1.4.1. Ρωγμές στο άκρο της πλάκας στη θέση του ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ VΙΙΙ)

Oφείλονται:
- σε ανεπάρκεια του οπλισμού για την παραλαβή των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων λόγω
διανομής της δύναμης της προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,15mm

1

• w > 0,15mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων
• w < 0,15mm

2

• w > 0,15mm

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.2. Ρωγμές κοντά στις στηρίξεις, συνηθέστερα πάνω από τα βάθρα (ΤΥΠΟΥ ΙΧ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.4.2. Ρωγμές κοντά στις στηρίξεις, συνηθέστερα πάνω από τα βάθρα (ΤΥΠΟΥ ΙΧ)

Oφείλεται:
- σε ανεπάρκεια αντοχής του φορέα στην σημειακή
επίδραση της αντίδρασης της στήριξης

1

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.5.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις, πλησίον των βάθρων, εκτεινόμενες στις πλευρές του φορέα (ΤΥΠΟΥ Χ)

1.5.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις, πλησίον των βάθρων προς τις πλευρές του φορέα (ΤΥΠΟΥ Χ)

Οφείλονται:
- στην μη εξισορρόπηση της δύναμης προεντάσεως
από το ίδιο βάρος του φορέα κατά την αφαίρεση των
ικριωμάτων

3

1.5.2. Εγκάρσιες ρηγματώσεις, στην ακμή φορέα - βάθρου ή πλησίον του βάθρου, όσως εκτεινόμενες στις πλευρές του φορέα (ΤΥΠΟΥ ΧΙ)

1.5.2. Εγκάρσιες ρηγματώσεις, στην ακμή φορέα - βάθρου ή πλησίον του βάθρου, όσως εκτεινόμενες στις πλευρές του φορέα (ΤΥΠΟΥ ΧΙ)

Οφείλονται:
- σε υποχώρηση του βάθρου
ή
- σε υποχώρηση των ικριωμάτων πλησίον του
βάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

3
3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.2.
1.5.3. Διαμήκεις ρηγματώσεις, πλησίον των βάθρων (ΤΥΠΟΥ ΧΙΙ)
(i) Εμφανίζονται τοπικά (1 έως 3 ρηγματώσεις)

1.5.3. Διαμήκεις ρηγματώσεις, πλησίον των βάθρων (ΤΥΠΟΥ ΧΙΙ)

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια αντοχής του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη
• w < 0,20mm
• w > 0,20mm

1
2

ή/και
- σε τοπική υποχώρηση του ικριώματος

(ii) Εμφανίζονται κατανεμημένες σε όλο το πλάτος του
φορέα.

1

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, η οποία
παρεμποδίζεται από τον ξυλότυπο
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (εμφανίζονται στην κεντρική ζώνη ενός ανοίγματος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (εμφανίζονται στην κεντρική ζώνη ενός ανοίγματος)

Οφείλεται:
- στις δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω εκτροπής
των τενόντων προέντασης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• η φθορά είναι περιορισμένης έκτασης

2

• εκτεταμένη φθορά

3

1.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

1.7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ

Πρόκειται περί εγκαρσίων ρηγματώσεων που
Στην περίπτωση (α) οι ρηγματώσεις οφείλονται:
εμφανίζονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος.
(α) κατανεμημένες σ' όλο το μήκος του ανοίγματος κατά
αραιές αποστάσεις, οι οποίες ξεκινούν από την "μασχάλη"
του προβόλου και αναπτύσσονται προς το ελεύθερο άκρο
του προβόλου
(β) παρουσιάζονται περισσότερο στο μέσο του ανοίγματος Στην περίπτωση (β) οφείλονται:
και ξεκινούν από το ελεύθερο άκρο του προβόλου και
- στην κάμψη κατά την διαμήκη διεύθυνση:
κατευθύνονται προς τον φορέα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,20 mm

1

• w > 0,20 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση
αλάτων ή/και με κηλίδες σκουριάς
• w < 0,20mm

2

• w > 0,20 mm

3

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οφείλεται:
- στις αναπτυσσόμενες εφελκυστικές τάσεις στο
φορέα λόγω διανομής της αντίδρασης των
εφεδράνων και συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων
οπλισμών

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• δεν επηρεάζει την επιφάνεια έδρασης του
εφεδράνου

2

• επηρεάζει την επιφάνεια έδρασης του
εφεδράνου

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.9.1. Έλεγχος αποκόλλησης δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων προέντασης

1.9.1. Έλεγχος αποκόλλησης δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων προέντασης

Οφείλεται:
- σε κακή συνάφεια του υλικού κάλυψης
ή/και
- στην συστολή ξήρανσης κατά την τοποθέτηση του
υλικού κάλυψης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή συνοδευόμενες με
απόθεση αλάτων, κηλίδες σκουριάς και οριακή
εμφάνιση των κώνων ή των τενόντων

1
2 - 3 - 3Ε

1.9.2. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

1.9.2. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλεται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση

• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Στην περίπτωση τεχνικών από
προεντεταμένο σκυρόδεμα μπορεί να
παρουσιαστεί ρηγμάτωση που θα
ακολουθεί τις θλιπτικές δυνάμεις.
● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.9.3. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

ΘΕΣΗ

1.9.3. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.4. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.9.4. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

- σε κακή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση που εκτείνεται έως το
πάχος της επικάλυψης οπλισμών, χωρίς εμφάνιση
του οπλισμού
• περιορισμένη αποκόλληση, με εμφάνιση του
οπλισμού ή/και των σωλήνων των τενόντων
προέντασης, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών.
• γενικευμένη αποκόλληση, με απογύμνωση
οπλισμών ή/και τενόντων προέντασης σε
σημαντική επιφάνεια ή/και με μείωση των
διατομών των οπλισμών έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση της ενεργού
διατομής των τενόντων προέντασης έως και
θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

2

Σε περίπτωση εμφάνισης κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3 σε περίπτωση διάβρωσης των
2-3

3 - 3Ε

οπλισμών ή/και των σωλήνων των
τενόντων ή/και εμφάνισης των
τενόντων
Στην περίπτωση που τα υπόψη
χαρακτηριστικά της φθοράς
εμφανίζονται στην περιοχή αγκύρωσης
τενόντων η φθορά είναι πάντα
κατηγορίας 3Ε

1.9.5. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.9.5. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών
• φθορές (σχισίματα) και λύση συνέχειας του
σωλήνα της προέντασης χωρίς η φθορά να φθάνει
στους τένοντες
• με θραύση τενόντων της προέντασης και/ή μία
σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

1
2
3
3Ε

1.9.6. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.9.6. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των όμβριων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση του οπλισμού ή/και των σωλήνων
των τενόντων προέντασης, με ενδεχόμενη ελαφρά
διάβρωση, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών ή/και των τενόντων προέντασης.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με απογύμνωση οπλισμών ή/και τενόντων
προέντασης σε σημαντική επιφάνεια ή/και με
μείωση των διατομών των οπλισμών έως και
θραύση ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση της
ενεργού διατομής των τενόντων προέντασης έως
και θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.7. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.9.7. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλεται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται μεμβράνης
στην επιφάνεια.
ή/και
- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης
κυρίως στα σημεία συναρμογής των φύλλων της
μεμβράνης, στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων,
στις θέσεις των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περίπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.
1.9.8. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

1.9.8. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της διάβρωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.9.9. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:
- στηδιήθηση των όμβριων υδάτων που απορρέουν
από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική παρειά του
φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και βαθμολογία του εξοπλισμού και
όχι την για την κατηγορία του φορέα.
Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.9.9. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.10. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.9.10. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

1.10. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.10. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.10.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

1.10.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Εμφανίζεται συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός
τους από το τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή/και και σε μεγάλο βάθος

2

1.10.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας

1.10.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση χαλαρών οπλισμών ή των
σωλήνων των τενόντων
• με απογύμνωση του χαλαρού οπλισμού χωρίς ή
με σημειακή απομείωση της διατομής του ή/και με
σημειακή εμφάνιση του σωλήνα προέντασης
• με εμφάνιση του σωλήνα προέντασης σε
εκτεταμένο μήκος και /ή με διάβρωση των
σωλήνων των τενόντων ή/και με εμφάνιση των
τενόντων σε συνδυασμό με σημαντική μείωση της
διατομής των χαλαρών οπλισμών έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.
• με μείωση διατομής των τενόντων ή/και με
θραύση μερικών εξ' αυτών

1
2

3

3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.10.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1.11. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

1.11. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Πλακοδοκοί
(Επί τόπου εγχυνόμενες)

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

(i) Τοπικά

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε μια παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή /και
• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) Στο σύνολο του ανοίγματος

1

Οφείλεται:
• σε μια γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
(σχήμα α)
ή/και
• σε ανεπαρκή αντοχή του φορέα σε διαμήκη
κάμψη (σχήμα β)

1
3

3Ε εάν υπάρχουν επιπρόσθετα οι
ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ και IV

Σχήμα α

Σχήμα β
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της γέφυρας και τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.3 και 1.2.4.
1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

Οφείλεται:
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και

• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων

2-3

3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού (κιγκλιδώματα, στηθαία) της
ανωδομής, τις φθορές των βάθρων και των
εφεδράνων

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.2.1. Μικρορηγματώσεις με εύρος w < 0,10mm (ΤΥΠΟΥ Ι)

1.2.1. Μικρορηγματώσεις με εύρος w < 0,10mm (ΤΥΠΟΥ Ι)

Μικρορηγματώσεις (w<0,10mm) εμφανιζόμενες στο κάτω Οφείλονται:
πέλμα της δοκού σε αραιά διαστήματα και κατανεμημένες
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, η οποία
σ' όλο το μήκος της δοκού.
παρεμποδίζεται από τον ξυλότυπο

ΘΕΣΗ

1

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

I

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

I

1.2.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην περίπτωση δοκών με διαπλατυμένο κάτω πέλμα (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

1.2.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην περίπτωση δοκών με διαπλατυμένο κάτω πέλμα (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

Ρηγματώσεις που εμφανίζονται στην περίπτωση δοκών
Οφείλονται:
με διαπλατυμένο κάτω πέλμα, κατά αραιά διαστήματα και
- στην διαφορική συστολή ξήρανσης μεταξύ του
κατανεμημένες σε όλο το μήκος της δοκού, ανερχόμενες
σκυροδέματος του κορμού που γενικά έχει μικρότερο
στον κορμό από την πάνω παρειά του πέλματος ή
πάχος από αυτό του κάτω πέλματος και της πλάκας
κατερχόμενες από την κάτω παρειά της πλάκας.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

IΙ

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

IΙ

1.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές ανερχόμενες από την κάτω παρειά της δοκού (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ)

1.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές ανερχόμενες από την κάτω παρειά της δοκού (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ)

Εμφανίζονται διαμπερείς κατακόρυφες ρηγματώσεις
Oφείλονται:
ανερχόμενες από την κάτω παρειά της δοκού, που
- στη διαμήκη κάμψη της δοκού:
μερικές φορές εκτείνονται ως την πλάκα. Εντοπίζονται στο
μέσον του ανοίγματος και σε μήκος ίσο με τα 2/3 της
δοκού.
o ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του
οπλισμένου σκυροδέματος, εμφανίζονται ανά 30cm
περίπου και το εύρος τους είναι w< 0,3 mm

IIΙ

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

o ως αποτέλεσμα φορτίων μεγαλύτερων των
κανονιστικών φορτίων σχεδιασμού του φορέα,
εμφανίζονται ανά 10cm περίπου και αν το εύρος
τους είναι:

IIΙ

• 0,30mm < w < 0,50mm

2

• w > 0,50mm

3

- οδηγώντας σε μία θραύση του διαπλατυσμένου
κάτω πέλματος της δοκού

3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.2.4. Διατμητικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ IV)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2.4. Διατμητικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ IV)

Eντοπίζονται πλησίον της στήριξης, είναι διαμπερείς, υπό Oφείλονται:
κλίση περίπου 450 και εκκινούν από την κάτω παρειά της - στη δράση της τέμνουσας
δοκού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

IV

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και χωρίς να
καταλήγουν στην κάτω παρειά της δοκού

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm και χωρίς να
καταλήγουν στην κάτω παρειά της δοκού

3

• ρωγμές με κατάληξη στην κάτω παρειά της
δοκού

3Ε

IV

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.3.1. Διαμήκεις ρωγμές στην κάτω παρειά της δοκού (ΤΥΠΟΥ V)

1.3.1. Διαμήκεις ρωγμές στην κάτω παρειά της δοκού (ΤΥΠΟΥ V)

Εμφανίζονται στην κάτω παρειά της δοκού κατά μήκος
όλης της δοκού ή και τμήματος αυτής.

V

V

Οφείλονται:
- στην απουσία ή στο ανεπαρκές πλήθος
συνδετήρων
ή/και
- σε διάβρωση του οπλισμού
ή/και
- σε ανεπάρκεια του πάχους επικάλυψης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

• η ρηγμάτωση συνοδεύται με αποκόλληση
σκυροδέματος, με απογύμνωση των οπλισμών σε
μεγάλο μήκος, με έντονη διάβρωση ή/και με
θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

V

V

3Ε

V
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
αλλοίωση Νο 1.10.3

1.3.2. Ρωγμή στην ακραία κάτω γωνία της δοκού κοντά στο εφέδρανο (ΤΥΠΟΥ VΙ)
Εμφανίζεται μια ρωγμή στην ακραία κάτω γωνία της
δοκού κοντά στο εφέδρανο που τείνει να αποτμήσει την
ακραία γωνία του διαπλατυσμένου κάτω πέλματος ή του
κορμού.

1.3.2. Ρωγμή στην ακραία κάτω γωνία της δοκού κοντά στο εφέδρανο (ΤΥΠΟΥ VΙ)

Oφείλεται:
• στις αναπτυσσόμενες εφελκυστικές τάσεις λόγω
διανομής της δύναμης των εφεδράνων

3

VI

1.3.3. Ρωγμή στον κορμό της δοκού (ΤΥΠΟΥ VΙΙ)

1.3.3. Ρωγμή στον κορμό της δοκού (ΤΥΠΟΥ VΙΙ)
Ανάπτυξη μιας ρωγμής, η οποία παρουσιάζεται στον
Οφείλεται:
κορμό της δοκού σε μερικά εκατοστά, από το άκρο αυτής.
• στις αναπτυσσόμενες εφελκυστικές δυνάμεις
στην περιοχή της αγκύρωσης των διαμήκων
κύριων οπλισμών στο κάτω πέλμα της δοκού

VII

3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.4.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.4.

1.4.1. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VIII)

ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ)

1.4.1. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VIII)

Οφείλονται:
- στην εγκάρσια κάμψη της πλάκας και
αναπτύσσονται μία - δύο ρωγμές μικρού εύρους,
εμφανιζόμενες στην κεντρική ζώνη ενός φατνώματος
της πλάκας

VIII

Σχ.8

VIII

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος, το οποίο σκυροδετείται σε δεύτερη
φάση, και αναπτύσσονται σημαντικού πλήθους
ρωγμές μικρού εύρους που εκτείνονται σ΄όλο το
πλάτος ενός φατνώματος της πλάκας.
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

1.4.2. Διαμήκεις ρωγμές στη γωνία σύνδεσης δοκού και πλάκας (ΤΥΠΟΥ IX)
Εμφανίζονται στη γωνία σύνδεσης δοκού και πλάκας.

1.4.2. Διαμήκεις ρωγμές στη γωνία σύνδεσης δοκού και πλάκας (ΤΥΠΟΥ IX)

Οφείλονται:
- στην ανεπάρκεια εγκάρσιου οπλισμού σύνδεσης
δοκού πλάκας
ή/και

IX

- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος της πλάκας από τις δοκούς και από τις
πιθανόν υπάρχουσες διαδοκίδες

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

IX

1.5.

• χωρίς παρουσία υγρασίας με εύρος ρωγμών
w< 0,30 mm

1

• χωρίς παρουσία υγρασίας με εύρος ρωγμών
0,30mm < w < 0,50mm

2

• με παρουσία υγρασίας ή απόθεση αλάτων με
εύρος ρωγμών w < 0,50mm

2

• χωρίς ή με παρουσία υγρασίας με εύρος ρωγμών
w > 0,50mm

3

1.5.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ

Eγκάρσιες ρωγμές κατανεμημένες κατά μήκος του
Οφείλονται:
προβόλου που εκκινούν από την "μασχάλη" του
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
προβόλου και αναπτύσσονται προς το ελεύθερο άκρο του σκυροδέματος της πλάκας που σκυροδετείται σε
δεύτερη φάση.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας

X

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς

X

ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΟΥ

1.5.1. Eγκάρσιες ρωγμές στην μασχάλη του προβόλου (ΤΥΠΟΥ X)

1.5.1. Eγκάρσιες ρωγμές στην μασχάλη του προβόλου (ΤΥΠΟΥ X)

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.5.2. Εγκάρσιες ρωγμές στο ελεύθερο άκρο του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XΙ)
Εμφανίζονται στο μέσο του ανοίγματος και εκκινούν από
το ελεύθερο άκρο του προβόλου και μερικές φορές
συνοδεύονται από μια καμπτική παραμόρφωση του
ελεύθερου άκρου του προβόλου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.5.2. Εγκάρσιες ρωγμές στο ελεύθερο άκρο του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XΙ)

Οφείλονται:
- στην κατά μήκος κάμψη του φορέα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας

XΙ

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

XI

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ

1.6.1. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XΙΙ)

1.6.1. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIΙ)

Εμφανίζονται κατακόρυφες και μικρού πλήθους
ρηγματώσεις (1~3 ρωγμές), οι οποίες ξεκινούν από την
κάτω παρειά της διαδοκίδας με κατεύθυνση προς τα
πάνω, φτάνοντας μερικές φορές μέχρι την πλάκα.

- Παρουσιάζονται στο κεντρικό τμήμα της διαδοκίδας
και οφείλονται στην κάμψη της διαδοκίδας.
ή
- Παρουσιάζονται πλησίον της δοκού και οφείλονται
στις αναπτυσσόμενες τοπικές δυνάμεις λόγω της
πάκτωσης της διαδοκίδας στην δοκό.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w< 0,30mm

XΙΙ

• ρωγμές εύρους 0,30mm < w < 0,50mm
• ρωγμές εύρους w > 0,50mm

1
2
2-3

XΙΙ

1.6.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIII)
Λοξές ρωγμές που εμφανίζονται στη θέση έδρασης της
διαδοκίδας, για τις περιπτώσεις έμμεσης έδρασης των
δοκών μέσω στηρίξεων των διαδοκίδων.

1.6.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIII)

Οφείλονται:
- στην αναπτυσσόμενη ένταση λόγω σημειακής
στήριξης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XIII

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3 - 3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης και το πλήθος των
διαδοκίδων που εμφανίζεται.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.7. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΥΠΟΥ XIV
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΟΡΕΑ)
Πιθανόν μερικές μεταξύ αυτών να κατέρχονται σ' όλο το
ύψος της δοκού.

XIV

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1.7. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΟΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΥΠΟΥ XIV
(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΟΡΕΑ)

Οφείλεται:
- στην καμπτική λειτουργία της πλάκας (με σημείο
στήριξης την διαδοκίδα) η οποία επιτείνεται από την
γενική κάμψη του φορέα.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm με παρουσία
υγρασίας ή απόθεση αλάτων

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

3

Σημ.: Η ρηγμάτωση εμφανίζεται σε αρκετό εύρος κατά
πλάτος του φορέα και μερικά εκατοστά από την στήριξη
του φορέα.

1.8. ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ (ΤΥΠΟΥ XV)

1.8. ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΜΕ ΠΛΑΚΑ (ΤΥΠΟΥ XV)

Οφείλεται:
- στην κατανομή των θλιπτικών δυνάμεων που
ασκούνται στο κατώτερο τμήμα του φορέα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XV

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους 0,30mm < w < 0,50mm, χωρίς ή
με παρουσία υγρασίας ή απόθεση αλάτων

2

• ρωγμές εύρους w > 0,50mm

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.9. ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΔΟΚΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ 1.9. ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΔΟΚΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΠΕΛΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΕΝΩΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΠΛΑΚΑ (ΤΥΠΟΥ XVI)
ΠΛΑΚΑ (ΤΥΠΟΥ XVI)

Οφείλεται:

XVI

- στην ανεπάρκεια παραλαβής της κατακόρυφης
συνιστώσας της εφαρμοζόμενης δύναμης από την
κάτω πλάκα στο κατώτερο σημείο της διαδοκίδας στις
θέσεις στήριξης του φορέα (ανεπάρκεια συνδετήρων
ανάρτησης της διαδοκίδας)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους 0,30mm < w < 0,50mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,50mm

3

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.10.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

1.10.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

1.10.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

1.10.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

1.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

1.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών

2

• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.10.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφανιση των οπλισμών
• με απογύμνωση των κύριων διαμήκων
οπλισμών, χωρίς σημαντική μείωση της διατομής
τους.
• με σημαντική μείωση της διατομής των διαμήκων
οπλισμών ή/και με θραύση μερικών εξ΄' αυτών ή/και
με σημαντική τοπική θραυση στοιχείου
σκυροδέματος.

1
2

3 - 3Ε

1.10.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

3Ε όταν η αλλοίωση παρουσιάζεται
σε περισσότερες από δύο (2) δοκούς
του αυτού ανοιγμνατος
1.10.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.10.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλεται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται μεμβράνης
στην επιφάνεια.
ή/και
- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης
κυρίως στα σημεία συναρμογής των φύλλων της
μεμβράνης, στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων,
στις θέσεις των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

1-2

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς
Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

• εκτεταμένη

2-3

3 στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

1.10.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς
Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της
διάβρωσης του οπλισμού.

ΘΕΣΗ

1.10.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Oφείλεται:
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.8. Οξείδωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.10.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

1.8.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στη δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του άνθρακα,
ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε συνδυασμό με
την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και την σύσταση του
σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στη δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

1.11. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.11. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.11.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

1.11.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή /και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.10.8. Οξείδωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και βαθμολογία του εξοπλισμού και
όχι την κατηγορία του φορέα.

- στην διήθηση των ομβρίων υδάτων που απορρέουν
από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική παρειά του
φορέα.

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.11.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.11.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλονται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό πλήθος
ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών εξ'
αυτών.

3

1.11.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.11.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.12. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.12. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Προκατασκευασμένες Δοκοί

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

Εμφανίζεται στο σύνολο του ανοίγματος

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια
προέντασης
ή/και
• σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα
ή/και
• σε εσφαλμένο υπολογισμό του αντιβέλους προ
της επιβολής της προέντασης

3

1

3Ε αν συνυπάρχει η ρηγμάτωση
ΤΥΠΟΥ Ι

Υπό την προϋπόθεση απουσίας της
βλάβης Νο 1.2.1.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1 και τη φθορά Νο 1.9.10.
1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης.

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης.

Οφείλεται:
• σε διαφορικές παραμορφώσεις (ερπυσμός)
ή/και

1-2

• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσότερων
εφεδράνων (Σχ.b)
ή/και

2-3

• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων
(Σχ.c, d, e).

3 - 3Ε

Στις περιπτώσεις ανεξάρτητων
ανοιγμάτων.
3 στις λοιπές περιπτώσεις.
3 στις περιπτώσεις φορέων
καταστρώματος που έχουν
διαμορφωθεί συνεχείς, ιδιαίτερα δε
στην περίπτωση που διαπιστώνεται
και η φθορά Νο 1.8.2.

3Ε σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.8.2., με τις φθορές εξοπλισμού
της ανωδομής (κιγκλιδώματα, στηθαία
ασφαλείας), τις φθορές των βάθρων και των
εφεδράνων.

1.1.3. Έλεγχος παραμόρφωσης του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση

1.1.3. Έλεγχος παραμόρφωσης του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση

Οφείλεται:
• σε παραμόρφωση ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και
• σε διαφορική υποχώρηση ή σε στροφή ενός ή
περισσοτέρων βάθρων

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
ρηγμάτωση της πλάκας μεταξύ των δοκών, των
προβλημάτων των βάθρων και των εφεδράνων
και των φθορών των διαδοκίδων.
Να μην συγχέεται με την περίπτωση
τοποθέτησης των δοκών σε βαθμιδωτή διάταξη
κατά την εγκάρσια διεύθυνση λόγω σημαντικής
επίκλισης της οδού.

2-3
3 - 3Ε

Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος ή
ακόμη και επανυπολογισμός για
να οριστεί η κατηγορία
κατάστασης της γέφυρας.

3Ε όταν συνυπάρχει η φθορά 1.8.2.

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.2.1. Καμπτικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ I)

1.2.1. Καμπτικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται στο μεσαίο τμήμα της δοκού και πρόκειται
για κατακόρυφες ρωγμές που εκκινούν από το κάτω
πέλμα και ανέρχονται προς το άνω πέλμα.

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης
ή/και
- σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Ρωγμές εύρους w < 0,15mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας, παρουσιαζόμενες σε μικρό αριθμό
δοκών (2 έως 3 δοκοί), εκτεινόμενες σε μικρό ύψος
(<h/2) και η δοκός να διαθέτει αντιβέλος (5 - 10cm
στο μέσο)

I

• με παρουσία υγρασίας ή/και με αποθέσεις
αλάτων ή/και παρουσιαζόμενες σε μεγάλο πλήθος
δοκών ή/και με εύρος ρωγμών w > 0,15mm που
εκτείνονται καθ' ύψος τουλάχιστον ως τα 2/3 h και η
δοκός παρουσιάζει μικρό έως μηδενικό αντιβέλος ή
ακόμη και βέλος κάμψης.

3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση απουσίας
ενδιαμέσων διαδοκίδων

3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη
φθορά Νο 1.9.10.
1.2.2. Διατμητικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ II)

1.2.2. Διατμητικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ II)

Εμφανίζονται λοξές ρωγμές πλησίον της στήριξης μερικές Οφείλονται:
φορές συνδυαζόμενες με ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ Ι.
• σε συνδυασμό καμπτικής ροπής και τέμνουσας
ή/και
• σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη
φθορά Νο 1.9.10.

II

II

3Ε

Η ύπαρξη ρηγματώσεων ΤΥΠΟΥ Ι και
ΤΥΠΟΥ ΙΙ ταυτόχρονα απαιτεί
αυτοψία από έναν ειδικό έμπειρο
πολιτικό μηχανικό.

1.2.3. Ρωγμές στο άκρο της δοκού (ΤΥΠΟΥ III)

1.2.3. Ρωγμές στο άκρο της δοκού (ΤΥΠΟΥ III)

Εμφανίζονται στο άκρο της δοκού και εκκινούν από το
κάτω πέλμα της δοκού με κατεύθυνση προς το πάνω
πέλμα.

Οφείλονται:
• στην παρεμπόδιση παραμόρφωσης της δοκού
από την δύναμη τριβής, που αναπτύσσεται μεταξύ
της δοκού και του ξυλοτύπου κατά την τάνυση
ή/και
• σε κακή τοποθέτηση των εφεδράνων

2 στην περίπτωση που η ρηγμάτωση
2-3

δεν αναπτύσσεται στην ζώνη
αγκύρωσης των τενόντων ούτε στην
ζώνη επιρροής της αντίδρασης των
εφεδράνων.

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

III

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.3.1. Ρωγμές κατ' επέκταση του κώνου αγκύρωσης (ΤΥΠΟΥ IV)

1.3.1. Ρωγμές κατ' επέκταση του κώνου αγκύρωσης (ΤΥΠΟΥ IV)

Εμφανίζονται ρωγμές μικρού μήκους που αναπτύσσονται Οφείλονται:
σε μερικά εκατοστά κατ' επέκταση του κώνου αγκύρωσης - στις εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά
των τενόντων προέντασης.
την τάνυση
ή/και
- στην ανεπάρκεια οπλισμού έναντι εφελκυστικών
τάσεων διάσπασης λόγω προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Μία ρωγμή χωρίς παρουσία υγρασίας, με εύρος
w < 0,20 mm
• Πολλαπλές ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

IV

• Ρωγμή (ές) με παρουσία υγρασίας

1
2
3 - 3Ε

3Ε αν υπάρχουν ίχνη διάβρωσης

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.2. Ρωγμές κατά μήκος της καλωδίωσης (ΤΥΠΟΥ V)
Εμφανίζονται ρωγμές κατά μήκος ενός ή περισσοτέρων
τενόντων που αναπτύσσονται σ' όλο ή ένα τμήμα του
μήκους του τένοντα ή των τενόντων, συνήθως στην
περιοχή του μέσου της δοκού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3.2. Ρωγμές κατά μήκος της καλωδίωσης (ΤΥΠΟΥ V)

Οφείλονται:

Όταν οι εν λόγω ρωγμές
παρουσιάζονται σε περισσότερες από
δύο (2) δοκούς του ίδιου ανοίγματος
απαιτείται αυτοψία από ειδικό
έμπειρο πολιτικό μηχανικό.

- Σε μεγάλες θλιπτικές δυνάμεις
ή
- σε ανεπάρκεια χαλαρού οπλισμού και συνδετήρων
για την παραλλαβή των εφελκυστικών τάσεων,
εμφανιζόμενες γενικά κατά την τάνυση
ή/και
- Στην διάβρωση του σωλήνα της προέντασης ή
ακόμη και των τενόντων της προέντασης (σκυρόδεμα
με μεγάλο πορώδες ή σωλήνας με κακή ενεμάτωση
και παρουσία νερού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
V

• Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας μικρού
μήκους, κατά μήκος ενός τένοντα και εύρους
w < 0,20mm
• Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας μικρού
μήκους, κατά μήκος περισσοτέρων του ενός
τενόντων ή/και εύρους w > 0,20mm
o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας, με ή χωρίς
αποθέσεις αλάτων:

V

Σημείωση: αυτές οι ρωγμές μπορούν να εμφανιστούν όχι
μόνο στην όψη των δοκών (κορμός, κεκλιμένο και
κατακόρυφο τμήμα του άνω και κάτω πέλματος της
δοκού) αλλά και στην κάτω παρειά της δοκού.

1

2

• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm

3

• Ρωγμές με παρουσία υγρασίας, κηλίδες σκουριάς
και/ή τοπικές ή γενικευμένες εκτινάξεις του
σκυροδέματος και με απογύμνωση οπλισμών ή/και
τενόντων προέντασης σε σημαντική επιφάνεια
ή/και με μείωση των διατομών των οπλισμών έως
και θραύση ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση
της ενεργού διατομής των τενόντων προέντασης
έως και θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3E

1.3.3. Ρωγμές μήκους λίγων εκατοστών στην πλευρική παρειά του κάτω πέλματος της δοκού στο μέσο του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ VΙ)

Οφείλεται:
- σε εφελκυστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω
εκτροπής ενός ή περισσοτέρων τενόντων από την
ευθυγραμμία που δεν παραλαμβάνονται ή
παραλαμβάνονται μερικώς από τον χαλαρό οπλισμό
ή/και
- στην διάβρωση των οπλισμών
ή/και

VI

- στη μικρού πάχους επικάλυψη
ή/και
- στη χαμηλή ποιότητα σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,15mm

2

• εύρους w > 0,15mm

3

1.3.3. Ρωγμές μήκους λίγων εκατοστών στην πλευρική παρειά του κάτω πέλματος της δοκού στο μέσο του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ VΙ)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.4. Οριζόντια θραύση στην πλευρική παρειά του κάτω πέλματος της δοκού, εμφανιζόμενη σε αρκετά μέτρα του μέσου του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ VIΙ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

- στον ανεπαρκή διατμητικό οπλισμό σύνδεσης
(συνδετήρες) του κορμού της δοκού με το άνω και
κάτω πέλμα αυτής
ή/και

3Ε

- σε υπερβολική πίεση η οποία αναπτύσσεται κατά
την ενεμάτωση
ή/και

VII

2 εάν ισχύει μόνο η φθορά του

- σε εσωτερική πίεση από την διαστολή λόγω της
διάβρωσης του χαλαρού οπλισμού, των σωλήνων και
ίσως και των τενόντων της προέντασης

χαλαρού οπλισμού

Σημ.: Αυτή η θραύση μπορεί να αντιστοιχεί στην τελική
εξέλιξη της φθοράς Νο 1.3.2 (Ρηγμάτωση ΤΥΠΟΥ V)

1.3.5. Ρωγμές στο σημείο ένωσης του κορμού της δοκού με τα πέλματα (ΤΥΠΟΥ VIIΙ)

1.3.5. Ρωγμές στο σημείο ένωσης του κορμού της δοκού με τα πέλματα (ΤΥΠΟΥ VIIΙ)

Οφείλεται:
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
κορμού, από τον ξυλότυπο, ο οποίος παρέμεινε
επιπλέον του απαιτούμενου χρόνου
ή/και
- στον ανεπαρκή διατμητικό οπλισμό σύνδεσης
(συνδετήρες) του κορμού της δοκού με το άνω και
κάτω πέλμα αυτής
VIII

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,20mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm με παρουσία
υγρασίας

3

1.3.6. Τοπική ρηγμάτωση του σκυροδέματος εμφανιζόμενη στις θέσεις ανάρτησης των δοκών (ΤΥΠΟΥ IX)
- σε αδέξιους χειρισμούς κατά την τοποθέτηση
ή/και
- σε ανεπαρκή οπλισμό
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
ρηγμάτωσης:

IX

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.3.6. Τοπική ρηγμάτωση του σκυροδέματος εμφανιζόμενη στις θέσεις ανάρτησης των δοκών (ΤΥΠΟΥ IX)

Οφείλεται:

• φθορά που δεν εκτείνεται στη ζώνη αγκύρωσης
των τενόντων

1

• φθορά που μειώνει τοπικά την αντοχή της δοκού
(εμφάνιση σημαντικής ρηγμάτωσης, τοπικές
αποκολλήσεις)

2

ΒΑΘΜΟΣ

1.3.4. Οριζόντια θραύση στην πλευρική παρειά του κάτω πέλματος της δοκού, εμφανιζόμενη σε αρκετά μέτρα του μέσου του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ VIΙ)

Οφείλεται:

- στην πίεση που ασκείται από το εντός του σωλήνα
της προέντασης παγωμένο νερό, το οποίο υπάρχει
εκεί λόγω κακής ενεμάτωσης.
ή/και

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ (ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΤΟΥΜΕΝΗ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΑΚΑ)

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ (ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΤΟΥΜΕΝΗ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΑΚΑ)

1.4.1. Εγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ X)

1.4.1. Εγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ X)

Εμφανίζονται στην περίπτωση πλακών εγκαρσίως
προεντεταμένες, στην θέση διέλευσης των τενόντων της
εγκάρσιας προέντασης

Οφείλονται:
• στην τοπική συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος
στη θέση των τενόντων προέντασης

1

ή
o στην διάβρωση του σωλήνα της προέντασης ή
και ακόμη σε διάβρωση των τενόντων προέντασης:

X

• μικρού πλήθους ρωγμές χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• μικρού πλήθους ρωγμές με παρουσία
υγρασίας ή/και με παρουσία κηλίδων σκουριάς
ή πολυπληθείς ρωγμές χωρίς παρουσία
υγρασίας ή κηλίδων σκουριάς

3

• πολυπληθείς ρωγμές με παρουσία υγρασίας
ή/και με κηλίδες σκουριάς

3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.6.4.
1.4.2.

Λοξές ρωγμές πλησίον των άκρων των δοκών μορφής "ψαροκόκκαλου" (ΤΥΠΟΥ XI)

1.4.2.

Λοξές ρωγμές πλησίον των άκρων των δοκών μορφής "ψαροκόκκαλου" (ΤΥΠΟΥ XI)

Οφείλονται:
- στη μη επαρκή σύνδεση της πλάκας στις δοκούς
υπό την δράση των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών
τάσεων λόγω της διανομής της δύναμης της
προέντασης και την δράση της τέμνουσας.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
XI

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.6.3.
1.4.3. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XII)

1.4.3. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XII)
Εμφανίζονται στην σύνδεση μεταξύ του
προκατασκευασμένου σκυροδέματος της δοκού με το
έγχυτο σκυρόδεμα της πλάκας.

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης μεταξύ σκυροδεμάτων
διαφορετικής ηλικίας

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Τριχοειδείς ρωγμές χωρίς υγρασία

1

o Τριχοειδείς ρωγμές με παρουσία υγρασίας:

XII

• Περίπτωση πλάκας χωρίς εγκάρσια
προένταση
• Περίπτωση πλάκας με εγκάρσια προένταση

2
3 - 3E

3Ε εάν υπάρχουν ίχνη διάβρωσης των
οπλισμών

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.4. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIII)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.4.4. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIII)

Οφείλονται:
- σε καμπτική ανεπάρκεια της πλάκας ή σε φορτία
μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων σχεδιασμού
του φορέα
ή/και
- στην επίδραση της εγκάρσιας προέντασης (κακή
τοποθέτηση τενόντων, δυνάμεις λόγω εκτροπής των
τενόντων)

XIII

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm με
παρουσία υγρασίας

2

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση
έλεγχος εύρους w < 0,15mm

√ Περίπτωση πλάκας χωρίς εγκάρσια
προένταση

√

• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm χωρίς παρουσία υγρασίας

2

• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm με παρουσία υγρασίας

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Περίπτωση πλάκας με εγκάρσια προένταση
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm χωρίς παρουσία υγρασίας
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm με παρουσία υγρασίας

3
3Ε

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΑΚΩΝ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΑΚΩΝ

1.5.1. Εγκάρσιες, διαμήκεις και ενίοτε λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIV)

1.5.1. Εγκάρσιες, διαμήκεις και ενίοτε λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIV)

Οφείλονται:

XIV

- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος
ή/και
- σε σημαντικές καταπονήσεις κατά την διαδικασία
αποθήκευσης και μεταφοράς
ή/και
- σε μη επαρκή αντοχή σε κάμψη κατά την έγχυση
της πλάκας (κυκλοφορία εργατών, βάρος οπλισμών
και νωπού σκυροδέματος, επίδραση της δόνησης)

Να εξεταστεί η επίπτωση στην
ασφάλεια των χρηστών.

ή/και
- σε κακές συνθήκες στήριξης της πρόπλακας στις
δοκούς

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Περίπτωση πρόπλακας που χρησιμοποιείται ως
παραμένων ξυλότυπος με όποιο και αν είναι το
εύρος των ρωγμών

1

o Περίπτωση πρόπλακας που συμμετέχει στη
διατομή της πλάκας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm με παρουσία
υγρασίας ή εύρους
w > 0,30mm
με ή χωρίς παρουσία υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm σε
περισσότερες από τρείς συνεχείς πρόπλακες

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm σε
περισσότερες από τρείς συνεχείς πρόπλακες

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ

1.6.1. Εγκάρσιες ρωγμές, κατανεμημένες σε όλο το μήκος του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XV)

1.6.1. Εγκάρσιες ρωγμές, κατανεμημένες σε όλο το μήκος του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XV)

Eγκάρσιες ρωγμές κατανεμημένες κατά μήκος του
Οφείλονται:
προβόλου που εκκινούν από την "μασχάλη" του
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
προβόλου και αναπτύσσονται προς το ελεύθερο άκρο του σκυροδέματος του προβόλου, ο οποίος σκυροδετείται
σε δεύτερη φάση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι
w = 0,15mm

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς

XV

• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

1.6.2. Eγκάρσιες ρωγμές στην ελεύθερη παρειά του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XVI)
Εμφανίζονται στο μέσο του ανοίγματος και εκκινούν από
το ελεύθερο άκρο του προβόλου και μερικές φορές
συνοδεύονται από μια καμπτική παραμόρφωση του
ελεύθερου άκρου του προβόλου

1.6.2. Eγκάρσιες ρωγμές στην ελεύθερη παρειά του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XVI)

Οφείλονται:
- στην κατά μήκος κάμψη της δοκού
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
ρηγμάτωσης:

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι
w = 0,15mm

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς

XVI

• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

1.6.3. Λοξές ρηγματώσεις μορφής ψαροκόκκαλου πλησίον των άκρων των δοκών (ΤΥΠΟΥ XVII)

1.6.3. Λοξές ρηγματώσεις μορφής ψαροκόκκαλου πλησίον των άκρων των δοκών (ΤΥΠΟΥ XVII)

Οφείλονται:
- στη μη επαρκή σύνδεση της πλάκας του προβόλου
στις δοκούς υπό την δράση των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω της διανομής της
δύναμης της προέντασης και την δράση της
τέμνουσας.

XVII

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.2.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.6.4. Ρωγμές ορατών ή εκτιμώμενων θέσεων σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XVIII)
Ρωγμές στη θέση των ορατών ή εκτιμώμενων θέσεων
σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας προέντασης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.6.4. Ρωγμές ορατών ή εκτιμώμενων θέσεων σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XVIII)

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια του οπλισμού για την παραλαβή των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων λόγω της
διανομής της δύναμης της προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm με παρουσία
υγρασίας και/ή με απόθεση αλάτων και/ή με
κηλίδες σκουριάς

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

XVIII
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.1.
1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ

1.7.1. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XΙΧ)

1.7.1. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XΙΧ)

Κατακόρυφες ρωγμές. Συνήθως μικρού πλήθους (1 έως 3 Οφείλονται:
ρωγμές).
- στη συστολή ξήρανσης των σκυροδεμάτων
διαφορετικής ηλικίας, που ενδεχομένως επιτείνεται
από την ανεπάρκεια της αντοχής σε κάμψη.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w > 0,3mm ή/και με παρουσία
υγρασίας ή/και με αποθέσεις αλάτων

2-3

Ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης και το πλήθος των
διαδοκίδων που εμφανίζεται.

XIΧ

1.7.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XX)
Λοξές ρωγμές που εμφανίζονται στη θέση έδρασης της
διαδοκίδας, για τις περιπτώσεις έμμεσης έδρασης των
δοκών μέσω στηρίξεων των διαδοκίδων.

1.7.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XX)

Οφείλονται:
- στην αναπτυσσόμενη ένταση λόγω σημειακής
στήριξης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XX

ΘΕΣΗ

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3 - 3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
Ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης και το πλήθος των
διαδοκίδων που εμφανίζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.8. ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

1.8. ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

1.8.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις της πλάκας καταστρώματος (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας της έγχυτης πλάκας) (ΤΥΠΟΥ XXI)

1.8.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις της πλάκας καταστρώματος (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας της έγχυτης πλάκας) (ΤΥΠΟΥ XXI)

Εκτιμάται ότι έχουν αναπτυχθεί λόγω παρουσίας ορατών
εγκάρσιων ρηγματώσεων του καταστρώματος
κυκλοφορίας κατά μήκος του άξονα έδρασης των δοκών.

Οφείλονται:

Πρέπει να συνεκτιμάται στην ίδια θέση η παρουσία
υγρασίας στην κάτω παρειά της πλάκας συνέχειας.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

- σε εφελκυστικές δράσεις στο κατάστρωμα.

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

XXI

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.2.
1.8.2. Ρωγμές (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας δοκών και πλάκας μέσω έγχυτης διαδοκίδας) (ΤΥΠΟΥ XXII)

1.8.2. Ρωγμές (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας δοκών και πλάκας μέσω έγχυτης διαδοκίδας) (ΤΥΠΟΥ XXII)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές, παρατηρούμενες στις Οφείλονται:
θέσεις ένωσης των προκατασκευασμένων δοκών με τις
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος των
εγκάρσιες διαδοκίδες, εκτεινόμενες συνήθως σε όλο το
διαδοκίδων και επιτείνονται από θερμοκρασιακές
πλάτος των δοκών.
μεταβολές
ή/και
- σε απουσία οπλισμών σύνδεσης των δοκών με τις
διαδοκίδες

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,3mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας
• ρωγμές εύρους 0,30mm < w < 0,50mm, χωρίς
παρουσία υγρασίας

XXII

• ρωγμές εύρους w > 0,50mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας ή/και με αποθέσεις
αλάτων ή/και με παρουσία οξειδωμένων οπλισμών

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1.

1
2
3
3 ~ 3Ε

3Ε στην περίπτωση απουσίας
οπλισμών σύνδεσης δοκού διαδοκίδας

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.9.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

1.9.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλεται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

• περιορισμένης έκτασης

1

• εκτεταμένη

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Στην περίπτωση φορέων από
προεντεταμένο σκυρόδεμα η
ρηγμάτωση, μπορεί να ακολουθεί τις
θλιπτικές δυνάμεις.
● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

1.9.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

1.9.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος
ή/και
• στη διαρροή νερού διαμέσου των αρμών
συστολοδιαστολής ή των στομίων αποχέτευσης του
φορέα ανωδομής

2ή3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΣΗ

1.9.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

1.9.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών γιατί υπάρχει
περίπτωση πτώσης τεμαχίων
σκυροδέματος στην οδό.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση που εκτείνεται έως το
πάχος της επικάλυψης οπλισμών, χωρίς εμφάνιση
του οπλισμού

2

• περιορισμένη αποκόλληση, με εμφάνιση του
οπλισμού ή/και των σωλήνων των τενόντων
προέντασης, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών.
Σε περίπτωση κατά την οποία η φθορά βρίσκεται σε
πλάκα καταστρώματος μικρού πάχους (πχ. πλάκα μεταξύ
προκατασκευασμένων δοκών) υπάρχει κίνδυνος γενικής
αποδιοργάνωσης του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να
απομένουν μόνο οι οπλισμοί της πλάκας για τη
συγκράτηση του τροχού ώστε να μην διέλθει διαμέσω
αυτής.

• γενικευμένη αποκόλληση, με απογύμνωση
οπλισμών ή/και τενόντων προέντασης σε
σημαντική επιφάνεια ή/και με μείωση των διατομών
των οπλισμών έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών ή /και με μείωση της ενεργού διατομής των
τενόντων προέντασης έως και θραύση ορισμένων
εξ' αυτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

3 σε περίπτωση διάβρωσης των
2-3

3 - 3Ε

οπλισμών ή/και των σωλήνων των
τενόντων ή/και εμφάνισης των
τενόντων
Στην περίπτωση που τα υπόψη
χαρακτηριστικά της φθοράς
εμφανίζονται στην περιοχή αγκύρωσης
τενόντων η φθορά είναι πάντα
κατηγορίας 3Ε

1.9.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.9.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• φθορές (σχισίματα) και λύση συνέχειας του
σωλήνα της προέντασης χωρίς η φθορά να φθάνει
στους τένοντες
• με θραύση τενόντων της προέντασης και/ή μία
σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3
3Ε

1.9.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.9.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των όμβριων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση του οπλισμού ή/και των σωλήνων
των τενόντων προέντασης, με ενδεχόμενη ελαφρά
διάβρωση, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών ή/και των τενόντων προέντασης.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με απογύμνωση οπλισμών ή/και τενόντων
προέντασης σε σημαντική επιφάνεια ή/και με
μείωση των διατομών των οπλισμών έως και
θραύση ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση της
ενεργού διατομής των τενόντων προέντασης έως
και θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών
Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται
στην επιφάνεια.

- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
μεμβράνης
ή/και
- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης
κυρίως στα σημεία συναρμογής των φύλλων της
μεμβράνης, στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων,
στις θέσεις των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
√ Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος:

• εκτεταμένη

1-2

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων

2-3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας

σκουριάς

κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση
√ Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος:
• περιορισμένη

2-3

3 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση
• εκτεταμένη

ΘΕΣΗ

1.9.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Oφείλεται:

• περιορισμένη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

3 - 3Ε

3Ε στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς
Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της
διάβρωσης του οπλισμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.9.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Oφείλεται:
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της καθώς δοκού και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
δοκών)

1.9.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:

1.9.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και την βαθμολογία του εξοπλισμού
και όχι για την κατηγορία του φορέα.

- στην διήθηση των όμβριων υδάτων που
απορρέουν από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική
παρειά του φορέα.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

1.9.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

1.9.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.10. Έλεγχος αποκόλλησης του δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των καλωδίων της διαμήκους ή εγκάρσιας προέντασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων,
κηλίδες σκουριάς και/ή οριακή εμφάνιση των
κώνων ή των τενόντων

1

2 - 3 - 3Ε

Για τους τένοντες της διαμήκους
προέντασης ισχύει το 3Ε εάν
συνυπάρχουν οι ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ
Ι ή ΙΙ οφειλόμενες σε απώλεια της
προέντασης στη θέση της αγκύρωσης

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις Νο
1.2.1. και 1.2.2.

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις Νο
1.4.4., 1.5.1. και 1.5.2.
Σε περίπτωση προεντεταμένης διαδοκίδας να
εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις Νο 1.5.1.
και 1.6.1.
1.10. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.10. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.10.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

1.10.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
√ ΔΟΚΟΙ
• σε περιορισμένη έκταση
• εκτεταμένη φθορά κατά πλάτος και/ή σε βάθος
σε μία ή περισσότερες δοκούς

1-2

2 όταν εμφανίζεται σε μεγάλο βάθος

3 - 3Ε

3Ε εάν η απόμιξη παρατηρείται στο
κάτω πέλμα της δοκού και στο μέσο
του ανοίγματος.

√ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή/και σε μεγάλο βάθος

2
Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ 35% της επιφάνειας
της καθώς δοκού και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
δοκών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1.9.10. Έλεγχος αποκόλλησης του δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των καλωδίων της διαμήκους ή εγκάρσιας προέντασης

Οφείλεται:
- σε κακή συνάφεια του υλικού κάλυψης
ή/και
- στην συστολή ξήρανσης κατά την τοποθέτηση του
υλικού κάλυψης

ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.10.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλονται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η
οποία δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες
σκυροδέτησης όπως είναι η υψηλή πυκνότητα
οπλισμού ή/και η στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
√ Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος:
• χωρίς εμφάνιση χαλαρών οπλισμών ή σωλήνων
των τενόντων

1

• με απογύμνωση του χαλαρού οπλισμού χωρίς ή
με σημειακή απομείωση της διατομής του ή/και με
σημειακή εμφάνιση του σωλήνα προέντασης

2

• με εμφάνιση του σωλήνα προέντασης σε
εκτεταμένο μήκος και /ή με διάβρωση των
σωλήνων των τενόντων ή/και με εμφάνιση των
τενόντων σε συνδυασμό με σημαντική μείωση της
διατομής των χαλαρών οπλισμών έως θραύση
μερικών εξ αυτών.

3

• με μείωση διατομής των τενόντων ή/και με
θραύση μερικών εξ' αυτών

3Ε

√ Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό πλήθος
ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών εξ'
αυτών.

3

1.10.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.10.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.11. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.11. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Προκατασκευασμένες δοκοί (προεντεταμένη κλίνη)

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

Το βέλος παρουσιάζεται στο σύνολο του ανοίγματος.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε εσφαλμένο υπολογισμό του αντιβέλους προ
της επιβολής της προέντασης
ή/και
• σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια
προέντασης
ή/και

1

3 - 3Ε

● Υπό την προϋπόθεση απουσίας της
βλάβης 1.2.1.
● Συναρτήσει συμπληρωματικών
παρατηρήσεων, ερευνών και
αποτελεσμάτων επανυπολογισμού.
3Ε εάν συνυπάρχουν οι φθορές της
1.2.1.

• σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών
φορτίων σχεδιασμού του φορέα
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις No 1.2.1.

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης.

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης.

Οφείλεται:
• σε διαφορικές παραμορφώσεις (ερπυσμός) των
συντρεχόντων μελών (σχήμα e)

1-2

ή/και
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσότερων
εφεδράνων (σχήμα b)

3 στις περιπτώσεις φορέων
2-3

ή/και
• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων
(σχήμα a ή d και c)

Στις περιπτώσεις ανεξάρτητων
ανοιγμάτων.
3 στις λοιπές περιπτώσεις.

3 - 3Ε

καταστρώματος που έχουν
διαμορφωθεί συνεχείς, ιδιαίτερα δε
στην περίπτωση που διαπιστώνεται και
η φθορά 1.4.2.

3Ε σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις No 1.4.2., με τις φθορές εξοπλισμού
της ανωδομής (κιγκλιδώματα, στηθαία
ασφαλείας), τις φθορές των βάθρων και των
εφεδράνων.

1.1.3. Έλεγχος παραμόρφωσης του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση

1.1.3. Έλεγχος παραμόρφωσης του φορέα κατά την εγκάρσια διεύθυνση

Οφείλεται:
• σε παραμόρφωση ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και
• σε διαφορική υποχώρηση ή σε στροφή ενός ή
περισσοτέρων βάθρων
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα No 1.1.2.

2-3
3 - 3Ε

Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος ή
ακόμη και επανυπολογισμός για
να οριστεί με ασφάλεια η
κατηγορία κατάστασης της
γέφυρας.
3Ε όταν συνυπάρχει η φθορά 1.4.2.

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.2.1. Καμπτικές ρωγμές στο μέσο του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ I)

1.2.1. Καμπτικές ρωγμές στο μέσο του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ I)

Ρηγματώσεις εμφανιζόμενες στη μεσαία περιοχή του
ανοίγματος, με γενική κατακόρυφη κατεύθυνση.

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια της
δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης

Η εκτίμηση του μεγέθους της φθοράς
θα λαμβάνει υπόψη τη θέση της
δοκού στη διατομή, συνεκτιμώντας
ότι οι ακραίες δοκοί επιφορτίζονται
περισσότερο από τις μεσαίες.

ή/και
- σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα

Ι

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας και με εύρος ρωγμών
w < 0,15mm, παρουσιαζόμενες σε μικρό αριθμό
δοκών (2 έως 3 δοκοί), εκτεινόμενες σε μικρό
ύψος (<h/2)

3

• με παρουσία υγρασίας ή/και με αποθέσεις
αλάτων ή/και παρουσιαζόμενες σε μεγάλο πλήθος
δοκών ή/και με εύρος ρωγμών w > 0,15mm που
εκτείνονται καθ' ύψος τουλάχιστον ως τα 2/3 h

3Ε

1.2.2. Κατακόρυφες ή λοξές ρωγμές πλησίον των άκρων έδρασης της δοκού (ΤΥΠΟΥ II)
Ρηγματώσεις που παρουσιάζονται, πλησίον των άκρων
έδρασης της δοκού, με κατεύθυνση γενικά κατακόρυφη ή
ελαφρά κεκλιμένη.
Η κλίση της ρηγμάτωσης επιβεβαιώνει τη δράση της
τέμνουσας.

1.2.2. Κατακόρυφες ή λοξές ρωγμές πλησίον των άκρων έδρασης της δοκού (ΤΥΠΟΥ II)

Οφείλονται:
- σε αναποτελεσματική συνάφεια των τενόντων
προέντασης (νεαρό σκυρόδεμα με περιορισμένη
αντοχή σε εφελκυσμό)
ή/και
- σε απότομη απελευθέρωση των τενόντων κατά την
τάνυση
ή/και
- σε ανεπάρκεια της προέντασης
ή/και
- σε ολίσθηση του σωλήνα αδρανοποίησης τενόντων
κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

ΙI

• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

3

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm

3Ε

1.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στο ανώτερο τμήμα των δοκών (ΤΥΠΟΥ III)
Ρηγματώσεις που παρουσιάζονται στο ανώτερο τμήμα
των δοκών και περί το μέσο του ανοίγματος, με γενικά
κατακόρυφη κατεύθυνση.
Η παρούσα φθορά μπορεί να συνοδεύεται με αρνητική
καμπύλωση (καμπύλωση προς τα επάνω) του
καταστρώματος.

ΙII

ΘΕΣΗ

1.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στο ανώτερο τμήμα των δοκών (ΤΥΠΟΥ III)

Οφείλονται:
- σε υπερβολική προένταση που δεν αντισταθμίζεται
από το ίδιο βάρος της δοκού και της πλάκας
καταστρώματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,20mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,20mm με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.4. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις με εύρος w < 0,10mm (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται κατανεμημένες σε όλο το μήκος της δοκού,
αναπτυσσόμενες από άνω προς τα κάτω, με κατακόρυφη
κατεύθυνση που εκτείνονται σε όλο ή μέρος του ύψους της
δοκού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2.4. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις με εύρος w < 0,10mm (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος κατά την
διαμήκη διεύθυνση, που παρεμποδίζεται από τον
ξυλότυπο. To φαινόμενο επιτείνεται από
καθυστέρηση της εφαρμογής της προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

ΙV

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΔΟΚΩΝ)

1.3.1. Ρωγμές περί το μέσο του ανοίγματος ή πλησίον των περιοχών έδρασης (ΤΥΠΟΥ V)

1.3.1. Ρωγμές περί το μέσο του ανοίγματος ή πλησίον των περιοχών έδρασης (ΤΥΠΟΥ V)

Παρουσιάζονται στο κάτω πέλμα ή στις κατακόρυφες
παρειές πεπλατυσμένου πέλματος δοκών ή στο κάτω
μέρος των κατακόρυφων παρειών δοκών ορθογωνικής
διατομής (χωρίς πεπλατυσμένο κάτω πέλμα).
Εμφανίζονται κυρίως περί το μέσο του ανοίγματος ή
πλησίον των περιοχών έδρασης.

Οφείλονται:
- σε άμεση επιβολή της προέντασης, σε νεαρή ηλικία
του σκυροδέματος
ή/και
- σε ανεπάρκεια του εγκάρσιου χαλαρού οπλισμού
για την ανάληψη των εφελκυστικών τάσεων της
περιοχής έδρασης της δοκού
ή/και
- σε διάβρωση του χαλαρού οπλισμού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

V
V

• ρωγμές εύρους w < 0,20mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας
o ρωγμές εύρους w > 0,20mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• στη μεσαία περιοχή του ανοίγματος

2

• πλησίον των θέσεων έδρασης της δοκού

3

• με παρουσία υγρασίας ή/και με αποθέσεις
αλάτων ή/και με ορατούς οξειδωμένους
σιδηροπλισμούς.

3 ~ 3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3Ε σε περίπτωση διάβρωσης των
τενόντων προέντασης.

1.3.2. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VI)
Παρατηρούνται σε δοκούς μορφής "I", έχουν οριζόντια
διεύθυνση, αναπτύσσονται κατά μήκος των θέσεων
ένωσης του κορμού με το άνω ή/και κάτω πέλμα της
δοκού και εντοπίζονται συνήθως πλησίον των περιοχών
έδρασης, αλλά πιθανά εκτείνονται και σε όλο το μήκος της
δοκού ή μέρος αυτής.

1.3.2. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VI)

Οφείλονται:
- στη παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος του κορμoύ της δοκού από τον
ξυλότυπο ο οποίος παρέμεινε επιπλέον του
απαιτούμενου χρόνου
ή/και
- σε ανεπαρκή διατμητικό οπλισμό σύνδεσης
(συνδετήρες) του κορμού της δοκού με το άνω και
κάτω πέλμα αυτής

VI

VI

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,20mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας
o ρωγμές εύρους w > 0,20mm ή/και με παρουσία
υγρασίας ή/και με αποθέσεις αλάτων
• ρωγμές μεταξύ άνω πέλματος και κορμού
της δοκού
• ρωγμές μεταξύ κάτω πέλματος (τακουνιού)
και κορμού της δοκού

1

2-3
3 - 3Ε

Ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης και το πλήθος των
δοκών που παρουσιάζεται ανά
άνοιγμα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.4. ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

1.4. ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

1.4.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις της πλάκας καταστρώματος (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας της έγχυτης πλάκας)

1.4.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις της πλάκας καταστρώματος (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας της έγχυτης πλάκας)

Εκτιμάται ότι έχουν αναπτυχθεί λόγω παρουσίας ορατών
εγκάρσιων ρηγματώσεων του καταστρώματος
κυκλοφορίας κατά μήκος του άξονα έδρασης των δοκών.

Οφείλονται:

Πρέπει να συνεκτιμάται στην ίδια θέση η παρουσία
υγρασίας στην κάτω παρειά της πλάκας συνέχειας.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

- σε εφελκυστικές δράσεις στο κατάστρωμα.

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

VII

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα No 1.1.2. (σχήματα b και e)
1.4.2. Ρωγμές (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας δοκών και πλάκας μέσω έγχυτης διαδοκίδας) (ΤΥΠΟΥ VIIΙ)
Εμφανίζονται κατακόρυφες, παρατηρούμενες στις θέσεις
ένωσης των προκατασκευασμένων δοκών με τις
εγκάρσιες διαδοκίδες, εκτεινόμενες συνήθως σε όλο το
πλάτος των δοκών.

1.4.2. Ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ VIIΙ (περίπτωση αποκατάστασης συνέχειας δοκών και πλάκας μέσω έγχυτης διαδοκίδας)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος των
διαδοκίδων και επιτείνονται από θερμοκρασιακές
μεταβολές
ή/και
- σε απουσία οπλισμών σύνδεσης των δοκών με τις
διαδοκίδες

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας
• ρωγμές εύρους 0,30mm < w < 0,50mm, χωρίς
παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w > 0,50mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

VIII

• με παρουσία υγρασίας ή/και με αποθέσεις
αλάτων ή/και με παρουσία διαβρωμένων
οπλισμών

1
2
3
3 - 3Ε

3Ε στην περίπτωση απουσίας
οπλισμών σύνδεσης δοκού διαδοκίδας

Θα πρέπει να συνεκτιμάται η παρουσία
ρηγματώσεων No 1.2.1.

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ (ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΤΟΥΜΕΝΗ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΑΚΑ)

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ (ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΤΟΥΜΕΝΗ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΑΚΑ)

1.5.1. Εγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ IX)

1.5.1. Εγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ IX)

Εμφανίζονται στην περίπτωση πλακών εγκαρσίως
προεντεταμένες, στην θέση διέλευσης των εγκαρσίων
τενόντων.

Οφείλονται:
• στην τοπική συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος στη θέση των τενόντων
προέντασης

1

ή
• στην διάβρωση των τενόντων προέντασης:

IX

• μικρού πλήθους ρωγμές χωρίς
παρουσία υγρασίας

2

• μικρού πλήθους ρωγμές με παρουσία
υγρασίας ή/και με παρουσία κηλίδων
σκουριάς ή πολυπληθείς ρωγμές χωρίς
παρουσία υγρασίας ή κηλίδων σκουριάς

3

• πολυπληθείς ρωγμές με παρουσία
υγρασίας ή/και με κηλίδες σκουριάς
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.7.4.

3Ε

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.5.2. Λοξές ρωγμές πλησίον των άκρων των δοκών μορφής "ψαροκόκκαλου" (ΤΥΠΟΥ X)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.5.2. Λοξές ρωγμές πλησίον των άκρων των δοκών μορφής "ψαροκόκκαλου" (ΤΥΠΟΥ X)

Οφείλονται:
- στη μη επαρκή σύνδεση της πλάκας στις δοκούς
υπό την δράση των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών
τάσεων λόγω της διανομής της δύναμης της
προέντασης και την δράση της τέμνουσας.

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

X

• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.7.3.
1.5.3. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XI)
Εμφανίζονται στην σύνδεση μεταξύ του
προκατασκευασμένου σκυροδέματος της δοκού με το
έγχυτο σκυρόδεμα της πλάκας.

1.5.3. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XI)

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης μεταξύ σκυροδεμάτων
διαφορετικής ηλικίας

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Τριχοειδείς ρωγμές χωρίς υγρασία

1

o Τριχοειδείς ρωγμές με παρουσία υγρασίας:
• Περίπτωση πλάκας χωρίς εγκάρσια
προένταση
• Περίπτωση πλάκας με εγκάρσια
προένταση

XI

2
3 - 3E

3Ε: εάν υπάρχουν ίχνη διάβρωσης
των οπλισμών

1.5.4. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XII)

1.5.4. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XII)

Οφείλονται:
- σε καμπτική ανεπάρκεια της πλάκας ή σε φορτία
μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων σχεδιασμού
του φορέα
ή/και
- στην επίδραση της εγκάρσιας προέντασης (κακή
τοποθέτηση τενόντων, δυνάμεις λόγω εκτροπής των
τενόντων)

XII

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς
παρουσία υγρασίας
• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm με
παρουσία υγρασίας

1
2

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση
έλεγχος εύρους w < 0,15mm

√ Περίπτωση πλάκας χωρίς εγκάρσια
προένταση
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm χωρίς παρουσία υγρασίας
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm με παρουσία υγρασίας
√

2
3

Περίπτωση πλάκας με εγκάρσια προένταση
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm χωρίς παρουσία υγρασίας
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm με παρουσία υγρασίας

ΘΕΣΗ

3
3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΑΚΩΝ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΠΛΑΚΩΝ

1.6.1. Εγκάρσιες, διαμήκεις και ενίοτε λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIII)

1.6.1. Εγκάρσιες, διαμήκεις και ενίοτε λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIII)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος
ή/και
- σε σημαντικές καταπονήσεις κατά την διαδικασία
αποθήκευσης και μεταφοράς
ή/και
- σε μη επαρκή αντοχή σε κάμψη κατά την έγχυση
της πλάκας (κυκλοφορία εργατών, βάρος οπλισμών
και νωπού σκυροδέματος, επίδραση της δόνησης)
ή/και
- σε κακές συνθήκες στήριξης της πρόπλακας στις
δοκούς

XIII

Να εξεταστεί η επίπτωση στην
ασφάλεια του χρήστη.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Περίπτωση πρόπλακας που χρησιμοποιείται ως
παραμένων ξυλότυπος με όποιο και αν είναι το
εύρος των ρηγματώσεων
o Περίπτωση πρόπλακας που συμμετέχει στη
διατομή της πλάκας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm με
παρουσία υγρασίας ή εύρους w > 0,30mm
με ή χωρίς παρουσία υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm σε
περισσότερες από τρείς συνεχείς
πρόπλακες

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm σε
περισσότερες από τρείς συνεχείς
πρόπλακες

3

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ

1.7.1. Εγκάρσιες ρωγμές, κατανεμημένες σε όλο το μήκος του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XIV)

1.7.1. Εγκάρσιες ρωγμές, κατανεμημένες σε όλο το μήκος του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XIV)

Eγκάρσιες ρωγμές κατανεμημένες κατά μήκος του
Οφείλονται:
προβόλου που εκκινούν από την "μασχάλη" του προβόλου - στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
και αναπτύσσονται προς το ελεύθερο άκρο του
σκυροδέματος του προβόλου, ο οποίος σκυροδετείται
σε δεύτερη φάση

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς

XIV

• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

1.7.2. Εγκάρσιες, εκκινούμενες από την ελεύθερη παρειά του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XV)
Εμφανίζονται στο μέσο του ανοίγματος και εκκινούν από
το ελεύθερο άκρο του προβόλου και μερικές φορές
συνοδεύονται από μια καμπτική παραμόρφωση του
ελεύθερου άκρου του προβόλου

1.7.2. Εγκάρσιες, εκκινούμενες από την ελεύθερη παρειά του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XV)

Οφείλονται:
- στην κατά μήκος κάμψη της δοκού

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι
w = 0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς

XV

• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.7.3. Λοξές ρωγμές μορφής ψαροκόκκαλου πλησίον των άκρων των δοκών (ΤΥΠΟΥ XVI)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.7.3. Λοξές ρωγμές μορφής ψαροκόκκαλου πλησίον των άκρων των δοκών (ΤΥΠΟΥ XVI)

Οφείλονται:
- στη μη επαρκή σύνδεση της πλάκας του προβόλου
στις δοκούς υπό την δράση των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω της διανομής της
δύναμης της προέντασης και την δράση της
τέμνουσας.

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XVI

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.5.2.
1.7.4. Ρωγμές εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XVII)
Εμφανίζονται στη θέση των ορατών ή εκτιμώμενων
θέσεων σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας προέντασης.

1.7.4. Ρωγμές εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XVII)

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια του οπλισμού για την παραλαβή των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων λόγω της
διανομής της δύναμης της προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XVII

• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm με παρουσία
υγρασίας και/ή με απόθεση αλάτων και/ή με
κηλίδες σκουριάς

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.5.1.

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΕΣ

1.8.1. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XVIII και XIX)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές. Συνήθως μικρού
πλήθους (1 έως 3 ρωγμές).

XVIII

1.8.1. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XVIII και XIX)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης των σκυροδεμάτων
διαφορετικής ηλικίας, που ενδεχομένως επιτείνονται
από την ανεπάρκεια της αντοχής σε κάμψη

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XIX

• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και με παρουσία
υγρασίας ή με αποθέσεις αλάτων

2-3

Ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης και το πλήθος των
διαδοκίδων που εμφανίζεται.

1.8.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XX)
Λοξές ρωγμές που εμφανίζονται στη θέση έδρασης της
διαδοκίδας, για τις περιπτώσεις έμμεσης έδρασης των
δοκών μέσω στηρίξεων των διαδοκίδων.

1.8.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XX)

Οφείλονται:
- στην αναπτυσσόμενη ένταση λόγω σημειακής
στήριξης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XX

ΘΕΣΗ

• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

3 - 3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
Ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης και το πλήθος των
διαδοκίδων που εμφανίζεται.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.10.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

1.10.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλεται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 ή 3Ε

● Στην περίπτωση φορέων από
προεντεταμένο σκυρόδεμα η
ρηγμάτωση, μπορεί να ακολουθεί τις
θλιπτικές δυνάμεις.
● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

1.10.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

1.10.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος
ή/και
• στη διαρροή νερού διαμέσου των αρμών
συστολοδιαστολής ή των στομίων αποχέτευσης του
φορέα ανωδομής

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:

Σε περίπτωση κατά την οποία η φθορά βρίσκεται σε
πλάκα καταστρώματος μικρού πάχους (πχ. πλάκα μεταξύ
προκατασκευασμένων δοκών) υπάρχει κίνδυνος γενικής
αποδιοργάνωσης του σκυροδέματος με αποτέλεσμα να
απομένουν μόνο οι οπλισμοί της πλάκας για τη
συγκράτηση του τροχού ώστε να μην διέλθει διαμέσω
αυτής.

• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση που εκτείνεται έως το
πάχος της επικάλυψης οπλισμών, χωρίς εμφάνιση
του οπλισμού
• περιορισμένη αποκόλληση, με εμφάνιση του
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών.
• γενικευμένη αποκόλληση, με απογύμνωση
οπλισμών ή/και τενόντων προέντασης σε
σημαντική επιφάνεια ή/και με μείωση των
διατομών των οπλισμών έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση της ενεργού
διατομής των τενόντων προέντασης έως και
θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

2
2-3

Σε περίπτωση εμφάνισης κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

3 σε περίπτωση διάβρωσης των
οπλισμών ή/και εμφάνισης των
τενόντων

3 - 3Ε

1.10.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.10.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• με απογύμνωση των τενόντων με ή χωρίς
έναρξη διάβρωσης

3

• με θραύση τενόντων της προέντασης και/ή μία
σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3Ε

1.10.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.10.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των όμβριων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση του οπλισμού με ενδεχόμενη ελαφρά
διάβρωση, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με απογύμνωση οπλισμών ή/και τενόντων
προέντασης σε σημαντική επιφάνεια ή/και με
μείωση των διατομών των οπλισμών έως και
θραύση ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση της
ενεργού διατομής των τενόντων προέντασης έως
και θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης
κυρίως στα σημεία συναρμογής των φύλλων της
μεμβράνης, στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων,
στις θέσεις των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
√ Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος:

• εκτεταμένη

1-2

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων

2-3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων

σκουριάς

σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση
√ Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

ΘΕΣΗ

1.10.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλεται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως - στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται μεμβράνης
στην επιφάνεια.
ή/και

• περιορισμένη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2-3

3 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων

3 - 3Ε

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση
3Ε στις περιπτώσεις παρουσίας

σκουριάς

κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.10.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της διάβρωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της κάθε δοκού και όχι της συνολικής
επιφάνειας όλων των δοκών)

1.10.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

1.10.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:
- στην διήθηση των όμβριων υδάτων που
απορρέουν από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική
παρειά του φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

1.10.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και την βαθμολογία του εξοπλισμού
και όχι για την κατηγορία του φορέα.

1.10.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.11. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.11. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.11.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

1.11.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
√ ΔΟΚΟΙ
• σε περιορισμένη έκταση
• εκτεταμένη φθορά κατά πλάτος και/ή σε βάθος
σε μία ή περισσότερες δοκούς

1-2

2 όταν εμφανίζεται σε μεγάλο βάθος

3 - 3Ε

3Ε εάν η απόμιξη παρατηρείται στο
κάτω πέλμα της δοκού και στο μέσο
του ανοίγματος.

√ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή/και σε μεγάλο βάθος

2

1.11.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της καθώς δοκού και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
δοκών)
1.11.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η
οποία δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες
σκυροδέτησης όπως είναι η υψηλή πυκνότητα
οπλισμού ή/και η στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
√ Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος:
• χωρίς εμφάνιση χαλαρών οπλισμών.

1

• με απογύμνωση του χαλαρού οπλισμού χωρίς ή
με σημειακή απομείωση της διατομής του.

2

• με εμφάνιση των τενόντων σε συνδυασμό με
σημαντική μείωση της διατομής των χαλαρών
οπλισμών έως θραύση μερικών εξ αυτών.
• με μείωση διατομής των τενόντων ή/και με
θραύση μερικών εξ' αυτών

3
3Ε

√ Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)
• με σημαντική μείωση της διατομής των
οπλισμών σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

1
2
3

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.11.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.11.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.12. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.12. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Κιβωτιοειδής Φορέας

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Κατακόρυφο βέλος κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Κατακόρυφο βέλος κατά τη διαμήκη διεύθυνση

(i) Τοπικά

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
- σε ατέλειες κατά την κατασκευή:
• ευθυγράμμιση ξυλοτύπων
• παραμόρφωση ξυλοτύπων
• πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) Στο σύνολο του ανοίγματος

Σχήμα α

1

Οφείλεται:
• σε μια γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
(σχήμα α)
ή/και
• σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης
(σχήμα β)

1
3

3Ε εάν συνυπάρχουν οι εγκάρσιες
ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ Ι

Σχήμα β
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1.
1.1.2. Αλλοίωση(εις) της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μιας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

Οφείλεται:
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και

2-3

• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων
ή/και

3 - 3Ε

• σε διαφορικές παραμορφώσεις του σκυροδέματος
σε περιπτώσεις έμμεσης στήριξης (δικός Gerber)

3 - 3Ε

3Ε εάν συνυπάρχει η ρηγμάτωση
Έμμεση στήριξη

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής
(κιγκλιδώματα, στηθαία ασφαλείας), τις φθορές
των βάθρων και των εφεδράνων καθώς και με τις
ρηγματώσεις No 1.2.5.

ΤΥΠΟΥ V
ή/και
σε περίπτωση συνεχούς υποχώρησης
των στηρίξεων

1.1.2. Αλλοίωση(εις) της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μιας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.1.3. Έλεγχος παραμόρφωσης κατά την εγκάρσια διεύθυνση (σε διατομές με διπλά κιβώτια)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1.3. Έλεγχος παραμόρφωσης κατά την εγκάρσια διεύθυνση (σε διατομές με διπλά κιβώτια)

Οφείλεται:
• σε διαφοροποίηση εγκαρσίως της στάθμης των
κιβωτίων κατά την κατασκευή, λόγω υλοποίησης
του έργου κατά φάσεις
ή/και

1 - 3Ε

Μόνο ενδελεχής έλεγχος,
συνδυαζόμενος ενδεχομένως με
επανυπολογισμό του δομήματος
μπορεί να εξασφαλίσει οριστικά
κατηγορία 1 χωρίς ρωγμές.

• διαφορετική συμπεριφορά των δύο κιβωτίων,
λόγω διαφορετικής ηλικίας σκυροδεμάτων,
διαφορετικές δράσεις μεταξύ των δύο κιβωτίων π.χ.
γέφυρες σε καμπύλη

1 - 3Ε

3 - 3Ε σε περίπτωση ταυτόχρονης
παρουσίας ρωγμών.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
διαμήκεις ρηγματώσεις στην άνω πλάκα Νο
1.4.4.
1.1.4. Παραμορφώσεις στο οριζόντιο επίπεδο του φορέα
Παραμορφώσεις ή ασυνέχειες ή στρεβλώσεις εντός του
επιπέδου της διατομής, που οδηγούν σε αλλοιώσεις της
μορφής της ανωδομής σε κάτοψη

1.1.4. Παραμορφώσεις στο οριζόντιο επίπεδο του φορέα

Οφείλονται:
• σε διαφορετικές θερμοκρασιακές δράσεις μεταξύ
των δύο πλευρικών τοιχωμάτων του κιβωτίου (π.χ.
λόγω διαφορά θερμοκρασίας οφειλόμενη στον
προσανατολισμό του τεχνικού Ανατολή - Δύση)
ή/και
• στην περίπτωση διατομής με δύο ή περισσότερες
κυψέλες, στη χρονική υστέρηση της επιβολής της
προέντασης)
ή/και

• στην εκκεντρότητα μεταξύ του κέντρου βάρους
της διατομής εν κενώ και του κέντρου εφαρμογής
του συνόλου των δυνάμεων προέντασης, κατά την
εγκάρσια διεύθυνση.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον
έλεγχο φθοράς των αρμών (επαφές κατά μήκος
του αρμού των οδοντώσεων σε περίπτωση π.χ.
αρμού με οδοντώσεις) καθώς και με την εγκάρσια
παραμόρφωση των εφεδράνων.

ΘΕΣΗ

1 σε περίπτωση πλήρους απουσίας
φθοράς των αρμών και των
εφεδράνων.
3Ε σε περίπτωση πολύ μεγάλων

1 - 3Ε

παραμορφώσεων τόσο του φορέα
ανωδομής όσο και των στηρίξεων
καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης
της λειτουργίας των αρμών
συστολοδιαστολής του φορέα
(τμήματα σε επαφή).

Χρειάζεται ενδελεχής έλεγχος ή
ακόμη και επανυπολογισμός για
να οριστεί η κατηγορία
κατάστασης της γέφυρας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ)

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ)

1.2.1. Καμπτικές ρωγμές στο μέσο του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ I)

1.2.1. Καμπτικές ρωγμές στο μέσο του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται στην περιφέρεια του κιβωτίου στις περιοχές
μηδενισμού των ροπών (κατά κανόνα σε απόσταση 1/4
του ανοίγματος από τη στήριξη) ή/και στο μέσο του
ανοίγματος, εκκινούν από το κάτω πέλμα του κιβωτίου και
ανέρχονται κατά μήκος των τοιχωμάτων έως και την
κορυφή αυτών ("μασχάλη"). Οι ρωγμές είναι συνήθως
κατακόρυφες στο μέσο του ανοίγματος και έχουν την τάση
να γίνονται λοξές πλησίον των στηρίξεων.

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια της
δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης (αν
εμφανίζονται με την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας)
ή/και
- σε μη θεώρηση ορισμένων δράσεων (όπως
θερμοκρασιακές διαφορές ή ερπυσμό)
ή/και
- σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
I

• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

3

• ρωγμές με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση
αλάτων

3Ε

• ρωγμές εξελισσόμενες ή/και με άμεσο κίνδυνο
διάβρωσης των τενόντων προέντασης

3Ε

I

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα
προβλήματα γεωμετρίας του φορέα No 1.1.
1.2.2. Λοξές διατμητικές ρωγμές στην περιοχή των βάθρων (ΤΥΠΟΥ II)

1.2.2. Λοξές διατμητικές ρωγμές στην περιοχή των βάθρων (ΤΥΠΟΥ II)

Εμφανίζονται λοξές ρηγματώσεις στις περιοχές των
Οφείλονται:
βάθρων, ενίοτε συνδυαζόμενες με ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ Ι
ή με τις εγκάρσιες ρηγματώσεις των σωμάτων αγκύρωσης - σε ανεπάρκεια ανάληψης διατμητικών δυνάμεων
αναδυόμενων τενόντων ή/και με ρηγμάτωση της κάτω
από τους κορμούς της διατομής
πλάκας του κιβωτίου.
ή/και
- σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια της
δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
II

• ρωγμές περιοριζόμενες στους κορμούς

3

• μη περιοριζόμενες μόνο στους κορμούς

3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις No 1.6.1. και τις εγκάρσιες
ρηγματώσεις στα σώματα αγκύρωσης
αναδυόμενων τενόντων (No 1.10.1)
1.2.3. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις με εύρος w < 0,10mm (ΤΥΠΟΥ III)

1.2.3. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις με εύρος w < 0,10mm (ΤΥΠΟΥ III)

Εμφανίζονται κυρίως στα τμήματα της γέφυρας που
Οφείλονται:
κατασκευάζονται με επι τόπου σκυροδέτηση, είναι
κατακόρυφες και ομοιόμορφα κατανεμημένες και στις δύο στη παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος των τοιχωμάτων της κιβωτοειδούς
παρειές των κατακόρυφων τοιχωμάτων.
διατομής, που σκυροδετούνται σε επόμενη φάση από
αυτή της κάτω πλάκας.
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

2

- στην απαρχή αλκαλοπυριτικής αντίδρασης

III

III

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη θέση συνδέσμων τενόντων προέντασης (ΤΥΠΟΥ IV)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη θέση συνδέσμων τενόντων προέντασης (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
- στην κατανομή της δύναμης προέντασης καθ' ύψος
των κορμών που οδηγεί σε εμφάνιση περιοχών με
εφελκυστικές τάσεις

IV

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Η διαπίστωση της φθοράς
προϋποθέτει την γνώση ύπαρξης και
της ακριβής θέσης των συνδέσμων

o ρηγμάτωση περιορισμένη στην περιοχή που
υπάρχουν οι σύνδεσμοι των τενόντων προέντασης
• με εύρος ρωγμών w < 0,20mm

2

• με εύρος ρωγμών w > 0,20mm

3

o ρηγμάτωση που επεκτείνεται στο σύνολο της
διατομής
• με εύρος ρωγμών w < 0,20mm

3

• με εύρος ρωγμών w > 0,20mm

3E

1.2.5. Κατακόρυφες ρωγμές στη θέση των στηρίξεων (ΤΥΠΟΥ V)
Εμφανίζονται στην περιοχή των στηρίξεων και ανέρχονται Οφείλονται:
από το κάτω πέλμα του κιβωτίου
• στην μη εξισορρόπηση της δύναμης προεντάσεως
από το ίδιο βάρος του φορέα κατά την αφαίρεση των
ικριωμάτων
ή/και

V

1.2.5. Κατακόρυφες ρωγμές στη θέση των στηρίξεων (ΤΥΠΟΥ V)

● Αφορά φορείς που σκυροδετούνται
επι τόπου.
3

• στην ανεπαρκή θεώρηση της επιρροής των
θερμοκρασιακών δράσεων

● Η αφαίρεση των ικριωμάτων, ως
επί το πλείστον, γίνεται μετά την
επιβολή της προένταση

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ)

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ (ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ)

1.3.1. Διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος των τενόντων, μικρού μήκους, πλησίον της αγκύρωσης (ΤΥΠΟΥ VI)

1.3.1. Διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος των τενόντων, μικρού μήκους, πλησίον της αγκύρωσης (ΤΥΠΟΥ VI)

Εμφανίζονται κατά μήκος ενός ή περισσοτέρων τενόντων, Οφείλονται:
μικρού μήκους, πλησίον της αγκύρωσης
- στις εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά
την τάνυση
ή/και
- στην ανεπάρκεια οπλισμού έναντι παραλαβής των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών δυνάμεων λόγω
προέντασης.

VI

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Μία ρωγμή χωρίς παρουσία υγρασίας, με εύρος
w < 0,20 mm

1

• Πολλαπλές ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

2

• Ρωγμή (ές) με παρουσία υγρασίας

3 - 3Ε

3Ε αν υπάρχουν ίχνη διάβρωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.2. Διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος των τενόντων σε ένα τμήμα ή σ' όλο το μήκος (ΤΥΠΟΥ VΙI)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3.2. Διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος των τενόντων σε ένα τμήμα ή σ' όλο το μήκος (ΤΥΠΟΥ VΙI)

Εμφανίζονται κατά μήκος ενός ή περισσοτέρων τενόντων Οφείλονται:
σε ένα τμήμα ή σ' όλο το μήκος αυτού (ών)
- Σε μεγάλες θλιπτικές δυνάμεις ή σε ανεπάρκεια
χαλαρού οπλισμού και συνδετήρων για την ανάληψη
των εφελκυστικών τάσεων, εμφανιζόμενες γενικά
κατά την τάνυση
ή/και
- Στην διάβρωση του σωλήνα της προέντασης ή
VII
ακόμη και των τενόντων της προέντασης (σκυρόδεμα
με μεγάλο πορώδες ή σωλήνας με κακή ενεμάτωση
και παρουσία νερού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας μικρού
μήκους, κατά μήκος ενός τένοντα και εύρους
w < 0,20mm
• Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας μικρού
μήκους, κατά μήκος περισσοτέρων του ενός
τενόντων ή/και εύρους w > 0,20mm

1

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας, με ή χωρίς
αποθέσεις αλάτων:
• εύρους w < 0,15mm

2

• εύρους w > 0,15mm

3

• Ρωγμές με παρουσία υγρασίας, κηλίδες
σκουριάς και/ή τοπικές ή γενικευμένες εκτινάξεις
του σκυροδέματος και με απογύμνωση οπλισμών
ή/και τενόντων προέντασης σε σημαντική
επιφάνεια ή/και με μείωση των διατομών των
οπλισμών έως και θραύση ορισμένων εξ' αυτών ή
/και με μείωση της ενεργού διατομής των τενόντων
προέντασης έως και θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3E

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
εμφάνιση κηλίδων σκουριάς (No 1.12.7)
1.3.3. Διαμήκεις ρωγμές στις θέσεις εκτροπής των αναδυόμενων τενόντων (ΤΥΠΟΥ VΙII)
Εμφανίζονται ρωγμή (ές) μικρού μήκους, στις θέσεις
εκτροπής των αναδυόμενων τενόντων

1.3.3. Διαμήκεις ρωγμές στις θέσεις εκτροπής των αναδυόμενων τενόντων (ΤΥΠΟΥ VΙII)

Οφείλονται:
- σε εφελκυστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω
εκτροπής των τενόντων και στην ανεπάρκεια
ανάληψης αυτών από τον εγκάρσιο χαλαρό οπλισμό
ή/και
- σε ανεπαρκή απόσταση μεταξύ των αγκυρώσεων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
VIΙI

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,15mm

1

• εύρους w > 0,15mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,15mm
• εύρους w > 0,15mm

2
3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.3.4. Διαμήκης ρωγμή κατά μήκος του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ ΙX)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3.4. Διαμήκης ρωγμή κατά μήκος του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ ΙX)

Εμφανίζεται μια διαμήκης διαμπερής ρωγμή κατά μήκος
Οφείλεται:
του τοιχώματος στη θέση σύνδεσης αυτού με την πάνω ή - στη παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
την κάτω πλάκα.
σκυροδέματος του κορμού,
ή/και
- στη διαφορική συστολή ξήρανσης μεταξύ κορμού
και πλάκας σε περίπτωση σημαντικής διαφοράς
πάχους μεταξύ τους
ή/και
- σε ανεπαρκή χαλαρό οπλισμό συρραφής του
κορμού στην πάνω ή στην κάτω πλάκα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

IX

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη
ρηγμάτωση No 1.6.4.
1.3.5. Διαμήκεις ρωγμές άνωθεν των στηρίξεων (ΤΥΠΟΥ X)
Εμφανίζονται στην περιοχή των στηρίξεων, στη θέση της
συμπαγούς ζώνης και στην εξωτερική παρειά των
τοιχωμάτων.

X

1.3.5. Διαμήκεις ρωγμές άνωθεν των στηρίξεων (ΤΥΠΟΥ X)

Οφείλονται:
• στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος και
εμφανίζονται κατά την κατασκευή
• στην κύρια κάμψη του κορμού, λόγω ανεπάρκειας
του οπλισμού συρραφής (σύνδεσης) των
τοιχωμάτων και της διαδοκίδας. Μπορεί να
συνοδεύεται από ελαφρά κύρτωση των
τοιχωμάτων.

1

3 - 3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό τις
ρηγματώσεις Νο 1.8.1.
1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ)

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ)

1.4.1. Eγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XI)

1.4.1. Eγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XI)

Οφείλονται:

XΙ

- σε εφελκυστικές δυνάμεις λόγω εκτροπής ενός ή
περισσοτέρων τενόντων από την ευθυγραμμία που
δεν παραλαμβάνονται ή παραλαμβάνονται μερικώς
από τον χαλαρό οπλισμό

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το εύρος της
ρηγμάτωσης
• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm

2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.2. Εγκάρσιες ρωγμές στην θέση ων τενόντων της εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XII)
Εμφανίζονται στην περίπτωση κιβωτοειδούς διατομής με Οφείλονται:
εγκάρσια προένταση, στην θέση διέλευσης των τενόντων
της εγκάρσιας προέντασης.
• στην τοπική συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος στη θέση των τενόντων προέντασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.4.2. Εγκάρσιες ρωγμές στην θέση ων τενόντων της εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XII)

1

ή
o στην διάβρωση του σωλήνα της προέντασης ή
και ακόμη σε διάβρωση των τενόντων προέντασης:

XII

• μικρού πλήθους ρωγμές χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• μικρού πλήθους ρωγμές με παρουσία
υγρασίας ή/και με παρουσία κηλίδων
σκουριάς ή πολυπληθείς ρωγμές χωρίς
παρουσία υγρασίας ή κηλίδων σκουριάς

3

• πολυπληθείς ρωγμές με παρουσία
υγρασίας ή/και με κηλίδες σκουριάς

3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.5.4.
1.4.3. Λοξές ρωγμές σε θέση στήριξης (ΤΥΠΟΥ XΙII)

1.4.3. Λοξές ρωγμές σε θέση στήριξης (ΤΥΠΟΥ XΙII)
Εμφανίζονται πλησίον της αγκύρωσης των τενόντων
προέντασης, σε θέση στήριξης.

XΙII

Οφείλονται:
- στη μη επαρκή σύνδεση της πλάκας με τα
τοιχώματα υπό την δράση των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω της διανομής της
δύναμης της προέντασης και την δράση της
τέμνουσας.

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι
w
= 0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,20mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm με παρουσία
υγρασίας και/ή με απόθεση αλάτων και/ή με
κηλίδες σκουριάς

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.5.3 και 1.6.3.

ΘΕΣΗ

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.4. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIV)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.4.4. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XIV)

Οφείλονται:
- σε διαφορική συστολή ξήρανσης λόγω
διαφορετικών φάσεων σκυροδέτησης είτε μεταξύ δύο
πλακών, στην περίπτωση διατομής με διπλού
κιβωτίου είτε μεταξύ πλάκας και τοιχωμάτων στην
περίπτωση απλού κιβωτίου.

XIV

- στην επίδραση της εγκάρσιας προέντασης (κακή
τοποθέτηση τενόντων, δυνάμεις λόγω εκτροπής των
τενόντων)
ή/και
- σε καμπτική ανεπάρκεια της άνω πλάκας ή σε
φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα

`

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm με
παρουσία υγρασίας

2

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση
έλεγχος εύρους w < 0,15mm

√ Περίπτωση πλάκας χωρίς εγκάρσια
προένταση

√

• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm χωρίς παρουσία υγρασίας

2

• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm με παρουσία υγρασίας

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Περίπτωση πλάκας με εγκάρσια προένταση
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm χωρίς παρουσία υγρασίας
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm με παρουσία υγρασίας

3
3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τη
φθορά του υλικού κάλυψης των κώνων
αγκύρωσης των τενόντων της εγκάρσιας
προέντασης (Νο 1.12.10)
1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

1.5.1. Εγκάρσιες ρωγμές προβόλου (ΤΥΠΟΥ XV)

1.5.1. Εγκάρσιες ρωγμές προβόλου (ΤΥΠΟΥ XV)

Εμφανίζονται εγκάρσιες ρωγμές κατανεμημένες κατά
Οφείλονται:
μήκος του προβόλου που εκκινούν από την "μασχάλη"
του προβόλου και αναπτύσσονται προς το ελεύθερο άκρο στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του
προβόλου, που κατασκευάζεται σε μεταγενέστερη
του.
φάση από αυτή του υπόλοιπου φορέα ή στην
περίπτωση που σκυροδετείται στην ίδια φάση με τον
υπόλοιπο φορέα, αλλά έχει διαφορετικό πλάτος ή/και
πάχος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
XV

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΣΗ

1.5.2. Εγκάρσιες ρωγμές στο ελεύθερο άκρο του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XVI)

1.5.2. Εγκάρσιες ρωγμές στο ελεύθερο άκρο του προβόλου (ΤΥΠΟΥ XVI)
Εμφανίζονται στο μέσο του ανοίγματος και εκκινούν από
το ελεύθερο άκρο του προβόλου και μερικές φορές
συνοδεύονται από μια καμπτική παραμόρφωση του
ελεύθερου άκρου του προβόλου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Οφείλονται:
- στην κατά μήκος κάμψη του φορέα.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς

XVΙ

• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

1.5.3. Εγκάρσιες λοξές ρωγμές προβόλου (ΤΥΠΟΥ XVΙI)

1.5.3. Εγκάρσιες λοξές ρωγμές προβόλου (ΤΥΠΟΥ XVΙI)

Εμφανίζονται λοξές ρηγματώσεις στη θέση πάκτωσης των Οφείλονται:
προβόλων, πλησίον των άκρων του φορέα της ανωδομής
- στην μη επαρκή σύνδεση του προβόλου στην
κιβωτοειδή διατομή, υπό την δράση των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων λόγω της
διανομής της δύναμης της προέντασης και την δράση
της τέμνουσας.

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
XVΙΙ

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.3 και 1.6.3.
1.5.4. Εγκάρσιες ρωγμές στη θέση σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XVΙΙI)
Δημιουργούνται ρωγμές στη θέση των ορατών ή
εκτιμώμενων θέσεων σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας
προέντασης.

1.5.4. Εγκάρσιες ρωγμές στη θέση σωμάτων αγκύρωσης εγκάρσιας προέντασης (ΤΥΠΟΥ XVΙΙI)

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια του οπλισμού για την παραλαβή των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων λόγω της
διανομής της δύναμης της προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XVΙΙΙ

• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm με παρουσία
υγρασίας και/ή με απόθεση αλάτων και/ή με
κηλίδες σκουριάς

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.2.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ

1.6.1. Εγκάρσιες ρωγμές ς (ΤΥΠΟΥ XIΧ)

1.6.1. Εγκάρσιες ρωγμές ς (ΤΥΠΟΥ XIΧ)

Μπορεί να εμφανιστούν στην άνω και στην κάτω παρειά
της κάτω πλάκας του κιβωτίου.

Οφείλονται:
σε τοπικού εύρους εκκεντρότητες των τενόντων της
διαμήκους προέντασης, λόγω μετατόπισης του
σωλήνα των τενόντων κατά την τοποθέτηση ή τη
σκυροδέτηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης:
XΙΧ

• ρωγμές εύρους w < 0,15mm
• ρωγμές εύρους w > 0,15mm

1
2

1.6.2. Εγκάρσιες μικρορηγματώσεις (w<0,10 mm) (ΤΥΠΟΥ XΧ)
Δημιουργούνται μικρορηγματώσεις ομοιόμορφα
κατανεμημένες που παρατηρούνται στις περιπτώσεις
όπου το πάχος της πλάκας είναι μικρό σε σχέση με το
πάχος των κορμών.

1.6.2. Εγκάρσιες μικρορηγματώσεις (w<0,10 mm) (ΤΥΠΟΥ XΧ)

Οφείλονται:
- στην διαφορική συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος της κάτω πλάκας σε σχέση με αυτή
των κορμών
ή/και
- σε θερμοκρασιακές μεταβολές
ή/και
- στην κύρια κάμψη του φορέα

XΧ

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
εγκάρσιες ρηγματώσεις των τοιχωμάτων (Νο 1.2)
1.6.3. Λοξές ρωγμές σε θέση στήριξης (ΤΥΠΟΥ XΧΙ)
Εμφανίζονται πλησίον της αγκύρωσης των τενόντων
προέντασης, σε θέση στήριξης

XΧΙ

1.6.3. Λοξές ρωγμές σε θέση στήριξης (ΤΥΠΟΥ XΧΙ)

Οφείλονται:
- στη μη επαρκή σύνδεση της κάτω πλάκας με τα
τοιχώματα υπό την δράση των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω της διανομής της
δύναμης της προέντασης και την δράση της
τέμνουσας.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,20mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,2mm με παρουσία υγρασίας
και/ή με απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες
σκουριάς

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.3 και 1.5.3.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

XΧΙΙ

Οφείλονται:
- σε μη επαρκή αντοχή της κάτω πλάκας σε εγκάρσια
κάμψη

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμή (ές) εύρους w < 0,20mm
• ρωγμή (ές) εύρους w > 0,20mm

1
2 - 3Ε

3Ε στην περίπτωση συνύπαρξης
ρωγμών ΤΥΠΟΥ XΧIV ή/και ΙΧ

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.6.5.& 1.3.4

XΧΙΙΙ

1.6.5. Διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος των τενόντων (ΤΥΠΟΥ XΧΙV)

1.6.5. Διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος των τενόντων (ΤΥΠΟΥ XΧΙV)
Δημιουργούνται ρωγμές που ακολουθούν, κατά κανόνα,
τους τένοντες διαμήκους προέντασης.

Oφείλεται:
Οι ρωγμές μπορεί να συνοδεύονται
από παραμορφώσεις (προς τα κάτω)
της κάτω πλάκας

- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος της
περιοχής των σωλήνων της διαμήκους προέντασης
ή
- στην μη επαρκή αντοχή της κάτω πλάκας σε
εγκάρσια κάμψη, που επιτείνεται στις περιπτώσεις
κιβωτίων μεταβλητών ύψους τοιχωμάτων από τις
δυνάμεις των τενόντων διαμήκους προέντασης της
κάτω πλάκας.

XΧΙV

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
Σε κιβώτια μεταβλητού ύψους μπορεί να εμφανιστούν
στην περιοχή σύνδεσης κάτω πλάκας και κορμού καθώς
και στον κορμό μόνο.

• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm

3 - 3Ε

3Ε στην περίπτωση συνύπαρξης
ρηγματώσεων ΤΥΠΟΥ ΧΧΙΙ και ΧΧΙΙΙ

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.6.4 και 1.6.6.
1.6.6. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XΧV)

1.6.6. Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XΧV)
Παρατηρούνται στις περιπτώσεις που τα τοιχώματα του
κιβωτίου είναι κεκλιμένα και πρόκειται για διαμήκεις
ρωγμές που κατανέμονται κατά πλάτος της κάτω πλάκας,
είναι διαμπερείς και εντοπίζονται στις περιοχές όπου οι
τένοντες της διαμήκους προέντασης εκτρέπονται προς τα
τοιχώματα της διατομής.

Οφείλονται:
- στις εφελκυστικές τάσεις λόγω των δυνάμεων που
εισάγονται από τους εκτρεπόμενους, προς τα
τοιχώματα, τένοντες προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,20mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,20mm

3 - 3Ε

XΧV
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.6.4 και 1.6.5.

ΘΕΣΗ

1.6.4. Διαμήκεις ρωγμές στην θέση ένωσης με το τοίχωμα (ΤΥΠΟΥ XΧΙΙ και ΤΥΠΟΥ XXIII)

1.6.4. Διαμήκεις ρωγμές στην θέση ένωσης με το τοίχωμα (ΤΥΠΟΥ XΧΙΙ και ΤΥΠΟΥ XXIII)
Εμφανίζονται κατά μήκος των γωνιακών ενισχύσεων της
διατομής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στην περίπτωση συνύπαρξης
ρηγματώσεων ΤΥΠΟΥ ΧΧIΙ και ΧΧΙΙΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.6.8. Διαμήκεις ρωγμές σε θέσεις οριζόντιας εκτροπής τενόντων προέντασης (ΤΥΠΟΥ XXVI)
Εμφανίζονται στις περιοχές οριζόντιας εκτροπής των
τενόντων προέντασης της κάτω πλάκας και συνήθως
έχουν μικρό μήκος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.6.8. Διαμήκεις ρωγμές σε θέσεις οριζόντιας εκτροπής τενόντων προέντασης (ΤΥΠΟΥ XXVI)

Οφείλονται:
- στην ανεπάρκεια του χαλαρού οπλισμού για την
παραλαβή των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών
δυνάμεων λόγω οριζόντιας εκτροπής των τενόντων
προέντασης, στην κάτω πλάκα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,15mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm ή/και με παρουσία
υγρασίας

3

ΧΧVI

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΡΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Οφείλεται:
- στις αναπτυσσόμενες εφελκυστικές τάσεις στο
φορέα λόγω διανομής της αντίδρασης των
εφεδράνων και συνδέεται με την έλλειψη κατάλληλων
οπλισμών

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• δεν επηρεάζει την επιφάνεια έδρασης του
εφεδράνου

2

• επηρεάζει την επιφάνεια έδρασης του
εφεδράνου

3

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ

1.8.1. Κατακόρυφες ρωγμές στις θέσεις ένωσης διαφράγματος - τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ XXVII)

1.8.1. Κατακόρυφες ρωγμές στις θέσεις ένωσης διαφράγματος - τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ XXVII)

Εμφανίζεται στις θέσεις ένωσης του διαφράγματος με τα
τοιχώματα.

Οφείλονται:
- σε έλλειψη ή σε ανεπαρκή οριζόντιο οπλισμό
αγκύρωσης του διαφράγματος στους κορμούς του
κιβωτίου

3 - 3Ε

XXVII

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.3.5.
1.8.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XXVIII)

1.8.2. Λοξές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XXVIII)
Εμφανίζονται στα διαφράγματα που διαθέτουν άνοιγμα
επισκεψιμότητας στο μέσο της διατομής των και σε
περιπτώσεις γεφυρών σε οριζοντιογραφική καμπύλη.

Οφείλονται:
- στην ένταση από στρέψη στην περιοχή της
στήριξης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XXVIII

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

Για προεντεταμένα διαφράγματα το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.8.3. Ακτινικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XXIΧ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.8.3. Ακτινικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XXIΧ)

Εμφανίζονται στα διαφράγματα που διαθέτουν άνοιγμα
Οφείλονται:
επισκεψιμότητας στο μέσο της διατομής και εκκινούν από
- στη συστολή ξήρανσης και στις συγκεντρώσεις
τα όρια των ανοιγμάτων.
τάσεων και δημιουργούνται κυρίως στα αδύναμα
σημεία των ανοιγμάτων του διαφράγματος (π.χ.
γωνίες ορθογωνίων ανοιγμάτων)

XXIΧ

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές μικρού μήκους με εύρος w < 0,30mm

1

• ρωγμές μικρού μήκους με εύρος w > 0,30mm

2

• ρωγμές που εκτείνονται έως τα άκρα του
διαφράγματος, ανεξαρτήτως εύρους

3

Για προεντεταμένα διαφράγματα το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

XXIΧ

1.8.4. Κατακόρυφες ρωγμές πλησίον αγκύρωσης τενόντων (ΤΥΠΟΥ XXX)
Εμφανίζονται πλησίον της αγκύρωσης των τενόντων σε
θέση στήριξης

XXΧ

1.8.4. Κατακόρυφες ρωγμές πλησίον αγκύρωσης τενόντων (ΤΥΠΟΥ XXX)

Οφείλονται:
- στον ανεπαρκή οπλισμό παραλαβής των
εφελκυστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται λόγω
γειτνίασης του διαφράγματος με τις θέσεις
αγκύρωσης των διαμήκων τενόντων προέντασης.

Για προεντεταμένα διαφράγματα το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm με παρουσία
υγρασίας ή ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.4.3, 1.5.3 και 1.6.3.
1.8.5. Διατμητικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XXXI)

1.8.5. Διατμητικές ρωγμές (ΤΥΠΟΥ XXXI)

Οφείλονται:
- στην ανάπτυξη σημαντικών διατμητικών τάσεων
στο διάφραγμα λόγω της μη τοποθέτησης των
εφεδράνων κάτω από τους κορμούς οπότε
εμφανίζονται λοξές διατμητικές ρωγμές στο τοίχωμα
και στο διάφραγμα του κιβωτίου.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης του
διαφράγματος:
√ Περίπτωση οπλισμένου διαφράγματος:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm εμφανιζόμενες και
στο τοίχωμα

3Ε

√ Περίπτωση προεντεταμένου διαφράγματος:
• ρωγμές εύρους w < 0,15mm

3

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm

3Ε

• ρωγμές εύρους w > 0,15 mm εμφανιζόμενες και
στο τοίχωμα

3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1 και 1.2.2.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

1.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

1.9.1. Ρωγμές στη θέση αγκύρωσης των τενόντων συγκράτησης σπονδύλων

1.9.1. Ρωγμές στη θέση αγκύρωσης των τενόντων συγκράτησης σπονδύλων

Εμφανίζονται στις θέσεις αγκύρωσης των τενόντων
συγκράτησης και σύνδεσης σπονδύλων κατά τη φάση
κατασκευής.

Η διαπίστωση αυτής της φθοράς
προϋποθέτει την γνώση των θέσεων
αγκύρωσης των τενόντων
συγκράτησης των σπονδύλων

Οφείλονται:
- στο συνδυασμό τοπικού ερπυσμού του
σκυροδέματος και εφελκυστικών δυνάμεων που
αναπτύσσονται στην περιοχή της αγκύρωσης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με απόθεση
αλάτων

1
2-3

1.9.2. Ρωγμές στη θέση οδόντωσης προκατασκευασμένων σπονδύλων
Εμφανίζονται στη θέση οδόντωσης προκατασκευασμένων Οφείλονται:
σπονδύλων οι οποίες είναι είτε κατακόρυφες είτε λοξές και
• σε ανεπάρκεια αντοχής της οδόντωσης
εκτείνονται είτε σε ένα τμήμα, είτε σε όλη την οδόντωση
ή/και
• σε υπερβολική συγκέντρωση έντασης στη θέση της
οδόντωσης λόγω κακής σύζευξης των συνεχόμενων
σπονδύλων κατά την κατασκευή (ελαττώματα
συγκόλλησης, οδοντώσεων)

1.9.2. Ρωγμές στη θέση οδόντωσης προκατασκευασμένων σπονδύλων

1

1.9.3. Έλεγχος εμφάνισης κόλλας στους αρμούς σύνδεσης των προκατασκευασμένων σπονδύλων

1.9.3. Έλεγχος εμφάνισης κόλλας στους αρμούς σύνδεσης των προκατασκευασμένων σπονδύλων

Οφείλεται:
- σε κακή ποιότητα ή εσφαλμένη τοποθέτηση του
συγκολλητικού υλικού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
o χωρίς σχετική μετατόπιση των εκατέρωθεν του
αρμού σπονδύλων
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

• με σχετική μετατόπιση των εκατέρωθεν του
αρμού τμημάτων

3 - 3Ε

1.9.4. Αλλοίωση της σύζευξης σπονδύλων
Εμφανίζεται στη θέση αρμού μεταξύ
προκατασκευασμένων σπονδύλων ή στη θέση αρμού
διακοπής σκυροδέτησης κατά τη διαδικασία κατασκευής
σπονδύλων με επί τόπου σκυροδέτηση

1.9.4. Αλλοίωση της σύζευξης σπονδύλων

Οφείλεται:
- σε κακή κατασκευή ή/και σε μετατόπιση του
ικριώματος ή/και σε πλημμελή εφαρμογή του κινητού
εξοπλισμού των τύπων.

1

Στην κάτω πλάκα μπορεί να συνοδεύονται από διαμήκεις - σε έλλειψη ή αστοχία διατμητικών κλειδιών
ρωγμές που ξεκινούν εκατέρωθεν του σημείου ένωσης
(οδοντώσεις) (σε περίπτωση προκατασκευασμένων
των προκατασκευασμένων σπονδύλων.
σπονδύλων)
• κάτω πλάκα

1

o άνω πλάκα
• αν δε γίνεται αντιληπτό κατά τη διέλευση
του οχήματος πάνω από τη θέση της
αλλοίωσης

1-2

• αν γίνεται αντιληπτό κατά τη διέλευση του
οχήματος πάνω από τη θέση της αλλοίωσης

3 - 3Ε

o τοιχώματα
• αν εμφανίζεται στο μέσο του ανοίγματος
• αν εμφανίζεται στην περιοχή της στήριξης

2
3 - 3Ε

2 εάν παρατηρείται σε θέση στήριξης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9.5. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας του κάτω πέλματος
Παρατηρούνται στις περιπτώσεις προκατασκευασμένων Οφείλονται:
σπονδύλων στις θέσεις των αρμών χωρίς οδοντώσεις, με - στην κατακόρυφη συνιστώσα της θλιπτικής δύναμης
κεκλιμένη κάτω πλάκα και τοιχώματα μεταβλητού ύψους. που εφαρμόζεται στην κάτω πλάκα, στη θέση των
αρμών, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ολίσθηση
και την κατακόρυφη σχετική μετακίνηση δύο
προκείμενων σπονδύλων στην περιοχή του αρμού
σύνδεσης μεταξύ τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.9.5. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας του κάτω πέλματος

2 - 3Ε

3 - 3Ε στην περίπτωση κινδύνου
αλλοίωσης της συνέχειας των
τενόντων προέντασης και στην
συνεπαγόμενη ανάπτυξη μη
προβλεπόμενης έντασης στο φορέα

1.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ Ή ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ

1.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ Ή ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΑ

1.10.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις

1.10.1. Εγκάρσιες ρηγματώσεις

Εμφανίζονται όπισθεν των σωμάτων αγκύρωσης και
Οφείλονται:
εξελίσσονται προς τα μπροστά, με λοξή κατεύθυνση κατά
ο
ο
- σε ανεπαρκή οπλισμό σύνδεσης των σωμάτων
κανόνα από 30 ~ 45
αγκύρωσης στην άνω ή στην κάτω πλάκα
ή / και
- στον ανεπαρκή οπλισμό παραλαβής των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών δυνάμεων
προέντασης

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
έμπειρο πολιτικό μηχανικό.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,15mm που εμφανίζονται σε
ένα σώμα αγκύρωσης

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm ή/και εμφανιζόμενες
σε περισσότερα του ενός σώματα αγκύρωσης

3

• ρωγμές που συνυπάρχουν με καμπτικές ή
διατμητικές ρωγμές στους κορμούς

3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1 και 1.2.2.
1.10.2. Ρηγματώσεις γύρω από το σώμα αγκύρωσης
Εμφανίζονται στην περίμετρο του σώματος αγκύρωσης.

1.10.2. Ρηγματώσεις γύρω από το σώμα αγκύρωσης

Οφείλονται:
- σε πλημμελή σκυροδέτηση του σώματος
αγκύρωσης
ή/και
- σε ανεπαρκή οπλισμό σύνδεσης των σωμάτων
αγκύρωσης στην άνω ή στην κάτω πλάκα
ή/και
- στον ανεπαρκή οπλισμό παραλαβής των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών δυνάμεων
προέντασης.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,15mm που εμφανίζονται σε
ένα σώμα αγκύρωσης

2

• ρωγμές εύρους w > 0,15mm ή/και εμφανιζόμενες
σε περισσότερα του ενός σώματα αγκύρωσης

3

• με σχετική μετατόπιση σώματος αγκύρωσης και
πλάκας

3Ε

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος του σώματος αγκύρωσης
Εμφανίζεται στην αρχή της ανάδυσης του τένοντα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος του σώματος αγκύρωσης

Οφείλεται:
• στη μικρή ακτίνα καμπυλότητας του τένοντα
μεταξύ αγκύρωσης και άνω ή κάτω πλάκας και
στην ανεπάρκεια του σώματος αγκύρωσης να
αναλάβει τις θλιπτικές δυνάμεις που εισάγονται
από τον τένοντα προέντασης

3 - 3Ε

3Ε στην περίπτωση συνύπαρξης
ρηγματώσεων της §1.10.2

Τένοντας
Αποκόλληση

Σώμα αγκύρωσης
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.10.2.
1.11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ)

1.11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗ)

1.11.1. Ρηγματώσεις στα σώματα εκτροπής τενόντων εξωτερικής προέντασης

1.11.1. Ρηγματώσεις στα σώματα εκτροπής τενόντων εξωτερικής προέντασης

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
έμπειρο πολιτικό μηχανικό.

Οφείλονται:
• στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος του
σώματος εκτροπής και ξεκινούν από τις οπές
διέλευσης των τενόντων προέντασης προς το
εσωτερικό του σώματος

1

• στην ανεπάρκεια των οπλισμών ανάληψης των
δυνάμεων που ασκούνται από τους τένοντες
προέντασης και στο σώμα εκτροπής

3

• στην ανεπάρκεια των οπλισμών αγκύρωσης του
σώματος εκτροπής στο φορέα και παρατηρούνται
στις θέσεις ένωσης του σώματος εκτροπής με τα
τοιχώματα ή/και την πλάκα του κιβωτίου

3

1.11.2. Φθορές των σωλήνων και των τενόντων προέντασης

1.11.2. Φθορές των σωλήνων και των τενόντων προέντασης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• φθορές (σχισίματα) και λύση συνέχειας του
σωλήνα της προέντασης χωρίς φθορά του τένοντα
• Διάβρωση του τένοντα

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
έμπειρο πολιτικό μηχανικό.
3
3 - 3Ε

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.12. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.12. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.12.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

1.12.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρήστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Στην περίπτωση φορέων από
προεντεταμένο σκυρόδεμα η
ρηγμάτωση, μπορεί να ακολουθεί τις
θλιπτικές δυνάμεις.
● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
του κάθε τοιχώματος και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
τοιχωμάτων)

1.12.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

1.12.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος
ή/και
• στη διαρροή νερού διαμέσου των αρμών
συστολοδιαστολής ή των στομίων αποχέτευσης του
φορέα ανωδομής

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.12.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.12.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:

Σε περίπτωση κατά την οποία η φθορά αφορά την πλάκα
καταστρώματος υπάρχει κίνδυνος γενικής
αποδιοργάνωσης του σκυροδέματος με τελική εξέλιξη της
φθοράς τη διάτρηση της πλάκας από βαριά οχήματα
(δημιουργία μιας τρύπας στο οδόστρωμα) με αποτέλεσμα
να απομένουν μόνο οι οπλισμοί της πλάκας για τη
συγκράτηση του τροχού ώστε να μην διέλθει διαμέσω
αυτής.

• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση που εκτείνεται έως το
πάχος της επικάλυψης οπλισμών, χωρίς εμφάνιση
του οπλισμού

2

• περιορισμένη αποκόλληση, με εμφάνιση του
οπλισμού ή/και των σωλήνων των τενόντων
προέντασης, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών.
• γενικευμένη αποκόλληση, με απογύμνωση
οπλισμών ή/και τενόντων προέντασης σε
σημαντική επιφάνεια ή/και με μείωση των διατομών
των οπλισμών έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών ή /και με μείωση της ενεργού διατομής των
τενόντων προέντασης έως και θραύση ορισμένων
εξ' αυτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3 σε περίπτωση διάβρωσης των
2-3

3 - 3Ε

οπλισμών ή/και των σωλήνων των
τενόντων ή/και εμφάνισης των
τενόντων
Στην περίπτωση που τα υπόψη
χαρακτηριστικά της φθοράς
εμφανίζονται στην περιοχή αγκύρωσης
τενόντων η φθορά είναι πάντα
κατηγορίας 3Ε

1.12.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.12.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών
• φθορές (σχισίματα) και λύση συνέχειας του
σωλήνα της προέντασης χωρίς η φθορά να φθάνει
στους τένοντες
• με θραύση τενόντων της προέντασης και/ή μία
σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

1
2

3

3Ε

1.12.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.12.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των όμβριων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση του οπλισμού ή/και των σωλήνων
των τενόντων προέντασης, με ενδεχόμενη ελαφρά
διάβρωση, χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών ή/και των τενόντων προέντασης.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με απογύμνωση οπλισμών ή/και τενόντων
προέντασης σε σημαντική επιφάνεια ή/και με
μείωση των διατομών των οπλισμών έως και
θραύση ορισμένων εξ' αυτών ή /και με μείωση της
ενεργού διατομής των τενόντων προέντασης έως
και θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.12.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης
κυρίως στα σημεία συναρμογής των φύλλων της
μεμβράνης, στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων,
στις θέσεις των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
√ Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος:

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση
√ Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος:
• περιορισμένη

2-3

3 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση
• εκτεταμένη

ΘΕΣΗ

1.12.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία
Oφείλεται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται
μεμβράνης
στην επιφάνεια.
ή/και

• περιορισμένη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

3 - 3Ε

3Ε στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος ή/και όταν η φθορά
εμφανίζεται κατά μήκος των αρμών
διακοπής εργασίας ή/και κατά μήκος
των ενώσεων μεταξύ σπονδύλων ή/και
στις θέσεις ανάδυσης των τενόντων.

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
του κάθε τοιχώματος και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
τοιχωμάτων)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.12.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς
Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της
διάβρωσης του οπλισμού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.12.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Oφείλεται:
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
του κάθε τοιχώματος και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
τοιχωμάτων)

1.12.8. Οξείδωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

1.12.8. Οξείδωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:
- στην διήθηση των ομβρίων υδάτων που
απορρέουν από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική
παρειά του φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

1.12.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και την βαθμολογία του εξοπλισμού
και όχι για την κατηγορία του φορέα.

1.12.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και διείσδυσης χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.12.10. Έλεγχος αποκόλλησης του δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων της διαμήκους ή της εγκάρσιας προέντασης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων,
κηλίδες σκουριάς και/ή οριακή εμφάνιση των
κώνων ή των τενόντων

1
2 - 3 - 3Ε

Για τους τένοντες της διαμήκους
προέντασης ισχύει το 3Ε εάν
υπάρχουν οι ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ Ι
ή/και ΙΙ οφειλόμενες σε απώλεια της
προέντασης στη θέση της αγκύρωσης.

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις Νο
1.2.1 και 1.2.2.

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις Νο
1.4.4.
1.13. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.13. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.13.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος
Εμφανίζεται συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός
τους από το τσιμεντοκονίαμα.

1.13.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• σε περιορισμένη έκταση
• εκτεταμένη φθορά κατά πλάτος και/ή σε βάθος

1-2

2 όταν εμφανίζεται σε μεγάλο βάθος

3 - 3Ε

3Ε εάν η απόμιξη παρατηρείται σε
κάτω πέλμα τοιχώματος και στο μέσο
του ανοίγματος.

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
του κάθε τοιχώματος και όχι της
συνολικής επιφάνειας όλων των
τοιχωμάτων)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

1.12.10. Έλεγχος αποκόλλησης του δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων της διαμήκους ή της εγκάρσιας προέντασης

Οφείλεται:
- σε κακή συνάφεια του υλικού κάλυψης
ή/και
- στην συστολή ξήρανσης κατά την τοποθέτηση του
υλικού κάλυψης

ΘΕΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.13.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.13.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
√ Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος:
• χωρίς εμφάνιση χαλαρών οπλισμών ή σωλήνων
των τενόντων

1

• με απογύμνωση του χαλαρού οπλισμού χωρίς ή
με σημειακή απομείωση της διατομής του ή/και με
σημειακή εμφάνιση του σωλήνα προέντασης

2

• με εμφάνιση του σωλήνα προέντασης σε
εκτεταμένο μήκος και /ή με διάβρωση των
σωλήνων των τενόντων ή/και με εμφάνιση των
τενόντων σε συνδυασμό με σημαντική μείωση της
διατομής των χαλαρών οπλισμών έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

3

• με μείωση διατομής των τενόντων ή/και με
θραύση μερικών εξ' αυτών

3Ε

√ Στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό πλήθος
ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών εξ'
αυτών.

3

1.13.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.13.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.14. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.14. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Φορέας μορφής πλαισίου

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

1.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους.

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους.

(i) Τοπικά

Οφείλεται:
• σε μια παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή / και

1

• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

(ii) Στο σύνολο του ανοίγματος

Οφείλεται:
• σε μια γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
(σχήμα α)
ή/και
• σε ανεπαρκή αντοχή του φορέα σε διαμήκη κάμψη
(σχήμα β)

1
3

3Ε εάν υπάρχουν επιπρόσθετα οι
ρηγματώσεις ΤΥΠΟΥ I και II

Σχήμα α

Σχήμα β

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής
(κιγκλιδώματα, στηθαία) καθώς και με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.1 και 1.2.2.

1.1.2 Μετακίνηση στις θέσεις των αρμών
ΤΥΠΟΥ Α: ομοιόμορφο άνοιγμα αρμού

1.1.2 Μετακίνηση στις θέσεις των αρμών

Οφείλεται:
- σε κακοτεχνία
ή/και
- σε παραμόρφωση του περιβάλλοντος εδάφους.

Κατηγορία προβλήματος:

ΤΥΠΟΥ Β: ανομοιόμορφο άνοιγμα αρμού

• χωρίς κίνδυνο διέλευσης του εδαφικού υλικού του
επιχώματος διαμέσου του αρμού.

1-2

• με κίνδυνο διέλευσης του εδαφικού υλικού του
επιχώματος διαμέσου του αρμού.

2-3

• με παρατηρούμενη διέλευση εδαφικού υλικού
διαμέσου του αρμού.

3 - 3Ε

Ανάλογα με το υλικό που περιβάλλει
τον αρμό και την κατάσταση της
διάταξης στεγάνωσης των αρμών.

Οφείλεται:
- σε κακοτεχνία
ή/και
- σε υποχώρηση του εδάφους θεμελίωσης εάν το
άνοιγμα παρατηρείται στη θέση της πλάκας
ανωδομής ή σε ασύμμετρες πλευρικές ωθήσεις
γαιών εάν το άνοιγμα του αρμού παρατηρείται στα
πλευρικά τοιχώματα.

Κατηγορία προβλήματος:
• χωρίς κίνδυνο διέλευσης του εδαφικού υλικού του
επιχώματος διαμέσου του αρμού και χωρίς θραύση
του σκυροδέματος στις συμπιεζόμενες πλευρές του
αρμού

1-2

• με κίνδυνο διέλευσης του εδαφικού υλικού του
επιχώματος διαμέσου του αρμού ή/και με θραύση
του σκυροδέματος στις συμπιεζόμενες πλευρές του
αρμού.

2-3

• με παρατηρούμενη διέλευση εδαφικού υλικού
διαμέσου του αρμού

3 - 3Ε

Ανάλογα με το υλικό που περιβάλλει
τον αρμό και την κατάσταση της
διάταξης στεγάνωσης των αρμών.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
ΤΥΠΟΥ Γ: διαφορική μετατόπιση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Οφείλεται:
- σε κακοτεχνία
ή/και
- σε παραμόρφωση του περιβάλλοντος εδάφους.
ή/και
- σε επαναλαμβανόμενη συνεχή δράση φορτίων
βαρειάς κυκλοφορίας στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας
που φέρεται από το τεχνικό, ιδίως για τεχνικά με
επιφανειακή κυκλοφορία επ΄αυτών.

Κατηγορία προβλήματος:
• χωρίς θραύσεις ή ρωγμές στην περιοχή του
αρμού
• με θραύσεις μικρής σημασίας στην περιοχή του
αρμού
• με γενικευμένες ή σημαντικές θραύσεις στην
περιοχή του αρμού

1-2
2
3 - 3Ε

Ανάλογα με το υλικό που περιβάλλει
τον αρμό και την κατάσταση της
διάταξης στεγάνωσης των αρμών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

1.2.1 Εγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ I)

1.2.1 Εγκάρσιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται σε όλο το πλάτος της πλάκας ανωδομής ή
σε μέρος αυτής.

Οφείλονται:
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος κατά τη διαμήκη διεύθυνση της
πλάκας, οι οποίες κατανέμονται ομοιόμορφα στο
άνοιγμα, εύρους w < 0,10mm

I

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

- σε υπέρβαση της καμπτικής αντοχής κατά την
διαμήκη διεύθυνση, εμφανίζονται στο μέσο του
ανοίγματος σε μια ζώνη περίπου ίση με το 1/3 του
ανοίγματος:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.1. και τις ρηγματώσεις Νο 1.2.2
1.2.2 Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ II)

1.2.2 Διαμήκεις ρωγμές (ΤΥΠΟΥ II)
Εμφανίζονται σε όλο το μήκος του ανοίγματος της άνω
πλάκας ή σε μέρος αυτού, εντοπιζόμενες κυρίως στις
περιοχές των ελεύθερων παρυφών της πλάκας,
κατανεμημένες σε αποστάσεις από 0,30m ~ 1,00 m

Oφείλονται:
- στην υπέρβαση της αντοχής του φορέα σε εγκάρσια
κάμψη

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς

II

• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

3

1.2.3 Διαμήκεις ρωγμές στη θέση ένωσης με το τοίχωμα (ΤΥΠΟΥ III)
Ξεκινούν από τη γωνία πάκτωσης της πλάκας στα
τοιχώματα ή από την τριγωνική ενίσχυση ("φάλτσο") στη
θέση του κόμβου (εάν υπάρχει) και επεκτείνονται κατά
1,00 m ~ 2,00 m εντός της πλάκας ανωδομής.

1.2.3 Διαμήκεις ρωγμές στη θέση ένωσης με το τοίχωμα (ΤΥΠΟΥ III)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος της
πλάκας ανωδομής, λόγω της χρονικής
διαφοροποίησης της σκυροδέτησης μεταξύ πλάκας
και κατακόρυφων τοιχωμάτων ακροβάθρων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

III

• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές με παρουσία υγρασίας ή/και με
αποθέσεις αλάτων ή/και με κηλίδες σκουριάς

2

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.2.4 Ρωγμές στις γωνίες της πλάκας (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται στις γωνίες της πλάκας ανωδομής, είναι
μορφής τόξου ή κύκλου, ξεκινούν από τη γωνία
τοιχώματος - πλάκας ή την τριγωνική γωνιακή ενίσχυση
("φάλτσο") και εξελίσσονται έως την ελεύθερη παρυφή της
πλάκας ανωδομής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2.4 Ρωγμές στις γωνίες της πλάκας (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος της
γωνιακής ενίσχυσης ή/και της άνω πλάκας λόγω
σκυροδέτησης με χρονική διαφορά από το
κατακόρυφο τοίχωμα
ή/και

IV

- στη μειωμένη καμπτική αντοχή των γωνιών της
πλάκας ανωδομής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις λοξών
γεφυρών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

1.2.5 Διαμήκεις ρωγμές εκτεινόμενες σε όλο το μήκος του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ V)
Εμφανίζονται λίγες τον αριθμό (1~3 ρηγματώσεις),
εκτείνονται σε όλο το μήκος του ανοίγματος του τεχνικού,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τριγωνικών γωνιακών
ενισχύσεων και πολλές φορές εκτείνονται και στα
κατακόρυφα τοιχώματα. Απαντώνται πιο συχνά στους
φορείς με μεγάλο εγκάρσιο πλάτος.

1.2.5 Διαμήκεις ρωγμές εκτεινόμενες σε όλο το μήκος του ανοίγματος (ΤΥΠΟΥ V)

Οφείλονται:
- σε καθίζηση του εδάφους στις ακραίες περιοχές,
κατά την εγκάρσια διεύθυνση του τεχνικού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς

V

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

Θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με
πιθανά προβλήματα υποσκαφής σε περίπτωση
τεχνικών γεφύρωσης ρέματος.
1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ

1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ

1.3.1 Κατακόρυφες κατανεμημένες ρωγμές στη βάση του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ VI)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές που ξεκινούν από τη
βάση του ακροβάθρου, αναπτύσσονται προς τα άνω και
το εύρος τους ποικίλει από τη μικρορηγμάτωση έως τα 0,2
mm. Το μήκος τους ποικίλει από μερικές δεκάδες
εκατοστά έως κάποια μέτρα. Εντοπίζονται κυρίως στις
θέσεις των οπών αποτόνωσης ("μπαρμπακάνες") ή των
οπών που δημιουργούνται από τις καβίλιες συγκράτησης
των καλουπιών.

VI

1.3.1 Κατακόρυφες κατανεμημένες ρωγμές στη βάση του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ VI)

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος που είναι
διαφορετική μεταξύ πλάκας κοιτόστρωσης ή θεμελίου
και τοιχώματος βάθρου, λόγω της χρονικής
διαφοροποίησης της σκυροδέτησης των δύο
ανωτέρω στοιχείων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές με παρουσία υγρασίας ή/και με
αποθέσεις αλάτων ή/και με κηλίδες σκουριάς.

2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.3.2 Κατακόρυφες ρωγμές στη βάση του τοιχώματος περί το μέσο του μήκους του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ VII)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές, μία ή δύο τον αριθμό,
που ξεκινούν από τη βάση των ακροβάθρων και μπορεί
να εκτείνονται έως και την άνω πλάκα ή τα φάλτσα
ενίσχυσης της άνω πλάκας. Απαντώνται κυρίως σε κάτω
διαβάσεις με σχετικά μεγάλο μήκος, περί το μέσο του
μήκους των ακροβάθρων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.3.2 Κατακόρυφες ρωγμές στη βάση του τοιχώματος περί το μέσο του μήκους του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ VII)

Οφείλονται:
- στην καθίζηση της κεντρικής περιοχής του τεχνικού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές με παρουσία υγρασίας ή/και με
αποθέσεις αλάτων ή/και με κηλίδες σκουριάς.

2

VII

Θα πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με
προβλήματα υποσκαφής σε περίπτωση
γεφύρωσης ρέματος.
1.3.3 Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VIII)

1.3.3 Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VIII)

Εμφανίζεται μία ρωγμή ή πολλές παράλληλες οριζόντιες Οφείλονται:
ρωγμές, σε στάθμη λίγο κάτω από το μέσο του ελεύθερου - σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης
ύψους του βάθρου, συνεχής(εις) ή διακοπτόμενη(ες).
ή/και
-στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του
ακροβάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς την παρουσία οπών ("μπαρμπακάνες") /
συστήματος αποτόνωσης ή με μη λειτουργικές
οπές / μη λειτουργικό σύστημα αποτόνωσης

VIII

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με οπές / σύστημα αποτόνωσης που
λειτουργούν κανονικά
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.3.4.
1.3.4 Διαμήκης ρωγμή στη θέση σύνδεσης με την άνω πλάκα (ΤΥΠΟΥ IX)
Εμφανίζεται μία οριζόντια ρωγμή κατά μήκος της
σύνδεσης του τοιχώματος ακροβάθρου και πλάκας
ανωδομής ή κατά μήκος της ακμής του φάλτσου
ενίσχυσης.

IΧ

1.3.4 Διαμήκης ρωγμή στη θέση σύνδεσης με την άνω πλάκα (ΤΥΠΟΥ IX)

Οφείλεται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος που είναι
διαφορετική μεταξύ τοιχώματος και πλάκας
ανωδομής, λόγω της χρονικής διαφοροποίησης της
σκυροδέτησης των στοιχείων αυτών
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

- στην ανεπάρκεια οπλισμού για την παραλαβή των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων στην
περιοχή του κόμβου (πλάκας ανωδομής και
τοιχώματος ακροβάθρου).
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

Θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.3.3.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.5 Κατακόρυφες ρωγμές στην κεφαλή του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ Χ)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές, λίγες τον αριθμό (1~3
ρωγμές), στη συνέχεια διαμήκων ρωγμών του κάτω
πέλματος της πλάκας ανωδομής και των τυχόν
ενισχυτικών τριγωνικών φάλτσων, οι οποίες απαντώνται
κυρίως σε κάτω διαβάσεις με τοιχώματα σχετικά μεγάλου
μήκους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3.5 Κατακόρυφες ρωγμές στην κεφαλή του τοιχώματος (ΤΥΠΟΥ Χ)

Οφείλονται:
- σε καθίζηση του εδάφους στις ακραίες περιοχές,
κατά την εγκάρσια διεύθυνση του τεχνικού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας

Χ

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

Θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.2.5 καθώς και με πιθανά
προβλήματα υποσκαφής σε περίπτωση τεχνικών
γεφύρωσης ρέματος.
1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ

1.4.1 Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του πτερυγοτοίχου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-I)

1.4.1 Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του πτερυγοτοίχου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-I)

Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές, που εκκινούν από τη Οφείλονται:
στέψη του πτερυγοτοίχου προς τα κάτω, κατανεμημένες - στην υπέρβαση καμπτικής αντοχής του
κατά αραιά διαστήματα σε όλο το μήκος του
πτερυγοτοίχου
πτερυγοτοίχου

ΠΤ-I

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους > 0,50
m

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές στο επίχωμα της περιοχής του
ακροβάθρου.
1.4.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην σύνδεση πτερυγοτοίχου - ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-ΙI)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές κατά μήκος της
σύνδεσης του πτερυγοτοίχου στο τοίχωμα του
ακροβάθρου.

1.4.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην σύνδεση πτερυγοτοίχου - ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-ΙI)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής εργασίας
ή/και
- στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του
πτερυγοτοίχου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας

ΠΤ-II

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές στο επίχωμα της περιοχής του
ακροβάθρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

1.5.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

1.5.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

1.5.1.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- Ι)

1.5.1.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- Ι)

Εμφανίζονται ρωγμές στο κάτω μέρος του τοίχου, στη
στάθμη πάκτωσης στο θεμέλιο, με εύρος που κυμαίνεται
από τριχοειδείς έως 0,2 mm και αναπτύσσονται προς τα
πάνω, με μήκος μερικές δεκάδες εκατοστών,
παρατηρούμενες κυρίως στις περιοχές γύρω από τις οπές
αποτόνωσης ή τις καβίλιες συγκράτησης των ξυλοτύπων

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, του
κορμού του τοίχου, που σκυροδετείται σε επόμενη
φάση από το θεμέλιο

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές, με παρουσία υγρασίας ή/και αποθέσεις
αλάτων ή/και κηλίδες σκουριάς

2

ΤΑ-I

1.5.1.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙ )
Εμφανίζονται στη στέψη του τοίχου περί το μέσο του
μήκους του, είναι συνήθως μικρού μήκους και
περιορισμένου πλήθους (1-3 ρωγμές).

ΤΑ-II

1.5.1.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙ )

Οφείλονται:
- στην υπέρβαση καμπτικής αντοχής του κορμού του
τοίχου.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους > 0,50
m

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές Νο 1.5.3 και τις φθορές του επιχώματος
της περιοχής του ακροβάθρου
1.5.1.3. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙΙ )
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στο κάτω ορατό μέρος
του τοίχου, που εκκινούν από τη θέση του αρμού μεταξύ
τοίχου και βάθρου.

1.5.1.3. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙΙ )

Οφείλονται:
- σε υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του τοίχου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

ΤΑ-III

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και μήκους > 0,50
m ή/και επεκτεινόμενες έως το πρανές του
επιχώματος, με απουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με μη λειτουργικές οπές / μη
λειτουργικό σύστημα αποτόνωσης

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους > 0,50
m ή/και επεκτεινόμενες έως το πρανές του
επιχώματος, με παρουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με λειτουργικές οπές /λειτουργικό
σύστημα αποτόνωσης (δηλ. περίπτωση όπου
αποκλείεται η επιρροή της υδροστατικής πίεσης)

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές του επιχώματος της περιοχής
ακροβάθρου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.5.2. Έλεγχος διαφορικής μετατόπισης ως προς το ακρόβαθρο κατά τη διεύθυνση της ώθησης των γαιών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.5.2. Έλεγχος διαφορικής μετατόπισης ως προς το ακρόβαθρο κατά τη διεύθυνση της ώθησης των γαιών

Οφείλεται:
- σε ώθηση γαιών ή/και σε ωθήσεις λόγω κινητών
φορτίων μεγαλυτέρων των ωθήσεων σχεδιασμού.
ή/και
- σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης μπροστά από
το θεμέλιο του τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της μετατόπισης:
• μετατόπιση < 5 cm στην κορυφή του τοίχου

2

• μετατόπιση > 5 cm στην κορυφή του τοίχου

3 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και την πρόβλεψη
εξέλιξης αυτής.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές του επιχώματος της περιοχής
ακροβάθρου.
1.5.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

1.5.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

Οφείλεται:
- σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης στο άκρο του
τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της απομάκρυνσης:
• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη < 3 cm
• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη > 3 cm

2
3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 1.5.1.2 και με τις φθορές επί του
επιχώματος στην περιοχή του ακροβάθρου.
1.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

1.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

1.6.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

1.6.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

1.6.1.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- Ι )

1.6.1.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- Ι )

Εμφανίζονται ρωγμές στο κάτω μέρος του τοίχου, στη
στάθμη πάκτωσης στο θεμέλιο, με εύρος που κυμαίνεται
από τριχοειδείς έως 0,2 mm και αναπτύσσονται προς τα
πάνω, με μήκος μερικές δεκάδες εκατοστών,
παρατηρούμενες κυρίως στις περιοχές γύρω από τις οπές
αποτόνωσης ή τις καβίλιες συγκράτησης των ξυλοτύπων

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, του
κορμού του τοίχου, που σκυροδετείται σε επόμενη
φάση από το θεμέλιο

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές, με παρουσία υγρασίας ή/και αποθέσεις
αλάτων ή/και κηλίδες σκουριάς

2

ΤΕ-I

1.6.1.2. Ρωγμές στην ελεύθερη κεκλιμένη παρειά του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- ΙΙ )
Εμφανίζονται ρωγμές που εκκινούν από την κεκλιμένη
παρειά του τοίχου, με κατεύθυνση εν γένει προς τα κάτω,
ευρισκόμενες περί το μέσο του μήκους αυτής. Είναι
περιορισμένου πλήθους (περί τις 1 έως 3 ρωγμές) και
μήκους.

1.6.1.2. Ρωγμές στην ελεύθερη κεκλιμένη παρειά του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- ΙΙ )

Οφείλονται:
- στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του τοίχου,
ιδίως στις περιπτώσεις τοίχων μεγάλου μήκους λόγω
διαφορικών καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης
κατά μήκος του πεδίλου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
ΤΕ-II

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους > 0,50
m

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από μετατόπιση του τοίχου Νο 1.6.3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
ή

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.6.1.2. Ρωγμές στην στέψη τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- ΙIΙ )
Εμφανίζονται ρωγμές στην περιοχή της στέψης του
τοίχου, καμπύλου σχήματος και μικρού πλήθους (1 ή 2
ρωγμές),

ΤΕ-III

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.6.1.2. Ρωγμές στην στέψη τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- ΙIΙ )

Οφείλονται:
- σε υπέρβαση καμπτικής αντοχής του τοίχου, ο
οποίος στηρίζεται επιπλέον και στην στέψη του.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και
επεκτεινόμενες σε όλο το πλάτος της περιοχής
στέψης του τοίχου, με απουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με μη λειτουργικές οπές / μη
λειτουργικό σύστημα αποτόνωσης

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και
επεκτεινόμενες σε όλο το πλάτος της περιοχής
στέψης του τοίχου, με παρουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με λειτουργικές οπές /λειτουργικό
σύστημα αποτόνωσης (δηλ. περίπτωση όπου
αποκλείεται η επιρροή της υδροστατικής πίεσης)

3

1.6.2. Έλεγχος διαφορικής μετατόπισης τοίχου - ακροβάθρου κάθετα στο επίπεδο του ακροβάθρου

1.6.2. Έλεγχος διαφορικής μετακίνησης τοίχου - ακροβάθρου κάθετα στο επίπεδο του ακροβάθρου

Οφείλονται:
- σε ώθηση γαιών ή/και σε ωθήσεις λόγω κινητών
φορτίων μεγαλυτέρων των ωθήσεων σχεδιασμού.
ή/και
- σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης μπροστά από
το θεμέλιο του τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της μετατόπισης:
• μετατόπιση < 5 cm στην κορυφή του τοίχου

2

• μετατόπιση > 5 cm στην κορυφή του τοίχου

3 - 3Ε

1.6.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και την πρόβλεψη
εξέλιξης αυτής.

1.6.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

Οφείλεται:
-σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης στο άκρο του
τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της απομάκρυνσης:
• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη < 3 cm

2

• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη > 3 cm

2

• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη > 3 cm

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.7.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

1.7.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου στοιχείου (πλάκα
ανωδομής ή του κάθε ακροβάθρου
ξεχωριστά).

1.7.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

1.7.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

1.7.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

1.7.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
οξείδωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.7.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.7.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• με σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3

1.7.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.7.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική οξείδωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

1.7.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

1.7.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις
Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περίπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου στοιχείου (πλάκα
ανωδομής ή του κάθε ακροβάθρου
ξεχωριστά).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.7.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.7.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου στοιχείου (πλάκα
ανωδομής ή του κάθε ακροβάθρου
ξεχωριστά).

1.7.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

1.7.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων
Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

1.7.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύματος)

1.7.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m

2

• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.8. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.8. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.8.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

1.8.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου στοιχείου (πλάκα
ανωδομής ή του κάθε ακροβάθρου
ξεχωριστά).

1.8.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

1.8.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό πλήθος
ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)
• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών εξ'
αυτών.

1
2
3

1.8.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.8.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

1.9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

1.9. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ

1.10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ

1.10.1. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος του πτερυγοτοίχου και του τοίχου αντεπιστροφής

1.10.1. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος του πτερυγοτοίχου και του τοίχου αντεπιστροφής

ΒΑΘΜΟΣ

Οφείλονται:
- στην επιφανειακή ροή των υδάτων
ή/και
- στην ανεπαρκή συμπύκνωση του υλικού του
επιχώματος

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς καθίζηση της στέψης του επιχώματος και
χωρίς πλήρη απογύμνωση τμήματος της κάτω
παρειάς του πτερυγοτοίχου (Σχ. i)
• με καθίζηση της στέψης του επιχώματος,
συνοδευόμενη ή όχι από απογύμνωση του
πτερυγοτοίχου κάτω από την ελεύθερη παρειά
αυτού. (Σχ. ii)

(i)

(ii)

2

3 - 3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.

1.10.2. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος των πτερυγοτοίχων - τοίχων στη συνέχεια των τοιχωμάτων των
ακροβάθρων

Οφείλονται:

(iii)

- στην επιφανειακή ροή υδάτων
ή/και
- σε ανεπαρκή συμπύκνωση του υλικού του
επιχώματος

(iv)

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς καθίζηση της στέψης του επιχώματος, στη
γωνία πλησίον του άκρου του τοίχου, προς το
υψηλό μέρος αυτού (Σχ. iii)
• με καθίζηση της στέψης του επιχώματος στη
γωνία πλησίον του άκρου του τοίχου προς το
υψηλό μέρος αυτού (Σχ. iv)

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.

2

3 - 3Ε

1.10.2. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος των πτερυγοτοίχων - τοίχων στη συνέχεια των τοιχωμάτων των
ακροβάθρων

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.10.3. Έλεγχος διάβρωσης ή υποχώρησης ή ολίσθησης του επιχώματος μπροστά από το ακρόβαθρο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.12.3. Έλεγχος διάβρωσης ή υποχώρησης ή ολίσθησης του επιχώματος μπροστά από το ακρόβαθρο

Οφείλεται:
- σε κυκλοφορία υπογείων ροών εντός του σώματος
του επιχώματος
ή/και
- σε ανεπαρκή συμπύκνωση του υλικού του
επιχώματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
o περίπτωση κορμού ακροβάθρου με
επιφανειακή θεμελίωση
• χωρίς ή με μερική αποκάλυψη του θεμελίου,
αλλά χωρίς δημιουργία κοιλοτήτων κάτω από
αυτό.
• με εκτεταμένη αποκάλυψη του θεμελίου και
δημιουργία κοιλότητας στην εδαφική μάζα
θεμελίωσης του ακροβάθρου

2
3 - 3Ε

o περίπτωση κεφαλοδοκού ή τοιχώματος
εδραζόμενου επί κολωνοσειράς ή πασσάλων
• χωρίς ή με τοπική αποκάλυψη της βάσης της
δοκού έδρασης και χωρίς καθίζηση του
οδοστρώματος της οδού που φέρει η γέφυρα
στην πίσω πλευρά του ακροβάθρου.

2

• με απογύμνωση της κεφαλής των κολώνων ή
των πασσάλων ή/και με καθιζήσεις του
οδοστρώματος της οδού που φέρει η γέφυρα
πίσω από το ακρόβαθρο.

3 - 3Ε

1.10.4. Έλεγχος βλάστησης στο επίχωμα
Άναρχη ανάπτυξη βλάστησης χωρίς να αποδιοργανώνει
την επιφάνεια ή/και το σώμα του επιχώματος.

1.10.4. Έλεγχος βλάστησης στο επίχωμα

Οφείλεται:
- σε πλημμελή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• η βλάστηση μπορεί να απομακρυνθεί
χειρωνακτικά, χωρίς χρήση ειδικού εξοπλισμού
προσέγγισης ή/και κοπής

1

• η απομάκρυνση της βλάστησης απαιτεί ειδικό
εξοπλισμό προσέγγισης ή/και κοπής

2

1.11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

1.11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

1.11.1 Έλεγχος παραμορφώσεων της επένδυσης πρανούς του επιχώματος

1.11.1 Έλεγχος παραμορφώσεων της επένδυσης πρανούς του επιχώματος

Οφείλονται:
- στην καθίζηση του επιχώματος
ή/και
- στη ροή κατεισδυόντων ομβρίων υδάτων που δεν
αποχετεύονται
ή/και
- στην μηχανική ή/και χημική δράση της βλάστησης

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς τοπικές καθιζήσεις της διαμόρφωσης της
στέψης του επιχώματος

2

• με τοπικές καθιζήσεις της διαμόρφωσης της
στέψης του επιχώματος

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.11.2 Έλεγχος για τοπικές καταπτώσεις ή/και δημιουργία κοιλωμάτων στην επένδυση πρανούς του επιχώματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.11.2 Έλεγχος για τοπικές καταπτώσεις ή/και δημιουργία κοιλωμάτων στην επένδυση πρανούς του επιχώματος

Οφείλονται:
- στη διάβρωση από ροή κατεισδυόντων ομβρίων
υδάτων κάτω από την επένδυση
ή/και
- σε διαρροή του υλικού του επιχώματος
ή/και
στην μηχανική ή/και χημική δράση της βλάστησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• σε χερσαία περιοχή

2

• σε γεφύρωση υδραυλικού κωλύματος όταν η
επένδυση πρανούς του επιχώματος βρίσκεται
υψηλότερα από την ανώτατη στάθμη ύδατος (ΑΣΥ)

2

• σε γεφύρωση υδραυλικού κωλύματος όταν η
επένδυση πρανούς του επιχώματος βρίσκεται
χαμηλότερα από την ανώτατη στάθμη ύδατος
(ΑΣΥ)

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.
1.11.3 Έλεγχος φθορών και αλλοιώσεων των υλικών επένδυσης πρανούς του επιχώματος
Αλλοίωση στους λίθους επένδυσης, αποκολλήσεις,
ρωγμές, θραύσεις, εκτινάξεις στοιχείων επένδυσης από
σκυρόδεμα

1.11.3 Έλεγχος φθορών και αλλοιώσεων των υλικών επένδυσης πρανούς του επιχώματος

Οφείλονται:
- στις περιβαλλοντικές φυσικό - χημικές δράσεις

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς επιρροή στην ευστάθεια του πρανούς που
προστατεύει η επένδυση

1

• με επιρροή στην ευστάθεια του πρανούς που
προστατεύει η επένδυση

2

1.11.4 Έλεγχος βλάστησης στην επένδυση πρανούς του επιχώματος
Χωρίς αποδιοργάνωση της επένδυσης προστασίας
πρανούς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.11.4 Έλεγχος βλάστησης στην επένδυση πρανούς του επιχώματος

Οφείλεται:
- σε πλημμελή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• η βλάστηση μπορεί να απομακρυνθεί
χειρωνακτικά, χωρίς χρήση ειδικού εξοπλισμού
προσέγγισης ή/και κοπής
• η απομάκρυνση της βλάστησης απαιτεί ειδικό
εξοπλισμό προσέγγισης ή / και κοπής

1
2

1.12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Φθορά των στοιχείων που εξασφαλίζουν την απορροή
των ομβρίων υδάτων

1.12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Οφείλεται:
- στην πλημμελή συντήρηση, στην απόφραξη
σημείων αποχέτευσης ή αποτόνωσης ή
σωληνώσεων, στις καταπτώσεις περιοχών διέλευσης
σωληνώσεων ή στην ανάπτυξη βλάστησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• φθορές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα
της γέφυρας και του ακροβάθρου

2

• φθορές που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της
γέφυρας και του ακροβάθρου

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.13. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.13. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Σύμμικτος φορέας

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

Στο σύνολο του ανοίγματος

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε πλημμελή ρύθμιση του αντιβέλους κατά την
κατασκευή

1

ή/και
• σε αυξημένο ερπυσμό της πλάκας σκυροδέματος

2

ή/και
• σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα

3

ή/και
• σε ανεπαρκείς ή ελαττωματικές συνδέσεις μελών

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.2.
1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση ενός ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση ενός ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

Οφείλεται:
• σε πλημμελή τοποθέτηση των εφεδράνων

2

ή/και
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και
• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων

2-3
3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

1.1.3. Έλεγχος κατακορυφότητας μιας ή περισσοτέρων μεταλλικών δοκών

1.1.3. Έλεγχος κατακορυφότητας μιας ή περισσοτέρων μεταλλικών δοκών

Οφείλεται:
• σε πλημμελή τοποθέτηση των εφεδράνων

2

ή/και
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και
• σε στροφή του βάθρου

2-3
3 - 3Ε

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.2.1. Έλεγχος επιπεδότητας του κορμού της μεταλλικής δοκού

1.2.1. Έλεγχος επιπεδότητας του κορμού της μεταλλικής δοκού

Οφείλεται:
- σε μη έντεχνη εκτέλεση των συγκολλήσεων κατά
την βιομηχανοποίηση (π.χ ταχεία ψύξη των
συγκολλήσεων των νευρώσεων)
ή
- σε τοπικό λυγισμό σε περιοχές μεγάλων καμπτικών
ροπών
ή
- σε διατμητικό λυγισμό σε περιοχές μεγάλων
τεμνουσών δυνάμεων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• για απόκλιση Δ < max (b/125, t)

1

• για απόκλιση από Δ έως 1,1Δ [όπου Δ= max
(b/125, t)]

3

• για απόκλιση μεγαλύτερη του 1,1Δ [όπου Δ=
max (b/125, t)]

3 - 3Ε

● b: ύψος κορμού χαλύβδινης δοκού
ή η απόσταση δύο διαδοχικών
εγκαρσίων κατακόρυφων νευρώσεων

3Ε στις περιπτώσεις παρουσίας του
προβλήματος σε θέση στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.2. Έλεγχος απόκλισης από την ορθή γωνία μεταξύ πέλματος και κορμού της δοκού σε θέση βάθρου
Εμφανίζεται ως αλλοίωση της ορθογωνικότητας μεταξύ του Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
πέλματος της δοκού και του κορμού στη θέση ένωσης
χαρακτηριστικά της:
αυτών.
• για απόκλιση Δ < max(b/100, 5 mm)

1

• για απόκλιση από Δ έως 1,1Δ [όπου Δ= max
(b/100, 5 mm)]

3

• για απόκλιση μεγαλύτερη του 1,1Δ [όπου Δ=
max (b/100, 5 mm)]

3 - 3Ε

● b: πλάτος πέλματος χαλύβδινης
δοκού

1.2.3. Έλεγχος παραμόρφωσης μέλους (πέλματα, ενισχύσεις ) της μεταλλικής δοκού

Οφείλεται:
• σε κακοτεχνία της κατασκευής
ή/και
• σε τοπικό λυγισμό

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του:
• σε εφελκυόμενο μέλος
• σε θλιβόμενο μέλος

1
3 - 3Ε

1.2.4. Έλεγχος εγκάρσιας παραμόρφωσης δοκού (πλευρικός λυγισμός)

1.2.4. Έλεγχος εγκάρσιας παραμόρφωσης δοκού (πλευρικός λυγισμός)

Οφείλεται:
- σε υπέρβαση των φορτίων σε σύγκριση με τα
φορτία σχεδιασμού
ή/και
- σε μη επαρκώς πυκνή διάταξη των εγκάρσιων
διαφραγμάτων και λοιπών μελών που παρέχουν
πλευρική εξασφάλιση
ή/και
- σε ανεπαρκή δυσκαμψία των μελών που παρέχουν
πλευρική εξασφάλιση και/ή των συνδέσεών τους με το
κύριο μέλος

3 - 3Ε

1.2.5. Παραμόρφωση δοκού από πρόσκρουση οχήματος

1.2.5. Παραμόρφωση δοκού από πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• μόνο φθορά του χρώματος ή της αντιδιαβρωτικής
προστασίας

2

• ελαφρά φθορά της δοκού (ελαφρά ασυνέχεια,
μικρό σχίσιμο): αυτή η ασυνέχεια μπορεί να
προκαλέσει την ανάπτυξη μιας ρωγμής λόγω
κόπωσης

3 - 3E

• παραμόρφωση του πέλματος ή/και τμήματος του
κορμού της δοκού

3 - 3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον
έλεγχο των συγκολλήσεων ή των συνδέσεων.

ΘΕΣΗ

1.2.2. Έλεγχος απόκλισης από την ορθή γωνία μεταξύ πέλματος και κορμού της δοκού σε θέση βάθρου

1.2.3. Έλεγχος παραμόρφωσης μέλους (πέλματα, νευρώσεις) της μεταλλικής δοκού
Εμφανίζεται ως μια τοπική παραμόρφωση ενός ή
περισσοτέρων δομικών μελών του φορέα, όπως τα
πέλματα των διαμήκων δοκών ή τα ελάσματα ενίσχυσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Ανάλογα με την έκταση και το
μέγεθος της παραμόρφωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1.3.1. Συγκράτηση νερού και σκόνης

1.3.1. Συγκράτηση νερού και σκόνης

Εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της δοκού

Οφείλεται:
- σε συγκέντρωση νερού ή σκόνης ή αιωρούμενων
μικρών σκουπιδιών που παγιδεύονται από κακές
κατασκευαστικές διατάξεις.

1-2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.3.2. Αλλοίωση χρώματος ή/και της προστατευτικής στρώσης του χάλυβα
Εμφανίζεται αλλοίωση του χρώματος, τοπική διόγκωση,
σκάσιμο, ξεφλούδισμα, αποκόλληση, αλιγατορική
ρηγμάτωση έως και αποδόμηση της προστατευτικής
στρώσης.

1.3.2. Αλλοίωση χρώματος ή/και της προστατευτικής στρώσης του χάλυβα

Οφείλεται:
- σε κακοτεχνία της κατασκευής
ή/και
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• μικρότερη του 20% της συνολικής επιφάνειας με
επιφανειακή προστασία

1

• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής επιφάνειας με
επιφανειακή προστασία

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

1.4.1. Έλεγχος εμφάνισης σκουριάς
Η επιφάνεια του δομικού στοιχείου καλύπτεται από ίχνη
σκουριάς χωρίς να εμφανίζονται ενδείξεις διάβρωσης του
μέλους.

1.4.1. Έλεγχος εμφάνισης σκουριάς

Οφείλεται:
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος λόγω
έλλειψης ή αποδόμησης της αντιδιαβρωτικής
στρώσης προστασίας

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• μικρότερη του 10% της συνολικής επιφάνειας του
μέλους

1

• μεγαλύτερη του 10% της συνολικής επιφάνειας
του μέλους

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.2. Έλεγχος διάβρωσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.4.2. Έλεγχος διάβρωσης

Εμφανίζεται διάβρωση του μετάλλου ή και απώλεια υλικού Οφείλεται:
που οδηγεί σε μείωση της διατομής.
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος λόγω
έλλειψης ή αποδόμησης της αντιδιαβρωτικής
στρώσης προστασίας
- σε γαλβανική δράση μεταξύ δύο μετάλλων
διαφορετικής σύστασης που βρίσκονται σε επαφή
- σε γαλβανική δράση μεταξύ δύο διαφορετικών
ζωνών του ιδίου στοιχείου, η έλαση του οποίου έγινε
τμηματικά.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
o εμφάνιση διάβρωσης του μετάλλου ή/και
έναρξη απολέπισης
• μικρότερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
o διαστρωματική διάβρωση του μετάλλου με
απομείωση της διατομής ή/και εμφάνιση
διάβρωσης κατά βελονισμό
• μικρότερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
o έντονη διάβρωση ή/και έντονη διάβρωση
κατά βελονισμό του μετάλλου έως και διάτρηση
των δομικών μελών
• σημαντική μείωση του πάχους της
διατομής
• πολλαπλά σημεία διάτρησης έως και
αποκοπή τμημάτων των δομικών μελών

2
3

3
3Ε

3Ε
3Ε

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.5.1. Ρωγμές στις κύριες δοκούς ή/και στις διαδοκίδες
Εμφανίζονται ρωγμές συνήθως σε θέσεις σύνδεσης των
δομικών μελών (θέσεις συγκολλήσεων, θέσεις οπών
κοχλιώσεων) ή σε θέσεις συγκέντρωσης τάσεων.

1.5.1. Ρωγμές στις κύριες δοκούς ή/και στις διαδοκίδες

Οφείλονται:
- στην μεταβολή των ιδιοτήτων της κρυσταλλικής
δομής του χάλυβα λόγω κόπωσης
ή/και
- στην μεταβολή πάχους του πέλματος της δοκού.

Η επιθεώρηση για ανίχνευση ρωγμών
να πραγματοποιείται και με διέλευση
οχημάτων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• ρωγμή ανεξαρτήτου εύρους και μήκους

3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.5.2. Ρωγμές κατακόρυφης ή οριζόντιας νεύρωσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.5.2. Ρωγμές κατακόρυφης ή οριζόντιας νεύρωσης

Οφείλονται:
• σε συγκέντρωση τάσεων λόγω π.χ.
κατασκευαστικής διάταξης
ή/και
• σε κόπωση

3 - 3Ε

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

1.6.1. Έλεγχος επαφής συνδεόμενων τμημάτων
Πλημμελής σύνδεση δομικών μελών χάλυβα λόγω
απόσυσφιγξης των κοχλιών ή/και λόγω έλλειψης
επιπεδότητας των εν επαφή ελασμάτων σύνδεσης.

1.6.1. Έλεγχος επαφής συνδεόμενων τμημάτων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την
παρατηρούμενη διάβρωση:
• χωρίς παρουσία διάβρωσης
• με παρουσία διάβρωσης

2
2-3

Ανάλογα με την έκταση και την
ένταση της διάβρωσης

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.6.2. Έλεγχος χαλάρωσης κοχλιών σύνδεσης
Χαλάρωση ενός ή περισσοτέρων κοχλιών της ίδιας
σύνδεσης.

1.6.2. Έλεγχος χαλάρωσης κοχλιών σύνδεσης

Οφείλεται:
- στην επίδραση των ταλαντώσεων
ή/και
- στη πλημμελή σύσφιξη (μεγαλύτερη ή μικρότερη της
απαιτούμενης) κατά την κατασκευή

2-3

1.6.3. Έλεγχος θραύσης ή απουσίας κοχλιών σύνδεσης

Το πρόβλημα της χαλάρωση των
κοχλιών μπορεί να διαπιστωθεί από
την φθορά της προστατευτικής
στρώσης ή την παρουσία σκουριάς ή
χτυπώντας με σφυρί τις κεφαλές
δειγματοληπτικά επιλεγμένων κοχλιών

1.6.3. Έλεγχος θραύσης ή απουσίας κοχλιών σύνδεσης

Απουσία ή θραύση ενός ή περισσοτέρων κοχλιών της ίδιας Οφείλεται:
σύνδεσης.
- στην διόγκωση λόγω διάβρωσης των συνδεομένων
ελασμάτων
ή/και
- σε υπέρβαση των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα
ή/και
- στην διάβρωση των κοχλιών

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το πλήθος των
χαλαρωμένων κοχλιών:
• απουσία ή θραύση ενός κοχλία
• απουσία ή θραύση περισσοτέρων του ενός
κοχλία για την ίδια σύνδεση

3
3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.6.4. Σύνθλιψη άντυγος συνδεομένων ελασμάτων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.6.4. Σύνθλιψη άντυγος συνδεομένων ελασμάτων

Μεταβολή του περιθωρίου ανοχής ή επιμήκυνση της οπής Οφείλεται:
του κοχλία.
- σε υπέρβαση των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα (σύνθλιψη άντυγος)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το πλήθος των
χαλαρωμένων κοχλιών:
• απουσία ή θραύση ενός κοχλία
• απουσία ή θραύση περισσοτέρων του ενός
κοχλία για την ίδια σύνδεση

3
3Ε

1.6.5. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης ελασμάτων ενίσχυσης κορμού ή πέλματος δοκού

1.6.5. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης ελασμάτων ενίσχυσης κορμού ή πέλματος δοκού

Οφείλονται:
- σε κόπωση

3 - 3Ε

1.6.6. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης μιας κατακόρυφης νεύρωσης στα πέλματα της δοκού

1.6.6. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης μιας κατακόρυφης νεύρωσης στα πέλματα της δοκού

Οφείλεται:
• σε κακή εκτέλεση της συγκόλλησης
ή/και
• σε κόπωση

3 - 3Ε

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.7.1. Εγκάρσιες ρωγμές κατανεμημένες σε όλο το μήκος της έγχυτης πλάκας ανωδομής (ΤΥΠΟΥ Ι)

1.7.1. Εγκάρσιες ρωγμές κατανεμημένες σε όλο το μήκος της έγχυτης πλάκας ανωδομής (ΤΥΠΟΥ Ι)

Εμφανίζονται εγκάρσιες ρωγμές (κάθετες στον διαμήκη
άξονα της γέφυρας) κατανεμημένες σε όλο το μήκος της
γέφυρας (1 -2 ρηγματώσεις ανά μέτρο μήκους) που
γίνονται πυκνότερες περιοχή των στηρίξεων.

Οφείλονται:
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι
w = 0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

I

o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας
• εύρους w < 0,30mm

1

• εύρους w > 0,30mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,30mm

2

• εύρους w > 0,30mm

3

1.7.2. Εγκάρσιες ρωγμές στις περιοχές συναρμογής μεταξύ επί τόπου σκυροδετούμενων και προκατασκευασμένων τμημάτων (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)
Εμφανίζονται εγκάρσιες ρωγμές στην περιοχή
συναρμογής μεταξύ επί τόπου σκυροδετούμενων και
προκατασκευασμένων τμημάτων.

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του επί τόπου εγχυνόμενου
σκυροδέματος
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
ρηγμάτωσης:

IΙ

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1- 2

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

3 - 3Ε

Ανάλογα με το πλήθος των αρμών
που εμφανίζονται οι ρηγματώσεις

1.7.2. Εγκάρσιες ρωγμές στις περιοχές συναρμογής μεταξύ επί τόπου σκυροδετούμενων και προκατασκευασμένων τμημάτων (ΤΥΠΟΥ ΙΙ)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.7.3. Διαμήκεις ρωγμές μεταξύ των μεταλλικών δοκών (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.7.3. Διαμήκεις ρωγμές μεταξύ των μεταλλικών δοκών (ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ)

Οφείλονται:

IΙΙ

- σε καμπτική ανεπάρκεια της πλάκας ή σε φορτία
μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων σχεδιασμού
του φορέα
ή/και
- στην επίδραση της εγκάρσιας προέντασης (κακή
τοποθέτηση τενόντων, δυνάμεις λόγω εκτροπής των
τενόντων)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• Μία ή δύο ρωγμές εύρους w < 0,30mm με
παρουσία υγρασίας

2

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι
w = 0,15mm

√ Περίπτωση πλάκας χωρίς εγκάρσια
προένταση

√

• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm χωρίς παρουσία υγρασίας

2

• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,30mm με παρουσία υγρασίας

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Περίπτωση πλάκας με εγκάρσια προένταση
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm χωρίς παρουσία υγρασίας
• πολυπληθείς ρωγμές και/ή εύρους
w > 0,15mm με παρουσία υγρασίας

3
3Ε

1.7.4. Διατμητικές ρωγμές πλησίον βάθρων (ΤΥΠΟΥ ΙV)
Εμφανίζονται λοξές ρωγμές (μορφής ψαροκόκαλου)
πλησίον των βάθρων.

1.7.4. Διατμητικές ρωγμές πλησίον βάθρων (ΤΥΠΟΥ ΙV)

Oφείλονται:
- στη δράση τέμνουσας

Για πλάκες με εγκάρσια προένταση το
όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o Ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

IV

• εύρους w < 0,20mm

1

• εύρους w > 0,20mm

2

o Ρωγμές με παρουσία υγρασίας και/ή με
απόθεση αλάτων και/ή με κηλίδες σκουριάς
• εύρους w < 0,20mm

2

• εύρους w > 0,20mm

3

1.7.5. Ρωγμές πλησίον δομικών μεταλλικών μελών της γέφυρας (ΤΥΠΟΥ V)
Εμφανίζονται συνήθως λοξές μικρορηγματώσεις σε θέση
σύνδεσης της πλάκας σκυροδέματος με τις κύριες
μεταλλικές δοκούς ή/και τις μεταλλικές διαδοκίδες του
μεταλλικού φορέα της γέφυρας.

1.7.5. Ρωγμές πλησίον δομικών μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας (ΤΥΠΟΥ V)

Oφείλονται:
- σε παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης της
πλάκας καταστρώματος σε συνδυασμό με την
εγκάρσια κάμψη αυτής

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

V

• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και χωρίς κηλίδες
σκουριάς
• με παρουσία υγρασίας και με κηλίδες σκουριάς

1
2
3

1.7.6. Αποκόλληση της πλάκας σκυροδέματος από την μεταλλική κατασκευή

1.7.6. Αποκόλληση της πλάκας σκυροδέματος από την μεταλλική κατασκευή

Oφείλεται:
o στις πλημμελείς κατασκευαστικές διατάξεις
• η βλάβη δεν εξελίσσεται
• η βλάβη εξελίσσεται
o σε μια ανεπαρκή σύνδεση ή σε απουσία
σύνδεσης, επιτρέποντας την σχετική μετακίνηση
μεταξύ των δύο υλικών

1
3

• χωρίς έναρξη διάβρωσης και χωρίς εξέλιξη
της βλάβης

2

• με έναρξη διάβρωσης ή/και με εξέλιξη της
βλάβης

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.8.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

1.8.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

• περιορισμένης έκτασης

1

• εκτεταμένη

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.8.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

1.8.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος της Οφείλεται:
επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
• σε μηχανική δράση
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων. ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

1.8.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

1.8.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.8.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.8.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• με σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3

1.8.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.8.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

1.8.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών
Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται
στην επιφάνεια.

1.8.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Oφείλεται:
- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
μεμβράνης
ή/και
- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης κυρίως
στα σημεία συναρμογής των φύλλων της μεμβράνης,
στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων, στις θέσεις
των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περίπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.8.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.8.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της διάβρωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση της:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.8.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

1.8.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:
- στην διήθηση των ομβρίων υδάτων που απορρέουν
από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική παρειά του
φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

1.8.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και βαθμολογία του εξοπλισμού και
όχι την κατηγορία του φορέα.
Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
1.8.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται :
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.9. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.9. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.9.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος
Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.9.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.9.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

1.9.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)
• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών
εξ' αυτών.

1
2
3

1.9.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

1.9.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.10. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.10. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Πλάκα σκυροδέματος με ενσωματωμένες δοκούς μορφοχάλυβα

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

Στο σύνολο του ανοίγματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε μια γενικευμένη υποχώρηση των ικριωμάτων
(σχήμα α)
ή/και
• σε πλημμελή ρύθμιση του αντιβέλους κατά την
κατασκευή
ή/και

Σχήμα α

ΘΕΣΗ

• σε ανεπαρκή αντοχή του φορέα σε διαμήκη κάμψη
(σχήμα β)

1

3

Σχήμα β

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής (κιγκλιδώματα,
στηθαία)
1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

Οφείλεται:
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και

• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων
ή/και

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές εξοπλισμού της ανωδομής (κιγκλιδώματα,
στηθαία), τις φθορές των βάθρων και των
εφεδράνων

2-3

3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση μίας ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΚΩΝ

1.2.1. Αλλοίωση χρώματος ή/και της προστατευτικής στρώσης του χάλυβα

1.2.1. Αλλοίωση χρώματος ή/και της προστατευτικής στρώσης του χάλυβα

Εμφανίζεται αλλοίωση του χρώματος, τοπική διόγκωση,
σκάσιμο, ξεφλούδισμα, αποκόλληση, αλιγατορική
ρηγμάτωση έως και αποδόμηση της προστατευτικής
στρώσης.

Οφείλεται:
- σε κακοτεχνία της κατασκευής
ή/και
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• μικρότερη του 20% της συνολικής επιφάνειας με
επιφανειακή προστασία

1

• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής επιφάνειας με
επιφανειακή προστασία

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.2.2. Έλεγχος εμφάνισης σκουριάς στο κάτω πέλμα των μεταλλικών δοκών
Η επιφάνεια του κάτω πέλματος της μεταλλικής δοκού
καλύπτεται από ίχνη σκουριάς χωρίς να εμφανίζονται
ενδείξεις διάβρωσης.

1.2.2. Έλεγχος εμφάνισης σκουριάς στο κάτω πέλμα των μεταλλικών δοκών

Οφείλεται:
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος λόγω
έλλειψης ή αποδόμησης της αντιδιαβρωτικής
στρώσης προστασίας

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• μικρότερη του 10% της συνολικής επιφάνειας του
μέλους

1

• μεγαλύτερη του 10% της συνολικής επιφάνειας
του μέλους

2

1.2.3. Έλεγχος διάβρωσης στο κάτω πέλμα των μεταλλικών δοκών

1.2.3. Έλεγχος διάβρωσης στο κάτω πέλμα των μεταλλικών δοκών

Εμφανίζεται διάβρωση του πέλματος της μεταλλικής δοκού Οφείλεται:
ή και απώλεια υλικού που οδηγεί σε μείωση της διατομής.
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος λόγω
έλλειψης ή αποδόμησης της αντιδιαβρωτικής
στρώσης προστασίας
- σε γαλβανική δράση μεταξύ δύο μετάλλων
διαφορετικής σύστασης που βρίσκονται σε επαφή
- σε γαλβανική δράση μεταξύ δύο διαφορετικών
ζωνών του ιδίου στοιχείου, η έλαση του οποίου έγινε
τμηματικά.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
o εμφάνιση διάβρωσης του μετάλλου ή/και
έναρξη απολέπισης
• μικρότερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
o διαστρωματική διάβρωση του μετάλλου με
απομείωση της διατομής ή/και εμφάνιση
διάβρωσης κατά βελονισμό
• μικρότερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

2
3

3
3Ε

o έντονη διάβρωση ή/και έντονη διάβρωση
κατά βελονισμό του μετάλλου έως και διάτρηση
του πέλματος
• σημαντική μείωση του πάχους της
διατομής

3Ε

• πολλαπλά σημεία διάτρησης έως και
αποκοπή τμημάτων του πέλματος

3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.4. Ρωγμές στο κάτω πέλμα των μεταλλικών δοκών
Έλεγχος για πιθανές ρωγμές στα κάτω πέλματα των
μεταλλικών δοκών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2.4. Ρωγμές στο κάτω πέλμα των μεταλλικών δοκών

Οφείλονται:
- στην μεταβολή των ιδιοτήτων της κρυσταλλικής
δομής του χάλυβα λόγω κόπωσης
ή/και
- στην μεταβολή πάχους του πέλματος της δοκού.

Η επιθεώρηση για ανίχνευση ρωγμών
να πραγματοποιείται και με διέλευση
οχημάτων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• ρωγμή ανεξαρτήτου εύρους και μήκους

3Ε

1.2.5. Αποκόλληση μεταλλικών δοκών στα ελεύθερα άκρα της πλάκας

1.2.5. Αποκόλληση μεταλλικών δοκών στα ελεύθερα άκρα της πλάκας

Οφείλεται:
• στην έλλειψη διαδοκίδων, που θα εξασφάλιζαν
την εγκάρσια σύνδεση των ακραίων δοκών με τις
υπόλοιπες δοκούς της πλάκας

3

1.2.6. Έλεγχος παραμόρφωσης μεταλλικής δοκού οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.2.6. Έλεγχος παραμόρφωσης μεταλλικής δοκού οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• μόνο φθορά του χρώματος ή της αντιδιαβρωτικής
προστασίας

2

• ελαφρά φθορά της δοκού (ελαφρά ασυνέχεια,
μικρό σχίσιμο): αυτή η ασυνέχεια μπορεί να
προκαλέσει την ανάπτυξη μιας ρωγμής λόγω
κόπωσης

3 - 3E

• παραμόρφωση του πέλματος

3 - 3Ε

Ανάλογα με την έκταση και το
μέγεθος της παραμόρφωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.3.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.3.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένης έκτασης

1

• εκτεταμένη

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.3.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος της Οφείλεται:
επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
• σε μηχανική δράση
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων. ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

1.3.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών ή/και με
απογύμνωση του πέλματος των δοκών χωρίς ίχνη
διάβρωσης

2

• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών ή/και με αποκάλυψη της μεταλλικής δοκού
σε βάθος με ταυτόχρονη διάβρωση αυτής.

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.3.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

1.3.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• με σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3

1.3.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

1.3.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών ή/και με απογύμνωση του
πέλματος των δοκών χωρίς ίχνη διάβρωσης.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών ή/και αποκάλυψη της
μεταλλικής δοκού σε βάθος με ταυτόχρονη
διάβρωση αυτής.

1
2

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών
Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται
στην επιφάνεια.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Oφείλεται:
- στην ολική ή μερική απουσία στεγανωτικής
μεμβράνης
ή/και
- σε ελαττωματική τοποθέτηση της μεμβράνης κυρίως
στα σημεία συναρμογής των φύλλων της μεμβράνης,
στις θέσεις των αποχετευτικών σημείων, στις θέσεις
των αρμών
ή/και
- στην φθορά της μεμβράνης, συνέπεια της φθοράς
του οδοστρώματος ή εργασιών στο οδόστρωμα που
πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη λήψη καταλλήλων
μέτρων προστασίας
ή/και
- σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περίπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.
1.3.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

1.3.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της διάβρωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στη διάβρωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση της:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.3.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

Οφείλεται:
- στην διήθηση των ομβρίων υδάτων που απορρέουν
από το πεζοδρόμιο προς την εξωτερική παρειά του
φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• Σημειακή εμφάνιση, χωρίς κίνδυνο αστοχίας της
αγκύρωσης

1

• Εμφανίζεται κίνδυνος αστοχίας της αγκύρωσης

2

Η παρουσία αυτής της φθοράς πρέπει
να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση
και βαθμολογία του εξοπλισμού και
όχι την κατηγορία του φορέα.
Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

1.3.8. Διάβρωση των αγκυρώσεων των στοιχείων εξοπλισμού της γέφυρας
(περίπτωση κατά την οποία η στερέωση της αγκύρωσης γίνεται διαμέσου του σκυροδέματος στο άκρο του προβόλου του φορέα)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.3.9. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται :
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

1.4. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.4. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1.4.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

1.4.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη και σε μεγάλο βάθος

2

1.4.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

1.4.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι) ή/και με
αποκάλυψη των μεταλλικών δοκών χωρίς ίχνη
διάβρωσης
• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών
εξ' αυτών ή/και με σημαντική διάβρωση των
μεταλλικών δοκών.

1
2

3

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.4.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.5. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.5. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Χαλύβδινος φορέας

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1.1.1. Έλεγχος κατακόρυφου βέλους κατά τη διαμήκη διεύθυνση

Στο σύνολο του ανοίγματος

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οφείλεται:
• σε πλημμελή ρύθμιση του αντιβέλους κατά την
κατασκευή
ή/και
• σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα
ή/και
• σε ανεπαρκείς ή ελαττωματικές συνδέσεις μελών

1
3
3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 1.1.2.
1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση ενός ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

1.1.2. Έλεγχος αλλοίωσης της ευθυγραμμίας κατά τη διαμήκη διεύθυνση του φορέα στη θέση ενός ή και περισσοτέρων σημείων στήριξης

Οφείλεται:
• σε πλημμελή τοποθέτηση των εφεδράνων

2

ή/και
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και
• σε μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων βάθρων

2-3
3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση συνεχούς
υποχώρησης των στηρίξεων

1.1.3. Έλεγχος κατακορυφότητας μιας ή περισσοτέρων μεταλλικών δοκών

1.1.3. Έλεγχος κατακορυφότητας μιας ή περισσοτέρων μεταλλικών δοκών

Οφείλεται:
• σε πλημμελή τοποθέτηση των εφεδράνων

2

ή/και
• σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσοτέρων
εφεδράνων
ή/και
• σε στροφή του βάθρου

2-3
3 - 3Ε

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

1.2.1. Έλεγχος επιπεδότητας του κορμού της μεταλλικής δοκού

1.2.1. Έλεγχος επιπεδότητας του κορμού της μεταλλικής δοκού

Οφείλεται:
- σε μη έντεχνη εκτέλεση των συγκολλήσεων κατά
την βιομηχανοποίηση (π.χ ταχεία ψύξη των
συγκολλήσεων των νευρώσεων)
ή
- σε τοπικό λυγισμό σε περιοχές μεγάλων καμπτικών
ροπών
ή
- σε διατμητικό λυγισμό σε περιοχές μεγάλων
τεμνουσών δυνάμεων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• για απόκλιση Δ < max (b/125, t)

1

• για απόκλιση από Δ έως 1,1Δ [όπου Δ= max
(b/125, t)]

3

• για απόκλιση μεγαλύτερη του 1,1Δ [όπου Δ=
max (b/125, t)]

3 - 3Ε

● b: ύψος κορμού χαλύβδινης δοκού
ή η απόσταση δύο διαδοχικών
εγκαρσίων κατακόρυφων νευρώσεων

3Ε στις περιπτώσεις παρουσίας του
προβλήματος σε θέση στήριξης

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.2. Έλεγχος απόκλισης από την ορθή γωνία μεταξύ πέλματος και κορμού της δοκού σε θέση βάθρου
Εμφανίζεται ως αλλοίωση της ορθογωνικότητας μεταξύ
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
του πέλματος της δοκού και του κορμού στη θέση ένωσης χαρακτηριστικά της:
αυτών.
• για απόκλιση Δ < max(b/100, 5 mm)

1

• για απόκλιση από Δ έως 1,1Δ [όπου Δ= max
(b/100, 5 mm)]

3

• για απόκλιση μεγαλύτερη του 1,1Δ [όπου Δ=
max (b/100, 5 mm)]

3 - 3Ε

● b: πλάτος πέλματος χαλύβδινης
δοκού

1.2.3. Έλεγχος παραμόρφωσης μέλους (πέλματα, νευρώσεις) της μεταλλικής δοκού

Οφείλεται:
• σε κακοτεχνία της κατασκευής
ή/και
• σε τοπικό λυγισμό

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του:
• σε εφελκυόμενο μέλος
• σε θλιβόμενο μέλος

1
3 - 3Ε

1.2.4. Έλεγχος εγκάρσιας παραμόρφωσης δοκού (πλευρικός λυγισμός)

1.2.4. Έλεγχος εγκάρσιας παραμόρφωσης δοκού (πλευρικός λυγισμός)

Οφείλεται:
- σε υπέρβαση των φορτίων σε σύγκριση με τα
φορτία σχεδιασμού
ή/και
- σε μη επαρκώς πυκνή διάταξη των εγκάρσιων
διαφραγμάτων και λοιπών μελών που παρέχουν
πλευρική εξασφάλιση
ή/και
- σε ανεπαρκή δυσκαμψία των μελών που παρέχουν
πλευρική εξασφάλιση και/ή των συνδέσεών τους με
το κύριο μέλος

3 - 3Ε

1.2.5. Παραμόρφωση δοκού από πρόσκρουση οχήματος

1.2.5. Παραμόρφωση δοκού από πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος με ύψος μεγαλύτερο του
επιτρεπόμενου ελευθέρου ύψους της οδού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• μόνο φθορά του χρώματος ή της
αντιδιαβρωτικής προστασίας

2

• ελαφρά φθορά της δοκού (ελαφρά ασυνέχεια,
μικρό σχίσιμο): αυτή η ασυνέχεια μπορεί να
προκαλέσει την ανάπτυξη μιας ρωγμής λόγω
κόπωσης

3 - 3E

• παραμόρφωση του πέλματος ή/και τμήματος του
κορμού της δοκού

3 - 3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον
έλεγχο των συγκολλήσεων ή των συνδέσεων.

ΘΕΣΗ

1.2.2. Έλεγχος απόκλισης από την ορθή γωνία μεταξύ πέλματος και κορμού της δοκού σε θέση βάθρου

1.2.3. Έλεγχος παραμόρφωσης μέλους (πέλματα, νευρώσεις) της μεταλλικής δοκού
Εμφανίζεται ως μια τοπική παραμόρφωση ενός ή
περισσοτέρων δομικών μελών του φορέα, όπως τα
πέλματα των διαμήκων δοκών ή τα ελάσματα των
νευρώσεων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Ανάλογα με την έκταση και το
μέγεθος της παραμόρφωσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

1.3.1. Συγκράτηση νερού και σκόνης

1.3.1. Συγκράτηση νερού και σκόνης

Εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της δοκού

Οφείλεται:
- σε συγκέντρωση νερού ή σκόνης ή αιωρούμενων
μικρών σκουπιδιών που παγιδεύονται από κακές
κατασκευαστικές διατάξεις.

1-2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.3.2. Αλλοίωση χρώματος ή/και της προστατευτικής στρώσης του χάλυβα
Εμφανίζεται αλλοίωση του χρώματος, τοπική διόγκωση,
σκάσιμο, ξεφλούδισμα, αποκόλληση, αλιγατορική
ρηγμάτωση έως και αποδόμηση της προστατευτικής
στρώσης.

1.3.2. Αλλοίωση χρώματος ή/και της προστατευτικής στρώσης του χάλυβα

Οφείλεται:
- σε κακοτεχνία της κατασκευής
ή/και
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• μικρότερη του 20% της συνολικής επιφάνειας με
επιφανειακή προστασία

1

• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής επιφάνειας με
επιφανειακή προστασία

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

1.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

1.4.1. Έλεγχος εμφάνισης σκουριάς

1.4.1. Έλεγχος εμφάνισης σκουριάς

Η επιφάνεια του δομικού στοιχείου καλύπτεται από ίχνη
σκουριάς χωρίς να εμφανίζονται ενδείξεις διάβρωσης του
μέλους.

Οφείλεται:
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος λόγω
έλλειψης ή αποδόμησης της αντιδιαβρωτικής
στρώσης προστασίας

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• μικρότερη του 10% της συνολικής επιφάνειας του
μέλους

1

• μεγαλύτερη του 10% της συνολικής επιφάνειας
του μέλους

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.4.2. Έλεγχος διάβρωσης
Εμφανίζεται διάβρωση του μετάλλου ή και απώλεια
υλικού που οδηγεί σε μείωση της διατομής.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.4.2. Έλεγχος διάβρωσης

Οφείλεται:
- σε φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος λόγω
έλλειψης ή αποδόμησης της αντιδιαβρωτικής
στρώσης προστασίας
- σε γαλβανική δράση μεταξύ δύο μετάλλων
διαφορετικής σύστασης που βρίσκονται σε επαφή
- σε γαλβανική δράση μεταξύ δύο διαφορετικών
ζωνών του ιδίου στοιχείου, η έλαση του οποίου έγινε
τμηματικά.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
o εμφάνιση διάβρωσης του μετάλλου ή/και
έναρξη απολέπισης
• μικρότερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
o διαστρωματική διάβρωση του μετάλλου με
απομείωση της διατομής ή/και εμφάνιση
διάβρωσης κατά βελονισμό
• μικρότερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
• μεγαλύτερη του 20% της συνολικής
επιφάνειας
o έντονη διάβρωση ή/και έντονη διάβρωση
κατά βελονισμό του μετάλλου έως και
διάτρηση των δομικών μελών
• σημαντική μείωση του πάχους της
διατομής
• πολλαπλά σημεία διάτρησης έως και
αποκοπή τμημάτων των δομικών μελών

2
3

3
3Ε

3Ε
3Ε

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

1.5.1. Ρωγμές στις κύριες δοκούς ή/και στις διαδοκίδες
Εμφανίζονται ρωγμές συνήθως σε θέσεις σύνδεσης των
δομικών μελών (θέσεις συγκολλήσεων, θέσεις οπών
κοχλιώσεων) ή σε θέσεις συγκέντρωσης τάσεων.

1.5.1. Ρωγμές στις κύριες δοκούς ή/και στις διαδοκίδες

Οφείλονται:

Η επιθεώρηση για ανίχνευση ρωγμών
να πραγματοποιείται και με διέλευση
οχημάτων

- στην μεταβολή των ιδιοτήτων της κρυσταλλικής
δομής του χάλυβα λόγω κόπωσης
ή/και
- στην μεταβολή πάχους του πέλματος της δοκού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• ρωγμή ανεξαρτήτου εύρους και μήκους

3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.5.2. Ρωγμές κατακόρυφης ή οριζόντιας νεύρωσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.5.2. Ρωγμές κατακόρυφης ή οριζόντιας νεύρωσης

Οφείλονται:
• σε συγκέντρωση τάσεων λόγω π.χ.
κατασκευαστικής διάταξης
ή/και
• σε κόπωση

3 - 3Ε

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

1.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

1.6.1. Έλεγχος επαφής συνδεόμενων τμημάτων
Πλημμελής σύνδεση δομικών μελών χάλυβα λόγω
απόσυσφιγξης των κοχλιών ή/και λόγω έλλειψης
επιπεδότητας των εν επαφή ελασμάτων σύνδεσης.

1.6.1. Έλεγχος επαφής συνδεόμενων τμημάτων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την
παρατηρούμενη διάβρωση:
• χωρίς παρουσία διάβρωσης
• με παρουσία διάβρωσης

2
2-3

Ανάλογα με την έκταση και την
ένταση της διάβρωσης

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με έλεγχο
διάβρωσης
1.6.2. Έλεγχος χαλάρωσης κοχλιών σύνδεσης
Χαλάρωση ενός ή περισσοτέρων κοχλιών της ίδιας
σύνδεσης.

1.6.2. Έλεγχος χαλάρωσης κοχλιών σύνδεσης

Οφείλεται:
- στην επίδραση των ταλαντώσεων
ή/και
- στη πλημμελή σύσφιξη (μεγαλύτερη ή μικρότερη της
απαιτούμενης) κατά την κατασκευή

2-3

1.6.3. Έλεγχος θραύσης ή απουσίας κοχλιών σύνδεσης
Απουσία ή θραύση ενός ή περισσοτέρων κοχλιών της
ίδιας σύνδεσης.

Το πρόβλημα της χαλάρωση των
κοχλιών μπορεί να διαπιστωθεί από
την φθορά της προστατευτικής
στρώσης ή την παρουσία σκουριάς ή
χτυπώντας με σφυρί τις κεφαλές
δειγματοληπτικά επιλεγμένων κοχλιών

1.6.3. Έλεγχος θραύσης ή απουσίας κοχλιών σύνδεσης

Οφείλεται:
- στην διόγκωση λόγω διάβρωσης των συνδεομένων
ελασμάτων
ή/και
- σε υπέρβαση των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα
ή/και
- στην διάβρωση των κοχλιών

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το πλήθος των
χαλαρωμένων κοχλιών:
• απουσία ή θραύση ενός κοχλία
• απουσία ή θραύση περισσοτέρων του ενός
κοχλία για την ίδια σύνδεση

3
3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.6.4. Σύνθλιψη άντυγος συνδεομένων ελασμάτων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.6.4. Σύνθλιψη άντυγος συνδεομένων ελασμάτων

Μεταβολή του περιθωρίου ανοχής ή επιμήκυνση της οπής Οφείλεται:
του κοχλία.
- σε υπέρβαση των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του φορέα (σύνθλιψη άντυγος)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το πλήθος των
χαλαρωμένων κοχλιών:
• απουσία ή θραύση ενός κοχλία
• απουσία ή θραύση περισσοτέρων του ενός
κοχλία για την ίδια σύνδεση

3
3Ε

1.6.5. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης ελασμάτων ενίσχυσης κορμού ή πέλματος δοκού

1.6.5. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης ελασμάτων ενίσχυσης κορμού ή πέλματος δοκού

Οφείλοναι:
- σε κόπωση

3 - 3Ε

1.6.6. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης μιας κατακόρυφης νεύρωσης στα πέλματα της δοκού

1.6.6. Ρωγμές στη ραφή συγκόλλησης μιας κατακόρυφης νεύρωσης στα πέλματα της δοκού

Οφείλεται:
• σε κακή εκτέλεση της συγκόλλησης
ή/και
• σε κόπωση

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
1.7. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.7. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Λιθόδμητος φορέας

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑ

1.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑ

1.1.1 Πρόβλημα κατακορυφότητας της όψης

1.1.1 Πρόβλημα κατακορυφότητας της όψης

Πρόβλημα κατακορυφότητας του τυμπάνου υπεράνω του Οφείλεται:
τόξου, των τοίχων αντεπιστροφής ή του τοίχου στέψης.
- στην ώθηση του επιχώματος

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με το αν είναι:
• από κατασκευής ή σταθεροποιημένο
• εξελισσόμενο

1
2 - 3Ε

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
εμπειρογνώμονα Πολιτικό
Μηχανικό

1.1.2. Πρόβλημα ευθυγραμμίας των λιθοστρώσεων

1.1.2. Πρόβλημα ευθυγραμμίας των λιθοστρώσεων

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με το αν είναι:
• από κατασκευής ή σταθεροποιημένο
• εξελισσόμενo λόγω καθιζήσεων

1
2 - 3Ε

1.1.3. Πρόβλημα γεωμετρίας του διαζώματος

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
εμπειρογνώμονα Πολιτικό
Μηχανικό

1.1.3. Πρόβλημα γεωμετρίας του διαζώματος

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τις αιτίες και τα
χαρακτηριστικά του:
• εάν παρουσιάστηκε κατά την αφαψίδωση κατά την
κατασκευή της γέφυρας

1

• εάν οφείλεται σε γήρανση των υλικών της λιθοδομής

3 - 3Ε

• εάν οφείλεται σε μια φόρτιση του θόλου μεγαλύτερη
από αυτές του υπολογισμού

3Ε

Αυτή η βλάβη θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό
με τις τυχόν ρηγματώσεις και αστοχίες στα τύμπανα
και στο θόλο.
1.1.4. Κύρτωση (ύβωση) του τυμπάνου

1.1.4. Κύρτωση (ύβωση) του τυμπάνου

Οφείλεται:
- στην ώθηση της επίχωσης
ή/και
- σε υποβάθμιση της ποιότητας των αρμών
ή/και
- σε αποδιοργάνωση του λιθοσώματος
ή/και
- σε μετατόπιση των στοιχείων της
κατασκευής

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και τα
χαρακτηριστικά της:
• εμφανίζεται σε έκταση μικρότερη του 10% της όψης,
χωρίς διαχωρισμό τμημάτων ούτε αποδιοργάνωση της
λιθοδομής

2

• εμφανίζεται σε περιορισμένη έκταση (10%-30% της
όψης) και ενδέχεται να συνοδεύεται με διαχωρισμό
τμημάτων στην θέση του αρμού ή αποδιοργάνωσης της
λιθοδομής

3

• εμφανίζεται σε σημαντική έκταση (μεγαλύτερης του
30%) ή/και εμφανίζεται έντονη κύρτωση, διαχωρισμός
τμημάτων ή/και αποδιοργάνωση της λιθοδομής

3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.1.5. Ύβωση (διόγκωση) θόλου ή βάθρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.1.5. Ύβωση (διόγκωση) θόλου ή βάθρου

Οφείλεται:
- σε μετακίνηση στοιχείων της κατασκευής
ή/και
- σε υποβάθμιση της ποιότητας των αρμών
ή/και
- σε αποδιοργάνωση του λιθοσώματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και τα
χαρακτηριστικά της:
• εμφανίζεται σε έκταση μικρότερη του 10% του θόλου,
χωρίς διαχωρισμό τμημάτων ούτε αποδιοργάνωση της
λιθοδομής
• εμφανίζεται σε έκταση μεγαλύτερη του 10% του θόλου
και ενδέχεται να συνοδεύεται με διαχωρισμό τμημάτων
στην θέση του αρμού ή αποδιοργάνωσης της λιθοδομής

2

3 - 3Ε

1.1.6. Αποσύνδεση του τυμπάνου (ολική ή τμηματική) ή του τοίχου αντεπιστροφής από την αψιδωτή κορνίζα της γέφυρας

1.1.6. Αποσύνδεση του τυμπάνου (ολική ή τμηματική) ή του τοίχου αντεπιστροφής από την αψιδωτή κορνίζα της γέφυρας

Οφείλεται:
- σε αύξηση των φορτίων λειτουργίας στο επίχωμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• η αποσύνδεση του τυμπάνου εμφανίζεται σε μήκος
μικρότερο του 20% του μήκους του τόξου

3

• η αποσύνδεση του τυμπάνου εμφανίζεται σε μήκος
μεγαλύτερο του 20% του μήκους του τόξου

3Ε

1.1.7. Μετατόπιση του τοίχου αντεπιστροφής

1.1.7. Μετατόπιση του τοίχου αντεπιστροφής

Οφείλεται:
- σε αυξημένη ώθηση γαιών
ή/και
- σε αποδιοργάνωση του πρανούς έμπροσθεν του τοίχου
ή/και
- στην επιφανειακή ροή των υδάτων

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• χωρίς καθίζηση της στέψης του επιχώματος και χωρίς
πλήρη απογύμνωση τμήματος της κάτω παρειάς του
πτερυγοτοίχου
• με καθίζηση της στέψης του επιχώματος,
συνοδευόμενη ή όχι από απογύμνωση του
πτερυγοτοίχου κάτω από την ελεύθερη παρειά αυτού.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις φθορές
από διάβρωση στη βάση του επιχώματος σε
περίπτωση γεφύρωσης υδραυλικού κωλύματος

2

3 - 3Ε

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

1.2.1. Λοξές ρωγμές που εκκινούν από τα όρια του διαζώματος (ΤΥΠΟΥ Ι)
Εμφανίζονται λοξές ρωγμές στην θέση των ορίων του
διαζώματος και εκτείνονται έως το στηθαίο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.1. Λοξές ρωγμές που εκκινούν από τα όρια του διαζώματος (ΤΥΠΟΥ Ι)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• εμφανίζεται από κατασκευής ή σταθεροποιημένη

1

ο εμφανίζεται λόγω μετακίνησης του ακροβάθρου
ή/και λόγω μετακίνησης του τοίχου αντεπιστροφής

I

• μήκος ρωγμής μικρότερο του 20% του ύψους
του διαζώματος και μη εξελισσόμενη
• μήκος ρωγμής μεγαλύτερο του 20% του ύψους
του διαζώματος ή/και εξελισσόμενη

2
3 - 3Ε

I

I

1.2.2. Οριζόντιες ρωγμές στο τύμπανο ή την κορωνίδα και στην ζώνη πλησίον της κλείδας (ΤΥΠΟΥ ΙI)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στο τύμπανο ή την
κορωνίδα και συχνότερα στην ζώνη πλησίον της κλείδας.

1.2.2. Οριζόντιες ρωγμές στο τύμπανο ή την κορωνίδα και στην ζώνη πλησίον της κλείδας (ΤΥΠΟΥ ΙI)

Οφείλονται:
- σε μετακίνηση της θεμελίωσης
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της:

II

• μήκος ρωγμής μικρότερο του 20% του μήκους του
τόξου
• μήκος ρωγμής μεγαλύτερο του 20% του μήκους του
τόξου

2
3 - 3Ε

1.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στους τοίχους αντεπιστροφής (ΤΥΠΟΥ ΙII)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές στους τοίχους
αντεπιστροφής ακριβώς στο όριο του ακροβάθρου και
εκτείνονται ως την κορωνίδα

1.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στους τοίχους αντεπιστροφής (ΤΥΠΟΥ ΙII)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• εμφανίζεται από κατασκευής ή σταθεροποιημένη

1

ο εμφανίζεται λόγω μετακίνησης του ακροβάθρου
ή/και λόγω μετακίνησης του τοίχου αντεπιστροφής

III

• μήκος ρωγμής μικρότερο του 20% του ύψους
του διαζώματος και μη εξελισσόμενη
• μήκος ρωγμής μεγαλύτερο του 20% του
ύψους του διαζώματος ή/και εξελισσόμενη

2
3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.2.4. Ρωγμές στα τύμπανα και στο εξωράχιο (ΤΥΠΟΥ ΙV)
Εμφανίζονται ρωγμές στα τύμπανα, και στο εξωράχιο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.2.4. Ρωγμές στα τύμπανα και στο εξωράχιο (ΤΥΠΟΥ ΙV)

Οφείλονται:
- σε υποχώρηση της θεμελίωσης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• μήκος ρωγμής μικρότερο του 20% του μήκους του
τόξου
• μήκος ρωγμής μεγαλύτερο του 20% του μήκους του
τόξου

IV

2
3 - 3Ε

1.2.5. Ρωγμές πίσω από τους ακρογωνιαίους λίθους του βάθρου (ΤΥΠΟΥ V)
Εμφανίζονται πίσω από τους ακρογωνιαίους λίθους του
βάθρου

1.2.5. Ρωγμές πίσω από τους ακρογωνιαίους λίθους του βάθρου (ΤΥΠΟΥ V)

Οφείλονται:
• σε καθίζηση του εδάφους
ή/και
• σε υποσκαφή του θεμελίου

3 - 3Ε

ή/και
• σε παρουσία σπηλαίωσης κάτω από τα θεμέλια

V

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
εμπειρογνώμονα Πολιτικό
Μηχανικό

V

1.2.6. Λοξές ρωγμές στα τύμπανα της γέφυρας (μορφής οξύκορφου τόξου) (ΤΥΠΟΥ VI)
Εμφανίζονται στα τύμπανα της γέφυρας με λοξή
Οφείλονται:
κατεύθυνση, ορίζοντας το ίχνος του εσωτερικού ορίου του
• σε απόθλιψη του θόλου
θόλου

1.2.6. Λοξές ρωγμές στα τύμπανα της γέφυρας (μορφής οξύκορφου τόξου) (ΤΥΠΟΥ VI)

3Ε

Απαιτείται επιθεώρηση από ειδικό
εμπειρογνώμονα Πολιτικό
Μηχανικό

VI

1.2.7. Ρωγμές στη διατομή του θόλου (ΤΥΠΟΥ VII)

1.2.7. Ρωγμές στη διατομή του θόλου (ΤΥΠΟΥ VII)

Εμφανίζονται στη διατομή του θόλου και εντοπίζονται στο Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
εξωράχιο του θόλου
της:
• συμμετρικές ρωγμές
• αντισυμμετρικές ρωγμές

VII

3
3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΘΟΛΟΥ

1.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΘΟΛΟΥ

1.3.1. Κατακόρυφη ρωγμή στον θόλο στην θέση του πρώτου εξωτερικού αρμού (ΤΥΠΟΥ Θ-Ι)

1.3.1. Κατακόρυφη ρωγμή στον θόλο στην θέση του πρώτου εξωτερικού αρμού (ΤΥΠΟΥ Θ-Ι)

Εμφανίζεται κατακόρυφη ρωγμή στην θέση του πρώτου
εξωτερικού αρμού

Οφείλεται:
- σε καθίζηση του εδάφους
ή/και
- σε δράση έκκεντρης φόρτισης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• χωρίς υποχώρηση του θόλου ούτε με ανάπτυξη
διατμητικών τάσεων (Σχήμα α)

Θ-Ι

• με υποχώρηση του θόλου ή/και με ανάπτυξη
διατμητικών τάσεων (Σχήμα β)

Σχήμα α

3
3Ε

Σχήμα β

1.3.2. Κατακόρυφη ρωγμή ή αποκόλληση στο προρίνιο ή στο μεταρίνιο (ΤΥΠΟΥ Θ-ΙΙ)
Εμφανίζεται ως μια αποκόλληση στο προρίνιο ή στο
μεταρίνιο.

1.3.2. Κατακόρυφη ρωγμή ή αποκόλληση στο προρίνιο ή στο μεταρίνιο (ΤΥΠΟΥ Θ-ΙΙ)

Οφείλεται:
- σε διάβρωση του εδάφους στη θέση της θεμελίωσης του
βάθρου
ή/και
- στην ύπαρξη εγκοίλου κάτω από το προρίνιο ή το
μεταρίνιο
ή/και
- σε στροφή του βάθρου

Θ-IΙ

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• χωρίς υποχώρηση και με μήκος ρωγμής μικρότερο
του 1/3 του ύψους

2

• με υποχώρηση του θόλου ή/και με μήκος ρωγμής
μεγαλύτερο του 1/3 του ύψους

3

1.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές θόλου (ΤΥΠΟΥ Θ-ΙΙΙ)

1.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές θόλου (ΤΥΠΟΥ Θ-ΙΙΙ)

Εμφανίζονται ρωγμές στην μεσαία ζώνη ή κατανεμημένες Οφείλονται:
στο πλάτος του θόλου
- στην ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων κατά την εγκάρσια
διεύθυνση της γέφυρας

Η κατηγορία της φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς μετατόπιση ή αποκόλληση λίθων ούτε με
υποχώρηση του θόλου
• με μετατόπιση ή/ και αποκόλληση λίθων ή με
υποχώρηση του θόλου

Θ-IΙΙ

3
3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

1.3.4. Κατακόρυφες ρωγμές στην κεντρική ζώνη πλησίον της βάσης του θόλου ή του βάθρου (ΤΥΠΟΥ Θ-IV)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές στην κεντρική ζώνη,
που εκκινούν από την βάση του θόλου ή την βάση του
βάθρου και έχουν ανοδική κατεύθυνση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

1.3.4. Κατακόρυφες ρωγμές στην κεντρική ζώνη πλησίον της βάσης του θόλου ή του βάθρου (ΤΥΠΟΥ Θ-IV)

Οφείλονται:
• σε μια τοπική απεμπλοκή των λίθων
• σε φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους θεμελίωσης

Η κατηγορία της φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Θ-IV

• ρωγμές εύρους < 2 cm και μικρού μήκους, μη
διαμπερείς

2

• ρωγμές εύρους >2 cm ή/και μεγάλου μήκους
(εξελισσόμενες) ή/και διαμπερείς

3 - 3Ε

`

Θ-IV

1.3.5. Οριζόντιες ρωγμές στην κεντρική ζώνη πλησίον της βάσης του θόλου ή του βάθρου (ΤΥΠΟΥ Θ-V)

1.3.5. Οριζόντιες ρωγμές στην κεντρική ζώνη πλησίον της βάσης του θόλου ή του βάθρου (ΤΥΠΟΥ Θ-V)

Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές, στην κεντρική ζώνη του Οφείλονται:
βάθρου που μπορεί να καταλήγουν στη θεμελίωση
• σε μια τοπική απεμπλοκή των λίθων
• σε φαινόμενα διάβρωσης του εδάφους θεμελίωσης

Θ-V

Η κατηγορία της φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους < 2 cm και μικρού μήκους, μη
διαμπερείς

2

• ρωγμές εύρους >2 cm ή/και μεγάλου μήκους
(εξελισσόμενες) ή/και διαμπερείς

3 - 3Ε

1.3.6. Λοξές ρωγμές θόλου (ΤΥΠΟΥ Θ-VΙ)
Εμφανίζονται λοξές ρωγμές στον θόλο που μπορεί να
αναπτυχθούν με κατεύθυνση και προς το τύμπανο

1.3.6. Λοξές ρωγμές θόλου (ΤΥΠΟΥ Θ-VΙ)

Οφείλονται:
- σε υποχώρηση του βάθρου

Η κατηγορία της φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Θ-VΙ

• ρωγμές εύρους <2 cm, μικρού μήκους, εντοπιζόμενες
μόνο στον θόλο, μη διαμπερείς
• ρωγμές μεγάλου μήκους εκτεινόμενες έως και το
τύμπανο (εξελισσόμενες) ή/και διαμπερείς

2
3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.3.7. Οριζόντιες ρωγμές στην κλείδα του θόλου (ΤΥΠΟΥ Θ-VII)
Εμφανίζονται 1 έως 3 ρωγμές, στην κλείδα του θόλου
Κατηγορία της φθοράς ανάλογα με τα
ακολουθώντας τους αρμούς των θολιτών εκτεινόμενες έως χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
και στο διάζωμα.
• αν οφείλεται σε υποχώρηση του θόλου λόγω της
απόθλιψης που αναπτύσσεται αμέσως μετά την
Θ-VIΙ
αφαψίδωση, κατά την κατασκευή της γέφυρας
• αν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
γέφυρας, εύρους <1,5 cm και χωρίς αποκόλληση
θολιτών
• αν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
γέφυρας με αποκόλληση θολιτών ή/και με διαφορική
μετατόπιση των τμημάτων εκατέρωθεν της ρωγμής
ή/και εύρους >1,5cm

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.3.7. Οριζόντιες ρωγμές στην κλείδα του θόλου (ΤΥΠΟΥ Θ-VII)

1

2

3 - 3Ε

1.3.8. Οριζόντιες ρωγμές στη γένεση ή σε ενδιάμεση θέση του τόξου (ΤΥΠΟΥ Θ-VIII)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρηγματώσεις στη γένεση ή σε
ενδιάμεση θέση του τόξου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1.3.8. Οριζόντιες ρωγμές στη γένεση ή σε ενδιάμεση θέση του τόξου (ΤΥΠΟΥ Θ-VIII)

Οφείλονται:
- σε μετατόπιση ή στροφή του βάθρου
ή/και
- στις τοπικές συνθήκες της θεμελίωσης
ή/και
- σε αντισυμμετρική φόρτιση

Κατηγορία της φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Θ-VΙIΙ

• ρωγμές εύρους <1,5 cm και χωρίς αποδιοργάνωση
της περιοχής και συμμετρικές ανά άνοιγμα
• ρωγμές εύρους >1,5 cm με τοπική αποδιοργάνωση
του αρμού ή/και διαφορική μετατόπιση των τμημάτων
εκατέρωθεν της ρωγμής ή/και μη συμμετρικές ανά
άνοιγμα

2
3 - 3Ε

1.4. ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΥ ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΠΗΛΑΙΩΣΕΙΣ

1.4. ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΥ ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΣΠΗΛΑΙΩΣΕΙΣ

Οφείλεται:
- σε διάβρωση του κονιάματος λόγω φθοράς ή έλλειψης
στεγανοποίησης ή συστήματος αποχέτευσης των
ομβρίων υδάτων
ή/και
- σε φσικο-χημικές περιβαλλοντικές δράσεις
ή/και
- στην ώθηση ή/και διάβρωση λόγω βλάστησης
ή/και
- σε αποσάρθρωση των λίθων

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση της:
• η αποδιοργάνωση εμφανίζεται σε επιφάνεια
μικρότερη του 20% της επιφάνειας του εξεταζόμενου
στοιχείου (τύμπανο, θόλος κλπ)

2

• η αποδιοργάνωση εμφανίζεται σε επιφάνεια
μικρότερη του 20% της επιφάνεια του εξεταζόμενου
στοιχείου (τύμπανο, θόλος κλπ)

3 - 3Ε

1.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΗΘΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ, ΙΖΗΜΑΤΑ

1.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΗΘΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΛΑΤΩΝ, ΙΖΗΜΑΤΑ

Οφείλεται:
• στην διήθηση των ομβρίων διαμέσω του
καταστρώματος, των πεζοδρομίων και του υλικού
πλήρωσης των αρμών

2

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

1.6. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
1.6. ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΙΘΩΝ

Οφείλεται:
- στην φυσικο-χημική επίδραση του περιβάλλοντος
ή/και
- στην δράση του πάγου
ή/και
- λόγω γήρανσης των λίθων
ή/και
- σε υπέρβαση της θλιπτικής αντοχής των λίθων

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς με τη θέση και την έκταση που
εμφανίζεται:
√ Στο διάζωμα ή στην ακρογωνιαία στήριξη
• τοπική
• εκτεταμένη περιοχή

2
3Ε

√ Στο τύμπανο ή σε ένα τοίχο
• τοπική

2

• εκτεταμένη περιοχή

3

1.7. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Ανάπτυξη βλάστησης σε θέσεις αλλοιωμένων ή/και
αποδομημένων αρμών ή ακόμη και αναρριχώμενα φυτά
που εκκινούν από τα άκρα του τεχνικού.

1.7. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Οφείλεται:
- σε πλημμελή συντήρηση του τεχνικού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
της:
• αν μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς ιδιαίτερα μέσα
πρόσβασης ή κοπής
• αν απαιτούνται ιδιαίτερα μέσα πρόσβασης και κοπής

1.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 20%
της συνολικής επιφάνειας του
εξεταζόμενου στοιχείου (διάζωμα,
τύμπανο, τοίχος κλπ).

1
2

1.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Μεσοβάθρων

Μεσόβαθρα μορφής τοιχείου

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

Εμφάνιση απόκλισης από την κατακόρυφη διεύθυνση,
υποχώρηση, μετατόπιση, στροφή

Οφείλεται:
- σε μια ατέλεια κατά την κατασκευή (π.χ. αστοχία
τοποθέτησης των ξυλοτύπων)
ή/και
- σε μια μετατόπιση του φορέα ανωδομής ή σε
έκκεντρη εφαρμογή των φορτίων της ανωδομής
ή/και
- σε υποχώρηση (ολική ή μερική του βάθρου) που
οφείλεται σε στερεοποίηση του εδάφους θεμελίωσης,
ή του επιχώματος ή σε ερπυστικά φαινόμενα

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του:
• το πρόβλημα είναι υφιστάμενο από την
κατασκευή του βάθρου ή έχει συμβεί άπαξ και είναι
σταθεροποιημένο και σε κάθε περίπτωση είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα έχει συμβεί άπαξ, είναι
σταθεροποιημένο αλλά είναι εκτός των
επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα είναι υπό εξέλιξη συνδεόμενο με
μετατόπιση του φορέα ή/και της θεμελίωσης
Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις
No 2.2.5 και 2.2.6.

1

3
2 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και της πιθανής εξέλιξής
της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)
Εμφανίζονται ρωγμές με ακτινική διάταξη που ξεκινούν
κάτω από τα εφέδρανα

I

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
- στην τοποθέτηση των εφεδράνων ή της
προεξέχουσας βάσης έδρασης των εφεδράνων
πλησίον της ακμής του βάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας και απόθεση αλάτων
• w < 0,30mm
• w > 0,30mm

I

o η ρηγμάτωση προεκτείνεται και στην βάση
έδρασης των εφεδράνων

2
3
3

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη του βάθρου, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)
Εμφανίζονται ρωγμές στην στέψη του βάθρου με γενικά
κατακόρυφη διεύθυνση, είναι μικρού μήκους, μικρού
εύρους και διατάσσονται κατά αραιά διαστήματα μεταξύ
τους.

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη του βάθρου, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης
II

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας και απόθεση αλάτων

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του βάθρου, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του βάθρου, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές μικρού πλήθους (2 - 3 Οφείλονται:
ρωγμές) που εμφανίζονται στη στέψη του βάθρου και
- σε ανεπάρκεια εγκάρσιου οπλισμού της στέψης του
αναπτύσσονται από πάνω προς τα κάτω.
βάθρου
ή/και
- σε πιθανή μη ομοιόμορφη υποχώρηση του εδάφους
θεμελίωσης του μεσοβάθρου

III

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης
• εκτείνονται σε μερικές δεκάδες εκατοστών, χωρίς
παρουσία υγρασίας και με εύρος w < 0,30mm

1

• εκτείνονται σε μερικές δεκάδες εκατοστών, με
παρουσία υγρασίας ή/και με εύρος w > 0,30mm

2

• εκτείνονται σε αρκετό τμήμα του ύψους του
βάθρου (σε ύψος > h/3)

3 - 3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3Ε στην περίπτωση παρουσίας
ομβρίων υδάτων, που μπορεί να
δημιουργήσουν διάβρωση των
οπλισμών ή/και παρουσίας κηλίδων
σκουριάς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη μικρή πλευρά του βάθρου (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται ρωγμές με κατακόρυφη διεύθυνση στο
μέσον του πάχους του βάθρου

IV

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη μικρή πλευρά του βάθρου (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
• στις οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στη
στέψη του βάθρου, στην περίπτωση διατμητικών
συνδέσμων, σταθερών εφεδράνων κλπ
ή/και

3Ε στην περίπτωση παρουσίας
3 - 3Ε

• σε ανεπάρκεια εγκάρσιου οπλισμού

ομβρίων υδάτων, που μπορεί να
δημιουργήσουν διάβρωση των
οπλισμών ή/και παρουσίας κηλίδων
σκουριάς.

2.2.5. Κατακόρυφες ρωγμές στο πόδα του βάθρου (ΤΥΠΟΥ V)

2.2.5. Κατακόρυφες ρωγμές στο πόδα του βάθρου (ΤΥΠΟΥ V)

Ρωγμές που εμφανίζονται συνήθως σε βάθρα μεγάλου
Οφείλονται:
πλάτους, έχουν κατακόρυφη, προς τα άνω, διεύθυνση και
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
εκκινούν από το άνω πέλμα του θεμελίου
σκυροδέματος του βάθρου, που σκυροδετείται σε
επόμενη φάση από το θεμέλιο, και είναι εύρους
w < 0,10mm
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή σε βάθρο ευρισκόμενο
μέσα στο υδάτινο κώλυμα που γεφυρώνεται.

2

- σε τοπική καθίζηση του εδάφους κάτω από το
κεντρικό τμήμα του θεμελίου του βάθρου
ή/και

V

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3 - 3Ε

- σε ανεπαρκή οπλισμό του θεμελίου του βάθρου

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον έλεγχο της
κοίτης ποταμού στην περιοχή του τεχνικού και το
πρόβλημα Νo 2.1.1.
2.2.6. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VI)
Εμφανίζονται μια ή περισσότερες ρωγμές στο κατώτερο
μισό ορατό τμήμα του βάθρου και έχουν κατά κανόνα
οριζόντια διεύθυνση

2.2.6. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VI)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης
ή/και
- σε κάμψη λόγω φορτίων μεγαλύτερων των
κανονιστικών φορτίων σχεδιασμού του βάθρου.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

VI

o Περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o Σε μια πλευρά του βάθρου
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με
παρουσία υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή
χωρίς παρουσία υγρασίας

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.3. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλεται:
- σε παράλειψη καθαρισμού της κατασκευής
ή/και
- σε φθορά/έλλειψη στεγανού αρμού στο οδόστρωμα
ή στο πεζοδρόμιο
ή/και
- σε έλλειψη συντήρησης
ή/και
- σε μη επαρκή σχεδιασμό ή σε μη καλή λειτουργία
του συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων και χωρίς φθορά των εφεδράνων

1

• με αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων

2

• με παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης του
φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση

3

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.3. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.4.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.4.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

2.4.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

2.4.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

2.4.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

2.4.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
οξείδωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.4.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.4.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και θραύση μερικών απ'
αυτών.

2

• με σημαντική τοπική θραύση του τοιχώματος

3 - 3Ε

2.4.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

2.4.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική οξείδωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

2.4.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

2.4.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

1-2

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
• εκτεταμένη

2-3

3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
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Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.4.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.4.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

2.4.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

2.4.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

2.4.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

2.4.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m

2

• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

3
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2.5. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

2.5.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή /και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

2.5.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

2.5.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)
• με σημαντική μείωση της διατομής των
οπλισμών σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

1
2

3

2.5.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

2.5.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

2.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

2.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
2.7. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.7. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μεσόβαθρα Μορφής "Τ"

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

Οφείλεται:
- σε μια ατέλεια κατά την κατασκευή (π.χ. αστοχία
τοποθέτησης των ξυλοτύπων)
ή/και
- σε μια μετατόπιση του φορέα ανωδομής ή σε
έκκεντρη εφαρμογή των φορτίων της ανωδομής
ή και
- σε υποχώρηση (ολική ή μερική του βάθρου) που
οφείλεται σε στερεοποίηση του εδάφους θεμελίωσης,
ή του επιχώματος ή σε ερπυστικά φαινόμενα

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με το αν:
• το πρόβλημα είναι υφιστάμενο από την
κατασκευή του βάθρου ή έχει συμβεί άπαξ και είναι
σταθεροποιημένο και σε κάθε περίπτωση είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα έχει συμβεί άπαξ, είναι
σταθεροποιημένο αλλά είναι εκτός των
επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα είναι υπό εξέλιξη συνδεόμενο με
μετατόπιση του φορέα ή/και της θεμελίωσης

1

3
2 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και της πιθανής εξέλιξής
της

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις
Νο 2.3.1.
2.1.2. Κατακόρυφο βέλος της δοκού έδρασης
Παρουσιάζεται παραμόρφωση των άκρων της δοκού.

2.1.2. Κατακόρυφο βέλος της δοκού έδρασης

Οφείλεται:
• σε μία παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή/και
• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων

1-2

• σε ανεπαρκή αντοχή της δοκού σε κάμψη
ή
• σε ανεπάρκεια της προέντασης ή σε ανεπάρκεια
της δύναμης προέντασης ή σε απώλεια προέντασης
ή/και
• σε ανακατανομή των δυνάμεων που εισάγονται
από τον φορέα
ή/και
• σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του βάθρου.

3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση παρουσίας
ρηγματώσεων 2.2.3 (ΤΥΠΟΥ III)

Nα εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις
Νο 2.2.3.
2.1.3. Κατακόρυφο αντιβέλος της δοκού έδρασης
Παρουσιάζεται ανασήκωμα των άκρων της οριζόντιας
δοκού.

2.1.3. Κατακόρυφο αντιβέλος της δοκού έδρασης

Οφείλεται:
• σε μία παραμόρφωση του ξυλοτύπου κατά την
κατασκευή
ή/και
• σε πλημμελή ρύθμιση των ικριωμάτων
• στη δράση της προέντασης (ερπυστικά
φαινόμενα).

1-2

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΔΟΚΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΔΟΚΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται ρωγμές με ακτινική διάταξη που ξεκινούν
κάτω από τα εφέδρανα

Ι

ΘΕΣΗ

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
- στην τοποθέτηση των εφεδράνων ή της
προεξέχουσας βάσης έδρασης των εφεδράνων
πλησίον της ακμής της δοκού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

Για προεντεταμένες δοκούς έδρασης
το όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων
• w < 0,30mm

2

• w > 0,30mm

3
3

o η ρηγμάτωση προεκτείνεται και στην βάση
έδρασης των εφεδράνων

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη της δοκού έδρασης, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)
Εμφανίζονται ρωγμές στην στέψη της δοκού με γενικά
κατακόρυφη διεύθυνση, είναι μικρού μήκους, μικρού
εύρους και διατάσσονται κατά αραιά διαστήματα μεταξύ
τους.

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη της δοκού έδρασης, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

ΙΙ

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων

2

ΙΙ

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές μικρού πλήθους (2 - 3 Οφείλονται:
ρωγμές) με κατεύθυνση προς τα πάνω ή προς τα κάτω
- στην κάμψη της δοκού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
ΙΙΙ

ΙΙΙ

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με πιθανή
παραμόρφωση της οριζόντιας δοκού.

3 ή 3Ε

Για προεντεταμένες δοκούς έδρασης
το όριο του εύρους ρωγμής είναι w =
0,15mm

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη μικρή πλευρά της δοκού (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται ρωγμές με κατακόρυφη διεύθυνση στο
μέσον του πάχους της δοκού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη μικρή πλευρά της δοκού (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
• στις οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στη
στέψη του βάθρου, στην περίπτωση διατμητικών
συνδέσμων, σταθερών εφεδράνων κλπ
ή/και

3Ε στην περίπτωση παρουσίας
3 - 3Ε

• σε ανεπάρκεια εγκάρσιου οπλισμού

ομβρίων υδάτων, που μπορεί να
δημιουργήσουν διάβρωση των
οπλισμών ή/και παρουσίας κηλίδων
σκουριάς.

ΙV

2.2.5. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ V)

2.2.5. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ V)
Eμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην κάτω παρειά της
δοκού

Οφείλονται:
- στην απουσία ή στο ανεπαρκές πλήθος
συνδετήρων
ή/και
- σε διάβρωση του οπλισμού
ή/και
- σε ανεπάρκεια του πάχους επικάλυψης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

• η ρηγμάτωση συνοδεύται με αποκόλληση
σκυροδέματος, με απογύμνωση των οπλισμών σε
μεγάλο μήκος, με έντονη διάβρωση ή/και με
θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

3Ε

2.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΥΛΟ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΥΛΟ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.3.1. Οριζόντιες ρωγμές στο στύλο (ΤΥΠΟΥ VI)

2.3.1. Οριζόντιες ρωγμές στο στύλο (ΤΥΠΟΥ VI)

Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην διατομή της
πάκτωσης του στύλου στην δοκό έδρασης ή στην
θεμελίωση ή σε άλλη ενδιάμεση θέση.

Οφείλονται:
- στην διαξονική κάμψη του στύλου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

VI

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με το πρόβλημα Νο
2.1.1.

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.3.2. Οριζόντιες ρωγμές στη περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ VII)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην περιοχή του αρμού
διακοπής σκυροδέτησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.3.2. Οριζόντιες ρωγμές στη περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ VII)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

VII

2.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές στο στύλο (ΤΥΠΟΥ VIII)
Eμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές σε όλο το ύψος ή σε
τμήμα του στύλου

2.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές στο στύλο (ΤΥΠΟΥ VIII)

Οφείλονται:
- σε συστολή ξήρανσης
- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων

VIIΙ

• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

3

- σε υπέρβαση του θλιπτικού φορτίου

3Ε

2.4. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλεται:
- σε παράλειψη καθαρισμού της κατασκευής
ή/και
- σε φθορά/έλλειψη στεγανού αρμού στο οδόστρωμα
ή στο πεζοδρόμιο
ή/και
- σε έλλειψη συντήρησης
ή/και
- σε μη επαρκή σχεδιασμό ή καλή λειτουργία του
συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς φθορά της βάσης έδρασηςς των
εφεδράνων και χωρίς φθορά των εφεδράνων

1

• με φθορά της βάσης έδρασης των εφεδράνων

2

• με παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης του
φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

2.4. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

2.5.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

• περιορισμένη

1

• εκτεταμένη

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας του στύλου)

2.5.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

2.5.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.5.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών

2

• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

3 - 3Ε

2.5.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

2.5.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφανιση των οπλισμών

1

• με απογύμνωση των κύριων διαμήκων
οπλισμών, χωρίς σημαντική μείωση της διατομής
τους.

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των διαμήκων
οπλισμών ή/και με θραύση μερικών εξ΄ αυτών.

3

• με σημαντική τοπική θραύση ή/και με σημαντική
παραμόρφωση του στύλου.

3Ε

2.5.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

2.5.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.5.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς
Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας του στύλου)
2.5.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

2.5.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

2.5.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας του στύλου)
2.5.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.5.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθός της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m

2

• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

3

2.5.10. Έλεγχος αποκόλλησης δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων προέντασης της δοκού έδραασης

2.5.10. Έλεγχος αποκόλλησης δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων προέντασης της δοκού έδραασης

Οφείλεται:
- σε κακή συνάφεια του υλικού κάλυψης
ή/και
- στην συστολή ξήρανσης κατά την τοποθέτηση του
υλικού κάλυψης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή συνοδευόμενες με
απόθεση αλάτων, κηλίδες σκουριάς και οριακή
εμφάνιση των κώνων ή των τενόντων

1
2 - 3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση παρουσίας
ρηγματώσεων 2.2.3 (ΤΥΠΟΥ III)

2.6. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.6. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.6.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

2.6.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή /και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας του στύλου)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.6.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.6.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό πλήθος
ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών εξ'
αυτών.

3

2.6.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

2.6.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

2.7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

2.7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
2.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μεσόβαθρα μορφής πλαισίου
(Στύλοι με δοκό έδρασης στην κεφαλή)

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

Εμφάνιση απόκλισης από την κατακόρυφη διεύθυνση,
υποχώρηση, μετατόπιση, στροφή

Οφείλεται:
- σε μια ατέλεια κατά την κατασκευή (π.χ. αστοχία
τοποθέτησης των ξυλοτύπων)
ή/και
- σε μια μετατόπιση του φορέα ανωδομής ή σε
έκκεντρη εφαρμογή των φορτίων της ανωδομής
ή/και
- σε υποχώρηση (ολική ή μερική του βάθρου) που
οφείλεται σε στερεοποίηση του εδάφους θεμελίωσης,
ή του επιχώματος ή σε ερπυστικά φαινόμενα

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με το αν:
• το πρόβλημα είναι υφιστάμενο από την
κατασκευή του βάθρου ή έχει συμβεί άπαξ και είναι
σταθεροποιημένο και σε κάθε περίπτωση είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων

1

• το πρόβλημα έχει συμβεί άπαξ, είναι
σταθεροποιημένο αλλά είναι εκτός των
επιτρεπόμενων ορίων

3

• το πρόβλημα είναι υπό εξέλιξη συνδεόμενο με
μετατόπιση του φορέα ή/και της θεμελίωσης

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 2.3.1

2 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και της πιθανής εξέλιξής
της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΟΥ ΕΔΡΑΣΗΣ

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται ρωγμές με ακτινική διάταξη που ξεκινούν
κάτω από τα εφέδρανα.

Ι

ΘΕΣΗ

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
- στην τοποθέτηση των εφεδράνων ή της
προεξέχουσας βάσης έδρασης των εφεδράνων
πλησίον της ακμής της δοκού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων
• w < 0,30mm

2

• w > 0,30mm

3
3

o η ρηγμάτωση προεκτείνεται και στην βάση
έδρασης των εφεδράνων

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη της δοκού έδρασης, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)
Εμφανίζονται ρωγμές στην στέψη της δοκού με γενικά
κατακόρυφη διεύθυνση, είναι μικρού μήκους, μικρού
εύρους και διατάσσονται κατά αραιά διαστήματα μεταξύ
τους.

ΙI

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη της δοκού έδρασης, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές μικρού πλήθους (2 - 3
Οφείλονται:
ρωγμές) με κατεύθυνση προς τα πάνω ή προς τα κάτω
- στην κάμψη της δοκού

ΙII

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

Μερικές φορές είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ
ρηγματώσεων ΤΥΠΟΥ ΙΙ και ΙΙΙ

3 - 3Ε

3Ε στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη μικρή πλευρά της δοκού (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται ρωγμές με κατακόρυφη διεύθυνση στο
μέσον του πάχους της δοκού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.2.4. Κατακόρυφες ρωγμές στη μικρή πλευρά της δοκού (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
• στις οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στη
στέψη του βάθρου, στην περίπτωση διατμητικών
συνδέσμων, σταθερών εφεδράνων κλπ
ή/και
• σε ανεπάρκεια εγκάρσιου οπλισμού

3Ε στην περίπτωση παρουσίας
3 - 3Ε

ομβρίων υδάτων, που μπορεί να
δημιουργήσουν διάβρωση των
οπλισμών ή/και παρουσίας κηλίδων
σκουριάς.

ΙV

2.2.5. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ V)
Eμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην κάτω παρειά της
δοκού

2.2.5. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ V)

Οφείλονται:
- στην απουσία ή στο ανεπαρκές πλήθος
συνδετήρων
ή/και
- σε διάβρωση του οπλισμού
ή/και
- σε ανεπάρκεια του πάχους επικάλυψης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

• η ρηγμάτωση συνοδεύεται με αποκόλληση
σκυροδέματος, με απογύμνωση των οπλισμών σε
μεγάλο μήκος, με έντονη διάβρωση ή/και με
θραύση ορισμένων εξ' αυτών.

3Ε

2.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ

2.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΛΩΝΩΝ

2.3.1. Οριζόντιες ρωγμές στις κολώνες (ΤΥΠΟΥ VI)

2.3.1. Οριζόντιες ρωγμές στις κολώνες (ΤΥΠΟΥ VI)

Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην διατομή της
πάκτωσης των κολώνων στην δοκό έδρασης ή στην
θεμελίωση ή σε άλλη ενδιάμεση θέση.

Οφείλονται:
- στην διαξονική κάμψη των κολώνων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

VI

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 2.1.1.

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.3.2. Οριζόντιες ρωγμές στη περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ VII)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην περιοχή του αρμού
διακοπής σκυροδέτησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.3.2. Οριζόντιες ρωγμές στη περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ VII)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

VΙI

2.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές στις κολώνες (ΤΥΠΟΥ VIII)
Eμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές σε όλο το ύψος ή σε
τμήμα των κολώνων.

2.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές στις κολώνες (ΤΥΠΟΥ VIII)

Οφείλονται:
- σε συστολή ξήρανσης
- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση

VIII

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

3

2.4. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλεται:
- σε παράλειψη καθαρισμού της κατασκευής
ή/και
- σε φθορά/έλλειψη στεγανού αρμού στο οδόστρωμα
ή στο πεζοδρόμιο
ή/και
- σε έλλειψη συντήρησης
ή/και
- σε μη επαρκή σχεδιασμό ή καλή λειτουργία του
συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων και χωρίς φθορά των εφεδράνων

1

• με αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων

2

• με παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης του
φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση

3

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

2.4. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.5.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

• περιορισμένη

1

• εκτεταμένη

2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας ενός στύλου)

2.5.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

2.5.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.5.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
διάβρωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών

2

• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

3 - 3Ε

2.5.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

2.5.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση των οπλισμών

1

• με απογύμνωση των κύριων διαμήκων
οπλισμών, χωρίς σημαντική μείωση της διατομής
τους.

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των διαμήκων
οπλισμών ή/και με θραύση μερικών εξ΄ αυτών.

3

• με σημαντική τοπική θραύση ή/και με σημαντική
παραμόρφωση ενός ή/και περισσοτέρων στύλων.

3Ε

2.5.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

2.5.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική διάβρωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.5.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περίπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας ενός στύλου)
2.5.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

2.5.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

2.5.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας ενός στύλου)
2.5.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύματος)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.5.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθός της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m

2

• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

3

2.6. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.6. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.6.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος
Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

ΘΕΣΗ

2.6.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή /και σε μεγάλο βάθος

2

2.6.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο 35% της
συνολικής επιφάνειας του κάθε
εξεταζόμενου δομικού μέλους
ξεχωριστά (π.χ. 35% της επιφάνειας
της δοκού έδρασης ή 35% της
συνολικής επιφάνειας ενός στύλου)
2.6.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των
οπλισμών σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.6.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.6.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

2.7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

2.7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
2.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μεσόβαθρα με στύλους χωρίς δοκό έδρασης στην κεφαλή

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

Οφείλεται:
- σε μια ατέλεια κατά την κατασκευή (π.χ. αστοχία
τοποθέτησης των ξυλοτύπων)
ή/και
- σε μια μετατόπιση του φορέα ανωδομής ή σε
έκκεντρη εφαρμογή των φορτίων της ανωδομής
ή και
- σε υποχώρηση (ολική ή μερική του βάθρου) που
οφείλεται σε στερεοποίηση του εδάφους θεμελίωσης,
ή του επιχώματος ή σε ερπυστικά φαινόμενα

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με το αν:
• το πρόβλημα είναι υφιστάμενο από την
κατασκευή του βάθρου ή έχει συμβεί άπαξ και είναι
σταθεροποιημένο και σε κάθε περίπτωση είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα έχει συμβεί άπαξ, είναι
σταθεροποιημένο αλλά είναι εκτός των
επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα είναι υπό εξέλιξη συνδεόμενο με
μετατόπιση του φορέα ή/και της θεμελίωσης

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις No 2.2.4.

1

3
2 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και της πιθανής εξέλιξής
της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται ρωγμές με ακτινική διάταξη ή με
κατακόρυφη διεύθυνση που ξεκινούν κάτω από τα
εφέδρανα

ΘΕΣΗ

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων ή/και λόγω των οριζόντιων
δυνάμεων που ασκούνται στους στύλους, στην
περίπτωση διατμητικών συνδέσμων, σταθερών
εφεδράνων κλπ
ή/και
- στην τοποθέτηση των εφεδράνων ή της
προεξέχουσας βάσης έδρασης των εφεδράνων
πλησίον της ακμής των στύλων.

Ι

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων
• w < 0,30mm

2

• w > 0,30mm

3
3

o η ρηγμάτωση προεκτείνεται και στην βάση
έδρασης των εφεδράνων
2.2.2. Οριζόντιες ρωγμές στη περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ II)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην περιοχή του αρμού
διακοπής σκυροδέτησης.

2.2.2. Οριζόντιες ρωγμές στη περιοχή αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ II)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

ΙI

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ III)

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ III)

Eμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές σε όλο το ύψος ή σε
τμήμα των στύλων

Οφείλονται:
- σε συστολή ξήρανσης
- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση

ΙΙΙ

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm
• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2
3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.2.4. Οριζόντιες ρωγμές στους στύλους (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στις θέσεις πάκτωσης
των στύλων (στη στέψη ή στον πόδα) ή σε άλλη
ενδιάμεση θέση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.2.4. Οριζόντιες ρωγμές στους στύλους (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
- στην διαξονική κάμψη των στύλων
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

IV

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 2.1.1.
2.3. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλεται:
- σε παράλειψη καθαρισμού της κατασκευής
ή/και
- σε φθορά/έλλειψη στεγανού αρμού στο οδόστρωμα
ή στο πεζοδρόμιο
ή/και
- σε έλλειψη συντήρησης
ή/και
- σε μη επαρκή σχεδιασμό ή καλή λειτουργία του
συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς φθορά της βάσης έδρασηςς των
εφεδράνων και χωρίς φθορά των εφεδράνων
• με φθορά της βάσης έδρασης των εφεδράνων
• με παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης του
φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1
2
3

2.3. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.4.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.4.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας ενός
στύλου.

2.4.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

2.4.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

2.4.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

2.4.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
οξείδωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.4.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.4.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφανιση των οπλισμών

1

• με απογύμνωση των κύριων διαμήκων
οπλισμών, χωρίς σημαντική μείωση της διατομής
τους.

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των διαμήκων
οπλισμών ή/και με θραύση μερικών εξ΄ αυτών.

3

• με σημαντική τοπική θραύση ή/και με σημαντική
παραμόρφωση ενός ή/και περισσοτέρων στύλων.

3Ε

2.4.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

2.4.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική οξείδωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

2.4.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

2.4.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας ενός
στύλου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.4.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.4.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

2.4.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας ενός
στύλου.

2.4.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

2.4.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

2.4.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθός της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m

2

• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.5.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος
Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.5.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή /και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας ενός
στύλου.

2.5.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

2.5.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των
οπλισμών σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

3

2.5.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

2.5.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

2.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

2.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
2.7. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.7. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Μεσόβαθρα διατομής κιβωτίου

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

2.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

Εμφάνιση απόκλισης από την κατακόρυφη διεύθυνση,
υποχώρηση, μετατόπιση, στροφή

Οφείλεται:
- σε μια ατέλεια κατά την κατασκευή (π.χ. αστοχία
τοποθέτησης των ξυλοτύπων)
ή
- σε πλημμελή τοποθέτηση του αναρριχώμενου ή
ολισθαίνοντος ξυλοτύπου κατά την κατασκευή
ή/και
- σε μια μετατόπιση του φορέα ανωδομής ή σε
έκκεντρη εφαρμογή των φορτίων της ανωδομής
ή/και
- σε υποχώρηση (ολική ή μερική του βάθρου) που
οφείλεται σε στερεοποίηση του εδάφους θεμελίωσης,
ή του επιχώματος ή σε ερπυστικά φαινόμενα

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του:
• το πρόβλημα είναι υφιστάμενο από την
κατασκευή του βάθρου ή έχει συμβεί άπαξ και είναι
σταθεροποιημένο και σε κάθε περίπτωση είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα έχει συμβεί άπαξ, είναι
σταθεροποιημένο αλλά είναι εκτός των
επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα είναι υπό εξέλιξη συνδεόμενο με
μετατόπιση του φορέα ή/και της θεμελίωσης

1

3
2 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και της πιθανής εξέλιξής
της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

2.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται με ακτινική διάταξη και ξεκινούν κάτω από
τα εφέδρανα. Εμφανίζονται επίσης κεκλιμένες ρωγμές
στην παρειά της κεφαλής του βάθρου που εκκινούν από
τα εφεδράνα προς τα τοιχώματα (ή τις λεπίδες)

Ι
Ι

ΘΕΣΗ

Οφείλονται:

- σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
- στην τοποθέτηση των εφεδράνων ή της
προεξέχουσας βάσης έδρασης των εφεδράνων
πλησίον της ακμής του βάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση
αλάτων
• w < 0,30mm
• w > 0,30mm
• η ρηγμάτωση προεκτείνεται και στη βάση
έδρασης των εφεδράνων

2
3
3

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη του βάθρου, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)
Εμφανίζονται στην στέψη του βάθρου με γενικά
κατακόρυφη διεύθυνση, είναι μικρού μήκους, μικρού
εύρους και διατάσσονται κατά αραιά διαστήματα μεταξύ
τους.

ΙI

2.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη του βάθρου, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του βάθρου, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

2.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του βάθρου, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

Κατακόρυφες ρωγμές μικρού πλήθους (2 - 3 ρωγμές) που Οφείλονται:
εμφανίζονται στη στέψη του βάθρου και αναπτύσσονται
- σε ανεπάρκεια του πάχους της κεφαλής του
από πάνω προς τα κάτω
βάθρου.
ΙII
- σε ανεπάρκεια εγκάρσιου οπλισμού της στέψης του
βάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• εκτείνονται σε μερικές δεκάδες εκατοστών, χωρίς
παρουσία υγρασίας και με εύρος
w < 0,30mm
• εκτείνονται σε μερικές δεκάδες εκατοστών, με
παρουσία υγρασίας ή/και με εύρος w > 0,30mm
• εκτείνονται σε αρκετό τμήμα του ύψους της
κεφαλής του βάθρου

1
2
3 ή 3Ε

3Ε στην περίπτωση ύπαρξης ομβρίων
υδάτων, που μπορεί να
δημιουργήσουν διάβρωση των
οπλισμών ή/και παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.2.4. Οριζόντιες ρωγμές στη θέση του αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ IV)
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην περιοχή του αρμού
διακοπής σκυροδέτησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.2.4. Οριζόντιες ρωγμές στη θέση του αρμού διακοπής σκυροδέτησης (ΤΥΠΟΥ IV)

Οφείλονται:
- στην ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης μεταξύ
του σώματος του βάθρου και της κεφαλής του

ΙV

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

2.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

2.3.1. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ V)

2.3.1. Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ V)

Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές συνήθως στις ζώνες
διακοπής σκυροδέτησης (περίπτωση αναρριχώμενου
ξυλοτύπου) ή στις ζώνες ημερήσιας διακοπής
σκυροδέτησης (περίπτωση ολισθαίνοντος ξυλοτύπου).
Ενδέχεται να συνοδεύονται από απόμιξη ή αποκόλληση
του σκυροδέματος.

V

Οφείλονται:
- στην διαξονική κάμψη του βάθρου.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

2.3.2. Κατακόρυφες ρωγμές στις θέσεις στήριξης των ράβδων ολίσθησης του ξυλοτύπου (ΤΥΠΟΥ VI)

2.3.2. Κατακόρυφες ρωγμές στις θέσεις στήριξης των ράβδων ολίσθησης του ξυλοτύπου (ΤΥΠΟΥ VI)

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται
Οφείλονται:
ολισθαίνων ξυλότυπος εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές
- στις δυνάμεις που ασκούνται από τις ράβδους
συνεχείς ή μη συνεχείς, στις θέσεις στήριξης των ράβδων
ολίσθησης του ξυλοτύπου στο νωπό σκυρόδεμα
ολίσθησης του ξυλοτύπου.
ή/και
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος

VI

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• περίπτωση προεντεταμένων τοιχωμάτων

3 - 3Ε

Η βαθμολογία είναι συνάρτηση των
περιβαλλοντικών συνθηκών.

o περίπτωση τοιχωμάτων από οπλισμένο
σκυρόδεμα
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές στον πόδα του βάθρου (ΤΥΠΟΥ VII)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρηγματώσεις, οι οποίες
ανέρχονται στα τοιχώματα από το άνω πέλμα του
θεμελίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.3.3. Κατακόρυφες ρωγμές στον πόδα του βάθρου (ΤΥΠΟΥ VII)

Οφείλονται:
- στην παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος, λόγω σκυροδέτησης των τοιχωμάτων
σε δεύτερη φάση, μετά τη σκυροδέτηση των
θεμελίων.
- στην θερμότητα ενυδάτωσης σκυροδέματος σε
περίπτωση συμπαγούς βάσης με ενιαία έγχυση
σκυροδέματος.
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της
ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή σε βάθρο ευρισκόμενο
μέσα στο υδάτινο κώλυμα που γεφυρώνεται.

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

VI

2.3.4. Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη των τοιχωμάτων (ΤΥΠΟΥ VIII)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές κάτω από το
συμπαγές τμήμα της κεφαλής του βάθρου, στο τελευταίο
κοίλο τμήμα σκυροδέτησης του βάθρου.

VII

2.3.4. Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη των τοιχωμάτων (ΤΥΠΟΥ VIII)

Οφείλονται:
- στην παρεμποδιζόμενη συρρίκνωση του
σκυροδέματος του τελευταίου τμήματος του βάθρου
από την αυξημένη παραμονή του αναρριχώμενου ή
ολισθαίνοντα ξυλοτύπου λόγω της φάσης
αποσυναρμολόγησής του.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή σε βάθρο ευρισκόμενο
μέσα στο υδάτινο κώλυμα που γεφυρώνεται.

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

2.4. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλεται:
- σε παράλειψη καθαρισμού της κατασκευής
ή/και
- σε φθορά/έλλειψη στεγανού αρμού στο οδόστρωμα
ή στο πεζοδρόμιο
ή/και
- σε έλλειψη συντήρησης
ή/και
- σε μη επαρκή σχεδιασμό ή καλή λειτουργία του
συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων

Κατηγορία φθοράς:
• χωρίς αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων και χωρίς φθορά των εφεδράνων
• με αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων
• με παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης του
φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση

1
2
3

2.4. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.5. ΦΘΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ
Παρατηρούνται στα τμήματα που πραγματοποιήθηκαν
επισκευαστικές εργασίες στα τοιχώματα του βάθρου και
κυρίως πλησίον της κεφαλής, κάτω από το συμπαγές
τμήμα, για να καλυφθούν ή να πληρωθούν τα σημεία
στήριξης ή αγκύρωσης των εξέδρων εργασίας, ή/και των
ξυλοτύπων με δευτερογενές σκυρόδεμα ή άλλα
επισκευαστικά κονιάματα.
Εμφανίζονται: α) με τη μορφή ρηγμάτωσης περιμετρικά
του σκυροδέματος πλήρωσης ή σε ακτινική μορφή που
εκκινούν από τις γωνίες του τμήματος πλήρωσης
β) με τμηματική ή ολική αποκόλληση του δευτερογενούς
σκυροδέματος
γ) με υπερπλήρωση του τμήματος ώστε να εξέχει της
υπόλοιπης επιφάνειας του τοιχώματος

- σε πλημμελή εκτέλεση των εργασιών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
ή/και

1

ή/και
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας
ή/και
• με εξάνθηση του σκυροδέματος
ή/και
• με κηλίδες σκουριάς
ή/και
• με εμφάνιση διαβρωμένων οπλισμών

ΘΕΣΗ

2.5. ΦΘΟΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλονται:

• χωρίς ύπαρξη κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.6.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης
Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

2.6.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένη
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

2.6.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

2.6.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

2.6.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

2.6.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Σε περίπτωση προεντεταμένων
τοιχωμάτων απαιτείται ενδελεχής
επιθεώρηση από ειδικό έμπειρο
πολιτικό μηχανικό.

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
οξείδωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμενη
συντήρηση

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.6.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΘΕΣΗ

2.6.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Σε περίπτωση προεντεταμένων
τοιχωμάτων απαιτείται ενδελεχής
επιθεώρηση από ειδικό έμπειρο
πολιτικό μηχανικό.

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και θραύση μερικών απ'
αυτών.

2

• με σημαντική τοπική θραύση του τοιχώματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

3 - 3Ε

2.6.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

2.6.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Σε περίπτωση προεντεταμένων
τοιχωμάτων απαιτείται ενδελεχής
επιθεώρηση από ειδικό έμπειρο
πολιτικό μηχανικό.

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική οξείδωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός
• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.
• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

1
2

3 - 3Ε

2.6.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

2.6.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις, δημιουργία μικροσταλακτιτών

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περιπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας κηλίδων
σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπρωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.6.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

2.6.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Σε περίπτωση προεντεταμένων
τοιχωμάτων απαιτείται ενδελεχής
επιθεώρηση από ειδικό έμπειρο
πολιτικό μηχανικό.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

2.6.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

2.6.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

2.6.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

2.6.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύμματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

2
3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

2.6.10. Έλεγχος αποκόλλησης του δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων προέντασης των τοιχωμάτων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση στην ασφάλεια των
χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς παρουσία υγρασίας
• με παρουσία υγρασίας και/ή απόθεση αλάτων,
κηλίδες σκουριάς και/ή οριακή εμφάνιση των
κώνων ή των τενόντων

1
2Α ή 3 ή
3Ε

2.7. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.7. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

2.7.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

2.7.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή /και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της
παρειάς του βάθρου.

2.7.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

2.7.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:

Σε περίπτωση προεντεταμένων
τοιχωμάτων απαιτείται ενδελεχής
επιθεώρηση από ειδικό έμπειρο
πολιτικό μηχανικό.

- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών
• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό
πλήθος ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)
• με σημαντική μείωση της διατομής των
οπλισμών σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση
μερικών εξ' αυτών.

1
2

3

2.7.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

2.7.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

2.8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

2.8. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2.6.10. Έλεγχος αποκόλλησης του δευτερογενούς υλικού κάλυψης των κώνων αγκύρωσης των τενόντων προέντασης των τοιχωμάτων

Οφείλεται:
- σε κακή συνάφεια του υλικού κάλυψης
ή/και
- στην συστολή ξήρανσης κατά την τοποθέτηση του
υλικού κάλυψης

ΘΕΣΗ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
2.9. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
2.9. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Ακροβάθρων

Ακρόβαθρα

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

3.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

3.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

3.1.1. Έλεγχος κατακορυφότητας, μετατόπισης, κλίσης και στροφής του βάθρου

Εμφάνιση απόκλισης από την κατακόρυφη διεύθυνση,
υποχώρηση, μετατόπιση, στροφή

Οφείλεται:
- σε μια ατέλεια κατά την κατασκευή (π.χ. αστοχία
τοποθέτησης των ξυλοτύπων)
ή/και
- σε μια μετατόπιση του φορέα ανωδομής ή σε
έκκεντρη εφαρμογή των φορτίων της ανωδομής
ή/και
- σε υποχώρηση (ολική ή μερική του βάθρου) που
οφείλεται σε στερεοποίηση του εδάφους θεμελίωσης,
ή του επιχώματος ή σε ερπυστικά φαινόμενα
ή/και
- σε σημαντικές ωθήσεις γαιών πίσω από το
ακρόβαθρο, που δεν ελήφθησαν υπόψη κατά τον
υπολογισμό

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του:
• το πρόβλημα είναι υφιστάμενο από την
κατασκευή του βάθρου ή έχει συμβεί άπαξ και είναι
σταθεροποιημένο και σε κάθε περίπτωση είναι
εντός των επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα έχει συμβεί άπαξ, είναι
σταθεροποιημένο αλλά είναι εκτός των
επιτρεπόμενων ορίων
• το πρόβλημα είναι υπό εξέλιξη συνδεόμενο με
μετατόπιση του φορέα ή/και της θεμελίωσης ή με
αυξημένες ωθήσεις γαιών

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις ρηγματώσεις
Νο 3.3.1 και Νο 3.3.3.

1

3
2 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και της πιθανής
εξέλιξής της

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ

3.2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΕΦΑΛΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΔΟΚΟ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ

3.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

3.2.1. Ρωγμές που ξεκινούν κάτω από τα εφέδρανα (ΤΥΠΟΥ I)

Εμφανίζονται με ακτινική διάταξη και ξεκινούν κάτω από
τα εφέδρανα

I

Οφείλονται:
- σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
- στην τοποθέτηση των εφεδράνων ή της
προεξέχουσας βάσης έδρασης των εφεδράνων
πλησίον της ακμής του βάθρου
ή/και
- σε ροή ομβρίων διαμέσω του αρμού διαστολής

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων
• w < 0,30mm

2

• w > 0,30mm

3
3

• η ρηγμάτωση προεκτείνεται και στην βάση
έδρασης των εφεδράνωνν
3.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη του βάθρου, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)
Εμφανίζονται στην στέψη του βάθρου με γενικά
κατακόρυφη διεύθυνση, είναι μικρού μήκους, μικρού
εύρους και διατάσσονται κατά αραιά διαστήματα μεταξύ
τους.

3.2.2. Κατακόρυφες μικρορηγματώσεις (w < 0,10mm) στη στέψη του βάθρου, μικρού μήκους (ΤΥΠΟΥ IΙ)

Οφείλονται:
- στην συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

II

3.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στη κεφαλοδοκό του βάθρου (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

3.2.3. Κατακόρυφες ρωγμές στη κεφαλοδοκό του βάθρου (ΤΥΠΟΥ IIΙ)

Εμφανίζονται στην περίπτωση ακροβάθρου σε όρυγμα με Οφείλονται:
κεφαλοδοκό εδραζόμενη σε κολωνοσειρά ή σε
- στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής της
πασσάλους, είναι κατακόρυφες, ολιγάριθμες και
κεφαλοδοκού
εξελίσσονται από πάνω προς τα κάτω ή/και αντίστροφα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

III

Είναι συχνά δυσχερής ο διαχωρισμός μεταξύ των
ρωγμών ΤΥΠΟΥ ΙΙ και ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ

3 - 3Ε

3Ε στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΡΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ

3.3. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΨΗΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΡΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ

3.3.1. Κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του βάθρου, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IV)

3.3.1. Κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του βάθρου, μικρού πλήθους (ΤΥΠΟΥ IV)

Κατακόρυφες ρωγμές μικρού πλήθους (2 - 3 ρωγμές) που Οφείλονται:
εμφανίζονται στη στέψη του βάθρου και αναπτύσσονται
- στην ανεπάρκεια των οπλισμών της εμπρόσθιας
από πάνω προς τα κάτω.
όψης του τοιχώματος του ακροβάθρου
ή/και
- σε πιθανή μη ομοιόμορφη υποχώρηση του εδάφους
θεμελίωσης του ακροβάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση της
ρηγμάτωσης:
ΙV

• ρωγμές που εκτείνονται σε μερικές δεκάδες
εκατοστών, χωρίς παρουσία υγρασίας και με εύρος
w < 0,30mm

1

• ρωγμές που εκτείνονται σε μερικές δεκάδες
εκατοστών, με παρουσία υγρασίας ή/και με εύρος
w > 0,30mm

2

• ρωγμές που εκτείνονται σε αρκετό τμήμα του
ύψους του βάθρου (σε ύψος > h/3)

3 - 3Ε

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3Ε στην περίπτωση παρουσίας
ομβρίων υδάτων, που μπορεί να
δημιουργήσουν διάβρωση των
οπλισμών ή/και παρουσίας κηλίδων
σκουριάς.

3.3.2 Κατακόρυφες ρωγμές στη βάση του ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ V)

3.3.2 Κατακόρυφες ρωγμές στη βάση του ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ V)

Εμφανίζονται συνήθως σε βάθρα μεγάλου πλάτους, έχουν Οφείλονται:
κατακόρυφη, προς τα άνω, διεύθυνση και εκκινούν από το
o στη παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
άνω πέλμα του θεμελίου
σκυροδέματος του ακροβάθρου, το οποίο
σκυροδετείται σε επόμενη φάση από το θεμέλιο και
είναι εύρους w< 0,10 mm

V

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή σε ακρόβαθρο
ευρισκόμενο μέσα σε υδάτινο κώλυμα

2

• σε τοπική καθίζηση του εδάφους κάτω από το
κεντρικό τμήμα του θεμελίου του ακροβάθρου
ή/και
• σε ανεπαρκή οπλισμό του θεμελίου του
ακροβάθρου

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

3 - 3Ε

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τον έλεγχο της
κοίτης ποταμού στην περιοχή του τεχνικού και το
πρόβλημα Νο 3.1.1
3.3.3 Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VI)
Εμφανίζονται μια ή περισσότερες ρωγμές στο κατώτερο
μισό ορατό τμήμα του βάθρου και έχουν κατά κανόνα
οριζόντια διεύθυνση

3.3.3 Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ VI)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης
ή/και
- στην υπέρβαση καμπτικής αντοχής του τοιχώματος
του ακροβάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

VΙ

o χωρίς την παρουσία οπών ("μπαρμπακάνες") /
συστήματος αποτόνωσης ή με μη λειτουργικές
οπές /μη λειτουργικό σύστημα αποτόνωσης
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

2

o με οπές / σύστημα αποτόνωσης που
λειτουργούν κανονικά
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

3.3.4 Διαμήκης ρωγμή στη θέση σύνδεσης με την άνω πλάκα (ΤΥΠΟΥ VII)
Εμφανίζεται μία οριζόντια ρωγμή κατά μήκος της
σύνδεσης του τοιχώματος ακροβάθρου και πλάκας
ανωδομής.

VII

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
3.3.4 Διαμήκης ρωγμή στη θέση σύνδεσης με την άνω πλάκα (ΤΥΠΟΥ VII)

Οφείλεται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος που είναι
διαφορετική μεταξύ τοιχώματος και πλάκας
ανωδομής, λόγω της χρονικής διαφοροποίησης της
σκυροδέτησης των στοιχείων αυτών
• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας

2

- στην ανεπάρκεια οπλισμού για την παραλαβή των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών τάσεων στην
περιοχή του κόμβου (πλάκας ανωδομής και
τοιχώματος ακροβάθρου).
o χωρίς παρουσία υγρασίας
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και με απόθεση αλάτων
ή/και με κηλίδες σκουριάς
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm

3

Θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 3.3.3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

3.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩΝ 'Η ΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ Ή ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΩΝ)

3.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩΝ 'Η ΠΑΣΣΑΛΩΝ (ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ Ή ΣΤΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΩΝ)

3.4.1. Οριζόντιες ρωγμές στις κολώνες ή στους πασσάλους (ΤΥΠΟΥ VIII)

3.4.1. Οριζόντιες ρωγμές στις κολώνες ή στους πασσάλους (ΤΥΠΟΥ VIII)

Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στην περιοχή πάκτωσης
της κολώνας ή του πασσάλου στην κεφαλοδοκό του
ακροβάθρου.

Οφείλονται:
- στη διαξονική κάμψη των κολώνων ή των
πασσάλων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, χωρίς παρουσία
υγρασίας

1

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm, με παρουσία
υγρασίας

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm, με ή χωρίς
παρουσία υγρασίας

3 - 3Ε

3E στην περίπτωση παρουσίας
κηλίδων σκουριάς

VIII

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 3.1.1.
3.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ

3.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΠΕΤΑ

3.5.1. Κατακόρυφες ρωγμές στο θωράκιο (ΤΥΠΟΥ IX)

3.5.1. Κατακόρυφες ρωγμές στο θωράκιο (ΤΥΠΟΥ IX)

Εμφανίζονται ρωγμές με γενικά κατακόρυφη κατεύθυνση,
είναι μικρού εύρους (w<0,10mm), εκκινούν από τη βάση
του θωρακίου και είναι ομοιόμορφα και αραιά
κατανεμημένες κατά μήκος του θωρακίου

Οφείλονται:
- στη παρεμποδιζόμενη συστολή ξήρανσης του
σκυροδέματος του θωρακίου, που σκυροδετείται σε
επόμενη φάση από την κεφαλοδοκό ή από το
τοίχωμα του ακροβάθρου.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
ΙX

ΙX

• χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων

2

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.5.2. Οριζόντιες ρωγμές στο θωράκιο (ΤΥΠΟΥ X)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
3.5.2. Οριζόντιες ρωγμές στο θωράκιο (ΤΥΠΟΥ X)

Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στη βάση του θωρακίου, Οφείλονται:
εκτεινόμενες σε όλο ή μέρος του μήκους αυτού.
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης του
θωρακίου
ή/και
- σε κάμψη προς τις γαίες του θωρακίου λόγω
ώθησης από την ανωδομή που είναι σε επαφή με το
θωράκιο
ή/και
- σε πιθανή εξουδετέρωση της λειτουργίας των
αρμών συστολοδιαστολής

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

X

• χωρίς παρουσία υγρασίας, χωρίς επαφή
ανωδομής - θωρακίου

1

• με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση αλάτων,
χωρίς επαφή ανωδομής - θωρακίου

2

• με επαφή θωρακίου - ανωδομής

3 - 3Ε

X

Να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις φθορές του
αρμού διαστολής, τις φθορές της πλάκας
καταστρώματος στην περιοχή του ακροβάθρου
και με το πρόβλημα Νο 3.1.1.
3.5.3. Οριζόντιες και κατακόρυφες ρωγμές στα παραπέτα (ΤΥΠΟΥ XΙ)
Εμφανίζονται ρωγμές στην εξωτερική ή εσωτερική
επιφάνεια των παραπέτων, στις θέσεις πάκτωσης αυτών
στο θωράκιο ή/και στην κεφαλή του ακροβάθρου.

3.5.3. Οριζόντιες και κατακόρυφες ρωγμές στα παραπέτα (ΤΥΠΟΥ XΙ)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής σκυροδέτησης
ή/και
- σε κάμψη του παραπέτου λόγω επαφής του με το
φορέα ανωδομής.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

XI

• χωρίς επαφή παραπέτου - ανωδομής και χωρίς
παρουσία υγρασίας

1

• χωρίς επαφή παραπέτου - ανωδομής με
παρουσία υγρασίας ή/και αποθέσεις αλάτων

2

• με επαφή παραπέτου - ανωδομής

3

• Αν αντί για παραπέτο υπάρχει ενεργός
διατμητικός σύνδεσμός (stopper) από σκυρόδεμα

3

XI

XI

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές του αρμού διαστολής, λόγω οριζόντιας
εγκάρσιας διαφορικής μετατόπισης ανωδομής θωρακίου και με το πρόβλημα Νο 3.1.1.

Θα ελέγχονται φθορές της ανωδομής
στην εξεταζόμενη περιοχή.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

3.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ

3.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥΣ

3.6.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του πτερυγοτοίχου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-I)

3.6.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του πτερυγοτοίχου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-I)

ΘΕΣΗ

Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές, που εκκινούν από τη Οφείλονται:
στέψη του πτερυγοτοίχου προς τα κάτω, κατανεμημένες - στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του
κατά αραιά διαστήματα σε όλο το μήκος του
πτερυγοτοίχου
πτερυγοτοίχου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
ΠΤI

• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους >0,50m

2

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΤI

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές στο επίχωμα της περιοχής του
ακροβάθρου.
3.6.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην σύνδεση πτερυγοτοίχου - ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-ΙI)
Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές κατά μήκος της
σύνδεσης του πτερυγοτοίχου με το θωράκιο

3.6.2. Κατακόρυφες ρωγμές στην σύνδεση πτερυγοτοίχου - ακροβάθρου (ΤΥΠΟΥ ΠΤ-ΙI)

Οφείλονται:
- σε ύπαρξη αρμού διακοπής εργασίας
ή/και
- στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του
πτερυγοτοίχου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
o χωρίς παρουσία υγρασίας

ΠΤ-II

• w < 0,30mm

1

• w > 0,30mm

2

o με παρουσία υγρασίας ή/και απόθεση
αλάτων
• w < 0,30mm

2

• w > 0,30mm

3

ΠΤ-II
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές στο επίχωμα της περιοχής του
ακροβάθρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

3.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

3.7.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

3.7.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

3.7.1.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- Ι)

3.7.1.1. Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- Ι)

Εμφανίζονται ρωγμές στο κάτω μέρος του τοίχου, στη
στάθμη πάκτωσης στο θεμέλιο, με εύρος που κυμαίνεται
από τριχοειδείς έως 0,2 mm και αναπτύσσονται προς τα
πάνω, με μήκος μερικές δεκάδες εκατοστών,
παρατηρούμενες κυρίως στις περιοχές γύρω από τις οπές
αποτόνωσης ή τις καβίλιες συγκράτησης των ξυλοτύπων

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, του
κορμού του τοίχου, που σκυροδετείται σε επόμενη
φάση από το θεμέλιο

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές, με παρουσία υγρασίας ή/και αποθέσεις
αλάτων ή/και κηλίδες σκουριάς

2

ΤΑ-I

ΤΑ-I

3.7.1.2 Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙ )

3.7.1.2 Κατακόρυφες ρωγμές στην στέψη του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙ )

Εμφανίζονται κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη του τοίχου Οφείλονται:
περί το μέσο του μήκους του, είναι συνήθως μικρού
- στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του κορμού
μήκους και περιορισμένου πλήθους (1-3 ρηγματώσεις).
του τοίχου.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
ΤΑ-II

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους >
0,50m

2

ΤΑ-II

ΤΑ-II

ΤΑ-II

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα Νο 3.7.3 και τις φθορές του
επιχώματος της περιοχής του ακροβάθρου.

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.7.1.3 Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙΙ )
Εμφανίζονται οριζόντιες ρωγμές στο κάτω ορατό μέρος
του τοίχου, που εκκινούν από τη θέση του αρμού μεταξύ
τοίχου και βάθρου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.7.1.3 Οριζόντιες ρωγμές (ΤΥΠΟΥ ΤΑ- ΙΙΙ )

Οφείλονται:
- σε υπέρβαση καμπτικής αντοχής του τοίχου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
ΤΑ-III

ΤΑ-III

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30mm ή/και μήκους >0,50
m ή/και επεκτεινόμενες έως το πρανές του
επιχώματος, με απουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με μη λειτουργικές οπές /μη
λειτουργικό σύστημα αποτόνωσης

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και μήκους >0,50
m ή/και επεκτεινόμενες έως το πρανές του
επιχώματος, με παρουσία οπών / συστήματος
αποτόνωσης ή με λειτουργικές οπές / λειτουργικό
σύστημα αποτόνωσης (δηλ. περίπτωση όπου
αποκλείεται η επιρροή της υδροστατικής πίεσης)

3

ΤΑ-III

ΤΑ-III
Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές του επιχώματος της περιοχής
ακροβάθρου.
3.7.2. Έλεγχος διαφορικής μετατόπισης ως προς το ακρόβαθρο κατά τη διεύθυνση της ώθησης των γαιών

3.7.2. Έλεγχος διαφορικής μετακίνησης ως προς το ακρόβαθρο κατά τη διεύθυνση της ώθησης των γαιών

Οφείλονται:
- σε ώθηση γαιών ή/και σε ωθήσεις λόγω κινητών
φορτίων μεγαλυτέρων των ωθήσεων σχεδιασμού.
ή/και
- σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης μπροστά από
το θεμέλιο του τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της μετατόπισης:
• μετατόπιση < 5 cm στην κορυφή του τοίχου

2

• μετατόπιση > 5 cm στην κορυφή του τοίχου

3 - 3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές του επιχώματος της περιοχής
ακροβάθρου.
3.7.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

3.7.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

Οφείλεται:
-σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης του τοίχου στο
άκρο του τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της απομάκρυνσης:
• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη < 3 cm

2

• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη > 3 cm

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
ρηγματώσεις Νο 3.7.1 και τις φθορές επί του
επιχώματος στην περιοχή του ακροβάθρου.

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και την πρόβλεψη
εξέλιξης αυτής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

3.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ)

3.8.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

3.8.1. Έλεγχος ρηγματώσεων

3.8.1.1 Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- Ι )

3.8.1.1 Κατακόρυφες ρωγμές στην βάση του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- Ι )

Εμφανίζονται ρωγμές στο κάτω μέρος του τοίχου, στη
στάθμη πάκτωσης στο θεμέλιο, με εύρος που κυμαίνεται
από τριχοειδείς έως 0,2 mm και αναπτύσσονται προς τα
πάνω, με μήκος μερικές δεκάδες εκατοστών,
παρατηρούμενες κυρίως στις περιοχές γύρω από τις οπές
αποτόνωσης ή τις καβίλιες συγκράτησης των ξυλοτύπων

Οφείλονται:
- στη συστολή ξήρανσης του σκυροδέματος, του
κορμού του τοίχου, που σκυροδετείται σε επόμενη
φάση από το θεμέλιο

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές χωρίς παρουσία υγρασίας

1

• ρωγμές, με παρουσία υγρασίας ή/και αποθέσεις
αλάτων ή/και κηλίδες σκουριάς

2

ΤΕ-I

3.8.1.2. Ρωγμές στην ελεύθερη κεκλιμένη παρειά του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ -ΙΙ )
Εμφανίζονται ρωγμές που εκκινούν από την κεκλιμένη
παρειά του τοίχου, με κατεύθυνση εν γένει προς τα κάτω,
ευρισκόμενες περί το μέσο του μήκους αυτής. Είναι
περιορισμένου πλήθους (περί τις 1 έως 3 ρωγμές) και
μήκους.

3.8.1.2. Ρωγμές στην ελεύθερη κεκλιμένη παρειά του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ -ΙΙ )

Οφείλονται:
- στην υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του τοίχου,
ιδίως στις περιπτώσεις τοίχων μεγάλου μήκους λόγω
διαφορικών καθιζήσεων του εδάφους θεμελίωσης
κατά μήκος του πεδίλου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:

ΤΕ-II

• ρωγμές εύρους w < 0,30mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και μήκους >0,50
m

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με το
πρόβλημα μετατόπισης του τοίχου Νο 3.8.3.
3.8.1.3. Ρωγμές στην στέψη του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- ΙIΙ )
Εμφανίζονται ρωγμές στην περιοχή της στέψης του
τοίχου, καμπύλου σχήματος και μικρού πλήθους (1 ή 2
ρωγμές)

ΤΕ-III

3.8.1.3. Ρωγμές στην στέψη του τοίχου (ΤΥΠΟΥ ΤΕ- ΙIΙ )

Οφείλονται:
- σε υπέρβαση της καμπτικής αντοχής του τοίχου, ο
οποίος στηρίζεται επιπλέον και στην στέψη του.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 0,30 mm και περιορισμένου
μήκους (έως 0,50 m)

1

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και
επεκτεινόμενες σε όλο το πλάτος της περιοχής
στέψης του τοίχου, με απουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με μη λειτουργικές οπές /μη
λειτουργικό σύστημα αποτόνωσης

2

• ρωγμές εύρους w > 0,30 mm ή/και
επεκτεινόμενες σε όλο το πλάτος της περιοχής
στέψης του τοίχου, με παρουσία οπών/συστήματος
αποτόνωσης ή με λειτουργικές οπές /λειτουργικό
σύστημα αποτόνωσης

3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.8.2. Έλεγχος διαφορικής μετατόπισης τοίχου - ακροβάθρου κάθετα στο επίπεδο του ακροβάθρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.8.2. Έλεγχος διαφορικής μετακίνησης τοίχου - ακροβάθρου κάθετα στο επίπεδο του ακροβάθρου

Οφείλονται:
- σε ώθηση γαιών ή/και σε ωθήσεις λόγω κινητών
φορτίων μεγαλυτέρων των ωθήσεων σχεδιασμού.
ή/και
- σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης μπροστά από
το θεμέλιο του τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της μετατόπισης:
• μετατόπιση < 5 cm στην κορυφή του τοίχου

2

• μετατόπιση > 5 cm στην κορυφή του τοίχου

3 - 3Ε

Ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης και την πρόβλεψη
εξέλιξης αυτής.

3.8.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

3.8.3. Έλεγχος απομάκρυνσης από το ακρόβαθρο λόγω στροφής του τοίχου

Οφείλεται:
-σε καθίζηση του εδάφους θεμελίωσης του τοίχου στο
άκρο του τοίχου

Κατηγορία αλλοίωσης ανάλογα με το μέγεθος
της απομάκρυνσης:
• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη < 3 cm

2

• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη > 3 cm

2

• άνοιγμα αρμού μεταξύ τοίχου - βάθρου στη
στέψη > 3 cm

3

3.9. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

Οφείλεται:
- σε παράλειψη καθαρισμού της κατασκευής
ή/και
- σε φθορά/έλλειψη στεγανού αρμού στο οδόστρωμα
ή στο πεζοδρόμιο
ή/και
- σε έλλειψη συντήρησης
ή/και
- σε μη επαρκή σχεδιασμό ή σε μη καλή λειτουργία
του συστήματος αποχέτευσης των ομβρίων

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων και χωρίς φθορά των εφεδράνων

1

• με αποδιοργάνωση της βάσης έδρασης των
εφεδράνων

2

• με παρεμπόδιση της ελεύθερης μετακίνησης του
φορέα κατά τη διαμήκη διεύθυνση

3

3.9. ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΕΨΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΡΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

3.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.10. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.10.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

3.10.1. Έλεγχος άτακτης επιφανειακής ρηγμάτωσης

Εμφάνιση επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού (σε περίπτωση μεγάλου πάχους
επικάλυψης οπλισμού λόγω κανονιστικών
απαιτήσεων)
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1
2

- σε αλκαλοπυριτική αντίδραση
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

2
3 - 3Ε

● Θα πρέπει να εκτιμηθεί σε
συνάρτηση με την έκταση της
ρηγμάτωσης και την επίπτωσή της
στην μηχανική λειτουργία του
τεχνικού.
● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της επιφάνειας της παρειάς του
βάθρου.

3.10.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

3.10.2. Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

3.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με απόσπαση επιφανειακού τεμαχίου
σκυροδέματος.

3.10.3. Έλεγχος αποκόλλησης του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε διογκώσιμα άλατα που βρίσκονται στο εσωτερικό
του σκυροδέματος
ή/και
- στην πίεση που ασκείται στην επικάλυψη λόγω
οξείδωσης των οπλισμών, επακόλουθο του
πορώδους του σκυροδέματος, ή της μη επαρκούς
επικάλυψης ή της ενανθράκωσης του σκυροδέματος
ή της διείσδυσης χλωριόντων
ή/και
- σε κακή συντήρηση

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη της αποκόλλησης σε περιορισμένη
έκταση

1

• έναρξη της αποκόλλησης σε εκτεταμένη περιοχή

2

• περιορισμένη αποκόλληση, χωρίς ή με εμφάνιση
οπλισμού χωρίς απομείωση της διατομής των
οπλισμών που εκτείνεται σε βάθος μεγαλύτερο ή
ίσο της επικάλυψης οπλισμών
• γενικευμένη αποκόλληση, με αποκάλυψη
οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια, μείωση των
διατομών τους έως και θραύση ορισμένων εξ'
αυτών.

2

3 - 3Ε

Σε περίπτωση εμφάνισης σε
εκτεταμένη επιφάνεια κηλίδων
σκουριάς να εξεταστεί η απαίτηση
για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.10.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.10.4. Έλεγχος απόσπασης τεμαχίων σκυροδέματος οφειλόμενη σε πρόσκρουση οχήματος

Οφείλεται:
- σε πρόσκρουση οχήματος.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών με/ή
παραμόρφωση αυτών ή/και με θραύση μερικών εξ'
αυτών

2

• με σημαντική τοπική θραύση του στοιχείου
σκυροδέματος

3

3.10.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

3.10.5. Έλεγχος χρωματικής αλλοίωσης λόγω ροής νερού στην επιφάνεια του σκυροδέματος

Oφείλεται:
- στη διείσδυση των ομβρίων μέσα στο σκυρόδεμα,
προκαλώντας συγκέντρωση υγρασίας, ανάπτυξη
μικροοργανισμών ή/και χημική οξείδωση στο
σκυρόδεμα

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• απλός χρωματισμός

1

• επιφανειακή αποδιοργάνωση του σκυροδέματος
με εμφάνιση οπλισμών χωρίς απομείωση της
διατομής των οπλισμών.

2

• γενικευμένη αποδιοργάνωση του σκυροδέματος,
με αποκάλυψη οπλισμών σε σημαντική επιφάνεια,
μείωση των διατομών τους έως και θραύση
ορισμένων εξ' αυτών.

3 - 3Ε

3.10.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

3.10.6. Έλεγχος για διηθήσεις, απόθεση αλάτων, εξανθήσεις

Δημιουργούνται από τα άλατα του σκυροδέματος τα οποία Oφείλονται:
με την επίδραση εξωτερικού νερού (που ενδεχομένως
διαπερνά το σκυρόδεμα) "αποπλένονται" και αποτίθενται - σε μεγάλο πορώδες του σκυροδέματος
ή/και
στην επιφάνεια.
- σε ασυνέχειες, ρηγματώσεις, που επιτρέπουν την
διέλευση νερού μέσα από την μάζα του
σκυροδέματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• περιορισμένη

• εκτεταμένη

1-2

2-3

2 σε περίπτωση παρουσίας κηλίδων
σκουριάς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση
3 στις περιπτώσεις παρουσίας
κηλίδων σκουριάς ή/και αποκόλλησης
σκυροδέματος

Στην περίπτωση επιλογής βαθμού
2 να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα
της φθοράς για άμεση
εξειδικευμένη συντήρηση

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της επιφάνειας της παρειάς του
βάθρου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.10.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.10.7. Εμφάνιση κηλίδων σκουριάς

Αποτελεί προειδοποίηση του προβλήματος της οξείδωσης Oφείλεται:
του οπλισμού.
- στην οξείδωση του χάλυβα λόγω διείσδυσης νερού
διαμέσου του σκυροδέματος που παρασύρει την
σκουριά προς τα έξω.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση:
• περιορισμένη

2

• εκτεταμένη

3

3.10.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της επιφάνειας της παρειάς του
βάθρου.

3.10.8. Έλεγχος σκυροδέματος έναντι ενανθράκωσης και χλωριόντων

Η ενανθράκωση οφείλεται:
- στην δράση του περιβάλλοντος (οξείδιο του
άνθρακα, ατμοσφαιρική υγρασία 50%~70%) σε
συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.
Τα χλωριόντα οφείλονται:
- στην δράση του θαλάσσιου περιβάλλοντος
ή/και
- σε αντιπαγωτικά άλατα
ή/και
- σε τυχαίο συστατικό των αδρανών
ή/και
- σε προσθήκη επιταχυντικών υλικών στο σκυρόδεμα
(χλωριούχο ασβέστιο)
σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρορηγματώσεων και
την σύσταση του σκυροδέματος.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένη χωρίς παρουσία υγρασίας ή/και
κηλίδων σκουριάς

2

• εκτεταμένη με παρουσία υγρασίας και κηλίδων
σκουριάς

3

3.10.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύματος)

3.10.9. Απότριψη σκυροδέματος (περίπτωση βάθρων εντός υγρού κωλύματος)

Οφείλεται:
- στη μηχανική δράση του νερού, λόγω μεγάλης
ταχύτητας
ή/και
- στη μηχανική δράση των μεταφερόμενων από το
νερό σωμάτων, τα οποία προσκρούουν στο βάθρο
ή/και
- στη χημική δράση των διαλυμένων στο νερό
χημικών ουσιών και λοιπών αποβλήτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκτασή της:
• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη < 2,00 m

2

• η φθορά εκτείνεται σε βάθος από την υδάτινη
στάθμη > 2,00 m

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

3.11. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.11. ΕΓΓΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

3.11.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

3.11.1. Έλεγχος για απόμιξη σκυροδέματος

Συσσώρευση των σκύρων και διαχωρισμός τους από το
τσιμεντοκονίαμα.

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:
• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη και σε μεγάλο βάθος

2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της επιφάνειας της παρειάς του
βάθρου.

3.11.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

3.11.2. Έλεγχος για κενά σκυροδέματος

Oφείλεται:
- σε ελλείψεις της μελέτης του σκυροδέματος, η οποία
δεν έχει λάβει υπόψη τις δυσχέρειες σκυροδέτησης
όπως είναι η υψηλή πυκνότητα οπλισμού ή/και η
στενότητα ξυλοτύπου
ή/και
- σε κατασκευαστικές αιτίες όπως:
* εσφαλμένη κατασκευαστική συγκέντρωση
οπλισμών
* ανεπαρκής συμπύκνωση
* έλλειψη στεγανότητας ξυλοτύπου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς εμφάνιση οπλισμών

1

• με απογύμνωση των οπλισμών χωρίς ή με
σημειακή απομείωση της διατομής σε μικρό πλήθος
ράβδων (3 ~ 5 ράβδοι)

2

• με σημαντική μείωση της διατομής των οπλισμών
σε μεγάλο πλήθος ράβδων έως θραύση μερικών εξ'
αυτών.

3

3.11.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

3.11.3. Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

3.12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
- Πιτσιλιές, ακαθαρσίες, graffiti, αφίσες
- Ελαττωματική επιπεδότητα, φουσκάλες, στίγματα
- Ίχνη του αρμού σκυροδέτησης

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

3.12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

1

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ

3.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΟ

3.13.1. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος του πτερυγοτοίχου και του τοίχου αντεπιστροφής

3.13.1. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος του πτερυγοτοίχου και του τοίχου αντεπιστροφής

ΒΑΘΜΟΣ

Οφείλονται:
- στην επιφανειακή ροή των υδάτων
ή/και
- στην ανεπαρκή συμπύκνωση του υλικού του
επιχώματος

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών .

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς καθίζηση της στέψης του επιχώματος και
χωρίς πλήρη απογύμνωση τμήματος της κάτω
παρειάς του πτερυγοτοίχου (Σχ. i)
• με καθίζηση της στέψης του επιχώματος,
συνοδευόμενη ή όχι από απογύμνωση του
πτερυγοτοίχου κάτω από την ελεύθερη παρειά
αυτού. (Σχ. ii)

(i)

(ii)

2

3 - 3Ε

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.

3.13.2. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος των πτερυγοτοίχων - τοίχων στη συνέχεια των τοιχωμάτων των
ακροβάθρων

Οφείλονται:

(iii)

- στην επιφανειακή ροή υδάτων
ή/και
- σε ανεπαρκή συμπύκνωση του υλικού του
επιχώματος

(iv)

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς καθίζηση της στέψης του επιχώματος, στη
γωνία πλησίον του άκρου του τοίχου, προς το
υψηλό μέρος αυτού (Σχ. iii)
• με καθίζηση της στέψης του επιχώματος στη
γωνία πλησίον του άκρου του τοίχου προς το
υψηλό μέρος αυτού (Σχ. iv)

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.

2

3 - 3Ε

Θα εξετάζεται το επίπεδο
ασφάλειας των χρηστών του
δρόμου.

3.13.2. Έλεγχος διάβρωσης, τοπικής θραύσης ή καθίζησης του επιχώματος κατά μήκος των πτερυγοτοίχων - τοίχων στη συνέχεια των τοιχωμάτων των
ακροβάθρων

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.13.3. Έλεγχος διάβρωσης ή υποχώρησης ή ολίσθησης του επιχώματος μπροστά από το ακρόβαθρο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.12.3. Έλεγχος διάβρωσης ή υποχώρησης ή ολίσθησης του επιχώματος μπροστά από το ακρόβαθρο

Οφείλεται:
- σε κυκλοφορία υπογείων ροών εντός του σώματος
του επιχώματος
ή/και
- σε ανεπαρκή συμπύκνωση του υλικού του
επιχώματος

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
o περίπτωση κορμού ακροβάθρου με
επιφανειακή θεμελίωση
• χωρίς ή με μερική αποκάλυψη του θεμελίου,
αλλά χωρίς δημιουργία κοιλοτήτων κάτω από
αυτό.
• με εκτεταμένη αποκάλυψη του θεμελίου και
δημιουργία κοιλότητας στην εδαφική μάζα
θεμελίωσης του ακροβάθρου

2
3 - 3Ε

o περίπτωση κεφαλοδοκού ή τοιχώματος
εδραζόμενου επί κολωνοσειράς ή πασσάλων
• χωρίς ή με τοπική αποκάλυψη της βάσης της
δοκού έδρασης και χωρίς καθίζηση του
οδοστρώματος της οδού που φέρει η γέφυρα
στην πίσω πλευρά του ακροβάθρου.

2

• με απογύμνωση της κεφαλής των κολώνων ή
των πασσάλων ή/και με καθιζήσεις του
οδοστρώματος της οδού που φέρει η γέφυρα
πίσω από το ακρόβαθρο.

3 - 3Ε

3.13.4. Έλεγχος βλάστησης στο επίχωμα

3.13.4. Έλεγχος βλάστησης στο επίχωμα
Άναρχη ανάπτυξη βλάστησης χωρίς να αποδιοργανώνει
την επιφάνεια ή/και το σώμα του επιχώματος.

Οφείλεται:
- σε πλημμελή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• η βλάστηση μπορεί να απομακρυνθεί
χειρωνακτικά, χωρίς χρήση ειδικού εξοπλισμού
προσέγγισης ή/και κοπής

1

• η απομάκρυνση της βλάστησης απαιτεί ειδικό
εξοπλισμό προσέγγισης ή/και κοπής

2

3.14. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

3.14. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

3.14.1 Έλεγχος παραμορφώσεων της επένδυσης πρανούς του επιχώματος

3.14.1 Έλεγχος παραμορφώσεων της επένδυσης πρανούς του επιχώματος

Οφείλονται:
- στην καθίζηση του επιχώματος
ή/και
- στη ροή κατεισδυόντων ομβρίων υδάτων που δεν
αποχετεύονται
ή/και
- στην μηχανική ή/και χημική δράση της βλάστησης

Θα εξετάζεται η ασφάλεια των
χρηστών

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς τοπικές καθιζήσεις της διαμόρφωσης της
στέψης του επιχώματος

2

• με τοπικές καθιζήσεις της διαμόρφωσης της
στέψης του επιχώματος

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

3.14.2 Έλεγχος για τοπικές καταπτώσεις ή/και δημιουργία κοιλωμάτων στην επένδυση πρανούς του επιχώματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

3.14.2 Έλεγχος για τοπικές καταπτώσεις ή/και δημιουργία κοιλωμάτων στην επένδυση πρανούς του επιχώματος

Οφείλονται:
- στη διάβρωση από ροή κατεισδυόντων ομβρίων
υδάτων κάτω από την επένδυση
ή/και
- σε διαρροή του υλικού του επιχώματος
ή/και
στην μηχανική ή/και χημική δράση της βλάστησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• σε χερσαία περιοχή

2

• σε γεφύρωση υδραυλικού κωλύματος όταν η
επένδυση πρανούς του επιχώματος βρίσκεται
υψηλότερα από την ανώτατη στάθμη ύδατος (ΑΣΥ)

2

• σε γεφύρωση υδραυλικού κωλύματος όταν η
επένδυση πρανούς του επιχώματος βρίσκεται
χαμηλότερα από την ανώτατη στάθμη ύδατος
(ΑΣΥ)

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές από διάβρωση στη βάση του
επιχώματος σε περίπτωση γεφύρωσης
υδραυλικού κωλύματος.
3.14.3 Έλεγχος φθορών και αλλοιώσεων των υλικών επένδυσης πρανούς του επιχώματος
Αλλοίωση στους λίθους επένδυσης, αποκολλήσεις,
ρωγμές, θραύσεις, εκτινάξεις στοιχείων επένδυσης από
σκυρόδεμα

3.14.3 Έλεγχος φθορών και αλλοιώσεων των υλικών επένδυσης πρανούς του επιχώματος

Οφείλονται:
- στις περιβαλλοντικές φυσικό - χημικές δράσεις

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς επιρροή στην ευστάθεια του πρανούς που
προστατεύει η επένδυση

1

• με επιρροή στην ευστάθεια του πρανούς που
προστατεύει η επένδυση

2

3.14.4 Έλεγχος βλάστησης στην επένδυση πρανούς του επιχώματος
Χωρίς αποδιοργάνωση της επένδυσης προστασίας
πρανούς

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
ή
3.14.4 Έλεγχος βλάστησης στην επένδυση πρανούς του επιχώματος

Οφείλεται:
- σε πλημμελή συντήρηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• η βλάστηση μπορεί να απομακρυνθεί
χειρωνακτικά, χωρίς χρήση ειδικού εξοπλισμού
προσέγγισης ή/και κοπής
• η απομάκρυνση της βλάστησης απαιτεί ειδικό
εξοπλισμό προσέγγισης ή / και κοπής

1
2

3.15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Φθορά των στοιχείων που εξασφαλίζουν την απορροή
των ομβρίων υδάτων

3.15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Οφείλεται:
- στην πλημμελή συντήρηση, στην απόφραξη
σημείων αποχέτευσης ή αποτόνωσης ή
σωληνώσεων, στις καταπτώσεις περιοχών διέλευσης
σωληνώσεων ή στην ανάπτυξη βλάστησης

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• φθορές που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα
της γέφυρας και του ακροβάθρου

2

• φθορές που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα της
γέφυρας και του ακροβάθρου

3

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
3.16. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
3.16. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Λοιπών Στοιχείων
Γεφυρών

Λοιπά στοιχεία γεφυρών
(Αρμοί , Εφέδρανα, Στηθαία ασφαλείας - Κιγλιδώματα, Οδόστρωμα Πεζοδρόμια, Σύστημα παροχέτευσης ομβρίων, Επιδομή σιδ/κών γεφυρών)

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

4.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

4.1.1. Έλεγχος κατακόρυφης παραμόρφωσης στη θέση του αρμού

4.1.1. Έλεγχος κατακόρυφης παραμόρφωσης στη θέση του αρμού

(i) Εμφανίζεται εκατέρωθεν των παρειών ορατού αρμού

Οφείλεται:
- στην παραμορφωσιμότητα της οδοστρωσίας
κυκλοφορίας, σε σχέση με την ακαμψία του αρμού.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθός της:

(ii) Εμφανίζεται πίσω από το θωράκιο, του ακροβάθρου

• βύθιση ≤ 5 mm

1

• βύθιση > 5 mm

2

Οφείλεται:
- σε παραμόρφωση της στρώσης κυκλοφορίας και
των στρώσεων οδοστρωσίας (ερπυσμός)
ή/και
- στη διαφορική καθίζηση του επιχώματος προσβασης
πίσω από το ακρόβαθρο του τεχνικού (φαινόμενο που
συχνά επιτείνεται από την απουσία πλακών
πρόσβασης)
ή/και
- σε σημαντική μετατόπιση του ελευθέρου άκρου της
πλάκας πρόσβασης

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθός της:
• βύθιση < 2 cm

1

• βύθιση > 2 cm

2

4.1.2. Έλεγχος εγκάρσιας ρηγμάτωσης στη θέση του αρμού
(i) βυθισμένος αρμός ή αρμός από ελαστομερές υλικό

4.1.2. Έλεγχος εγκάρσιας ρηγμάτωσης στη θέση του αρμού

Οφείλεται:
- στη θραύση λόγω εφελκυσμού είτε του
ελαστομερούς υλικού του αρμού (για την περίπτωση
αρμού από ελαστομερές υλικό) είτε της ασφαλτικής
επίστρωσης πάνω από βυθισμένο αρμό, η οποία
λόγω της μειωμένης ελαστικότητας της δεν μπορεί να
παρακολουθήσει τις κινήσεις του αρμού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το εύρος της
ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους ≤ 2 mm

1

• ρωγμές εύρους > 2 mm

2

(ii) επιφανειακός μηχανικός αρμός

Οφείλεται:

Εμφανίζεται στην διεπιφάνεια μεταξύ του εποξειδικού
κονιάματος εγκιβωτισμού του αρμού και της ασφαλτικής
στρώσης κυκλοφορίας.

- στη διαφορετική φύση και στην ασυνέχεια των
υλικών των δύο τμημάτων

Να εκτιμηθεί η εξελιξιμότητα της
φθοράς για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση καθόσον εάν δε γίνει
άμεση αποκατάσταση της φθοράς
η αρτιότητα του θωρακίου του
ακροβάθρου ή/και των άκρων του
φορέα ανωδομής μπορεί να
επηρεαστεί από τη δυναμική
καταπόνηση λόγω διέλευσης των
οχημάτων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το εύρος της
ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους ≤ 2 mm

1

• ρωγμές εύρους > 2 mm

2

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.1.3. Έλεγχος παραμορφώσεων και καθιζήσεων του οδοστρώματος

4.1.3. Έλεγχος παραμορφώσεων και καθιζήσεων του οδοστρώματος

4.1.3.1. Επί του τεχνικού έργου

4.1.3.1. Επί του τεχνικού έργου

Οφείλονται:
• σε ερπυστική συμπεριφορά των υλικών του
οδοστρώματος
ή/και
• σε καθίζηση του τυχόν επιχώματος που υπάρχει
μεταξύ οδοστρώματος και φορέα ανωδομής
ή/και
• σε μόνιμο βέλος κάμψης του φορέα ανωδομής
ή/και
• σε υποχώρηση ακροβάθρου

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα
προβλήματα γεωμετρίας του φορέα ανωδομής.

4.1.3.2. Εκτός του τεχνικού έργου
Εντοπίζονται πίσω από τα ακρόβαθρα στις περιοχές των
επιχωμάτων πρόσβασης. Συχνά συνοδεύονται από
ρωγμές ή/και διαφοροποίηση της στάθμης της επιφάνειας
κυκλοφορίας.

4.1.3.2. Εκτός του τεχνικού έργου

Οφείλονται:
- σε καθίζηση του μεταβατικού επιχώματος πίσω
από τα ακρόβαθρα, η οποία είναι πιο έντονη σε
περίπτωση απουσίας πλακών πρόσβασης
ή/και

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

- σε σημαντική καθίζηση/στροφή της πλάκας
πρόσβασης ή ακόμα σε θραύση αυτής
ή/και
- σε ροή διαμέσω του επιχώματος των κατεισδυόντων
ομβρίων υδάτων λογω ελαττωματικής ή απουσίας
διάταξης απαγωγής των ομβρίων.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς διάβρωση του πρανούς του επιχώματος

2

• με σημαντική διάβρωση του πρανούς του
επιχώματος

3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τυχόν
φθορές του επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα
και την φθορά Νο 4.1.4.3.
4.1.4. Έλεγχος ρηγματώσεων στο οδόστρωμα

4.1.4. Έλεγχος ρηγματώσεων στο οδόστρωμα

4.1.4.1. Εγκάρσιες ρωγμές πίσω από τα ακρόβαθρα (ΤΥΠΟΥ I )

4.1.4.1. Εγκάρσιες ρωγμές πίσω από τα ακρόβαθρα (ΤΥΠΟΥ I )

Οφείλονται:

Εμφανίζονται εγκάρσιες ρωγμές- είτε μια ρωγμή είτε
- σε σχετικές μετατοπίσεις τεχνικού - επιχώματος
πολλαπλές ρωγμές - που εκτείνονται σε όλο το πλάτος του
ή/και
οδοστρώματος και επαναλαμβάνονται στα πρώτα μέτρα
- σε καθίζηση του μεταβατικού επιχώματος
του μεταβατικού επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους w < 2 mm χωρίς κατακόρυφη
διαφορική μετατόπιση

1

• ρωγμές εύρους w > 2 mm με με / ή κατακόρυφη
διαφορική μετατόπιση

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τυχόν
φθορές του επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών σε περιπτώσεις
κατακόρυφης διαφορικής
υποχώρησης των ακμών της
ρωγμής > 4 cm.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.1.4.2. Διαμήκεις ρωγμές επί του Τεχνικού Έργου (ΤΥΠΟΥ II )
Εμφανίζονται διαμήκεις ρωγμές, σε μέρος ή σε όλο το
μήκος του τεχνικού, κατά μήκος των άκρων των λωρίδων
διάστρωσης των ασφαλτικών ή κατά μήκος των άκρων του
κυκλοφορούμενου οδοστρώματος ή σε οποιδήποτε τυχαία
θέση κατά μήκος του άξονα κυκλοφορίας.

4.1.4.2. Διαμήκεις ρωγμές επί του Τεχνικού Έργου (ΤΥΠΟΥ II )

Οφείλονται:
- σε κόπωση των υλικών του οδοστρώματος
ή/και
- σε μη έντεχνη κατασκευή των διαμήκων αρμών
διακοπής εργασιών οδοστρωσίας

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το εύρος της
ρηγμάτωσης:
• ρωγμές εύρους ≤ 2 mm

1

• ρωγμές εύρους > 2 mm

2

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

4.1.4.3. Ρωγμές στη στέψη του επιχώματος (ΤΥΠΟΥ III )
Εμφανίζονται διαμήκεις ρωγμές στα άκρα του τεχνικού
έργου, στο πέρας του οδοστρώματος κυκλοφορίας οι
οποίες είναι ευθύγραμμες αρχικά και καμπυλωμένες στο
πέρας τους, προς το μέρος του πρανούς του επιχώματος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.1.4.3. Ρωγμές στη στέψη του επιχώματος (ΤΥΠΟΥ III )

Οφείλονται:
- στην απαρχή μιας γενικευμένης ολίσθησης του
πρανούς του επιχώματος στην περιοχή των άκρων
του τεχνικού.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ρηγμάτωσης:
• χωρίς διαφορική υποχώρηση των παρειών της
ρωγμής
• με διαφορική υποχώρηση των παρειών της
ρωγμής και στοιχεία που δείχνουν σταθεροποίηση
των καθιζήσεων
• με διαφορική υποχώρηση και ενδείξεις
καθιζήσεων σε εξέλιξη ή ενδείξεις έναρξης
γενικευμένης ολίσθησης

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τυχόν
φθορές του επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα

1
2
3

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.1.5. Έλεγχος αλλοιώσεων του οδοστρώματος
(i) Μικρορηγματώσεις

4.1.5. Έλεγχος αλλοιώσεων του οδοστρώματος

Οφείλονται:
- σε κόπωση των υλικών του οδοστρώματος
ή/και
- σε κακή ποιότητα των υλικών του οδοστρώματος

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ή την έκταση που
εμφανίζεται:

(ii) Λακκούβες ή κυματώσεις

• αλλοιώσεις που εμφανίζονται σε ποσοστό
μικρότερο του 30% της συνολικής επιφάνειας του
οδοστρώματος
ή/και
• αλλοιώσεις που δημιουργούν υψομετρικές
διαφορές μικρότερες των 5 mm στην επιφάνεια
κύλισης
• αλλοιώσεις που εμφανίζονται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 30% της συνολικής επιφάνειας του
οδοστρώματος
ή/και
• αλλοιώσεις που δημιουργούν υψομετρικές
διαφορές μεγαλύτερες των 5 mm στην επιφάνεια
κύλισης

(iii) Πολλαπλές τοπικές απολεπίσεις ή αποφλοίωσεις

(iv) Τροχαυλακώσεις

(v) Ρυτιδώσεις, διογκώσεις ή επωθήσεις

(vi) Λιμνάζοντα όμβρια ύδατα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1

2

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

4.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

4.2.1. Καθίζηση του σώματος του πεζοδρομίου

4.2.1. Καθίζηση του σώματος του πεζοδρομίου

Εμφανίζεται τοπικά ή σε έκταση επί ή εκτός του τεχνικού
στις περιοχές πλησίον των ακροβάθρων.

Οφείλεται:
- σε θραύση των στοιχείων μόρφωσης του
πεζοδρομίου (μικροπλακών ή άλλων πρόχυτων
τεμαχίων)
ή/και
- σε κακή κατασκευή ή ακατάλληλη ποιότητα υλικού
πλήρωσης του πεζοδρομίου
ή/και
- σε καθίζηση του επιχώματος πίσω από το
ακρόβαθρο.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• καθίζηση πεζοδρομίων επί του τεχνικού

1

• καθίζηση πεζοδρομίων πίσω από το ακρόβαθρο
• σταθεροποιημένη
• εξελισσόμενη

1
2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τυχόν
φθορές του επιχώματος πίσω από τα ακρόβαθρα
4.2.2. Φθορές στα κράσπεδα των πεζοδρομίων
Εμφανίζονται ως:
- αλλοιώσεις ή ελαττώματα στην ευθυγραμμία, τοπικής ή
γενικευμένης έκτασης
- απουσία ενός ή περισσοτέρων τμημάτων
(προκατασκευασμένων ή όχι) του πεζοδρομίου
- αλλοίωση των στοιχείων του πεζοδρομίου, αποσύνδεση
συνεχόμενων τεμαχίων, θρυμματισμός ή αποσάθρωση
μέρους αυτών κλπ.

4.2.2. Φθορές στα κράσπεδα των πεζοδρομίων

Οφείλονται:
• σε μη έντεχνη κατασκευή
ή/και
• στην πρόσκρουση οχημάτων
ή/και
• στις φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος
ή/και
• στις παραμορφώσεις της κατασκευής.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές που οφείλονται στα προβλήματα
γεωμετρίας του φορέα ανωδομής

2

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.2.3. Φθορές επιφάνειας του πεζοδρομίου

4.2.3. Φθορές επιφάνειας του πεζοδρομίου

α) Πεζοδρόμια επενδεδυμένα με πλάκες

α) Πεζοδρόμια επενδεδυμένα με πλάκες

Εμφανίζονται ως:
- φθορές στις πλάκες
- παραμόρφωση της επιφάνειας
- ανάπτυξη βλάστησης

Οφείλονται:
• σε λιμνάζοντα όμβρια ύδατα πάνω στο
πεζοδρόμιο
• σε κακή ποιότητα των υλικών επίστρωσης των
πεζοδρομίων

1ή2

2 σε περίπτωση που οι φθορές έχουν
έκταση μεγαλύτερη του 35% της
συνολικής επιφάνειας των
πεζοδρομίων

• σε πλημμελή συντήρηση

β) Πεζοδρόμια από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς επένδυση

β) Πεζοδρόμια από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς επένδυση

(i) Έλεγχος απόμιξης σκυροδέματος

(i) Έλεγχος απόμιξης σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Ανάλογα με την έκταση και το βάθος
που εμφανίζονται

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή/και σε μεγάλο βάθος

2

(ii) Έλεγχος επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

(ii) Έλεγχος επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού
• περιορισμένης έκτασης
• εκτεταμένη

1
2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

(iii) Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

(iii) Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος της Οφείλεται:
επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
• σε μηχανική δράση
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων. ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

1-2

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

(iv) Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

(iv) Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

4.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΦΥΡΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

4.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΑΚΕΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΦΥΡΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

(i) Έλεγχος προβλήματος ευθυγραμμίας με τοπική ή
γενικευμένη έκταση

(i) Έλεγχος προβλήματος ευθυγραμμίας με τοπική ή
γενικευμένη έκταση

Οφείλοντα :
- σε μη έντεχνη κατασκευή
ή/και
- σε πρόσκρουση οχήματος
ή/και
- σε φυσικόχημική δράση του περιβάλλοντος
ή/και
- σε παραμορφώσεις του φορέα της γέφυρας

(ii) Έλεγχος φθοράς του χρώματος ή του γαλβανίσματος

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

1-2

2 σε περίπτωσης έντονης φθοράς του
χρώματος και αρχή οξείδωσης.

2 σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης

(ii) Έλεγχος φθοράς του χρώματος ή του γαλβανίσματος

αστοχίας της αγκύρωσης

(iii) Έλεγχος φθοράς στα εξαρτήματα

(iii) Έλεγχος φθοράς στα εξαρτήματα

(iv) Έλεγχος φθοράς της αγκύρωσης

(iv) Έλεγχος φθοράς της αγκύρωσης

Οξείδωση των αγκυρώσεων των κιγκλιδωμάτων /
στηθαίων ασφαλείας

(v) Έλεγχος για ασυνέχειες ή αστοχίες τμημάτων του
στηθαίου

(v) Έλεγχος για ασυνέχειες ή αστοχίες τμημάτων του
στηθαίου

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ (ΚΡΕΜΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ)
Εντοπίζονται σε:

- αλλοίωση των στοιχείων σύνδεσης των πλευρικών
τελειωμάτων με τον φορέα της ανωδομής όταν αυτά είναι
ορατά
- ελαττώματα στις θέσεις ένωσης των πλευρικών
τελειωμάτων (όταν πρόκειται για προκατασκευασμένα
στοιχεία), με εμφάνιση αλλοιώσεων χρωματισμού λόγω
απόθεσης αλάτων, με δημιουργία σταλακτιτών ή σημείων
συσσώρευσης ασβεστικών αλάτων ή/και με σημεία
διαρροής (συνεχούς ή στάγδην) ομβρίων

Οφείλονται:

• σε προσκρούση οχηματος
ή/και
• στα αποτελέσματα της φυσικής και χημικής
περιβαλλοντικής δράσης
ή/και
• σε ελαττωματική στεγάνωση στις θέσεις των
αρμών μεταξύ των στοιχείων των πλευρικών
τελειωμάτων
ή/και

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

2

• στην παραμόρφωση του φορέα της γέφυρας

4.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)
Εντοπίζονται στις θέσεις ανάρτησης στον φορέα ανωδομής Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα εξής:
εξωτερικών στοιχείων (πχ. Διάφορες σωληνώσεις) και
• εάν υπάρχει μελέτη ανάρτησης των υπόψη
είναι φθορές / βλάβες του υλικού κατασκευής του φορέα
στοιχείων
στη θέση αυτή
• εάν δεν υπάρχει μελέτη ανάρτησης των υπόψη
στοιχείων

4.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ)

1
2-3

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς
και το κατά πόσο επηρεάζει τη
στατική ακεραιότητα του φορέα της
ανωδομής

4.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

4.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

4.6.1. Έλεγχος λειτουργίας και φθορών του συστήματος αποχέτευσης

4.6.1. Έλεγχος λειτουργίας και φθορών του συστήματος αποχέτευσης

Εμφανίζονται συνήθως επί του τεχνικού ή/και στην περιοχή Οφείλεται:
των κρασπέδων του οδοστρώματος λιμνάζοντα ύδατα.
• σε μερική ή ολική απόφραξη του συστήματος
Επίσης μπορεί να εμφανίζονται ίχνη διαρροής υδάτων
συλλογής και απαγωγής των ομβρίων.
κατά μήκος των σωλήνων ή των καναλιών απορροής.
• σε απουσία συστήματος συλλογής και απαγωγής
των ομβρίων
ή/και
• σε ανεπαρκή σχεδιασμό του συστήματος
συλλογής - απαγωγής των ομβρίων
ή/και
• σε κακή κατασκευή του συστήματος
ή/και
• σε αλλοίωση ή καταστροφή στοιχείων του
συστήματος αποχέτευσης λόγω χρήσης, ή
ατυχημάτων ή πραξεων βανδαλισμού

1

2

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Να ελεγχονται οι διατάξεις απαγωγής
ομβρίων επί του τεχνικού και στην
περιοχή των πλευρικών άκρων του
οδοστρώματος,τα στόμια
αποχέτευσης, οι σωληνώσεις, τα
κανάλια διάταξης απαγωγής ομβρίων
και καταβιβασμού στις θέσεις των
βάθρων ή επί του πρανούς του
επιχώματος (βαθμιδωτά ρείθρα)

4.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΩΝ

4.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΡΜΩΝ

4.7.1 Έλεγχος εποξειδικού κονιάματος εγκιβωτισμού αρμού

4.7.1 Έλεγχος εποξειδικού κονιάματος εγκιβωτισμού αρμού

Ρηγματώσεις, φουσκώματα, τοπική αποκόλληση ή/και
διάρρηξη του κονιάματος

ΘΕΣΗ

4.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ (ΚΡΕΜΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ)

- ελαττώματα στην υλοποίηση της ευθυγραμμίας, τοπικής ή • σε μη έντεχνη κατασκευή
γενικευμένης έκτασης
ή/και
- αλλοίωση των υλικών κατασκευής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1-2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.7.2. Έλεγχος κατακόρυφης σχετικής μετατόπισης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
4.7.2. Έλεγχος κατακόρυφης σχετικής μετατόπισης

Οφείλεται:
- σε κακή τοποθέτηση του αρμού
ή
- στην καταστροφή ενός ή περισσοτέρων εφεδράνων
(οπότε επέρχεται διαφορική καθίζηση ή σχετική
στροφή μεταξύ ανωδομής - βάθρου)
ή
- σε κακή λειτουργία της πλάκας πρόσβασης,
ή
- σε θραύση ενός ή περισσοτέρων αγκυρώσεων του
αρμού επί του φορέα.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της:
• φθορά εντοπιζόμενη τοπικά

1

• εντοπιζόμενη σε όλο το μήκος του αρμού, με
σχετική μετατόπιση < 5 mm

1-2

• εντοπιζόμενη σε όλο το μήκος του αρμού, με
σχετική μετατόπιση > 5 mm

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές της πλάκας ανωδομής στις θέσεις αρμών,
καθώς με τις φθορές στις αντίστοιχες θέσεις
ακροβάθρων
4.7.3. Έλεγχος εγκάρσιας σχετικής μετατόπισης
(i) αρμός με οδοντώσεις

4.7.3. Έλεγχος εγκάρσιας σχετικής μετατόπισης
(i) αρμός με οδοντώσεις

Οφείλεται:
- σε σχετική μετακίνηση μεταξύ φορέα ανωδομής και
θωρακίου ή μεταξύ τμημάτων του φορέα ανωδομής
ή/και
- σε κακή τοποθέτηση του αρμού.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς επαφή των δύο τμημάτων

1

• με επαφή των δύο τμημάτων

2

(ii) ελαστομεταλλικός αρμός

(ii) ελαστομεταλλικός αρμός

Οφείλεται:
- σε σχετική μετακίνηση μεταξύ φορέα ανωδομής και
θωρακίου ή μεταξύ τμημάτων του φορέα ανωδομής
ή/και
- σε κακή τοποθέτηση του αρμού.

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθος της
μετατόπισης:
• σχετική μετατόπιση ≤ 2 cm

1

• σχετική μετατόπιση > 2 cm

2

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές στα πεζοδρόμια, στα στηθαία ασφαλείας,
στα πλευρικά τελειώματα και στα εφέδρανα

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.7.4. Έλεγχος μετωπικής επαφής

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
4.7.4. Έλεγχος μετωπικής επαφής

Οφείλεται:
• σε ανεπαρκές διάκενο αρμού (σε ανεπαρκή
σχεδιασμό του αρμού) ή σε κακή τοποθέτηση του
αρμού
ή/και

2-3

• σε μετατοπίσεις του βάθρου

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις
φθορές στα εφέδρανα στις θέσεις έδρασης του
φορέα ανωδομής, των ακροβάθρων και των
μεσοβάθρων (βλ. σχετικά κεφάλαια)
4.7.5. Έλεγχος για σημεία αποδιοργάνωσης του αρμού

4.7.5. Έλεγχος για σημεία αποδιοργάνωσης του αρμού

Εμφανίζονται τοπικές βλάβες των στοιχείων που
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
απαρτίζουν τον αρμό, όπως ρωγμές στις πλάκες, θραύσεις χαρακτηριστικά της:
οδόντων, απουσία καλυμμάτων ή υλικού πλήρωσης
• χωρίς κίνδυνο αποκόλλησης στοιχείων του αρμού
κοχλιών, απόντες ή χαλαροί κοχλίες, φθορά ενός ή
περισσοτέρων τμημάτων του αρμού
• με κίνδυνο αποκόλλησης στοιχείων του αρμού ή
στοιχεία αρμού που λείπουν (π.χ. κοχλίες)

1
2

4.7.6. Έλεγχος διακένου του αρμού

4.7.6. Έλεγχος διακένου του αρμού

Αφορά την κατάσταση του διάκενου του αρμού και το κατά
πόσον αυτό έχει πληρωθεί κατά θέσεις από αποθέσεις,
χάλικες, σκουπίδια, κλπ.

1

4.7.7. Έλεγχος της στεγανότητας του αρμού

4.7.7. Έλεγχος της στεγανότητας του αρμού

Αφορά στον έλεγχο της στεφγανότητας του αρμού ώστε να
διπιστωθεί αν υπάρχει ροή νερού διαμέσω αυτού

1-2

4.7.8. Έλεγχος φθοράς αρμών με ελαστομερές υλικό
Εμφανίζονται εγκάρσιες ρηγματώσεις, αποκολλήσεις
βυθίσματα, φουσκώματα ή ερπυσμός του ελαστομερούς
κατά θέσεις ή γενικευμένα

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

4.7.8. Έλεγχος φθοράς αρμών με ελαστομερές υλικό

Οφείλονται:
• σε μη έντεχνη κατασκευή
ή/και
• σε κακή ποιότητα υλικού
ή/και
• σε φυσικοχημικές δράσεις, λόγω απορροής
υδάτων
ή/και
• στις παραμορφώσεις της κατασκευής.

1-2

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ

4.8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ

4.8.1. Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

4.8.1. Ελαστομεταλλικά εφέδρανα

4.8.1.1. Ελεγχος προβλημάτων γεωμετρίας και λειτουργίας εφεδράνων
(α) Παραμορφώσεις

Οφείλονται:

Εμφανίζεται σχετική μετατόπιση κεφαλής και βάσης
εφεδράνων.

- σε διαμήκεις ή εγκάρσιες παραμορφώσεις της
ανωδομής (συστολοδιαστολές, σεισμικές μετακινήσεις
κλπ.)
ή/και
- σε μετακίνηση του βάθρου

4.8.1.1. Ελεγχος προβλημάτων γεωμετρίας και λειτουργίας εφεδράνων
(α) Παραμορφώσεις

Θα ελέγχονται τυχόν σημεία επαφής
μεταξύ ανεξαρτήτων τμημάτων της
ανωδομής ή μεταξύ ανωδομής θωρακίου

Κατηγορία προβλήματος ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του:
• μετατοπίσεις μικρότερες του μισού συνολικού
ύψους του εφεδράνου (d < h/2)
(κανονικές συνθήκες λειτουργίας)
• μετατοπίσεις μεγαλύτερες του μισού συνολικού
ύψους του εφεδράνου (d > h/2)
(μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας)

β) Πλευρική διόγκωση (βαρελοειδής παραμόρφωση) του
εφεδράνου

1
2-3

3 εάν εκτιμάται ότι είναι προβληματική
η περαιτέρω λειτουργία του εφεδράνου.
Θα ελέγχεται εάν η μετατόπιση είναι
μεγαλύτερη του υπολογισμού.
β) Πλευρική διόγκωση (βαρελοειδής παραμόρφωση) του
εφεδράνου

Οφείλεται:
- σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του εφεδράνου
ή/και
- στη γήρανση του ελαστομερούς υλικού του
εφεδράνου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• πλευρική διόγκωση μικρότερη του 15% του
συνολικού πάχους του ελαστομερούς του
εφεδράνου
(κανονικές συνθήκες λειτουργίας)

2

• πλευρική διόγκωση μεγαλύτερη του 15% του
συνολικού πάχους του ελαστομερούς του
εφεδράνου
(κανονικές συνθήκες λειτουργίας)

3

• σύνθλιψη με θραύση
(γ) Ελαττωματική επαφή

3Ε

Οφείλεται:

Εμφανίζεται μερική ή πλήρης απώλεια επαφής ανωδομής - • σε εσφαλμένη τοποθέτηση
εφεδράνου ή εφεδράνου - στέψης βάθρου.
ή/και
• σε ανακατανομή των φορτίων των εφεδράνων
(π.χ. μετά την επιβολή της προέντασης, ή σε γέφυρα
με μεγάλη λοξότητα, ή υπό την επιρροή
θερμοκρασιακών φορτίων κατά τη διαμήκη ή εγκάρσια
έννοια της πλάκας ανωδομής.
ή/και
• σε ύπαρξη υβώσεων ή κοιλωμάτων ή αλλοίωση
της επιπεδότητας
• σε μετατόπιση του βάθρου

(γ) Ελαττωματική επαφή

2-3

3 εάν εκτιμάται ότι είναι προβληματική
η περαιτέρω λειτουργία του εφεδράνου
ή/και και του φορέα ανωδομής.

3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

4.8.1.2. Ελεγχος φθορών των μεταλλικών πλακών των εφεδράνων
α) Εμφανίζονται μικρορηγματώσεις, διαρρήξεις
επιστρώσεων, χαράξεις, οξειδώσεις, διαβρώσεις κατά
βελονισμό των μεταλλικών πλακών των εφεδράνων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

4.8.1.2. Ελεγχος φθορών των μεταλλικών πλακών των εφεδράνων

Οφείλονται:
• στη διάβρωση των μεταλλικών πλακών οι οποίες
είναι εκτεθειμένες και δεν είναι βουλκανισμένες
εξωτερικά

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• έναρξη οξείδωσης

2

• διαβρώσεις, διαρρήξεις επιστρώσεων,
μικρορηγματώσεις

3

(β) Αποκόλληση των μεταλλικών πλακών από τις στρώσεις Οφείλεται:
ελαστομερούς
- σε ελαττωματική κατασκευή του εφεδράνου
ή/και
- σε έντονη διάβρωση των μεταλλικών πλακών
ή/και
- σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του εφεδράνου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς σχετική μετακίνηση

2

• με σχετική μετακίνηση

3

4.8.1.3. Ελεγχος φθορών του ελαστομερούς των εφεδράνων
α) Διάσχιση, απόσχιση, θραυση του ελαστομερούς ανά
στρώση

4.8.1.3. Ελεγχος φθορών του ελαστομερούς των εφεδράνων

Οφείλεται:
• σε κακή κατασκευή του εφεδράνου (ανεπαρκής
συγκόλληση (βουλκανισμός) επί των μεταλλικών
πλακών)
ή/και
• σε γήρανση του υλικού

2

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• περιορισμένες αστοχίες (διάσχιση, απόσχιση) του
ελαστομερούς
• εντονες αστοχίες (διάσχιση, απόσχιση) του
ελαστομερούς, σημειακή απωλεια επαφής
ελαστομερούς με τις μεταλλικές πλάκες του
εφεδράνου
• απώλεια σύνδεσης ελαστομερών στρώσεων και
μεταλλικών πλακών έως και θραύση του
ελαστομερούς

2

3

3Ε

4.8.1.4. Φθορές στις μεταλλικές πλάκες και στα λοιπά στοιχεία αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων
Εμφανίζονται στην περίπτωση αγκυρούμενων
ελαστομεταλλικών εφεδράνων.

4.8.1.4. Φθορές στις μεταλλικές πλάκες και στα λοιπά στοιχεία αγκυρούμενων ελαστομεταλλικών εφεδράνων

Οφείλονται:
- στις φυσικές και χημικές περιβαλλοντικές δράσεις
ή/και
- σε έλλειψη ή μη ενδεδειγμένη συντήρηση του
εφεδράνου σε σχέση με το περιβάλλον του
ή/και
- σε κακή ποιότητα χάλυβα των πλακών και των
στοιχείων
ή/και
• σε μη έντεχνη τοποθέτηση.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χαλάρωση των κοχλιών
ή/και
• αλλοίωση επιπεδότητας των πλακών

2

• παραμόρφωση των κοχλιών ως και αστοχία 1-2
εξ αυτών
ή/και
• σημαντική παραμόρφωση των πλακών ή/και
αστοχία συγκολλήσεων ή/και προβληματική
λειτουργία και πλημμελής δέσμευση της κίνησης
του εφεδράνου, όπως αυτή προδιαγράφεται από
την μελέτη.

3

• αστοχία λειτουργίας και αστοχία της αγκύρωσης
του εφεδράνου

3Ε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.8.1.5. Φθορές στις πλάκες ολίσθησης ελαστομεταλλικών εφεδράνων ολίσθησης
Εμφανίζονται στην περίπτωση ελαστομεταλλικών
εφεδράνων ολίσθησης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
4.8.1.5. Φθορές στις πλάκες ολίσθησης ελαστομεταλλικών εφεδράνων ολίσθησης

Οφείλονται:
- στις φυσικές και χημικές περιβαλλοντικές δράσεις
ή/και
- σε έλλειψη ή μη ενδεδειγμένη συντήρηση του
εφεδράνου σε σχέση με το περιβάλλον του
ή/και
- σε κακή ποιότητα χάλυβα των πλακών
ή/και
- σε μη έντεχνη τοποθέτηση.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
α) Οξείδωση, εναπόθεση σκόνης και απορριμάτων,
αλλοιώσεις της επιφάνειας των μεταλλικών πλακών
(διαβρώσεις, εγχαράξεις, υβώσεις)
β) Αποκόλληση ή διάρρηξη του φύλλου επίστρωσης από
τεφλόν

• χωρίς ανάσχεση της ελευθερίας κίνησης
• με ανάσχεση της ελευθερίας κίνησης
• δυσλειτουργία του εφεδράνου (περιορισμός της
ολίσθησης)

1
2-3

3 εάν εκτιμάται ότι είναι προβληματική

2-3

η περαιτέρω λειτουργία του εφεδράνου
ή/και και του φορέα ανωδομής καθόσον
η αδυναμία ελεύθερης ολίσθησης
μπορεί να εισάγει δευτερογενή
παρασιτική ένταση στην γέφυρα.

4.8.1.6. Φθορές σκυροδέματος βάσης έδρασης του εφεδράνου
α) Εμφανίζεται τμήμα του εφεδράνου "βυθισμένο"
(ενσωματωμένο) στη βάση έδρασης ή αλλοιώσεις
επιπεδότητας ή η άνω και κάτω παρειά του εφεδράνου δεν
είναι παράλληλες
β) Εμφανίζεται αποκόλληση ή/και ρηγμάτωση του
σκυροδέματος εδρασης

4.8.1.6. Φθορές σκυροδέματος βάσης έδρασης του εφεδράνου

Οφείλεται:
• σε με έντεχνη τοποθέτηση του εφεδράνου
ή /και
• κακή κατασκευή της βάσης έδρασης ή της στέψης
του βάθρου

1-2

Οφείλεται:
• σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
• σε διάβρωση των οπλισμών αυτών

2-3

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τα
προβλήματα λειτουργίας των εφεδράνων Νο
4.7.1.1.
4.8.2. Μεταλλικά Εφέδρανα

4.8.2. Μεταλλικά Εφέδρανα

4.8.2.1. Ελεγχος διάβρωσης

4.8.2.1. Ελεγχος διάβρωσης

Ελέγχονται διαβρώσεις των διαφόρων τεμαχίων ή
τμημάτων του εφεδράνου και πιθανή μείωση του πάχους
του εφεδράνου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς απομείωση του πάχους του εφεδράνου
• με απομείωση του πάχους του εφεδράνου

2
3 - 3Ε

Ανάλογα με τη σημασία του στοιχείου
που έχει υποστεί οξείδωση στη
λειτουργία του εφεδράνου.

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.8.2.2. Αποκλίσεις από την κανονική θέση λειτουργίας
Εμφανίζονται μετατοπίσεις μεταξύ ανωδομής - βάθρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

4.8.2.2. Αποκλίσεις από την κανονική θέση λειτουργίας

Οφείλονται:
- στις διαμήκεις παραμορφώσεις της ανωδομής (λόγω
π.χ. θερμοκρασιακής έντασης)
ή/και στις σεισμικές μετατοπίσεις ή/και σε μετακίνηση
του βάθρου

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με το μέγεθος της
απόκλισης:
• απόκλιση μικρότερη του ενός δεκάτου του ύψους
του εφεδράνου (d<h/10)
• απόκλιση μεγαλύτερη του ενός δεκάτου του
ύψους (d>h/10)
μη (κανονικές συνθήκες λειτουργίας)

1

3 - 3Ε

3Ε σε περίπτωση κινδύνου ανατροπής
της διάταξης του εφεδράνου.

4.8.2.3. Παρεμπόδιση της στροφής της επιφάνειας επαναφοράς, ή της ελεύθερης περιστροφής των κυλίστρων ή των ολισθήρων

4.8.2.3. Παρεμπόδιση της στροφής της επιφάνειας επαναφοράς, ή της ελεύθερης περιστροφής των κυλίστρων ή των ολισθήρων

Οφείλονται:
• σε συσσώρευση απορριμάτων ή προϊόντων
φθοράς λόγω λειτουργίας (γρεζιών) στην επιφάνεια
ολίσθησης
ή/και

2-3

• στις παραμορφώσεις των μεταλλικών πλακών
στις θέσεις επαφής

Θα εξετάζεται σε συνδυασμό στο φορέα
ανωδομής ή στα ακρόβαθρα.
4.8.2.4. Ρηγματώσεις ή θραύσεις τεμαχίου (ων) του εφεδράνου

4.8.2.4. Ρηγματώσεις ή θραύσεις τεμαχίου (ων) του εφεδράνου

Οφείλονται:
• σε μετατοπίση της ανωδομής ή του βάθρου
ή/και

3 - 3Ε

• σε φορτία μεγαλύτερα των κανονιστικών φορτίων
σχεδιασμού του εφεδράνου
4.8.2.5. Φθορές σκυροδέματος βάσης έδρασης του εφεδράνου

4.8.2.5. Φθορές σκυροδέματος βάσης έδρασης του εφεδράνου

Οφείλεται:
α) Εμφανίζεται τμήμα του εφεδράνου "βυθισμένο"
(ενσωματωμένο) στη βάση έδρασης ή αλλοιώσεις
επιπεδότητας ή ευθυγράμμισης

• σε με έντεχνη τοποθέτηση του εφεδράνου
ή /και
• κακή κατασκευή της βάσης έδρασης ή της στέψης
του βάθρου

β) Εμφανίζεται αποκόλληση ή/και ρηγμάτωση του
σκυροδέματος εδρασης

Οφείλεται:
• σε ανεπάρκεια οπλισμού κάτωθεν των εφεδράνων
για την παραλαβή των αναπτυσσόμενων
εφελκυστικών τάσεων λόγω διανομής της δύναμης
των εφεδράνων
ή/και
• σε διάβρωση των οπλισμών αυτών

1-2

2-3

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

4.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.9. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.9.1. Έλεγχος προβλημάτων ευθυγραμμίας των σιδηροτροχιών

4.9.1. Έλεγχος προβλημάτων ευθυγραμμίας των σιδηροτροχιών

Εμφανίζονται στις θέσεις των αρμών της γέφυρας.

Οφείλεται:
- σε μη έντεχνη κατασκευή
- σε μετατόπιση ενός ή περισσότερων βάθρων
- σε φθορά / αστοχία ενός ή περισσότερων
εφεδράνων
- σε θερμοκρασιακές μεταβολές

2-3

- σε αλλοίωση των στρωτήρων του έρματος

4.9.2. Έλεγχος στρέβλωσης της σιδηροτροχιάς

4.9.2. Έλεγχος στρέβλωσης της σιδηροτροχιάς
Οφείλεται:
- σε παραμόρφωση των στρωτήρων
- σε θραύση των στρωτήρων
- σε υποχώρηση ή αποδιοργάνωση του έρματος
Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά:
• φθορά εντοπιζόμενη τοπικά

1-2

• φθορά εμφανιζόμενη εκτεταμένα

2-3

4.9.3. Έλεγχος μετατόπισης στρωτήρων
Εμφανίζονται στις θέσεις των αρμών της γέφυρας.

4.9.3. Έλεγχος μετατόπισης στρωτήρων

Οφείλεται:
- σε υποχώρηση ή αποδιοργάνωση του έρματος
- σε παραμόρφωση της σιδηροτροχιάς

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά:
• φθορά εντοπιζόμενη σε ένα στρωτήρα
• φθορά εντοπιόμενη σε περισσότερους από 2
στρωτήρες

2
3 - 3Ε

4.9.4. Έλεγχος ρηγμάτωσης στρωτήρων

4.9.4. Έλεγχος ρηγμάτωσης στρωτήρων
• Μικρορηγματώσεις σε 1 ή 2 στρωτήρες

1

• Τοπικές ρηγματώσεις γύρω από τις οπές των
συνδετικών μέσων, χωρίς επιρροή στη φέρουσα
ικανότητα του στρωτήρα ή στη στερεότητα της
σιδηροτροχιάς σε περισσότερους από 2 στρωτήρες

2

• Θραύση 1 - 2 στρωτήρες
• Θραύση περισσότερων των 2 στρωτήρων

2-3
3 - 3Ε

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

4.9.5. Έλεγχος μέσων σύνδεσης σιδηροτροχιών και στρωτήρων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
4.9.5. Έλεγχος μέσων σύνδεσης σιδηροτροχιών και στρωτήρων

Οφείλεται:
• σε χαλάρωση των κοχλιών σύνδεσης, που
κοχλιώνονται στο στρωτήρα
• σε παραμόρφωση συνδέσμων ή και θραύση
μερικών συνδέσμων

1-2
2-3

4.9.6. Παραμόρφωση έρματος

Ανάλογα με το πλήθος των στοιχείων,
στα οποία εμφανίζεται η φθορά

4.9.6. Παραμόρφωση έρματος

Οφείλεται:
• σε κακή συμπύκνωση κατά την κατασκευή

1-2

• σε κακή ποιότητα υλικών

2

• σε εκτροχιασμό

2

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
4.10. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
4.10. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Επιθεώρηση και Αξιολόγηση Λοιπών Στοιχείων Κάτω
από την Γέφυρα

Λοιπά στοιχεία κάτω από την γέφυρα
( Στηθαία ασφαλείας - Κιγλιδώματα, Οδόστρωμα - Πεζοδρόμια, Σύστημα
παροχέτευσης ομβρίων, Επιχώματα , Στοιχεία προστασίας βάθρων σε
γεφύρωση υγρού κωλύματος )

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

5.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

5.1. ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΓΡΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

5.1.1. Υποσκαφή της θεμελίωσης σε θαλάσσια ή ποτάμια περιοχή

5.1.1. Υποσκαφή της θεμελίωσης σε θαλάσσια ή ποτάμια περιοχή

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Οφείλεται:
- στη σταδιακή καταστροφή ή στην πλήρη απουσία
στοιχείων προστασίας
ή/και
- στη δράση ποτάμιων ή θαλάσσιων ροών, ιδιαίτερα
σε περίπτωση πλημμύρας
ή/και
- σε τροποποίηση της υδραυλικής δίαιτας των νερών
της περιοχής
ή/και
- σε μετατόπιση της κοίτης του ποταμού

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• υποσκαφές στη ζώνη επιρροής της γέφυρας
• υποσκαφές κάτω από τα θεμέλια του / των
μεσοβάθρου (ων)

2
3 - 3Ε

Ανάλογα με τις διαστάσεις της
κοιλότητας υποσκαφής και τον
εκτιμώμενο κίνδυνο από την
προοδευτική εξέλιξη της υποσκαφής

5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ (ΠΟΤΑΜΟΥ Ή ΡΕΜΑΤΟΣ)

5.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ (ΠΟΤΑΜΟΥ Ή ΡΕΜΑΤΟΣ)

5.2.1. Εμπόδια στην ροή του νερού

5.2.1. Εμπόδια στην ροή του νερού

Οφείλονται:
- σε προσχώσεις, ανάπτυξη βλάστησης,
συσσώρευση απορριμμάτων ή λοιπών αντικειμένων
που επιπλέουν στην περιοχή των βάθρων.

2

Να εκτιμηθεί η επιρροή του
προβλήματος στην θεμελίωση του
τεχνικού για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

5.2.2. Υπόγεια ροή νερού κάτω από τη θεμελίωση των βάθρων

5.2.2. Υπόγεια ροή νερού κάτω από τη θεμελίωση των βάθρων

Οφείλεται:
- σε υποσκαφή ανάντη της θεμελίωσης
ή/και
- σε κοιλότητες στο έδαφος στην περιοχή του
τεχνικού.

2 - 3Ε

Ανάλογα με την θέση και το μέγεθος
των κοιλοτήτων σε σχέση με τις
διαστάσεις της θεμελίωσης.

Θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την
υπόλοιπη κατάσταση της γέφυρας.
5.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Αφορούν διατάξεις προστασίας, όπως κοιτοστρώσεις, λιθορριπές, έργα σταθεροποίησης ή διευθέτησης κοίτης, έργα σταθεροποίησης εκσκαφής από
σκυρόδεμα, πασσαλοσανίδες)
Εμφανίζονται αλλοιώσεις των προστατευτικών στοιχείων

Οφείλονται:
- σε συνεχή ροή ή στροβιλώδη ροή
- στη διάβρωση των μεταλλικών μερών
- στις κρούσεις από σώματα που επιπλέουν ή πλωτά
μέσα
- στη βλάστηση

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της:
• χωρίς πρόβλημα ευστάθειας για το τεχνικό

2

• με κίνδυνο για την ευστάθεια του τεχνικού

3

5.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΘΡΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(Αφορούν διατάξεις προστασίας, όπως κοιτοστρώσεις, λιθορριπές, έργα σταθεροποίησης ή διευθέτησης κοίτης, έργα σταθεροποίησης εκσκαφής από
σκυρόδεμα, πασσαλοσανίδες)

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

5.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ
(i) Μικρορηγματώσεις

Οφείλονται:
Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της ή την έκταση που
εμφανίζεται:

(ii) Λακκούβες ή κυματώσεις

• αλλοιώσεις που εμφανίζονται σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 30% της συνολικής επιφάνειας του
οδοστρώματος
ή/και
• αλλοιώσεις που δημιουργούν υψομετρικές
διαφορές μεγαλύτερες των 5 mm στην επιφάνεια
κύλισης

(iii) Πολλαπλές τοπικές απολεπίσεις ή αποφλοίωσεις

(iv) Τροχαυλακώσεις

(v) Ρυτιδώσεις, διογκώσεις ή επωθήσεις

(vi) Λιμνάζοντα όμβρια ύδατα

ΘΕΣΗ

5.4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ

- σε κόπωση των υλικών του οδοστρώματος
ή/και
- σε κακή ποιότητα των υλικών του οδοστρώματος
ή/και

• αλλοιώσεις που εμφανίζονται σε ποσοστό
μικρότερο του 30% της συνολικής επιφάνειας του
οδοστρώματος
ή/και
• αλλοιώσεις που δημιουργούν υψομετρικές
διαφορές μικρότερες των 5 mm στην επιφάνεια
κύλισης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

1

2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

5.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

5.5. ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

5.5.1. Καθίζηση του σώματος του πεζοδρομίου

5.5.1. Καθίζηση του σώματος του πεζοδρομίου

Εμφανίζεται τοπικά ή σε έκταση

Οφείλεται:
- σε θραύση των στοιχείων μόρφωσης του
πεζοδρομίου (μικροπλακών ή άλλων πρόχυτων
τεμαχίων)
ή/και
- σε κακή κατασκευή ή ακατάλληλη ποιότητα υλικού
πλήρωσης του πεζοδρομίου
ή/και
- στην κυκλοφορία των οχημάτων
ή/και
- στην υπόγεια κυκλοφορία ομβρίων ή διηθούμενων
υδάτων

1-2

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς

5.5.2. Φθορές στα κράσπεδα των πεζοδρομίων

5.5.2. Φθορές στα κράσπεδα των πεζοδρομίων

Εμφανίζονται ως:
Οφείλονται:
- αλλοιώσεις ή ελαττώματα στην ευθυγραμμία, τοπικής ή
• σε μη έντεχνη κατασκευή
γενικευμένης έκτασης
ή/και
- απουσία ενός ή περισσοτέρων τμημάτων
• στην πρόσκρουση οχημάτων
(προκατασκευασμένων ή όχι) του πεζοδρομίου
ή/και
- αλλοίωση των στοιχείων του πεζοδρομίου, αποσύνδεση
• στις φυσικοχημικές δράσεις του περιβάλλοντος
συνεχόμενων τεμαχίων, θρυμματισμός ή αποσάθρωση
μέρους αυτών κλπ.

2

5.5.3. Φθορές επιφάνειας του πεζοδρομίου

5.5.3. Φθορές επιφάνειας του πεζοδρομίου

α) Πεζοδρόμια επενδεδυμένα με πλάκες
Εμφανίζονται ως:
- φθορές στις πλάκες
- παραμόρφωση της επιφάνειας
- ανάπτυξη βλάστησης

α) Πεζοδρόμια επενδεδυμένα με πλάκες

Οφείλονται:
• σε λιμνάζοντα όμβρια ύδατα πάνω στο
πεζοδρόμιο
ή/και
• σε κακή ποιότητα των υλικών επίστρωσης των
πεζοδρομίων
ή/και
• σε πλημμελή συντήρηση

1ή2

2 σε περίπτωση που οι φθορές έχουν
έκταση μεγαλύτερη του 35% της
συνολικής επιφάνειας των
πεζοδρομίων

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

β) Πεζοδρόμια από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς επένδυση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
β) Πεζοδρόμια από οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς επένδυση

(i) Έλεγχος απόμιξης σκυροδέματος

(i) Έλεγχος απόμιξης σκυροδέματος

Οφείλεται:
- σε κακή διάστρωση του σκυροδέματος (πλημμελής
δόνηση)
ή/και
- σε κακή σύνθεση του σκυροδέματος (ανεπαρκές
ποσοστό λεπτού υλικού)

Ανάλογα με την έκταση και το βάθος
που εμφανίζονται

Κατηγορία φθοράς ανάλογα με την έκταση και το
βάθος εμφάνισης:

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

• περιορισμένη και σε μικρό βάθος

1

• εκτεταμένη ή/και σε μεγάλο βάθος

2

(ii) Έλεγχος επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

(ii) Έλεγχος επιφανειακών τοπικών μικρορηγματώσεων.

Oφείλονται:
- σε ταχεία συστολή ξήρανσης του νωπού
σκυροδέματος λόγω κακής συντήρησης (έντονη
εξάτμιση νερού από υψηλή θερμοκρασία, ισχυρό
άνεμο αμέσως μετά τη σκυροδέτηση)
ή/και
- σε ανεπαρκή ποσότητα ή έλλειψη επιφανειακού
οπλισμού
• περιορισμένης έκτασης

• εκτεταμένη

1
2

● Εκτεταμένη σημαίνει ότι η έκταση
της φθοράς καταλαμβάνει ποσοστό
της επιφάνειας μεγαλύτερο του 35%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

(iii) Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος
Παρουσιάζεται με αποκόλληση του τσιμεντοκονιάματος
της επιφάνειας του σκυροδέματος και με ταυτόχρονη
απογύμνωση των σκύρων και μικρή απόσπαση σκύρων.

(iii) Έλεγχος απολέπισης σκυροδέματος

Οφείλεται:
• σε μηχανική δράση
ή/και
• στην επίδραση παγετού
ή/και
• στην επίδραση εξωτερικών διαβρωτικών
προϊόντων πάνω στο σκυρόδεμα
ή/και
• σε κακή ποιότητα σκυροδέματος

1-2

Ανάλογα με την έκταση της φθοράς,
την θέση και την πιθανή εξέλιξη.

(iv) Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

(iv) Εμφάνιση οπλισμών λόγω μηδενικής επικάλυψης

Οφείλεται:
• σε κακή τοποθέτηση οπλισμού

1-2

Σε συνάρτηση με την έκταση της
φθοράς

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

5.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(i) Έλεγχος προβλήματος ευθυγραμμίας τοπικά ή σε
εκτεταμένη περιοχή

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
5.6. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(i) Έλεγχος προβλήματος ευθυγραμμίας τοπικά ή σε
εκτεταμένη περιοχή

Οφείλονται :
- σε μη έντεχνη κατασκευή
ή/και
- σε πρόσκρουση οχήματος
ή/και

1-2

2 σε περίπτωσης έντονης φθοράς του
χρώματος και αρχή οξείδωσης.

- σε φυσικοχημική δράση του περιβάλλοντος

2 στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης
αστοχίας της αγκύρωσης

(ii) Έλεγχος φθοράς του χρώματος ή του γαλβανίσματος

(ii) Έλεγχος φθοράς του χρώματος ή του γαλβανίσματος

(iii) Έλεγχος φθοράς στα εξαρτήματα

(iii) Έλεγχος φθοράς στα εξαρτήματα

(iv) Έλεγχος φθοράς της αγκύρωσης

(iv) Έλεγχος φθοράς της αγκύρωσης

Οξείδωση των αγκυρώσεων των στηθαίων ασφαλείας

(v) Έλεγχος για ασυνέχειες ή αστοχίες τμημάτων του
στηθαίου

(v) Έλεγχος για ασυνέχειες ή αστοχίες τμημάτων του
στηθαίου

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ

ΘΕΣΗ

5.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

5.7. ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

5.7.1. Έλεγχος λειτουργίας και φθορών του συστήματος αποχέτευσης

5.7.1. Έλεγχος λειτουργίας και φθορών του συστήματος αποχέτευσης

Εμφανίζονται συνήθως στο οδόστρωμα ή/και στην
περιοχή των κρασπέδων του οδοστρώματος λιμνάζοντα
ύδατα. Επίσης μπορεί να εμφανίζονται ίχνη διαρροής
υδάτων κατά μήκος των σωλήνων ή των καναλιών

Οφείλεται:
• σε μερική ή ολική απόφραξη του συστήματος
συλλογής και απαγωγής των ομβρίων.

1

ή
• σε ανεπαρκή σχεδιασμό του συστήματος
συλλογής - απαγωγής των ομβρίων
ή/και
• σε κακή κατασκευή του συστήματος
ή/και
• σε αλλοίωση ή καταστροφή στοιχείων του
συστήματος αποχέτευσης λόγω χρήσης, ή
ατυχημάτων ή πράξεων βανδαλισμού

2

Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

Να εκτιμηθεί η επιρροή του
προβλήματος στην θεμελίωση του
τεχνικού για άμεση εξειδικευμένη
συντήρηση

5.7.2. Πτώση σταγόνων ή και ροή νερού επί του οδοστρώματος της κάτω οδού

5.7.2. Πτώση σταγόνων ή και ροή νερού επί του οδοστρώματος της κάτω οδού

Οφείλεται:
- σε ελαττωματική λειτουργία του συστήματος
αποχέτευσης της ανωδομής της γέφυρας

1-2
Θα πρέπει να εξεταστεί η
επίπτωση πάνω στην ασφάλεια
των χρηστών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΦΘΟΡΑΣ
5.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προτεινόμενος

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΦΘΟΡΑΣ
5.8. ΆΛΛΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

ΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΑΘΜΟΣ

Συγκεντρωτική Αξιολόγηση
Γέφυρας

ΓΕΦΥΡΑ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ
Κατηγορία

Κατηγορία

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ
ΜΕΣΟΒΑΘΡΑ
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προβλήματα Γεωμετρίας
Προβλήματα φθορών
Προβλήματα ρηγματώσεων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΦΥΡΑΣ

Κατηγορία

Προβλήματα Γεωμετρίας
Προβλήματα φθορών
Προβλήματα ρηγματώσεων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Κατηγορία 1 / 1S

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΟΒΑΘΡΩΝ
Κατηγορία

Κατηγορία 2 / 2S
Μικρής σημασίας φθορές στα
κύρια δομικά στοιχεία ή/και
φθορές στα πρόσθετα στοιχεία
εξοπλισμού.

Προβλήματα Γεωμετρίας
Προβλήματα φθορών
Προβλήματα ρηγματώσεων
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πάνω στη γέφυρα

Καλή κατάσταση.
Συνήθης συντήρηση .

Κατηγορία

Οδόστρωμα

Εξειδικευμένη
συντήρηση .
Κατηγορία 3 / 3S
Σοβαρές βλάβες με
εκτεταμένες φθορές και
αλλοιώσεις στα κύρια
δομικά στοιχεία.

Πεζοδρόμια
Επιχώματα
Στηθαία ασφαλείας
Πλευρικά τελειώματα

Εργασίες
αποκατάστασης.

Σύστημα αποχέτευσης

Κατηγορία 3E / 3ES

Αρμοί
Εφέδρανα

Κάτω από τη γέφυρα
Οδόστρωμα
Πεζοδρόμια
Στηθαία ασφαλείας
Προβλήματα Υποσκαφής -Κοίτης

Σύστημα αποχέτευσης

Κατηγορία

Βαριές βλάβες με έντονες
και κρίσιμες αλλοιώσεις και
φθορές στα κύρια δομικά
στοιχεία.

Λήψη άμεσων
προσωρινών μέτρων και
επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης.
Κατηγορία ΜΕ
Γέφυρες όπου δεν έχει
πραγματοποιηθεί Κύρια
Περιοδική Επιθεώρηση ή
έχει παρέλθει επταετία από
την τελευταία Κύρια
Περιοδική Επιθεώρηση.

Άμεση διεξαγωγή Κύριας
Περιοδικής
Επιθεώρησης .

