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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι ζηµιές που έγιναν από τους σεισµούς της 24ης Μαίου και της 
20ης Ιουνίου τρ. 'έτους στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της, 
πρέπει να αποκατασταθούν το ταχύτερο δυνατόν.  

Για το σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητο να υπάρξει ένα 
κατευθυντήριο κείµενο προδιαγραφών που θα βοηθήσει 
αποφασιστικά στη σωστή και ασφαλή επισκευή κτιρίων που έχουν 
βλάβες από σεισµό. 

Το κείµενο αυτό συνέταξαν εσπευσµένα οι Υπηρεσίες του 
Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων µε βάση τη µέχρι σήµερα εµπειρία τους 
και τα κείµενα: 

1) Repair of buildings damaged by earthquakes του Ο.Η.Ε. 
2) Συνοπτικές τεχνικές προδιαγραφές επισκευών οικοδοµικών έργων 
βλαµµένων από σεισµό (µεταβατικό κείµενο) του Υπουργείου         
∆ηµοσίων Έργων και της οµάδος του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου. 

3) «Επισκευή ζηµιών από  σεισµό  σε  κτίρια»  προσωρινές οδηγίες 
(σχέδιο Α) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου          
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

4) Τις διάφορες παλαιότερες εγκυκλίους του Υ.∆.Ε. για την εκτέλεση 
αντισεισµικών κατασκευών και επισκευών, και 

 5)  Τη σχετική βιβλιογραφία που αναφέρεται στο τέλος. 
Εκτός από τις προδιαγραφές που καθορίζουν τις απαιτήσεις της 

Πολιτείας, όλα τα κείµενα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποτελούν 
πολύτιµο βοήθηµα για όλους τους Μηχανικούς που θα απασχοληθούν 
απ'  οποιαδήποτε σκοπιά µε το τεράστιας κοινωνικής σηµασίας έργο 
της αποκαταστάσεως των ζηµιών και του οµαλού ρυθµού της ζωής στη 
Βόρειο Ελλάδα. 

Είµαι ευτυχής που παραδίδω το κείµενο αυτό στη δηµοσιότητα, 
γιατί δίνει τη δυνατότητα να αρχίσουν αµέσως οι εργασίες, και θεωρώ 
υποχρέωσή µου να ευχαριστήσω όλους εκείνους που εργάστηκαν για 
την πραγµάτωσή του. 

Κατά την εφαρµογή των προδιαγραφών και των τεχνικών οδηγιών 
είναι πολύ φυσικό να παρουσιαστεί η ανάγκη συµπληρώσεων, 
επεξηγήσεων κ.λ.π. ∆εν θα διστάσουµε να κάνουµε οποιεσδήποτε 
βελτιώσεις ή και αναθεωρήσεις, που θα προκύψουν από την εφαρµογή, 
γιατί σκοπός µας είναι η σωστότερη αποκατάσταση των ζηµιών και η 
δηµιουργία συνθηκών ασφαλούς διαβιώσεως στη Θεσσαλονίκη και την 
περιοχή της. 

Θεσσαλονίκη 5/8/1978 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ν.Β. ΖΑΡΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 

1.1. Σκοπός των επισκευών 
 
Όταν επισκευάζεται µία οικοδοµή που έπαθε ζηµιές από σεισµούς πρέπει 

να επιδιώκεται: 
 

1.1.1. Η αποκατάσταση του βαθµού αντισεισµικής ασφάλειας, που είχε 
πριν από  το σεισµό, και ενδεχοµένως η αύξηση της ασφάλειας αυτής, αν κριθεί  
ότι η οικοδοµή δεν ήταν ασφαλής προ του σεισµού. 

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε την αποκατάσταση ή και την αύξηση της 
ικανότητας του κτιρίου να απορροφήσει τη σεισµική ενέργεια και να την 
κατανείµει στον φέροντα οργανισµό του. 
 
1.1.2. ∆ευτερευόντως, και κυρίως για λόγους Ψυχολογικούς, αλλά και 
αισθητικούς, πρέπει να επισκευάζονται τα ρήγµατα και οι ζηµιές που δεν 
επηρεάζουν την ασφάλεια του κτιρίου. 

 
1.2. Στόχοι της µελέτης 
     

1.2.1. Κατ' αρχήν, κάθε κτίριο που έχει σοβαρές βλάβες από σεισµό, πρέπει 
να εξετασθεί µε κριτήρια τεχνικά, οικονοµικά  και κοινωνικά, για να αποφασισθεί 
αν συµφέρει να επισκευασθεί, ή να ανακατασκευασθεί. 

- Τα βασικά οικονοµικά κριτήρια είναι: 
- Το  εκτιµώµενο κόστος  επισκευής  Kε 
- Το  κόστος αντικαταστάσεως   Κα 
- Τα εκτιµώµενα χρόνια ζωής  του  κτιρίου  Εζ 
- Η  ηλικία  του  κτιρίου  σε  χρόνια   Ηλ 
 

          Γίνεται δεκτό, σαν κριτήριο, ότι το κόστος επισκευής πρέπει να είναι 
µικρότερο από το 30% της αποµένουσας αξίας του κτιρίου. Η αποµένουαα αξία 
του κτιρίου υπολογίζεται από το κόστος αντικαταστάσεως, µειωµένο αναλογικά 
κατά τα χρόνια της ζωής του, σε σχέση προς την κατ' εκτίµηση συνολική διάρκεια 
ζωής.  
        ∆ηλαδή το κριτήριο εκφράζεται ως εξής: 
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                        Εζ -Hλ 
Κε≤.Κa.------------- 
                   Εζ 

To κριτήριο αυτό είναι συµβουλευτικό, γιατί υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την τελική απόφαση, και συγκεκριµένα: 

- Η σηµασία που έχει το κτίριο για τη ζωή της πόλεως, εν σχέσει 
µε το χρόνο που χρειάζεται η επισκευή ή η ανακατασκευή (π.χ. δηµόσια 
κτίρια, νοσοκοµεία, αεροσταθµοί κ.λ.π.). 

- Κοινωνικοί, πολιτιστικοί, και αισθητικοί λόγοι. 
- Βελτίωση της πολεοδοµίας της πόλεως κ.λ.π. 

         1.2.2. Στην εκτίµηση του οικονοµικού κριτηρίου του κόστους 
επισκευής (Κε) υπεισέρχονται τα εκτιµώµενα χρόνια ζωής του κτιρίου (Eζ). 

       Η διάρκεια αυτή καθορίζεται συµβατικά σε 100 χρόνια για οικοδοµές 
κατοικιών. 
             Για κτίρια ειδικών χρήσεων, ή και για οποιαδήποτε κτίρια σε ειδικές 
περιοχές, η συµβατική κατ' εκτίµηση διάρκεια ζωής των κτιρίων θα 
καθορίζεται µε Υπουργικές  Αποφάσεις. 

1.2.3. Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, ο µελετητής κρίνει αν το 
κτίριο είναι επισκευάσιµο ή κατεδαφιστέο. 

Στην τελευταία περίπτωση, δηλαδή όταν ο µελετητής προτείνει την 
κατεδάφιση του κτιρίου, πρέπει να υποβάλει έκθεση µε όλα τα 
δικαιολογητικά στοιχεία στην Υπηρεσία  Αποκαταστάσεως Σεισµοπλήκτων 
Βορείου Ελλάδας του  Υπουργείου ∆ηµοσίων  Έργων. 

Η τελική απόφαση ανήκει στον Υπουργό ∆ηµοσίων  Έργων ή τα 
τυχόν εξουσιοδοτηµένα όργανα της  Υπηρεσίας. 
        1.2.4.  Όταν αποφασισθεί  ότι το κτίριο είναι επισκευάσιµο ο µελετητής 
προβαίνει στη σύνταξη της µελέτης. 

Η µελέτη επισκευής του κτιρίου µε σοβαρές ζηµιές από σεισµό, πρέπει 
πάντοτε να βασίζεται στον έλεγχο της αντισεισµικής συµπεριφοράς του, και 
την εξακρίβωση των αιτίων από τα οποία  προεκλίθησαν οι αστοχίες. 

    Για το σκοπό αυτό εξετάζονται λεπτοµερώς τα επόµενα στοιχεία: η 
τοπογραφία του γηπέδου, η σύσταση, η οµοιογένεια και η φέρουσα 
ικανότητα του υπεδάφους, η τυχόν ύπαρξη αγωγών αποχετεύσεως ή 
άλλων και η θέσης τους σε σχέσει µε το κτίριο. Επίσης εξετάζεται η 
συµφωνία της µελέτης µε την κατασκευή, η τυχόν υπερφόρτιση του 
κτιρίου, η σωστή γεωµετρική θέση των στοιχείων του φέροντος οργανισµού 
(αν τα υποστυλώµατα είναι κατακόρυφα κ.λ.π.). και η ποιότητα των υλικών 
και της κατασκευής. 
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Τα στοιχεία αυτά και όσα άλλα κριθούν απαραίτητα, διατυπώνονται σε 
ειδική έκθεση και αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση της µελέτης 
επισκευής. 

1.2.5. Οι βλάβες στα φέροντα στοιχεία του οργανισµού ενός κτιρίου 
είναι δυνατόν να έχουν µόνο τοπική σηµασία ή να επηρεάζουν γενικότερα 
την ασφάλεια του κτιρίου. 

1.2.6. Στην πρώτη περίπτωση  η µεµονωµένη αποκατάσταση, ή 
ενδεχοµένως και η ενίσχυση του ασθενικού στοιχείου, είναι επαρκής. 

1.2.7. Στη δεύτερη περίπτωση, πού οι ζηµιές επηρεάσουν γενικότερα την 
ασφάλεια του κτιρίου, είναι απαραίτητο ο φέρων οργανισµός να εξετασθεί  
αντισεισµικά και να αντιµετωπισθεί σαν ένα ενιαίο σύνολο. 

1.2.8. Η µελέτη για την αντισεισµική ενίσχυση ενός κτιρίου πρέπει να 
εξετάζει την αντοχή, την ακαµψία, αλλά να εξασφαλίζει και  την 
πλαστιµότητα όλων των στοιχείων του, γιατί οι ιδιότητες αυτές είναι 
αλληλένδετες και αλληλοεπηρεάζονται. 

Π.χ. Η υπέρµετρη, µεµονωµένη ενίσχυση ενός υποστυλώµατος αυξάνει 
την ακαµψία του, ελαττώνει την ικανότητα προσαρµογής του προς τα άλλα 
στοιχεία, και είναι δυνατόν να προκαλέσει βλάβες. 

1.2.9. Το σχέδιο επισκευής ενός κτιρίου πρέπει να αποβλέπει στην 
καλύτερη δυνατή κατανοµή και απορρόφηση της σεισµικής ενέργειας 
από όλα τα στοιχεία του. 

             1.2.10. Κατά την εκπόνηση της µελέτης επισκευής πρέπει να 
εξετάζονται και οι  επόµενες δυνατότητες. 

1.2.10.1. Η αφαίρεση φορτίων που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική 
µελέτη. 

         1.2.10.2. Η αποκατάσταση τροποποιήσεων που έγιναν µεταγενέστερα σε 
βάρος της αντισεισµικής συµπεριφοράς της κατασκευής. 

1.2.10.3. Η ενίσχυση ή τροποποίηση ανοιγµάτων πoυ έγιναν για 
εγκαταστάσεις σωληνώσεων, µηχανηµάτων κ.λ.π.. που αλλοιώνουν τη 
συµπεριφορά του φέροντος οργανισµού. 

■πλαστιµότης (ductility) = ο λόγος της παραµορφώσεως εις το όριο 
θραύσεως προς την παραµόρφωση  εις το όριο διαρροής 

ή η ικανότητα παραµορφώσεως  πέραν της ελαστικής περιοχής χωρίς 
κρίσιµη µεταβολή της φέρουσας ικανότητας. 

Στην προκειµένη περίπτωση, ο όρος πλαστιµότης ενός κτιρίου, έχει την 
έννοια της ικανότητας επαρκούς  παραµορφώσεως  των στοιχείων του, ως 
ενιαίου συνόλου, πριν από τη θραύση. 
(Σχετική βιβλιογραφία: Θ.Π. Γάσιου -Μαθήµατα οπλισµένου σκυροδέµατος  τόµος ΙΙ. σελίδες 914 
και επόµενες. 
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1.2.10.4. Η διόρθωση σφαλµάτων της κατασκευής. 
1.2.10.5. Τέλος, εξετάζεται η αποκατάσταση και ενδεχοµένως η 

ενίσχυση των στοιχείων που έχουν υποστεί βλάβες από το σεισµό σύµφωνα 
µε τις µεθόδους που αναφέρονται στα επόµενα. 

1.2.11. Ο µελετητής πρέπει να έχει υπόψη του ότι η επισκευή ενός κτιρίου 
µε βλάβες από σεισµό που επηρεάζουν γενικότερα την ασφάλειά του αποτελεί 
ειδικό πρόβληµα, που χρειάζεται βαθειά και εµπεριστατωµένη µελέτη για να 
καταλήξει σε λύση επιστηµονικά. τεχνικά άλλα και οικονοµικά παραδεκτή. 

 

1.3. Επιλογή µεθόδων επισκευής 
1.3.1. Η µέθοδος επισκευής είναι στενά συνδεδεµένη µε τη µελέτη, αλλά 

και  µε τις υπάρχουσες δυνατότητες στη συγκεκριµένη περιοχή και χρονική 
περίοδο. 

1.3.2. Οι λύσεις που θα προτείνει ο µελετητής πρέπει να είναι 
πραγµατοποιήσιµες τόσο από την άποψη των υλικών και µηχανηµάτων, όσο 
και εργατοτεχνικού προσωπικού, και ιδιαίτερα του εξειδικευµένου. 

1.3.3. Πρέπει να επιδιώκεται η επιλογή µεθόδων που  θα εξασφαλίζουν 
οικονοµία ωρών εργασίας εργατοτεχνιτών, παράγων που θα είναι καθοριστικός 
του ρυθµού προόδου του  όλου έργου αποκαταστάσεως των ζηµιών µε τη 
χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων κ.λ.π. 

1.3.4. Επίσης, στην επιλογή της µεθόδου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
απαιτητή οµοιογένεια µεταξύ των στοιχείων της κατασκευής και των υλικών που 
θα χρησιµοποιηθούν για την επισκευή. Γενικά, πρέπει  τα ελαστικά 
χαρακτηριστικά του νέου και του παλαιού υλικού που καλούνται  να 
συνεργασθούν, να είναι όµοια ή τουλάχιστον παρεµφερή. 

Μεγάλες διαφορές στα µέτρα ελαστικότητας, τα ηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά  την υδροαπορροφητικότητα κ.λ.π. έχουν δυσµενή επίδραση 
στη συµπεριφορά και τη διάρκεια ζωής των στοιχείων που επισκευάζονται. 

Είναι ευνόητο ότι τα υλικά της επισκευής πρέπει να είναι  χηµικώς 
αδρανή σε σχέση µε τα εν επαφή υπάρχοντα στο επισκευαζόµενο κτίριο. 

1.3.5. Οποιαδήποτε µέθοδος επισκευής και αν επιλεγεί πρέπει να 
εκτελεσθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια, γιατί οι αντισεισµικές 
επισκευές από τη φύση τους δεν επιδέχονται ατέλειες ή κακοτεχνίες και  η 
επιτυχία τους εξαρτάται από κατασκευαστικές µικρολεπτοµέρειες πολύ 
περισσότερο από ότι σε µία νέα κατασκευή. 
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2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επισκευασθεί ένα κτίριο µε βλάβες από 

σεισµό. Οι περισσότεροι είναι οι γνωστοί πατροπαράδοτοι των συνήθων 
κατασκευών, οι οποίοι όµως έχουν ανάγκη από όλως ιδιαίτερη επιµέλεια για να 
εκπληρώσουν το σκοπό τους. 

Μεταπολεµικά έχουν αναπτυχθεί και ορισµένες νεώτερες µέθοδοι και 
έχουν παρασκευαστεί και νέα υλικά (όπως π.χ. το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, οι 
εποξειδικές ρητίνες, τα έτοιµα κονιάµατα σε σακιά. κ.λ.π), που σε ορισµένες 
περιπτώσεις συνδυαζόµενες µε τις πατροπαράδοτες µεθόδους κατασκευής, ή και 
µόνες τους, εξυπηρετούν καλύτερα και ασφαλέστερα τις ειδικές απαιτήσεις των 
επισκευών από σεισµούς. 

Στα επόµενα αναφέρονται περιληπτικά οι κυριότερες µέθοδοι οι όποιες 
είναι γενικά αποδεκτές για τις επισκευές από σεισµούς. 

Η εκλογή της προσφορότερης, αποτελεσµατικότερης και 
πραγµατοποιήσιµης µεθόδου κατά περίπτωση ανήκει στο µελετητή. 

 
2.1. Επισκευή µε έγχυτο σκυρόδεµα 

Το έγχυτο σκυρόδεµα χρησιµοποιείται για επισκευές σε περιπτώσεις που 
µπορούν να χωρέσουν σχετικώς χονδρά αδρανή και σε επιφάνειες όπου µπορεί 
να σταθεί το  επιτόπου χυνόµενο σκυρόδεµα π.χ. στο επάνω πέλµα πλακών ή 
δοκών ή µέσα σε τύπους για να αποτελέσει µανδύα υποστυλωµάτων ή παρειών 
δοκών ή και για να καλύψει  τον τυχόν πρόσθετο οπλισµό ενισχύσεως. Αντίθετα 
όµως,  δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάτω πέλµατα πλακών ή δοκών. 

Οι κυριότερες απαιτήσεις για το έγχυτο σκυρόδεµα στις επισκευές είναι 
επιµεληµένη προετοιµασία και προσεχτική εκτέλεση της σκυροδετήσεως, δηλαδή: 

- Αποκάλυψη των υπαρχόντων οπλισµών 
- Αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος και διαµόρφωση φωλεών 

και κοιλοτήτων για τον καλύτερο εγκιβωτισµό του νέου έγχυτου 
σκυροδέµατος 

- Εκτράχυνση του παλαιού σκυροδέµατος µε εργαλεία λιθοξόων ή µε 
αµµοβολή 

- Έκπλυση µε άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή του παλαιού 
σκυροδέµατος επί τριήµερο µέχρι κορεσµού µέχρι της προηγουµένης της 
διαστρώσεως ( βλέπε και 2.5.3) 
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- ∆ιάστρωση του νέου σκυροδέµατος µετά από  διύγρανση του παλαιού. 

Η µεγίστη διάσταση κόκκου των αδρανών του έγχυτου σκυροδέµατος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 1/5 της µικρότερης ελεύθερης διαστάσεως του χώρου 
που σκυροδετείται. 

Το διαστρωνόµενο έγχυτο σκυρόδεµα πρέπει να έχει την κατάλληλη 
ρευστότητα για τον καλό εγκιβωτισµό και την καλή πρόσφυση µε το παλαιό 
σκυρόδεµα και τους οπλισµούς. 

Πρέπει να χρησιµοποιηθεί δονητής κατά τη διάστρωση. 

        Χρειάζεται να διατηρείται συνεχώς υγρή η επιφάνεια της σκυροδοτήσεως 
κατά την πρώτη εβδοµάδα της σκληρύνσεως. 

Η αντοχή του νέου σκυροδέµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
αντοχή του παλαιού κατά 50 kg/cm2. 

 

2.2. Επισκευή µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (γκανάϊτ gunite) 
Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα έχει περισσότερες δυνατότητες 

χρησιµοποιήσεως σε επισκευές., γιατί διαστρώνεται σε επιφάνειες οποιασδήποτε 
κλίσεως ακόµη και σε επιφάνειες οροφών, χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων. Χρειάζεται 
όµως το συνεργείο να έχει πλήρη γνώση και εµπειρία της τεχνικής της 
διαστρώσεως του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος και τα κατάλληλα υλικά και 
µηχανήµατα. 
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Η  χρήση του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος συνδυάζεται συνήθως µε την 

ενίσχυση µε νέους οπλισµούς και µε τη στερέωση λεπτού δοµικού πλέγµατος 
εξωτερικώς για τη συγκράτησή του, ιδίως σε στρώσεις µεγάλου πάχους. 

Και στο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα χρειάζεται επιµεληµένη προετοιµασία και 
προσεχτική εκτέλεση, δηλαδή: 

- Αποκάλυψη των υπαρχόντων οπλισµών τουλάχιστον όσο χρειάζεται για να 
συγκολληθούν νέοι 

- Αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος και διαµόρφωση   φωλεών και 
κοιλοτήτων, για τον καλύτερο εγκιβωτισµό του εκτοξευοµένου 
σκυροδέµατος 

- Εκτράχυνση του παλαιού σκυροδέµατος µε εργαλεία λιθοξόων ή µε 
αµµοβολή 

- Έκπλυση µε άφθονο νερό υπό πίεση και στέγνωµα ώστε να µη µείνει νερό 
στην επιφάνεια. 
Ως αδρανές θα χρησιµοποιείται άµµος καθαρή που να περνά από κόσκινο 

των 5 mm µε εξαιρετικώς καλή κοκκοµετρική διαβάθµιση (βλέπε 3.2.3.). 
Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα έχει µεγάλη συνδετική δύναµη, (µικρός χρόνος 

διαβροχής), µεγάλη πυκνότητα, µεγάλη αντοχή (µικρή ποσότητα νερού), µεγάλη 
συνάφεια µε σκυροδετούµενη επιφάνεια, και µεγάλη ικανότητα διεισδύσεως στις 
µικροανωµαλίες (µικρές διαστάσεις κόκκων αδρανών). 

Η εµπειρία του χειριστού της µονάδας διαστρώσεως του εκτοξευοµένου 
σκυροδέµατος πρέπει να προκύπτει από πιστοποιητικά εργασίας σε οργανισµούς ή 
εργοληπτικές εταιρείες που έχουν εκτελέσει αξιόλογα έργα µε εκτοξευόµενο 
σκυρόδεµα. 

Ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζει ανάλογα µε την περίπτωση 
τις παραµέτρους της εκτοξεύσεως, δηλαδή, την ποσότητα νερού, την ταχύτητα 
εξόδου του υγρού µίγµατος, την απόσταση από την σκυροδετούµενη επιφάνεια  τη 
γωνία προσπτώσεως, τη µείωση στο ελάχιστο του υλικού που αναπηδά, την 
κατεύθυνση σκυροδετήσεως κ.λ.π. 

Μετά την εκτόξευση, και επί µία εβδοµάδα, πρέπει να διατηρείται συνεχώς 
υγρή η επιφάνεια του εκτοξευθέντος σκυροδέµατος για τον πρόσθετο λόγο ότι, 
λόγω λεπτών αδρανών έχουµε  µεγαλύτερη συστολή  ξηράνσεως και εποµένως 
µεγαλύτερο κίνδυνο ρηγµατώσεως. 

2.3.   Πλήρωση µε κοπανιστό κονίαµα  
Η µέθοδος της εφαρµογής του κοπανιστού κονιάµατος συνίσταται στη 

χρησιµοποίηση υφύγρων κονιαµάτων που τοποθετούνται στις ρωγµές µε το χέρι 
και συµπυκνώνονται µε κοπανίσµατα σφυριού.  

Η τεχνική που πρέπει να χρησιµοποιείται είναι η ακόλουθη: 
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- Προετοιµασία της ρωγµής όπως κατά τη µέθοδο του   τσιµεντοκονιάµατος 

(βλέπε 2.4.2.1.) 
- Πλήρωση της ρωγµής σε στρώσεις βάθους περίπου 1 cm µε προηγούµενη 

εκτράχυνση της επιφάνειας 
- Κοπάνισµα κάθε στρώσεως από το κέντρο προς τις άκρες 
 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί νερό για να διευκολυνθεί η 
εξοµάλυνση της τελικής επιφάνειας. 
Για την επιτυχία της επισκευής πρέπει να γίνει επιµεληµένη 

εκτέλεση και καλή συντήρηση. Η επισκευασµένη επιφάνεια πρέπει 
να προστατεύεται από τον ήλιο και τον αέρα (βλέπε και 3.2.4.). 

Η µέθοδος δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που το κοπανιστό 
σκυρόδεµα πρέπει να διαστρωθεί σε µεγάλες ποσότητες, σε µεγάλες 
επιφάνειες µικρού πάχους, και πίσω από ράβδους οπλισµού. 

 

2.4.  Επισκευή µε τσιµεντενέσεις ή µε τσιµεντοκονιάµατα 
 
2.4.1. Τσιµεντενέσεις 

 
Η µέθοδος εφαρµόζεται για επισκευές ρωγµών ανοίγµατος ολίγων χιλιοστών 

σε φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδοµές µεγάλου πάχους. 
 
Για το τσιµεντένεµα πρέπει να χρησιµοποιείται αναµικτήρας υψηλού 

στροβιλώδους ώστε για την ίδια ρευστότητα να µειώνεται η ανάγκη σε νερά. 
- Γίνεται καθαίρεση των  επιχρισµάτων,  αφαίρεση των σαθρών 

τµηµάτων της ρωγµής και πλύσιµο υπό πίεση 
- Ανοίγονται τρύπες µε τρυπάνι µπετόν µέσα στο "επίπεδο" της 

ρωγµής και σε αποστάσεις µικρότερες όσο στενότερη είναι η 
ρωγµή. Στις τρύπες αυτές τοποθετούνται σωληνάκια 

- ∆ιευρύνονται τα χείλη της ρωγµής και σφραγίζονται µε τσιµεντοκονίαµα  
ώστε να µη µπορεί να φύγει  από τις ρωγµές το τσιµεντένεµα. 

 
 
                                                    

 



  

 
 
 

- Ακολούθως µέσα από το κατώτερο σωληνάκι εισάγεται τσιµεντένεµα υπό 
µορφή τσιµεντοπολτού ή τσιµεντοκονιάµατος µε βελτιωτικά πρόσθετα 
(π.χ. µπεντονίτη, βλέπε και 3.2.7.), στην αρχή λεπτόρρευστο µε µικρή 
πίεση και στο τέλος παχύρρευστο µε µεγάλη πίεση. Μόλις το υλικό της 
τσιµεντενέσεως αρχίσει να βγαίνει  από το πιο πάνω σωληνάκι, τότε 
συνεχίζουµε την ένεση από το σωληνάκι εκείνο, ενώ βουλώνουµε το 
πρώτο σωληνάκι. Έτσι συνεχίζεται η τσιµεντένεση εκ των κάτω προς τα 
άνω. 

2.4.2. Τσιµεντοκονιάµατα 
2.4.2.1. Για ρωγµές µέχρι 10 mm σε φέρουσα λιθοδοµή µικρού πάχους ή σε 
οπτοπλινθοδοµή φέρουσα ή µη φέρουσα, χρησιµοποιείται η ακόλουθη τεχνική: 

α.  Καθαίρεση επιχρίσµατος σε µεγάλο πλάτος γύρω από τη ρωγµή 
 
                     

 
 
 
β.   ∆ιεύρυνση των χειλέων της ρωγµής (τοπικά σπάσιµο πλίνθων) 
 γ.  Πλύσιµο µε νερό υπό πίεση, και διαβροχή των επιφανειών της 

ρωγµής µέχρι της προηγουµένης της εισαγωγής του κονιάµατος 
(βλέπε και 2.5.3.) 



 
 
 
 
δ. Εισαγωγή πλούσιου τσιµεντοκονιάµατος (µε ψιλό µυστρί όσο γίνεται 

βαθύτερα στη ρωγµή) µετά από διύγρανση της ρωγµής  
ε. Εξωτερικό αρµολόγηµα και τελικό επίχρισµα.  

2.4.2.2. Για µεγάλες ανοιχτές ρωγµές, και µε  την προϋπόθεση ότι συµφέρει ή 
επισκευή τους, µπορούµε να εφαρµόσουµε την εξής τεχνική: 
α. Καθολική καθαίρεση επιχρίσµατος  
β.  Πλύσιµο µε νερό υπό πίεση, και εκτέλεση των εργασιών της 

παραγράφου 2.4.2.1. γ,δ και ε 
γ. Μετά τοποθετείται κοτετσόσυρµα πολύ τεντωµένο σε επαφή επάνω 

στον τοίχο και καρφώνεται στο σκελετό του φέροντος οργανισµού µε 
ατσαλόκαρφα και επάνω στον τοίχο µε φουρκέτες µπηγµένες στο 
κονίαµα των αρµών του  

δ. Κάλυψη του συνόλου µε πεταχτό πηχτό τσιµεντοκονίαµα 
 
 
 

 
 
 
Παρατήρηση: Για την επιτυχία της επισκευής µε τσιµεντοκονιάµατα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται ύφυγρα µίγµατα µε µικρή περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
και να γίνεται επιµελής συντήρηση 
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2.4.3.  Εγκιβωτισµένο σκυρόδεµα (pre-packed concrete) 

 
Το εγκιβωτισµένο σκυρόδεµα εφαρµόζεται σε σχετικά µεγάλες διατοµές. 
Παρασκευάζεται ως εξής: 
- Τα χονδρά αδρανή (σκύρα) εγκιβωτίζονται εκ των προτέρων σε 
ενισχυµένο ξυλότυπο 

- Στη  συνέχεια µε κατάλληλη συσκευή  εκχύνεται, υπό πίεση, 
ειδικό κονίαµα στα κενά των σκύρων 

 
 

 
 
 

Η µέθοδος αυτή έχει πολλές εφαρµογές τόσο στις επισκευές, όσο και σε 
καινούργιες κατασκευές. 

Το εγκιβωτισµένο σκυρόδεµα παρουσιάζει ευκολία εφαρµογής, 
βεβαιότητα στο αποτέλεσµα, και φτάνει σε µέρη της κατασκευής που δεν είναι 
προσιτά µε άλλα συστήµατα. 

Η µέθοδος του εγκιβωτισµένου σκυροδέµατος έχει αποτελέσει, ως προς τη 
σύνθεση των ειδικών κονιαµάτων, αντικείµενο διαφόρων πατέντων (prepakt, 
colcrete, coigrout κ.λ.π.). 

Η έκθεση του Ο.Η.Ε. δίνει την επόµενη σύνθεση σε βάρος σαν κατάλληλη 
για παρασκευή ειδικού κονιάµατος για έκχυση σε εγκιβωτισµένο σκυρόδεµα: 



16 

Τσιµέντο 1,00 
Νερό 0,70 
Άµµος 1,50 ως 2,30 
Alfesil          0.50 

                                     Intrusion aid                           0,01 

- To Alfesil είναι ιπτάµενη τέφρα, λεπτότερη από το τσιµέντο, η 
οποία αυξάνει τη ρευστότητα, εµποδίζει την απόµιξη, και ενισχύει 
τις µηχανικές αντοχές του σκυροδέµατος 

- Το Intrusion aid είναι διογκωτικά του τσιµέντου και βοηθάει 
συγχρόνως στη διασπορά του. Ρευστοποιεί το  µίγµα, επιβραδύνει 
την  πήξη,  και αυξάνει την  πρόσφυση  του   κονιάµατος στα 
αδρανή και τον οπλισµό. 

Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου πρέπει να καταλογιστεί το σχετικά 
υψηλό κόστος των κονιαµάτων, της συσκευής εκχύσεως, και η ανάγκη 
εκτελέσεως της εργασίας από ειδικευµένο προσωπικό. 
 
2.5. Επισκευή µε εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικά 

κονιάµατα και εποξειδικά σκυροδέµατα 

2.5.1. Η χρήση εποξειδικών ρητινών για τις επισκευές βλαβών 
προϋποθέτει την εκλογή της κατάλληλης ρητίνης και σκληρυντού, όπως 
επίσης και τη σχολαστική τήρηση των αναλογιών του µίγµατος για το 
συγκεκριµένο στοιχείο στο οποίο θα εφαρµοστεί. 

Οι εποξειδικές ρητίνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε αυτούσιες 
σε ρευστή κατάσταση, (βλέπε και 3.1.7.), είτε σαν εποξειδικό κονίαµα µε 
αναλογία βάρους άµµου 1:1 ως 1:7, είτε σαν εποξειδικό σκυρόδεµα (βλέπε 
και 3.2.8.}. 

Ο τύπος της εποξειδικής ρητίνης και η µορφή µε την οποία θα 
χρησιµοποιηθεί θα αναφέρονται στην έκθεση επισκευής των βλαβών για 
το συγκεκριµένο έργο.           

Οι εποξειδικές  ρητίνες αυτούσιες στη ρευστή τους κατάσταση θα 
χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση ρωγµών πλάτους από 0.1 mm ως 3 
mm σε άοπλο και σε οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Ακόµα εποξειδικές ρητίνες θα χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση 
νέου σκυροδέµατος σε παλαιό και για τη συγκόλληση οπλισµού ή 
µεταλλικών ενισχύσεων σε στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Σε κάθε περίπτωση χρησιµοποιήσεως της εποξειδικής ρητίνης 
χρειάζεται επιµεληµένος καθαρισµός της επιφάνειας και προσεκτική 
εκτέλεση της εργασίας. 

2.5.2. Εφ’ όσον πρόκειται για τη συγκόλληση ρωγµών µε εποξειδική 
ρητίνη η εργασία θα γίνεται µε ενέσεις. Η εργασία πρέπει να ακολουθεί 
την εξής σειρά: 

- Καθαρισµός των ρωγµών µε χρησιµοποίηση κενού ή πεπιεσµένου 
αέρα 
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- Τοποθέτηση  καρφιών, σωληνίσκων µικράς διαµέτρου ή κοχλιωτών 
ακροφυσίων σε ορισµένες θέσεις πάνω στη ρωγµή (ανάλογα µε την τεχνική 
που θα εφαρµοστεί) που θα χρησιµοποιηθούν σαν σηµεία ενέσεως της 
ρητίνης 

- Κάλυψη του συνόλου των ρωγµών και από όλες τις πλευρές µε 
ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως για επιφανειακή σφράγιση 

- Ένεση µε εποξειδική ρητίνη. Η ένεση πρέπει να αρχίζει από το 
κατώτερο σηµείο και να συνεχίζεται µέχρις ότου υπερχειλίσει η 
ρητίνη από το ανώτερο σηµείο 

 

- Τα σηµεία ενέσεως και υπερχειλίσεως της ρητίνης σφραγίζονται µε 
κατάλληλο τρόπο (ανάλογα µε τη τεχνική που θα εφαρµοστεί) 

- Η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως που χρησιµοποιήθηκε για την 
επιφανειακή σφράγιση των ρωγµών θα αποµακρύνεται µετά από 
24 ώρες. 

       

 
   
          

Για την εκτέλεση της εργασίας αυτής χρειάζεται εξειδικευµένο προσωπικό 
και πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες και κατάλληλες συσκευές, τόσο για τον 
καθαρισµό των ρωγµών, όσο και για την εκτέλεση των ενέσεων, ανάλογα µε την 
τεχνική που θα εφαρµοστεί. 
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2.5.3. Εφ' όσον πρόκειται για τη συγκόλληση νέου 
τσιµεντοκονιάµατος ή σκυροδέµατος σε παλαιό σκυρόδεµα θα 
ακολουθείται η εξής τεχνική: 

- Επιµεληµένος καθαρισµός της επιφάνειας του παλαιού 
σκυροδέµατος και ξήρανση 

- Επάλειψη της ξηρής επιφάνειας µε εποξειδική ρητίνη 
- ∆ιάστρωση του νωπού σκυροδέµατος πριν αρχίσει η σκλήρυνση 
της ρητίνης. 

2.5.4.  Εφ'  όσον πρόκειται για τη συγκόλληση οπλισµού ή µεταλλικών 
ενισχύσεων σε οπλισµένο σκυρόδεµα µε εποξειδική ρητίνη πρέπει να 
ακολουθείται η εξής τεχνική: 

α. Τοποθέτηση ράβδων σαν ενίσχυση επιφάνειας 
- ∆ηµιουργία αυλάκων στο σκυρόδεµα βάθους 3 ως 5 cm και πλάτους 3 

ως 4 φορές τη διάµετρο της ράβδου 
- Καθαρισµός της επιφάνειας των αυλάκων 
- Επάλειψη των αυλάκων ελαφρά µε εποξειδική ρητίνη 
- Επάλειψη των σιδηρών ράβδων µε εποξειδική ρητίνη και 
τοποθέτηση στις αύλακες 
- Πλήρωση των αυλάκων µε εποξειδικό κονίαµα (βλέπε και 3.2.8.). 
β. Τοποθέτηση µεταλλικών πλακών σαν εξωτερική ενίσχυση. 
Ακολουθείται η µέθοδος επισκευής 2.7. 

2.5.5. Γενικά οι εργασίες µε εποξειδική ρητίνη απαιτούν εξειδικευµένο 
προσωπικό. Αυτό πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που 
απαιτεί η χρησιµοποίηση των εποξειδικών ρητινών όπως αυτά 
καθορίζονται από τους προµηθευτές των εποξειδικών ρητινών . 
        2.5.6. Τα εποξειδικά κονιάµατα χρησιµοποιούνται για τη συγκόλληση 
ρωγµών όταν αυτές έχουν πλάτος µεγαλύτερο των 3 mm. 

Κατά την εφαρµογή των εποξειδικών κονιαµάτων και εποξειδικών 
σκυροδεµάτων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο µέγιστος χρόνος για τη 
χρησιµοποίηση µετά την ανάµιξη (χρόνος εφαρµογής - pot life). 
2.6.  Ενίσχυση  οπλισµών  µε  ηλεκτροσυγκόλληση  νέων  

Οι νέες ράβδοι οπλισµού προτιµότερο να είναι από χάλυβα ST Ι, χωρίς 
να αποκλείονται και οι ράβδοι από ST III, εάν ο ηλεκτροσυγκολλητής είναι 
έµπειρος. 

Οι νέες ράβδοι συγκολλούνται επάνω στις παλαιές µε 
ηλεκτροσυγκόλληση και µε τη βοήθεια παρεµβληµάτων της ίδιας διαµέτρου 
και µήκους τουλάχιστον 5 Φ ή ≥5 cm. 

Στις θέσεις τελειώµατος οι νέες ράβδοι συγκολλούνται απευθείας 
επάνω στις παλαιές µε ελαφρά ανάκαµψη. 
       Η ραφή θα θεωρείται επαρκής όταν για µήκος ραφής 10Φ απαιτείται 
όγκος ηλεκτροδίου ίσος  τουλάχιστον µε 1Φ3. 



 
 
 

Τύποι χρησιµοποιούµενων καλωδίων: Τ: V11 και Τ: VIII 
       Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να είναι κατά το δυνατόv µικρή, 
ώστε να εκλύεται µικρή ποσότητα θερµότητας. 
 
  Οι  ηλεκτροσυγκολλητές πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος του Υπουργείου Βιοµηχανίας. 
 
        Με τη συγκόλληση νέων ράβδων οπλισµού συνδυάζεται κατά κανόνα η 
χρήση του εκτοξευοµένου σκυροδέµατος, χωρίς να αποκλείεται και το έγχυτο. 
 
         Το  ελαφρό δοµικό πλέγµα 100.100.4.5 χρησιµεύει για τη συγκράτηση του 
εκτοξευοµένου σκυροδέµατος, καθώς και για την αποφυγή πρόωρης  
ρηγµατώσεώς του. 
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2.7.   Ενίσχυση µε συγκόλληση χαλυβοελασµάτων σε σκυρόδεµα 
(beton plaque) 

 

Η µέθοδος αυτή είναι σχετικά καινούργια. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις όταν δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλη µέθοδο, 
π.χ. όταν είναι τελείως απαγορευτική η αύξηση των διαστάσεων µιας δοκού. 
 
 

 
 
Για τα ελάσµατα προτιµάται ο ανοξείδωτος χάλυψ. Πρέπει να είναι 

λεπτά (συνήθως 1 ως 1,5 mm), για να µην έχουν τάση αποκολλήσεως, και 
επίσης για να είναι εύκαµπτα ώστε να κολλήσουν καλά και να 
συνεργαστούν µε την παλαιά δοκό. 

Τα ελάσµατα τα συγκολλούµε στο εφελκυόµενο πέλµα των δοκών, 
ώστε να αναλάβουν ροπές κάµψεως, ή στις κατακόρυφες παρειές των 
δοκών, ώστε να αναλάβουν διατµητικές δυνάµεις, είτε στο πέλµα και στις 
παρειές συγχρόνως. 

Προ της συγκολλήσεως πρέπει να γίνει: 
- Εξοµάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέµατος που θα έρθει σε 
επαφή µε το συγκολλητικό µέσο 

- Πλύσιµο µε νερό υπό πίεση και στέγνωµα 
- Εκτράχυνση της εσωτερικής επιφάνειας των ελασµάτων µε αµµοβολή 
- Επάλειψη της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε στρώση 
εποξειδικής ρητίνης κατάλληλου ιξώδους και λεπτού πάχους της 
τάξεως του 1 mm. 

       Ακολούθως εφαρµόζεται το λεπτό έλασµα που συµπιέζεται  
οµοιόµορφα επί 24  ώρες τουλάχιστον. 

Αν απαιτείται από τους υπολογισµούς µπορεί να επικολληθεί  και ένα 
δεύτερο λεπτό έλασµα επάνω στα πρώτα µετά τη σκλήρυνση της πρώτης 
στρώσεως της εποξειδικής ρητίνης. 
      Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να εκτραχυνθούν και οι δύο επιφάνειες του 
πρώτου ελάσµατος και η εσωτερική επιφάνεια του δεύτερου 



 
 
ελάσµατος, το οποίο θα συµπιεστεί και πάλι µε την κατάλληλη συσκευή επάνω 
στη δοκό επί 24 ώρες τουλάχιστον. 

2.8. Ενίσχυση υποστυλωµάτων µε µορφοσίδηρο 
 
Μια τέτοια ενίσχυση συνεπάγεται σηµαντική αύξηση της ακαµψίας του 

υποστυλώµατος. Πρέπει εποµένως να ληφθεί υπόψη η επίπτωσή της στην 
αντισεισµική συµπεριφορά του όλου κτιρίου. 
        Τοποθετούνται δύο διατοµές µορφής [εκατέρωθεν του υποστυλώµατος που 
πρέπει να σφηνωθούν στο δάπεδο και στην οροφή. 

Πριν από την τοποθέτηση γίνεται αφαίρεση του σοβά ή  άλλων 
επικαλύψεων του σκυροδέµατος και λείανση της επιφάνειας του υποστυλώµατος 
που θα έρθει σε επαφή µε το µορφοσίδηρο. 

Το ύψος h των σιδηρών διατοµών πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 
πλάτος d της διατοµής του υποστυλώµατος, ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος για 
την τοποθέτηση δύο µπουλονιών (βλέπε σχήµα). 

Τα ζεύγη των µπουλονιών τοποθετούνται ανά 30 cm το πολύ και 
σφίγγονται ώστε να δηµιουργείται ισχυρή τριβή µεταξύ των σιδηρών ελασµάτων 
και του σκυροδέµατος. 

Ο κορµός των διατοµών [ πρέπει να είναι αρκετά παχύς ώστε να 
εξασφαλίζεται η επιπεδότητά του και µετά το σφίξιµο. 
       Στο σχήµα φαίνονται σιδερένιες λάµες οι οποίες συγκολλούνται επάνω στα 
πέλµατα των διατοµών [ µετά το σφίξιµο των µπουλονιών και παίζουν ρόλο 
συνδετήρων. 
                         

 



 
Το σύνολο µπορεί να σκυροδετηθεί  οπότε θα αποτελέσει µια σύµµεικτη 
διατοµή. 

2.9 Ειδικές µέθοδοι επισκευών - Εγκρίσεις 

2.9.1. Μπορεί να γίνει συνδυασµός των µεθόδων που αναφέρθηκαν 
αλλά να εφαρµοστούν και άλλες µέθοδοι που µπορεί να προτείνει 
ο µελετητής, ανάλογα µε την ιδιοµορφία της επισκευής. 

2.9.2. Στην περίπτωση αυτή που ο µελετητής ή  ο κατασκευαστής 
µιας επισκευής καταλήξει σε άλλη µέθοδο ή υλικά επισκευής, πέραν 
από τα αναφερόµενα στο παρόν κείµενο ή και τα αναφερόµενα σαν 
δόκιµα στη διεθνή βιβλιογραφία, θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση της 
Αρχής πριν τα εφαρµόσει. 
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3. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 
Η καταλληλότητα των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για. τις 

επισκευές των κτιρίων κρίνεται ύστερα από ποιοτικό έλεγχο που θα 
πραγµατοποιείται από το Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
Θεσσαλονίκης µε την άµεση υποβοήθησή του από το Κέντρο  Ερευνών 
∆ηµοσίων Έργων (ΚΕ∆Ε) του  Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων ή και από τα 
Εργαστήρια των  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 

Τα βασικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν διακρίνονται σε: 
α. Απλά υλικά  
β. Σύνθετα υλικά (µίγµατα) 

α. Απλά υλικά είναι: 
1. Το τσιµέντο 
2. Οι  κονίες - άσβεστος, γύψος και οργανικά συνδετικά υλικά 

(πλαστικά γαλακτώµατα κ.λ.π.) 
 3. Τα αδρανή υλικά 
4. Το νερό 
5. Οι χάλυβες - σιδηροπλισµοί - µορφοχάλυβες - χαλυβοελάσµατα - 

πλέγµατα - κοχλιωτοί σφυκτήρες κ.λ.π. 
6. Τα πρόσθετα βελτιωτικά για κονιάµατα και σκυροδέµατα 
7. Οι εποξειδικές ρητίνες 
8. Τα εποξειδικά και άλλα υλικά ενισχύσεως µε ενέσεις σε φέροντα 

στοιχεία και σε οργανισµούς πληρώσεως 
β. Σύνθετα υλικά είναι: 

1. Το σκυρόδεµα 
2. Τα έτοιµα τσιµεντοκονιάµατα  σε  σακιά (νέος  τύπος  εγχύτου 

σκυροδέµατος) 
3. Το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και εκτοξευόµενο κονίαµα 
4. Το κοπανιστό κονίαµα (hammered - mοrtar) 
 5. Τα κονιάµατα δοµήσεως 
6. Τα κονιάµατα µε πλαστικά γαλακτώµατα και σκληρυνόµενα 

υδατοαιωρήµατα ρητινών   για επιχρίσµατα 
7. Λεπτόρευστος   τσιµεντοπολτός   και   λεπτά   τσιµεντοκονιάµατα 

ενέσεων  για πλήρωση  ρωγµών τοιχοποιίας 
8. Το εποξειδικό κονίαµα και εποξειδικό σκυρόδεµα 
9. Τα ασφαλτούχα προϊόντα 

3.1. Απλά υλικά 
3.1.1. Τσιµέντα 
Θα χρησιµοποιηθούν τσιµέντα Πόρτλαντ   ελληνικής κατασκευής 
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σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα 18/2/54 «Κανονισµός δια την µελέτη  και 
εκτέλεση οικοδοµικών έργων εξ οπλισµένου σκυροδέµατος». 
3.1.2. Κονίες - άσβεστος, γύψος και οργανικά συνδετικά υλικά 

(πλαστικά γαλακτώµατα κ.λ.π.) 
Όλα τα ανωτέρω υλικά υποβάλλονται σε ενδεδειγµένους κατά 

περίπτωση εργαστηριακούς ποιοτικούς έλεγχους, οπότε και κρίνεται ανάλογα 
ο βαθµός της καταλληλότητάς των. Ειδικότερα για την περίπτωση των 
οργανικών συνδετικών υλικών ο προµηθευτής πρέπει να αναγράφει επάνω στη 
συσκευασία του υλικού την ποσοστιαία περιεκτικότητά του σε καθαυτό 
συνδετικό υλικό. 
3.1.3.  Αδρανή υλικά 

Θα χρησιµοποιηθούν αδρανή υλικά, φυσικά ή θραυστά απηλλαγµένα 
από επιβλαβείς προσµίξεις οι οποίες καθορίζονται από τις ισχύουσες 
ελληνικές προδιαγραφές. ∆ιάταγµα 18/2/54  κ.λ.π. Η κοκκοµετρική διαβάθµιση 
κάθε υλικού πρέπει να βρίσκεται µέσα στα όρια που προβλέπονται από το 
∆ιάταγµα 18/2/54 ή το µίγµα τους να δίδει κοκκοµετρική διαβάθµιση που να 
βρίσκεται µέσα στα όρια της εξαιρετικής καλής περιοχής του µίγµατος των 
αδρανών υλικών. 

Σε περίπτωση που επιβάλλεται η χρησιµοποίηση µικρότερου µεγέθους 
µεγίστου κόκκου,  τότε η διαβάθµιση πρέπει να πλησιάζει τη καµπύλη Fuller. 
3.1.4. Νερό 

Το νερό για να είναι κατάλληλο για παρασκευή κονιαµάτων και 
σκυροδεµάτων πρέπει να είναι απηλλαγµένο από επιβλαβείς προσµίξ ε ι ς  
κα ι   να  αν ταποκρ ί ν ε τ α ι  σ τη ν  προδ ι α γραφή  ∆1 8 - 3 0 3  (ΦΕΚ, 
1297/10/11/75  τεύχος Ξ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων.  Βασικά το 
πόσιµο νερό είναι κατάλληλο για την παρασκευή σκυροδεµάτων και 
κονιαµάτων. 
3.1.5. Χάλυβες 
Στην κατηγορία των χαλύβων για την επισκευή βλαβών υπάγονται: 
α. Σιδηρούς οπλισµός σκυροδέµατος της κατηγορίας Ι ή, I I I  του διατάγµατος 

18/2/54 
β. Μορφοχάλυβες (προφίλ) διατοµής διπλού Τ και Π. 
γ. Λεπτά χαλυβοελάσµατα της επιθυµητής, για κάθε περίπτωση  κατηγορίας 

χάλυβας. 
δ. ∆οµικά πλέγµατα από χάλυβες κατηγορίας  Ι ή IV του ιδίου ∆ιατάγµατος 

και συρµατόπλεγµα κοτετσόπλεγµα και άλλων µορφών πλέγµατα  Π.χ. 
νεβροµετάλ). 

ε. Κοχλιωτοί σψυκτήρες. 
Η ποιότης των υλικών αυτών θα ελέγχεται σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα 
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 18/2/54 και µε ενδεδειγµένους, κατά περίπτωση, 
εργαστηριακούς ελέγχους. 

3.1.6.  Πρόσθετα βελτιωτικά για κονιάµατα και  σκυροδέµατα 
           Μπορούν να χρησιµοποιηθούν στα κονιάµατα και στα 
σκυροδέµατα πρόσθετα βελτιωτικά όπως: 

α.  Πλαστικοποιητικά 
β.  Επιταχυντικά πήξεως 
γ.  Επιβραδυντικά πήξεως 
δ.  Αερακτικά 
ε.  Στεγανοποιητικά. 

 Όλα τα ανωτέρω υλικά υποβάλλονται σε ενδεδειγµένους 
κατά περίπτωση εργαστηριακούς ποιοτικούς ελέγχους. Σε 
καµιά περίπτωση δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά που 
µειώνουν την αντοχή του σκυροδέµατος. 

3.1.7.  Εποξειδικές ρητίνες  

3.1.7.1.  Γενικά 

       Οι εποξειδικές ρητίνες θα είναι δύο συστατικών. Το κύριο 
συστατικό είναι η εποξειδική ρητίνη και το άλλο ο σκληρυντής. 
Τα δύο αυτά συστατικά πρέπει να είναι διαφορετικού χρώµατος. 
Επίσης η συσκευασία των συστατικών αυτών πρέπει να γίνεται 
σε δοχεία διαφορετικού χρώµατος για να µη γίνονται λάθη. 

Ο προµηθευτής πρέπει να δίνει πλήρεις οδηγίες αναλογιών 
και χρήσεως του υλικού. 

     Κατά την ανάµειξη των δύο συστατικών δεν επιτρέπεται 
απόκλιση αναλογιών εκάστου συστατικού πλέον του 2%. 

Οι εποξειδικές ρητίνες πρέπει να αποθηκεύονται σε 
περιβάλλον δροσερό, κατά το δυνατόν σε θερµοκρασία 10 έως 20°C 
και να αποφεύγεται η έκθεση των δοχείων στον ήλιο. 
       Η αποθήκευση των ρητινών δεν πρέπει να είναι 
µακροχρόνια. Σε περίπτωση µεταβολής του ιξώδους των κατά την 
αποθήκευση πρέπει να επιχειρείται η επαναφορά  του µε 
θέρµανση σε υδρόλουτρο και να ελέγχονται στη συνέχεια οι 
ιδιότητες του υλικού πριν χρησιµοποιηθεί. 
       Μετά την εφαρµογή των ρητινών στο κτίριο oι 
τεχνολογικές  ιδιότητές τους είναι σταθερές µέχρι την 
θερµοκρασία των 650C  πάνω δε από τους 65°C αρχίζει η 
µεταβολή τους. Στην τελευταία περίπτωση καλό είναι να 
λαµβάνονται µέτρα επιφανειακής προστασίας των έναντι της 
θερµοκρασίας. 

Οι εποξειδικές ρητίνες δεν εφαρµόζονται σε τµήµατα 
οπλισµένου σκυροδέµατος που έχουν σηµαντικές βλάβες ή σε 
ρωγµές που έχουν πλάτη µικρότερα από 0,1 mm και µεγαλύτερα 
από 3 mm. Για µεγαλύτερα πλάτη ρωγµών ή διακένων µπορεί να 
γίνει ανάµιξη εντελώς ξηρής άµµου, ύστερα από επιµεληµένη 
φυσική ή τεχνητή ξήρανση, και στην 
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οποία µπορεί να  προστεθεί και κόνις τσιµέντου (σαν αδρανές) και 
κατάλληλων εποξειδικών ρητινών σε ποσοστό µέχρι 30% κατ' όγκο, 
ανάλογα µε την περίπτωση. 

Στις περιπτώσεις αποκαταστάσεως βλαβέντων στοιχείων του 
σκυροδέµατος του κτιρίου στις όποιες θα χρειαστεί να σκυροδετηθεί 
νωπό σκυρόδεµα επάνω στο παλαιό, θα χρησιµοποιηθεί κατάλληλος 
τύπος εποξειδικής ρητίνης. Η επιφάνεια του παλαιού σκυροδέµατος, 
ύστερα από προηγούµενο επιµεληµένο καθαρισµό και ξήρανση θα 
επαληφθεί µε την εποξειδική ρητίνη και αµέσως στη συνέχεια πριν από την 
έναρξη της σκληρύνσεως της θα διαστρωθεί  το νωπό σκυρόδεµα. 

3.1.7.2. Έλεγχος χαρακτηριστικών ποιότητας εποξειδικών ρητινών 
Ο προµηθευτής πρέπει να παρέχει χαρακτηριστικά στοιχεία 

ιδιοτήτων του διατιθεµένου υλικού του και κατά προτίµηση σε ότι 
αφορά τα κατωτέρω τα οποία αναφέρονται στην A.A.S..H.T.O.T 237-73. 

Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως εποξειδικών ρητινών για 
αποκατάσταση βλαβών στοιχείων του κτιρίου µε τη µέθοδο των ενέσεων 
(βλέπε 2.5.2.) πρέπει επάνω στη συσκευασία του δοχείου της εποξειδικής 
ρητίνης να αναγράφεται ότι δεν περιέχονται διαλύτες. 

Η µεγάλη απαιτούµενη ρευστότητα για ασφαλή διείσδυση σε όλη τη 
θραυσιγενή διατοµή πρέπει να επιτυγχάνεται µε το αυτούσιο υλικό χωρίς 
οποιαδήποτε ξένη προσθήκη διαλυτού ή αδρανών κόνεων. 

Οι µηχανικές αντοχές του τελικού σκληρυµµένου εποξειδικού υλικού 
πρέπει να είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες αντοχές του στοιχείου 
πάνω στο οποίο θα εφαρµοστεί. 
3.1.7.3.  ∆οκιµές εποξειδικών ρητινών 
1. Μέγιστος χρόνος για χρησιµοποίηση µετά την ανάµιξη (pot - life) 

κατά Α.Α.S.Η.T.Ο.      Τ 237 - 73 
2. Ειδικό βάρος (πυκνότης) κατά Α.Α.S.Η.T.O.      Τ 237 - 73 
3. Ιξώδες κατά Saybοit - Furol 
4.  ∆οκιµή ροής κατά A.A.S.Η.T.O.       Τ 237 - 73 
5.  ∆οκιµή προσφύσεως στο σκυρόδεµα κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο.     Τ237-73 
6.  ∆οκιµή αντοχής σε λοξή διάτµηση κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο.     Τ  2 3 7 - 7 3  
7. ∆οκιµή  θιξοτροπίας κατά Α.Α.S.Η.T.).      Τ 237 - 73 
8. ∆οκιµή υδατοαπορροφήσεως κατά Α.Α.S.Η.T.Ο. T 237 - 73 

   9. ∆οκιµή συγκολλήσεως νωπού σκυροδέµατος επάνω σε σκληρυµένο   
σκυρόδεµα κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο.     Τ 237 - 73 

10.  ∆οκιµή αντοχής µετά από διύγρανση κατά Α.Α.S.Η.Τ.Ο.     Τ 237-73 
         Η καταλληλότητα του εποξειδικοϋ υλικού θα κρίνεται βάσει των 
προσδιοριζόµενων ιδιοτήτων του από το Εργαστήριο  ανάλογα µε τον σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται. 
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3.1.8.  Εποξειδικά και άλλα υλικά ενισχύσεως µε ενέσεις σε 
φέροντα στοιχεία  και σε οργανισµούς πληρώσεως  

Για την ενίσχυση φερόντων στοιχείων και οργανισµών 
πληρώσεως µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες εποξειδικές 
ρητίνες που θα εισαχθούν µέσα σε λεπτά ρήγµατα στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος και τοιχοποιιών µε τη µέθοδο των 
ενέσεων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να χρησιµοποιούνται 
λεπτόρευστες εποξειδικές ρητίνες χωρίς διαλύτη που εισάγονται 
µε κατάλληλη συσκευή εισπιέσεως (πιστόλι). Η ένεση πρέπει να 
γίνεται αµέσως µετά την ανάµιξη των δύο συστατικών (βλέπε 
2.5.2.). Ενδείκνυται η διενέργεια εργοταξιακού ελέγχου για 
διαπίστωση του βάθους διεισδύσεως της ενέσεως. Στην 
συσκευασία των λεπτορεύστων αυτών εποξειδικών ρητινών πρέπει 
να αναγράφεται µε σαφήνεια από τον προµηθευτή ότι το 
εποξειδικό υλικό είναι 100% χωρίς διαλύτη. 

Στις περιπτώσεις ρηγµατωµένων τοιχοποιιών που για λόγους 
αποφυγής πρόσθετων ζηµιών των δαπέδων κ.λ.π. δεν είναι 
επιθυµητή η εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων και ανακατασκευών 
της τοιχοποιίας, τότε εφ ' όσον ύστερα από λεπτοµερέστερη 
εξέταση προκύψει ότι είναι εφικτή η στερεοποίηση των 
τοιχοποιιών αυτών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ευκολία 
υλικά της εξελιγµένης τεχνολογίας όπως π.χ. ενέσεις εποξειδικών 
ρητινών, είτε µίγµατα αυτών µε άµµο (εποξειδικό κονίαµα) ή 
λεπτά σκύρα εποξειδικό σκυρόδεµα) ή ακόµη και τα νεότερα  
έτοιµα  κονιάµατα  σε  σακιά .  

3.2 ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

3.2.1. Σκυρόδεµα 
Το σκυρόδεµα αυτό δεν πρέπει να  έχει αντοχές χαµηλότερες 

της κατηγορίας Β160 των Ελληνικών Κανονισµών και να 
ακολουθεί τις απαιτήσεις  της αντιστοίχου προδιαγραφής  
∆ιάταγµα 18/2/54. 
      Το σκυρόδεµα πρέπει να  παρασκευάζεται  από αδρανή  υλικά  
καλής κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως µεγίστου κόκκου µέχρι του 
1,5 της µικροτέρας  ελευθέρας  διαστάσεως  που  σκυροδετείται .  

Η κοκκοµετρική διαβάθµιση του µίγµατος των αδρανών 
υλικών πρέπει να είναι άριστη και να πλησιάζει κατά περίπτωση, 
ανάλογα µε το µέγιστο  µέγεθος  κόκκου , την  καµπύλη  Fuller. 

Πρέπει  να γίνεται καλή ανάµιξη του υλικού, το  µίγµα να έχει 
την κατάλληλη ρευστότητα για το σκοπό που χρησιµοποιείται και 
η συµπύκνωσή του να γίνεται µε δονητή. Η ρευστότητα µπορεί  να 
βελτιωθεί µε την προσθήκη  εγγυηµένης ποιότητας  
πλαστικοποιτικών  υλικών . 

Πριν από τη διάστρωση του νέου σκυροδέµατος επιβάλλεται η 
διαβροχή του παλαιού σκυροδέµατος όπως αναγράφεται στη 
µέθοδο επισκευών. 
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Επί πλέον πρέπει να γίνεται καλή συντήρηση του διαστρωθέντος νέου 
σκυροδέµατος µε διαβροχή. 

Η αντοχή του νέου σκυροδέµατος ως προς το παλαιό πρέπει να είναι 
µεγαλύτερα κατά 50 kg/cm2  τουλάχιστον. 
3.2.2. Έτοιµα τσιµεντοκονιάµατα σε σακιά  

   (νέος τύπος εγχύτου σκυροδέµατος) 
Τα κονιάµατα αυτά προορίζονται για αποκαταστάσεις βλαβών σε 

φέροντες οργανισµούς και σε οργανισµούς πληρώσεως. 
Είναι νεότερα προϊόντα της τεχνολογίας και φέρονται στο εµπόριο 

µέσα σε σάκους των 25 χιλιόγραµµων έτοιµα για χρήση.  Απαιτείται µόνο 
να προσθέσει κανείς την κατάλληλη ποσότητα νερού αναµίξεως. Η 
ποσότητα αυτή του νερού είναι τόση όση χρειάζεται για να 
παρασκευαστεί κονίαµα που ρέει µε ευκολία. Συµπληρώνει µόνο του τις 
ζώνες του στοιχείου του φέροντος οργανισµού από τις οποίες έχοµε 
προηγουµένως αποξηλώσει τα βλαβέντα τµήµατα και ενισχύσει µε το 
ενδεδειγµένο πρόσθετο σιδηροπλισµό. 
         Στην περίπτωση αυτή προηγείται η επιβαλλόµενη υποστύλωση του 
κτιρίου, η αφαίρεση του βλαβέντος τµήµατος του κατεστραµµένου 
στοιχείου και ο επιµεληµένος καθαρισµός µε αέρα και νερό µε πίεση και 
η πλήρης διύγρανση των επιφανειών από την προηγούµενη ηµέρα. Μετά 
την κατάλληλη τοπική ενίσχυση µε σιδηροπλισµό ακολουθεί η πλήρωση 
του τύπου µε το κονίαµα αυτό  µε φυσική ροή. 

Βασικές ιδιότητες του υλικού αυτού είναι ότι αντικαθιστά στις 
επισκευές το συνηθισµένο σκυρόδεµα, παρουσιάζει µεγάλες µηχανικές 
αντοχές που αναπτύσσονται γρήγορα, βελτιώνει την πρόσφυση µε το 
παλαιό σκυρόδεµα και δεν εµφανίζει ρηγµατώσεις, λόγω ελαφράς 
διογκώσεως του και έτσι αντισταθµίζει τις συστολές πήξεως. 

Ευαίσθητο σηµείο είναι ότι πρέπει να διαβρέχεται επιµεληµένα µε 
νερό  για µερικές ήµερες για να µη διακοπούν οι αντιδράσεις σκλη-
ρύνσεως. 

Επίσης µε το ίδιο  υλικό, λόγω των ιδιοτήτων του µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί λεπτού πάχους ολική επένδυση του φέροντος στοιχείου 
σε περίπτωση που επαρκεί  λεπτός οπλισµένος µανδύας. 

Τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι αναγνωρισµένων εργοστασίων, η δε 
ποιότητά των κρίνεται ύστερα από εργαστηριακό έλεγχο. Εφαρµογή τoυ 
υλικού αυτού έγινε πρόσφατα στο κτίριο  Νο 1, της ∆ιεθνούς Εκθέσεως 
Θεσσαλονίκης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο.  
3.2.3. Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα και εκτοξευόµενο κονίαµα 

Χρησιµοποιείται για κατασκευή µικρού πάχους επενδύσεων όχι 
µικρότερων των 2 cm. 

Μπορεί να γίνει χρήση των κατωτέρω τύπων: 
α. Ξηράς αναµίξεως υλικών, όπου η προσθήκη του νερού στο µίγµα 

τσιµέντου και  αδρανών  γίνεται στο στόµιο εκτοξεύσεως 
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β. Υγράς αναµίξεως υλικών, όπου η προσθήκη του νερού γίνεται 
προ της εισαγωγής του  µίγµατος στον ελαστικό σωλήνα 
εκτοξεύσεως και 

γ. Έτοιµου µίγµατος νωπού σκυροδέµατος, που αναµιγνύεται 
χωριστά σε συνήθη µπετονιέρα και εισάγεται µετά για 
εκτόξευση σε ειδικό τύπο εκτοξευτού. 
Ανάλογα µε το είδος επισκευής ο κόκκος των αδρανών 

υλικών µπορεί να φθάσει µέχρι 15 mm. 
Το µίγµα των αδρανών πρέπει να είναι άριστης 

κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως οι δε κόκκοι να είναι από 
θραυστά αδρανή. 

Η αντοχή του σε ηλικία 28 ηµερών να είναι µεγαλύτερη των 
225 kg/cm2. 

Ειδικές ιδιότητες του υλικού αυτού είναι: 
 1.  Μεγάλη πυκνότητα του συροδέµατος. 
2.  Μεγάλη αντοχή λόγω περιορισµένης ποσότητας νερού (µικρός  
συντελεστής ύδατος - τσιµέντου). 

3. Μεγάλη  πρόσφυση  στις  επιφάνειες  που  σκυροδετούνται και 
οι όποιες προηγουµένως πρέπει να καθαριστούν µε αέρα και νερό 
µε πίεση. 

4. Μεγάλη ικανότητα διεισδύσεως στις µικροανωµαλίες. 
Για την ανάπτυξη βελτιωµένων ιδιοτήτων και για την 

αποφυγή ρηγµατώσεων απαιτείται επιµεληµένη συντήρηση µε 
διαβροχή επί µερικές ηµέρες. 

3.2.4. Κοπανιστό κονίαµα (hammered mortar) 
Είναι κονίαµα που παρασκευάζεται µε ένα µέρος βάρους 

τσιµέντο προς 2.5 ως 3 µέρη βάρους λεπτής άµµου µέγιστου 
κόκκου 1,25 mm. 

Η ποσότητα του νερού που χρησιµοποιείται πρέπει να είναι 
τόση ώστε το µίγµα να µπορεί να σχηµατοποιηθεί δοκιµαστικά 
σε µικρή σφαίρα µε το χέρι χωρίς να λερώνει τα δάκτυλα. 

Εφαρµόζεται µε το χέρι σε ρωγµές µικρού πάχους περίπου 1 
cm και συµπυκνώνεται µε σφυρί. 

∆εν χρησιµοποιείται σε µεγάλη επιφάνεια µικρού πάχους ή σε 
δύσκολες θέσεις πίσω από σιδηροπλισµούς. 
          Χρειάζεται προσεκτική εκτέλεση της επισκευής και καλή 
συντήρηση µε νερό για να αναπτύξει καλές µηχανικές αντοχές. 
3.2.5. Κονιάµατα δοµήσεως 
       Τα κονιάµατα που θα χρησιµοποιηθούν, δηλαδή τα 
ασβεστοκονιάµατα δοµήσεως, τα µικτά ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα 
και τα τσιµεντοκονιάµατα, πρέπει να είναι ενισχυµένα µε 
περισσότερη συνδετική ύλη από τα συνήθη κονιάµατα, η δε άµµος 
πολύ καθαρή (χωρίς άργιλο). 
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3.2.6. Κονιάµατα µε πλαστικά γαλακτώµατα και σκληρυνόµενα 
υδατοαιωρήµατα ρητινών για επιχρίσµατα 

Τα βελτιωµένα αυτά κονιάµατα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που 
έχουν υποστεί βλάβες και όπου η χρησιµοποίηση άλλων συνηθισµένων 
κονιαµάτων δεν παρουσιάζει ευχέρεια εφαρµογής κυρίως σε 
δυσπρόσιτες θέσεις.  Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε µικρού 
πλάτους επιµήκεις ζώνες που πρέπει να επιδιορθωθούν. 

Τα κονιάµατα αυτά παρασκευάζονται κατά βάση µε τα γνωστά υλικά 
και τα οποία ενισχύονται µε προσθήκη γαλακτωµάτων πλαστικών υλικών 
(γαλακτώµατα οξεικού πολυβινυλίου, ακρυλικά γαλακτώµατα, 
γαλακτώµατα στυρενοβουταδιενίου, υδατοαιωρήµατα 
ουριοφορµαλδεϋδικών ρητινών κ.λ.π.). Τα γαλακτώµατα αυτά αραιώνονται 
προηγουµένως µε νερό σε αναλογίες 1:4 ως 1:8 και το αραίωµα αυτό 
χρησιµοποιείται σαν νερό παρασκευής του κονιάµατος. 

 Έχουν βελτιωµένες ιδιότητες ρευστότητας, συνοχής και 
προσφύσεως. 

Τα κονιάµατα αυτά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε θέσεις που 
υπάρχει µόνιµος υγρασία. Οι επιφάνειες οι οποίες θα επιχρισθούν µε τα 
κονιάµατα αυτά πρέπει να καθαρίζονται καλά από κάθε χαλαρό σώµα  
αµέσως δε πριν από την εκτέλεση του επιχρίσµατος πρέπει να προηγείται α) 
επιµεληµένη επάλειψη του τοίχου µε αυτούσιο πλαστικό γαλάκτωµα, το 
οποίο θα έχει αραιωθεί µε νερό το πολύ µέχρι 1 : 3 του όγκου του, και β) 
κατασκευή ισχυρού πεταχτού κονιάµατος ενισχυµένου µε πλαστικό.  Αν η 
νωπή επιφάνεια σπατουλαριστεί πριν από τη σκλήρυνσή της µε γυψοπολτό 
καλλιτεχνίας, δεν θα χρειαστεί κατασκευή µαρµαροκονιάµατος. 
3.2.7. Λεπτόρευστος τσιµεντοπολτός και λεπτά τσιµεντοκονιάµατα 

ενέσεων για πλήρωση ρωγµών τοιχοποιίας 

Σε ότι αφορά τον λεπτόρευστο τσιµεντοπολτό ισχύουν τα δεδοµένα 
της γνωστής τεχνικής των τσιµεντενέσεων µε την παρατήρηση ότι για 
την σταθερότητα του όγκου του τσιµεντενέµατος πρέπει να προστεθούν 
κατά περίπτωση πρόσθετα βελτιωτικά, π.χ. µπεντονίτης κ.λ.π., σε 
αναλογία εξαρτώµενη από το βαθµό της ενεργοποιήσεώς του και από 
τις επιθυµητές µηχανικές αντοχές. 

Στην περίπτωση µεγάλων ρωγµών στο σκυρόδεµα ή και για όλες τις 
µεγάλες ρωγµές στις τοιχοδοµές είναι δυνατό να γίνουν αντί 
τσιµεντενέσεων ενέσεις τσιµεντοκονιάµατος µε χρήση εξωτερικών 
µεταλλικών ή ξυλίνων τύπων µέσα στους οποίους συµπιέζεται το 
τσιµεντοκονίαµα. Για µικρότερες ρωγµές γίνεται επιφανειακή κάλυψη µε 
τσιµεντοκονίαµα βελτιωµένων ιδιοτήτων ή και µε τα νεότερα έτοιµα σε 
σακιά τσιµεντοκονιάµατα, ανάλογα µε την περίπτωση  και σε συνδυασµό 
επιθυµητών ιδιοτήτων και κόστους. 
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3.2.8. Εποξειδικό κονίαµα και εποξειδικό σκυρόδεµα 
         Χρησιµοποιούνται για πλήρωση ρωγµών ή διακένων µεγαλυτέρων των 3 mm. 
Κατασκευάζονται µε ανάµιξη καθαρής και ξηρής άµµου ή µίγµατος άµµου και 
τσιµέντου (σαν αδρανές) ή µίγµατα αδρανών υλικών καλής κοκκοµετρικής 
διαβαθµίσεως, που πλησιάζει την καµπύλη Fuller, και προσθήκης σε ποσοστό µέχρι 
30% κατ' όγκο  κατάλληλου τύπου εποξειδικής ρητίνης και σκληρυντού. Η 
καταλληλότητα αυτή πέραν των στοιχείων που θα δίνονται από τον προµηθευτή θα 
προσδιορίζεται από το Εργαστήριο. 

 
3.2.9. Ασφαλτούχα προϊόντα 
Υπάρχει ποικιλία ειδικών ασφαλτικών και πισσούχων υλικών για σφραγίσεις 
ρωγµών. 
Τα υλικά αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για πλήρωση ρωγµών, εάν 
παρουσιάζουν καλή εµφάνιση µετά την εφαρµογή τους και ικανοποιητικές για τον 
σκοπό αυτό ιδιότητες. Πρέπει να έχουν καλή πρόσφυση, διαρκή ελαστικότητα και 
σταθερότητα και να µη ρέουν υπό την επίδραση της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος. 

4. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

4.1.  Τυπικοί βαθµοί βλάβης 
        Φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορούν να παρουσιάσουν 
τρεις τυπικούς βαθµούς βλάβης από σεισµό. 
 
4.1.1. Απλή ρηγµάτωση 
        Οι  βλάβες σ' αυτό  το βαθµό αποκαθίστανται µε χρήση εποξειδικών ρητινών, 
µε συγκόλληση νέων οπλισµών ή και µε προσθήκη εξωτερικών συνδετήρων 
(κολλάρων). 
 
4.1.2. Μερική αποδιοργάνωση 
Οι βλάβες αυτού του βαθµού αποκαθίστανται µε µερική καθαίρεση του 
βλαµµένου σκυροδέµατος και αντικατάσταση αυτού µε  έγχυτο ή εκτοξευόµενο 
σκυρόδεµα. µε ενίσχυση µε νέους οπλισµούς, µε συγκόλληση χαλύβδινων 
ελασµάτων ή και µε προσθήκη εξωτερικού µανδύα. 
 
4.1.3. ∆ιακοπή συνεχείας από πλήρη αποδιοργάνωση σκυροδέµατος ή βλάβη 
οπλισµών 
Οι βλάβες αυτού του βαθµού αποκαθίστανται µε πλήρη επισκευή ή 
αντικατάσταση ολοκλήρου του στοιχείου. 
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4.2.  Επισκευή πλακών 
4.2.1. Ρωγµές µικρού πλάτους 
         Στην περίπτωση αυτή οι ρωγµές συγκολλούνται µε χρήση εποξειδικών 
ρητινών (βλέπε 2.5.). 
4.2.2. Πολλαπλά ρήγµατα στην επιφάνεια της πλάκας 

Η περίπτωση αυτή αντιµετωπίζεται µε την ενίσχυση της διατοµής του 
σκυροδέµατος, και του οπλισµού της πλάκας, όπως αναφέρεται στις παρακάτω 
παραγράφους.  
4.2.2.1.   Κατασκευή ενισχύσεως στην πάνω επιφάνεια της πλάκας 

- Επάλειψη της πλάκας µε εποξειδική ρητίνη 
- Τοποθέτηση οπλισµού από δοµικό πλέγµα ή µε πυκνές διανοµές 
- ∆ιάστρωση σκυροδέµατος σε πάχος τουλάχιστον 3 cm. 
 

                 νέος οπλισµός µε πυκνές διανοµές ή πλέγµα 

 
     
 
  Εάν οι ρωγµές είναι εντονότερες και µεγαλύτερης εκτάσεως 
κατασκευάζουµε µία πλάκα µε ελάχιστο πάχος 5 cm µε τον τρόπο που 
αναφέρθηκε παραπάνω. 

Για να πετύχουµε συνεργασία µεταξύ της παλαιάς και της νέας 
πλάκας, εκτός από τη σύνδεση µε εποξειδική ρητίνη, θα συνδέσουµε τον 
παλαιό µε τον νέο οπλισµό µε συνδετήριες ράβδους καθέτως προς τις 
επιφάνειες των πλακών σε κατάλληλες θέσεις. 
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4.2.2.2. Κατασκευή ενισχύσεως στη κάτω επιφάνεια της πλάκας 

- Αποκάλυψη παλαιού οπλισµού σε ορισµένες θέσεις και συγκόλληση 
νέου οπλισµού και δοµικού πλέγµατος µέσω  -παρεβληµάτων (βλέπε 2.6.) 

- ∆ιάστρωση εκτοξευοµένου σκυροδέµατος σε πάχος τουλάχιστον 3 cm 
(βλέπε 2.2.). 

 
 

 
 
4.2.2.3.    Αποκατάσταση πλάκας τοπικά σε όλο το πάχος της 

- Καθαίρεση του αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος και διαµόρφωση των 
παρειών του παλαιού σκυροδέµατος 

- Αφαίρεση του τοπικά κατεστραµµένου οπλισµού και συγκόλληση νέου 
οπλισµού (µε προτίµηση δοµικού, πλέγµατος πάνω και  κάτω) 

- ∆ιάστρωση εκτοξευοµένου ή εγχύτου σκυροδέµατος (βλέπε 
2.1. και 2.2.). 

 
       

 
 
4.3.   Επισκευή εξωστών 

-  Υποστύλωση της πλάκας του εξώστου τέτοια ώστε να αναιρείται  
ένα ποσοστό του βέλους 
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-  Εµποτισµός της ρωγµής µε εποξειδική ρητίνη 
-  Ενίσχυση  του άνω πέλµατος µε αποκάλυψη του παλαιού οπλισµού και 

συγκόλληση νέου 
-  Αγκύρωση του νέου οπλισµού στο συνεχόµενο άνοιγµα της 

πλάκας (εξώστου)  πέρα από το σηµείο µηδενισµού των ροπών 
µέσα σε «φωληές» 

- Τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος 100.100.4,5 
- ∆ιάστρωση εγχύτου ή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος πάχους 

τουλάχιστον 3 cm. 
 
                    

 
    
4.4.  Επισκευή  δοκών  4.4.1. 
Απλή  ρηγµάτωση 

Στην περίπτωση αυτή επισκευάζουµε κατά δύο τρόπους: 
Τρόπος Α 
Συγκόλληση των ρωγµών µε χρήση εποξειδικής ρητίνης  (βλέπε 2.5.) 
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Τρόπος Β 

Τοποθέτηση στην περιοχή της ρηγµατώσεως της δοκού εξωτερικών 
συνδετήρων που συσφίγγονται µέχρι αρνήσεως. 

 

 
 
4.4.2.  Εντονη ρηγµάτωση δοκού χωρίς αποδιοργάνωση του 

σκυροδέµατος 
Στην περίπτωση αυτή επισκευάζουµε κατά δύο τρόπους: 
Τρόπος Α 
-  Υποστύλωση της δοκού 

- Συγκόλληση των ρωγµών µε χρήση εποξειδικής ρητίνης 
- Τοποθέτηση στην περιοχή της ρηγµατώσεως της δοκού 

εξωτερικών συνδετήρων κατακορύφων ή υπό γωνία  450 
-  Σύσφιγξη των συνδετήρων µέχρι αρνήσεως. 

 
 

 
 

Τρόπος Β 
- Υποστύλωση της δοκού 
- Συγκόλληση των ρωγµών µε χρήση  εποξειδικής ρητίνης 
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- Επικόλληση λεπτών χαλύβδινων ελασµάτων στις παρειές της δοκού στην 

περιοχή της ρηγµατώσεως µε εποξειδική ρητίνη (βλέπε 2.7.). 
 

 
 
 
4.4.3.  Έντονη ρηγµάτωση δοκού µε τοπική αποδιοργάνωση του 

σκυροδέµατος 
Στην περίπτωση αυτή  επισκευάζουµε κατά δύο τρόπους:  
Τρόπος Α 
- Υποστύλωση της δοκού 
- Καθαίρεση του αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος 
- Τοποθέτηση στην εξωτερική παρειά της δοκού ελαφρού  δοµικού 

πλέγµατος 
- ∆ιάστρωση εκτοξευοµένου ή εγχύτου σκυροδέµατος 
- Τοποθέτηση στην πεοιοχή της ρηγµατώσεως της δοκού εξωτερικών 

συνδετήρων (κολλάρων), ή λεπτών χαλυβδίνων ελασµάτων  όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο  4.4.2. 
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Τρόπος Β 
-  Υποστύλωση  της δοκού 
- Θραύση, της πλάκας στην περιοχή που θα καθοριστεί 
-  Εκτράχυνση της εξωτερικής επιφάνειας της δοκού που θα συνδεθεί µε το 

µανδύα 
- Τοποθέτηση κατά µήκος οπλισµού και συνδετήρων 
- Τοποθέτηση ξυλοτύπων ή δοµικού πλέγµατος 
- Κατασκευή µανδύα µε έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 
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4.4.4. Πλήρης αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος τµήµατος της 
δοκού  

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η εξής τεχνική: 
-  Υποστύλωση της δοκού 
- Καθαίρεση του αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος σε ολόκληρο 
το τµήµα της δοκού 

- Έλεγχος του οπλισµού και ενίσχυση αυτού εάν απαιτείται 
- ∆ιαµόρφωση των παρειών του παλαιού σκυροδέµατος 
- Τοποθέτηση ξυλοτύπου 
- ∆ιάστρωση εγχύτου σκυροδέµατος ή διάστρωση εγκιβωτισµένου 
σκυροδέµατος (pre-packed concrete, βλέπε 2.4.3.). 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
4.4.5.   Σε περίπτωση βλάβης της δοκού από κάµψη 

Στην περίπτωση αυτή  επισκευάζουµε  κατά δύο τρόπους:  
Τρόπος Α 
- Υποστύλωση  της  δοκού  
- Αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισµού της δοκού  σε ορισµένες 
θέσεις 

- Συγκόλληση νέου οπλισµού κάµψεως πάνω στον παλαιό µέσω 
παρεµβληµάτων (βλέπε 2.6.) 
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- Τοποθέτηση ελαφρού δοµικού πλέγµατος γύρω από τη νεύρωση της  
δοκού 
- ∆ιάστρωση εγχύτου ή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος για τη δηµιουργία 
µανδύα. 

 

 
 
 
 

Τρόπος Β 
- Εξοµάλυνση της επιφάνειας της δοκού 
-   Επάλειψη εποξειδικής ρητίνης 
- Συγκόλληση χαλύβδινων ελασµάτων στο εφελκυόµενο πέλµα 
της δοκού ή αν απαιτείται και στις παρειές  (βλέπε 2.7.). 

4.5. Επισκευή υποστυλωµάτων 
4.5.1. Απλή ρηγµάτωση 

Στην περίπτωση αυτή επισκευάζουµε µε συγκόλληση των ρωγµών µε 
χρήση εποξειδικής ρητίνης (βλέπε 2.5.) 
4.5.2. Σηµαντική τοπική βλάβη - µερική αποδιοργάνωση 

του σκυροδέµατος του υποστυλώµατος 
Στην περίπτωση αυτή επισκευάζουµε ως εξής: 
- Υποστύλωση 
- Καθαίρεση  του αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος 
- Αποκάλυψη οπλισµών 
- Συγκόλληση νέου οπλισµού και  πυκνών κλειστών συνδετήρων 
- Τοποθέτηση δοµικού  πλέγµατος ή και ενίσχυση µε ενσωµατωµένη 

µεταλλική κατασκευή από γωνιακά ελάσµατα και οριζόντια 
ελάσµατα 

- ∆ιάστρωση σκυροδέµατος εγχύτου ή εκτοξευµένου για τη  δηµιουργία 
του µανδύα, ή και έτοιµου κονιάµατος σε σακιά (βλέπε 3.2.2.). 
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4.5.3. Σηµαντική τοπική βλάβη - πλήρης αποδιοργάνωση του 
σκυροδέµατος του υποστυλώµατος 

Στην περίπτωση αυτή επισκευάζουµε ως εξής: 
- Υποστύλωση 
- Πλήρης καθαίρεση του αποδιοργανωµένου τµήµατος του υποστυλώµατος 

τουλάχιστον σε ύψος 30 cm 
-  Έλεγχο του κατά µήκος οπλισµού, ενίσχυση του αν απαιτείται 

και προσθήκη πυκνών συνδετήρων 
- Τοποθέτηση ξυλοτύπου 
- ∆ιάστρωση εγχύτου σκυροδέµατος ή διάστρωση εγκιβωτισµένου 

σκυροδέµατος (pre-packed concrete) (βλέπε 2.4.3.). ή και 
έτοιµου κονιάµατος σε σακιά (βλέπε 3.2.2.). 

 
 

 



 
 
 
 
4.5.4.  Βλάβη σε όλο το ύψος του υποστυλώµατος 

Στην περίπτωση αυτή επισκευάζουµε µε κατασκευή µανδύα, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 4.5.2. 
4.6.  Επισκευή πέδιλων 

Όταν το κατώτερο υποστύλωµα ενισχύεται µε µανδύα είναι σκό-
πιµα ο ίδιος µανδύας να περιβάλλει και το πέδιλο του. Ο µανδύας 
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το µισό ύψος του πέδιλου. 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
4.7.  Επισκευή τοιχωµάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
4.7.1.  Απλή ρηγµάτωση 

Στην περίπτωση αυτή οι ρωγµές συγκολλούνται µε χρήση εποξειδικής 
ρητίνης (βλέπε 2.5.) 

4.7.2. Αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος 
Η επισκευή πραγµατοποιείται µε κατασκευή διπλού µανδύα ως εξής: 
- Υποστύλωση 
- Καθαίρεση του αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος, όσο είναι 
δυνατή 

- Αντικατάσταση  του  αποδιοργανωµένου  σκυροδέµατος όπου 
τούτο έχει καθαιρεθεί, µε έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα  ή 
µε έτοιµο κονίαµα σε σακιά 

- Τοποθέτηση, ως ελάχιστου οπλισµού από κάθε πλευρά του 
τοιχώµατος, δοµικού πλέγµατος 100. 100. 4.5. Συνιστάται η 
συγκέντρωση του οπλισµού στα άκρα του τοιχώµατος 

- Σύνδεση των δοµικών πλεγµάτων µε εγκάρσιους συνδέσµους 
Φ18 έναν ανά δύο τετραγωνικά µέτρα 

- ∆ιάστρωση εγχύτου ή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος ή ετοίµου 
κονιάµατος σε σακιά για  τη δηµιουργία του διπλού µανδύα. 

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή καθαίρεση του 
αποδιοργανωµένου σκυροδέµατος εµποτίζεται η περιοχή αυτού µε 
εποξειδική ρητίνη ή και µε εποξειδικό κονίαµα (τσιµεντοκονίαµα µε 
περιεκτικότητα 30% σε εποξειδική ρητίνη (βλέπε 3.2.8.)). Η εργασία του 
εµποτισµού θα γίνει µετά την κατασκευή του διπλού µανδύα. 



 
 
 
 
 
   4.8.  Επισκευή κόµβων 
     Κάθε ρηγµάτωση κόµβου, έστω και µικρού ανοίγµατος ρωγµής, θα 
θεωρείται επικίνδυνη και θα αντιµετωπίζεται σαν σοβαρή βλάβη. Οι 
εργασίες στην περίπτωση αυτή θα ακολουθούν τη σειρά: 

-  Υποστύλωση   που   επεκτείνεται  τουλάχιστον  κατά έναν όροφο 
πάνω και έναν όροφο κάτω από τον κόµβο 

- Ενίσχυση του κόµβου µε εξωτερικούς συνδετήρες, χιαστί γύρω 
από τoν κόµβο και οριζόντιους στα εκατέρωθεν του κόµβου 
υποστυλώµατα     

-  Περιβολή των συνδετήρων  και της περιοχής του κόµβου µε 
δοµικό πλέγµα 

- Κατασκευή τοπικού µανδύα µε έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. 
O µανδύας του κόµβου θα ενώνεται µε τους µανδύες όλων των 

στοιχείων που συνέρχονται στον κόµβο ή θα καλύπτει µήκος του στοιχείου 
που δεν είναι βλαµµένο τουλάχιστον ενός µέτρου. 

Σε περίπτωση αποδιοργανώσεως του σκυροδέµατος στην περιοχή 
συνδέσεως δοκών - υποστυλωµάτων δεν συνιστάται η καθαίρεση αλλά ο   
εµποτισµός της περιοχής µε εποξειδική ρητίνη ή και µε εποξειδικό κονίαµα 
(τσιµεντοκονίαµα µε περιεκτικότητα 30% σε εποξειδική ρητίνη (βλέπε 
3.2.8)) µετά την κατασκευή του µανδύα. 



 
    

 
 
 
 
 
5.  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ 

ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΗ 

5.1.Γενικά 

5.1.1. Οι οικοδοµές µε φέροντα οργανισµό από τοιχοδοµή ( λιθοδοµή  ή 
πλινθοδοµή), είναι συνήθως µονόροφες, διόροφες ή και τριώροφες. 
 Υπάρχουν και ελάχιστες πολυόροφες πολύ παλαιές. 
5.1.2. Στις περιπτώσεις που οι οικοδοµές αυτές έχουν σοβαρές βλάβες, 
πρέπει πριν από την  εκπόνηση της µελέτης να γίνει η σύγκριση 
µεταξύ επισκευής και ανακατασκευής, µε τα κριτήρια της παραγράφου 
1.2.1. 
5.1.3. Αφού αποφασιστεί η επισκευή εξετάζεται κατ' αρχή  η δυνατότητα 
βελτιώσεως της διατάξεως του κτίσµατος και προσαρµογής των 
ανοιγµάτων,   κατά τρόπο  ώστε  η  οικοδοµή  να  ανταποκριθεί,  κατά   το 
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δυνατόν, στον ισχύοντα αντισεισµικό κανονισµό.  
5.1.4. Επίσης εξετάζεται και επιδιώκεται η ελάφρυνση της παλαιάς οικοδοµής από 
περιττά βάρη, όπως είναι π.χ. τα αετώµατα, βαριές κορνίζες,   στηθαία,   
υδατοδεξαµενές   κ.λ.π.,   ή  βαριές  προεξοχές, όπως µπαλκόνια µε φουρούσια 
κ.λ.π. 
5 .1.5.  Πριν από την καθαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου  υποστυλώνονται και 
αναστηρίζονται τα παραµένοντα στοιχεία και λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών επισκευής. 
 
5.2. Κατηγορίες βλαβών και γενικές κατευθύνσεις επισκευής  

5.2.1. Ελαφρές βλάβες 

Οι φέροντες τοίχοι δεν αποκλίνουν από την κατακόρυφο, ούτε παρουσιάζουν 
αποδιοργάνωση της µάζας των, αλλά µόνο ρωγµές. 
Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η αιτία που προκάλεσε τις ρωγµές. 

- Αν διαπιστωθεί ότι οι ρωγµές οφείλονται στη στέγη, ή γενικότερα ότι η στέγη 
ήταν ασύνδετη στη δοµή της, ή δεν συνεργάστηκε µε τις τοιχοδοµές (δεν 
συµπεριφέρθηκε σαν δίσκος), πρέπει να καθαιρεθεί και να ανακατασκευαστεί. 
Συγχρόνως είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί σενάζ σε όλη την κάτοψη των 
εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων  

    Στο περιµετρικό σενάζ πρέπει απαραιτήτως να αγκυρωθεί η  στέγη. 
 
 

 



 
Το σχήµα, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγµα στέγης που λειτουργεί 

σαν δίσκος.  
-  Αν αντίθετα διαπιστωθεί ότι η στέγη συµπεριφέρθηκε καλά, και 
ότι οι ρωγµές οφείλονται σε συγκεκριµένα τοπικά αίτια (π.χ. 
µεγάλο άνοιγµα, µικρός λαµπάς, ελαττωµατικό πρέκι, βαρύ 
µπαλκόνι κ.λ.π.), τότε αποφεύγεται η καθαίρεση της, ενδεχοµένως 
βελτιώνεται η κατασκευή της (αντικατάσταση ή ενίσχυση αδύνατου 
ή σάπιου µέλους, προθήκη αντιανεµίων κ.λ.π.) και επισκευάζονται 
οι συγκεκριµένες τοπικές βλάβες των τοιχοδοµών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθεί η επισκευή των ρωγµών, 
σύµφωνα µε µια από τις µεθόδους που περιγράφονται στα προηγούµενα 
κεφάλαια. 

5.2.2. Σοβαρές βλάβες 
Οι τοίχοι τοπικά ή γενικά παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις ή 

αποδιοργάνωση στη µάζα τους. 
- Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξακριβωθούν τα αίτια της 
βλάβης, για να γίνει η ανάλογη επέµβαση. 

-  Οπωσδήποτε πρέπει να ανακατασκευαστούν τα τµήµατα των 
τοίχων που αποκλίνουν ή παρουσιάζουν αποσύνθεση. 

-  Η στέγη κατά κανόνα θα καθαιρεθεί και θα   ανακατασκευαστεί 
µετά τη δόµηση των τοίχων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 

- Επίσης αν οι τοίχοι παρουσιάζουν εκτεταµένες ρωγµές στα 
πρέκια και πάνω απ' αυτά, επιβάλλεται η καθαίρεση των 
τοιχοδοµών µέχρι του ύψους του κάτω µέρους των πρεκιών και η 
ανακατασκευή τους, µε    παρεµβολή δύο σενάζ στο ύψος των 
πρεκιών και στη στάθµη  στέγης. 

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω οι υπόλοιποι τοίχοι που παρουσιάζουν 
ρωγµές επισκευάζονται ανάλογα µε την περίπτωση µε έναν από τους 
επόµενους τρόπους: 

α) Με τσιµεντενέσεις ή τσιµεντοκονίαµα  
β) Με λεπτές ζώνες ραφής 
γ) Με ελαφρό  οπλισµένο τοπικό ή και γενικό µανδύα 
δ) Σε   σοβαρές   περιπτώσεις   κατασκευάζεται   µονόπλευρος   ή 

αµφίπλευρος µανδύας 
5.2.3.  Ορισµένες τυπικές µέθοδοι που συνήθως εφαρµόζονται στις 

επισκευές των τοιχοδοµών 

5.2.3.1. Λεπτές ζώνες ραφής 
Στην περίπτωση των λεπτών ζωνών ραφής αφαιρούνται διαδοχικά πέτρες 

ή πλίνθοι, σ' ένα πλάτος περίπου 15 cm   και  σε βάθος 5 ως 6 cm. 
Έτσι διαµορφώνεται µία νεύρωση µε κατά µήκος οπλισµό 2Φ12 που 
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στηρίζεται µε εγκάρσιους συνδέσµους Φ6/50 στα πλάγια του αυλακιού. 
Η νεύρωση γεµίζει µε σκυρόδεµα κατηγορίας 8 160 ως 8 225 ή µε 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (gunite, βλέπε 2.2.) ή µε έτοιµο κονίαµα σε σακιά 
(βλέπε 3.2.2.) ή και µε κοπανιστό κονίαµα (βλέπε 2.3). Το ίδιο γίνεται και µε 
οριζόντιες ζώνες για κατακόρυφες ρωγµές. 
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Με λωρίδες d περίπου 5cm. πλάτους περίπου 25cm από ορισµένο σκυρόδεµα 
στις θέσεις του σχήµατος, και στις δύο πλευρές (µέσα κι έξω), διατηρείται η 
ελαστικότητα και ενισχύεται η ανθεκτικότητα. 

 Ακολουθεί διάνοιξη αυλακιών, τράχυνση, στερέωση οπλισµού, πλύσιµο, 
εκτόξευση λεπτοκόκκου σκυροδέµατος, εντατική διαβροχή. Σύνδεση των 
εξωτερικών µε τις εσωτερικές λωρίδες, µε λεπτές ράβδους οπλισµού που τρυπάνε 
τον τοίχο, είναι επιθυµητή, ιδιαίτερα αν δεν έχει προηγηθεί επεξεργασία του 
µέρους του τοίχου που απογυµνώθηκε µε τσιµεντενέσεις. 

Προηγείται η αποκατάσταση των πρεκιών από την κατασκευή των λωρίδων. 
 Αν οι γωνίες έχουν αποσυντεθεί, συνιστάται  η  ολόσωµη ανακατασκευή τους από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, από το θεµέλιο µέχρι τη στέγη. Αφήνονται αναµονές για τις 
λωρίδες.  Ακολουθεί η επεξεργασία του τοίχου µε τσιµεντενέσεις και η 
διάστρωση του σκυροδέµατος στις οπλισµένες λωρίδες. 
 

 
 
 
    Επισκευή οπτοπλινθοδοµής µε λεπτή ζώνη ραφής 

α) Κατασκευή ευθύγραµµου αυλακιού σχήµατος V βάθους 4 έως 6 cm στη µία ή και στις 
δύο πλευρές του τοίχου κατά µήκος του ρήγµατος  

6)Γίνονται κλειδιά σε σχήµα V κάθετα προς το προηγούµενο αυλάκι 
µήκους περίπου 40 cm 

γ) Καθαρισµός, ύγρανση, τοποθέτηση ράβδων Φ6 µέσα στο αυλάκι και 
στερέωση µε φουρκέτες. 

δ) Εκτόξευση τσιµεντοκονιάµατος 1.4 
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5.2.3.2.  Ελαφρός οπλισµένος µανδύας 
Η κατασκευή ελαφρού οπλισµένου µανδύα µπορεί να γίνει σε ολόκληρη 

την εξωτερική επιφάνεια των τοίχων ή τοπικά για τη συρραφή µεµονωµένων 
ρωγµών. 

Γίνονται οι εξής εργασίες: 
  - Καθαιρείται το επίχρισµα, ξύνονται οι αρµοί και πλένεται όλη η 

επιφάνεια του τοίχου 
-  Ανοίγονται «φωλιές» 
- Καλύπτεται όλη η επιφάνεια µε δοµικό πλέγµα που στερεώνεται 

µε φουρκέτες στις φωλιές που γεµίζουν µε τσιµεντοκονίαµα 
- Κατασκευάζεται ο µανδύας µε διαδοχικές επιχρίσεις τσιµεντοκονιάµατος 
κατά προτίµηση µε εκτόξευση. Τελικά πάχος 3 ως 5 cm. 

Ο µανδύας αυτός εφαρµόζεται και τοπικά. 
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5.2.3.3. Μονόπλευρος µανδύας τοιχοδοµής 
Γίνεται όταν για διάφορους λόγους δεν µπορεί να γίνει η ενίσχυση µε διπλό 

µανδύα. 
Ελάχιστο πάχος του 10 cm. Χρειάζεται ξυλότυπο.   
Ελάχιστος οπλισµός εσχάρα Φ8/25. 

 Αν δεν υπάρχει προεξοχή στο θεµέλιο για την έδρασή του κατασκευάζεται 
πέδιλο στη βάση του µανδύα ελαχίστου πλάτους 0,40 m, ύψους 0,30 m, µε 
οπλισµό Φ10/15. Σαν ξυλότυπος µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλάκες από 
χορτόξυλο, τύπου Heraklit ή παρεµφερή υλικά, που ενσωµατώνονται στο έργο και 
αυξάνουν σηµαντικά τη θερµική µόνωση. 
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5.2.3.4.   Αµφίπλευροι µανδύες τοιχοδοµών 
Η µέθοδος αυτή είναι συνήθους εφαρµογής, απλή, ασφαλής και γρήγορη. 

∆εν χρειάζεται ξυλότυπος και δηµιουργεί συµµετρική διατοµή. Το ελάχιστο 
πάχος του µανδύα από κάθε πλευρά πρέπει να είναι 5 cm και ο ελάχιστος οπλισµός 
εσχάρα Φ8 ανά 25 cm, ή αντίστοιχο δοµικό πλέγµα. 

O µανδύας δηµιουργείται µε διαδοχικές στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος 400 
kg/m3, που εφαρµόζεται κατά προτίµηση µε εκτόξευση. 

Οι δύο αµφίπλευροι µανδύες πρέπει να συνδέονται µε τα πλέγµατα µε 
εγκάρσιες ράβδους οπλισµού 4Φ8 και συνδετήρες Φ6/10 cm, που περνάνε από 
τρύπες 20 Χ 20 cm περίπου, που ανοίγονται στην τοιχοδοµή. Οι τρύπες και οι 
δέσµες πρέπει να αντιστοιχούν τουλάχιστον µία ανά 4 m2 επιφάνειας. 

 

 
 
                      

 
 



 
 
 
 
5.2.3.5. Κατάρρευση γωνιών 

Στην περίπτωση καταρρεύσεως γωνιών τοίχου: 
 (α)  Αν  κατέρρευσε η επάνω γωνία: 
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- Αφαιρούµε  τοπικά  ή  υποστυλώνουµε  τη  στέγη  στην  περιοχή  
- Συµπληρώνουµε  την καθαίρεση  µέχρι τη γειτονική  καλή  περιοχή 
- Μετά  από  πλύσιµο  και  επεξεργασία  των  επιφανειών  ανακατα-

σκευάζουµε  τη  γωνία  µε  συρραφή  
Χρησιµοποιούµε  κατά  προτίµηση  γωνιόλιθους  µεγάλους ,  

ικανής  αντοχής .  
       Στη στέγη  κατασκευάζουµε σενάζ περί τα  20 cm µε  ελάχιστο  
οπλισµό  6 Φ12 συνδετήρες  Φ6/20. 

(β)  Αν  κατέρρευσε  η  κάτω  γωνία :  
Γίνονται οι ίδιες  εργασίες άλλα µε  καθαίρεση  της τοιχοδοµής  

µέχρι τη  στέγη  και  ανακατασκευή .  Στην  περίπτωση  αυτή  αντί  για  
συρραφή  είναι  καλύτερα  να  χυθεί  υποστύλωµα  από  οπλισµένο  
σκυρόδεµα ,  που  πρέπει  να  συνδεθεί  και  µε  το  σενάζ". 
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(γ) Συχνά καταρρέουν και οι δύο γωνίες σε σηµαντικό τµήµα του ύψους και 
των δύο εγκάρσιων περιµετρικών τοίχων της οικοδοµής. Τότε προτιµούµε την 
πλήρη καθαίρεση των τοίχων αυτών και την ανακατασκευή τους µε το ίδιο 
υλικό και µε προσθήκη σενάζ. 

Σ' αυτή την περίπτωση και σε τέσσερις γωνίες κατασκευάζονται στο ίδιο 
πάχος µε τους τοίχους και ολόσωµες από οπλισµένο σκυρόδεµα. Μέσα στις 
γωνίες ενσωµατώνονται οι οπλισµοί που συνδέονται και µε το σενάζ. 

Ελάχιστος οπλισµός 4Φ14 συνδετήρες Φ6/20. 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
5.2.3.5. «Άνοιγµα» µεταξύ κατά µήκος και εγκάρσιου τοίχου 
 
            Στην περίπτωση αυτή χάνουµε συρραφή των δύο τοίχων στη γωνία κάθε 
30 cm περίπου καθ' ύψος (αφαιρούµε ανά ένα λίθο από κάθε τοίχο και 
τοποθετούµε στη θέση τους έναν τρίτο, κοινό, κολυµπητά, µε πλούσια 
τσιµεντοκονίαµα) ή αφαιρούµε τη γωνία σ' όλο το ύψος και εγκιβωτίζουµε 
υποστύλωµα από οπλισµένο σκυρόδεµα κατά τα προηγούµενα. 
            Και στις δύο περιπτώσεις στη στέγη κατασκευάζεται σενάζ    c= 20 cm µε 
6Φ12 και Φ6/20 cm. 
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5.2.3.7. Αποκατάσταση πρεκιών 

Αν τα πρέκια  έχουν βλάβες προηγείται η εργασία αποκαταστάσεως 
αυτών από την κύρια εργασία ενισχύσεως της τοιχοποιίας (π.χ. του µανδύα). 

Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται κατά το αντίστοιχο µέρος η κατασκευή 
επικαλύψεως της οικοδοµής (στέγης ή πλακός) αφαιρείται το επάνω από το πρέκι 
µέρος του τοίχου και κατασκευάζεται το νέο πρέκι από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 Αφήνουµε ενδεχοµένως αναµονές για τη σύνδεσή του µε τυχόν άλλα 
ενισχυτικά στοιχεία της τοιχοδοµής όπως π.χ. µανδύες κ.λ.π. 

 
 
 

          
 
 
 6. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ  
    (∆ιαχωριστικά µη φέροντα τοιχώµατα) 
6.1.  Ρήγµατα στην ένωση του φέροντος οργανισµού µε τα 

διαχωριστικά τοιχώµατα 
Η περίπτωση αυτή είναι συνηθισµένη και οφείλεται κατά κανόνα σε 

ατέλεια της κατασκευής. 
Όταν υπάρχουν τέτοια ρήγµατα  πρέπει κατ'  αρχήν να ελεγχθεί ο 

ρόλος του διαχωριστικού τοιχώµατος στη συµπεριφορά του φέροντος 
οργανισµού κατά το σεισµό.  

∆ηλαδή, αν εκτός από το ρήγµα στην ένωση, ο διαχωριστικός τοίχος 
έχει δυσµενή επίδραση και στον φέροντα οργανισµό, τότε πιθανότατα το 
ρήγµα στην ένωση πρέπει να γεµίσει µε ελαστικά υλικά (µαστίχες, 
πλαστικά, καουτσούκ  κ.λ.π.). 



59 

Αντίθετα, αν ο διαχωριστικός τοίχος δεν είχε δυσµενή 
επίδραση, αλλά βοήθησε στην καλή συµπεριφορά του κτιρίου κατά  
το σεισµό, άσχετα από τη ρηγµάτωση στην ένωση, τότε το ρήγµα 
στην ένωση πρέπει να γεµίσει µε τσιµεντοκονίαµα, και να 
σφηνωθεί στον φέροντα οργανισµό ,  για  να  συµβάλει  στην  
ακαµψία  του .  

6.2. Τρόποι επισκευής των ρωγµών στα στοιχεία πληρώσεως 

6.2.1.  Περίπτωση ρωγµών µικρού πλάτους (µέχρι 1 cm) 
α. Καθαιρείται το επίχρισµα γύρω από το ρήγµα  
β. ∆ιευρύνονται  τα χείλη της ρωγµής σε σχήµα V 
γ. Πλένεται η ρωγµή µε νερό υπό πίεση 
δ. Γίνεται τσιµεντένεση (βλέπε 2.4.1.) ή η ρωγµή γεµίζει µε 

τσιµεντοκονίαµα (βλέπε 2.4.2.) ή κοπανιστό κονίαµα (βλέπε 2.3.), ή 
έτοιµο κονίαµα σε σακιά (βλέπε 3.2.2.) ή κονίαµα µε πλαστικό 
γαλάκτωµα (βλέπε 3.2.5). 

ε. Ακολουθεί το τελικό επίχρισµα (βλέπε και σχέδιο παραγράφου 
2.4.2.1.). 

6.2.2. Περίπτωση ρωγµών µεγαλυτέρου πλάτους και εκτάσεως  
Στην περίπτωση αυτή δεν ικανοποιεί το γέµισµα των ρωγµών. Συνήθως 
συµφέρει η ανακατασκευή του διαχωριστικού τοίχου. 
Αν αποφασιστεί η επισκευή του, αυτή γίνεται µε τον επόµενο τρόπο 
 α. Αφαιρείται καθολικά το επίχρισµα 
 β.  Ο τοίχος πλένεται µε πίεση  

 



       

 
      
 
γ. Τα ρήγµατα γεµίζονται µε έναν από τους τρόπους της παραγράφου 6.2.1.δ 
δ. Τοποθετείται κοτετσόσυρµα τεντωµένο και εν επαφή µε τον τοίχο. Το 

κοτετσόσυρµα καρφώνεται στον φέροντα οργανισµό µε ατσαλόκαρφα και 
συνδέεται µε φουρκέτες που µπήγονται στους αρµούς τoυ τοίχου. 

ε. Ακολουθεί η επικάλυψη του συνόλου µε εκτοξευόµενο  ή πεταχτό 
τσιµεντοκονίαµα ελαχίστου πάχους 2 cm (βλέπε και σχέδιο παραγράφου 
2.4.2.2.). 



 
 



 

 
 



 

 
 


