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Περίληψη 
Εξετάζεται η σεισμική συμπεριφορά ενός διατηρητέου κτιρίου του Αιγίου 
από φέρουσα τοιχοποιΐα, το οποίο υπέστη σοβαρές βλάβες κατά το 
σεισμό του 1995. Η σεισμική διέγερση στην οποία υποβάλλεται το κτίριο 
χαρακτηρίζεται ως σεισμός του εγγύς-πεδίου. Πραγματοποιείται 
προσομοίωση της κατασκευής με τη μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων, εύρεση των δυναμικών χαρακτηριστικών της κατασκευής και 
επιβεβαιώνεται η ανεπάρκεια σε αντοχή συγκεκριμένων στοιχείων του 
φέροντος οργανισμού τα οποία αστόχησαν. Εν συνεχεία εξετάζεται η 
απαίτηση σε πλαστιμότητα, για τη σεισμική διέγερση του εγγύς-πεδίου, 
σε σύγκριση με την πλαστιμότητα που απαιτεί τεχνητό 
επιταχυνσιογράφημα συμβατό με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
2000. Τέλος προτείνονται κατάλληλες επεμβάσεις και εξετάζεται η 
αποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα με τη γνώση των συγγραφέων, η 
εργασία παρουσιάζει για πρώτη φορά τη διερεύνηση φέρουσας 
τοιχοποιΐας για σεισμό εγγύς-πεδίου που χαρακτηρίζεται από παλμό. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Η πόλη του Αιγίου έχει υποστεί πολλές φόρες στο πέρασμα 
της ιστορίας τις καταστρεπτικές συνέπειες ισχυρών σεισμικών  
δονήσεων. Η πρώτη σεισμική δόνηση που καταγράφεται στην 
περιοχή σε ιστορικά κείμενα είναι ο σεισμός του 373 π.Χ., που 
είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή της αρχαίας 
πόλης Ελίκης πλησίον του Αιγίου. Ακολούθησαν ισχυροί 
σεισμοί, με την πλέον πρόσφατη ισχυρή σεισμική δόνηση που 
προκάλεσε ανθρώπινα θύματα στις 15 Ιουνίου 1995. Ήταν 
μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Richter και είχε επίκεντρο 
στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αιγίου και Ερατεινής. 
Προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικίας και της 
καινούργιας πτέρυγας ξενοδοχείου στην Τέμενη Αιγίου, με 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 26 άτομα. Ο σεισμός 
προκάλεσε καταρρεύσεις και εκτεταμένες βλάβες σε μεγάλο 
μέρος τόσο των σύγχρονων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όσο και 
των παλαιοτέρων κατασκευών από τοιχοποιία [1]. Το 1997 

συνέβη ασθενέστερος σεισμός ο οποίος επιδείνωσε τις ήδη 
υπάρχουσες βλάβες. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη της σεισμικής 
συμπεριφοράς του αρχοντικού Παναγιωτόπουλου, μιας 
τριώροφης κατασκευής με ένα επιπλέον υπόγειο έκτασης ίσης 
με αυτή των άλλων ορόφων, που βρίσκεται σε απόσταση της 
τάξεως των 10km από το επίκεντρο του σεισμού του 1995. Η 
κάτοψη του είναι ορθογωνική με διαστάσεις 18,68m και 
14,65m. Το ύψος των ορόφων είναι 4,5m και το συνολικό ύψος 
του κτιρίου με τη στέγη φτάνει τα 16,5m από το έδαφος. Η 
εξωτερική τοιχοποιία παρουσιάζει αρκετά ανοίγματα που στη 
βόρεια, νότια και ανατολική όψη φθάνουν σε ποσοστό 18% της 
κάθε όψης, ενώ στη δυτική σε ποσοστό 10% της όψης. 

Οι εξωτερικοί φέροντες τοίχοι αποτελούνται από τρίστρωτη 
κροκαλολιθοδομή από ασβεστόλιθο με συνδετικό υλικό από 
ασβεστοκονίαμα με πάχος 95cm στο ισόγειο που μειώνεται στα 
86cm στο Β΄ όροφο (σχήμα 1). Στο ισόγειο, οι τοίχοι είναι 
εξωτερικά επενδεδυμένοι με ημιλαξευτούς λίθους, και στις 
γωνίες καθ’ ύψος όλου του κτιρίου παρατηρείται καλή δόμηση 
με μεγάλου μεγέθους ημιλαξευτούς λίθους. Η τοιχοποιία του 
ισογείου είναι επιμελημένη με ισότροπη δόμηση. Εμφανής 
είναι η προσπάθεια να μη δημιουργούνται κατακόρυφοι αρμοί.  

Στη νότια και βόρεια εξωτερική όψη του κτιρίου 
δημιουργούνται πεσσοί μικρής διατομής μήκους 0,8m – 1,0m  
λόγω της συνεχούς πυκνής παράθεσης τριών ανοιγμάτων σ’ 
αυτές τις θέσεις. 

Στο κτίριο υπάρχουν αρκετές ντουλάπες ενσωματωμένες 
στους τοίχους οι οποίες φθάνουν στο ύψος των εσωτερικών 
ανοιγμάτων. Η ύπαρξη τέτοιων περιοχών με ντουλάπες και 
τζάκια μειώνει τη δυσκαμψία αυτών των τοίχων και την 
ικανότητά τους να αναλάβουν τα σεισμικά φορτία. 

Οι εσωτερικοί φέροντες τοίχοι από τρίστρωτη 
κροκαλολιθοδομή έχουν πάχος 80cm στο ισόγειο, 75cm στον 
πρώτο και 68cm στο δεύτερο όροφο, είναι παράλληλοι στις 
μικρές πλευρές του κτιρίου και συνεχίζουν καθ’ όλο το ύψος. 
Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι οπτοπλινθοδομές, 
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υπάρχουν μόνο στον πρώτο και δεύτερο όροφο και έχουν πάχος 
18cm.  

Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων γίνεται με μαρμάρινο 
κλιμακοστάσιο στη νότια πλευρά του κτιρίου, το οποίο 
στηρίζεται στις φέρουσες τοιχοποιίες και σε έναν φορέα που 
αποτελείται από τοξωτές κατασκευές, οριζόντιες δοκούς και 
πεσσούς από λιθοδομή. 

Το ισόγειο φέρει δυο σειρές ελκυστήρων περιμετρικά στο 
ύψος των υπερθύρων και λίγο πιο πάνω από το σημείο γένεσης 
των καμάρων, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 1. Οι 
ελκυστήρες αυτοί είναι είτε χαλύβδινοι, είτε από ξύλινες 
ράβδους ορθογωνικής διατομής που φέρουν στα άκρα τους 
μεταλλικές καρφωτές λάμες για την αγκύρωσή τους στην 
εξωτερική όψη των εγκάρσιων τοίχων [2]. 

Θέση στην οποία ενδεχομένως να υπάρχουν ελκυστήρες 
αποτελεί και η στάθμη έδρασης των πατωμάτων του Β' ορόφου. 
Στη στάθμη έδρασης της στέγης στην τοιχοποιία βρίσκεται 
στρωτήρας περιμετρικά στην εσωτερική παρειά της εξωτερικής 
τοιχοποιίας του κτιρίου. Αποτελείται από ξύλινες δοκούς 
διατομής 10/15 διαφόρων μηκών, που συνδέονται μεταξύ τους 
με καρφιά. Ο στρωτήρας δένεται στην τοιχοποιία με μεταλλικά 
ελάσματα τοποθετημένα ανά 1,5 – 2,0m περίπου. Η ύπαρξη του 
στρωτήρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μη κατάρρευση της 
στέγης, σε περίπτωση κατάρρευσης των τοίχων που τη 
στηρίζουν. 

 

Τα πατώματα του Α’ και του Β’ ορόφου είναι ξύλινα. 
Αποτελούνται από παράλληλες ξύλινες δοκούς που 
‘φωλιάζουν’ στην τοιχοποιία ενώ τα δάπεδα και οι οροφές 
διαμορφώνονται από σανίδωμα και ξύλινους πήχεις 
αντίστοιχα, που καρφώνονται στις δοκούς. 

Η διάταξη των πατωμάτων στον Α’ και Β’ όροφο 
πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε ο προσανατολισμός 
των ξύλινων δοκών να είναι διαφορετικός στα αντίστοιχα 
δωμάτια – χώρους των δυο ορόφων. Με αυτή την εναλλαγή 
στον προσανατολισμό των ξύλινων δοκών στον Α’ και Β’ 
όροφο επιτυγχάνεται η κατανομή των φορτίων των πατωμάτων 
σε όλους τους τοίχους της κατασκευής (σχήμα 2). 

 

 
Τα πατώματα του ισογείου είναι εν μέρει ξύλινα και εν 

μέρει κτιστά μονής καμπυλότητας (καμάρες). Οι καμάρες 
βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του κτιρίου, εκεί που τα 
ανοίγματα μεταξύ των τοίχων του υπόγειου είναι σχετικά 
μικρά, και η επιπέδωση των δαπέδων έχει γίνει με τοποθέτηση 
υλικών πλήρωσης. Εξασφαλίζουν μεγάλη δυσκαμψία στο 
επίπεδό τους καθώς και ισχυρή διαφραγματική λειτουργία, 
είναι όμως σχετικά ασαφής η στάθμη του διαφραγματικού 
επιπέδου. 

Η στέγαση του κτιρίου υλοποιείται με μια τετράριχτη  
ξύλινη στέγη με σανίδωμα και επικάλυψη από βυζαντινά 
κεραμίδια [2,3]. 

 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Το κτίριο έχει υποστεί σημαντικότατες βλάβες από τους 
σεισμούς του 1995 και 1997 (φωτ. 2 και 3). Ωστόσο, σημαντικό 
ρόλο στις βλάβες που παρατηρούνται σήμερα στο κτίριο έχουν 
επίσης παίξει αφενός μεν η, προ του σεισμού, ανεπαρκής 
συντήρηση στο σύνολό του (το κτίριο εγκαταλείφθηκε το 1982 
και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως χώρος γραφείων), 
αφετέρου δε η μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
προστασία του μετά τον σεισμό του 1995. 

Στη νότια όψη του κτιρίου, στον Β’ όροφο, το νοτιοδυτικό 
τμήμα της τοιχοποιίας έχει καταρρεύσει από το σεισμό του 
1995 (φωτογραφία 3), παρασύροντας και μεγάλο τμήμα της 
στέγης (φωτογραφία 2). Κατάρρευση έχει επίσης συμβεί σε 
τοίχους του κλιμακοστασίου (στο Β’ όροφο), λόγω έλλειψης 
σύνδεσης καθ’ ύψος και συνύπαρξης πολλών ανοιγμάτων.   

Επίσης, παρατηρούνται αποκολλήσεις και τοπικές 
καταρρεύσεις στα σημεία συνάντησης των εγκάρσιων τοίχων, 
λόγω πιθανής κακής σύνδεσης μεταξύ τους και εμφανίστηκαν 
έντονες κατακόρυφες ρωγμές στη στέψη των ορόφων περί τα 
μέσα των τοίχων, κυρίως λόγω ανεπαρκούς σύνδεσης των 

 Σχήμα 1 :Αντιπροσωπευτική  τομής εξωτερικής τοιχοποιίας. 
Figure 1: Representative section of external masonry wall. 

  
 

  

Φωτογραφία 1:  Πείροι αγκύρωσης περίδεσης ισογείου. 
Photograph 1: Horizontal ties at corners 

 

Σχήμα 2: Διάταξη των ξύλινων πατωμάτων. 
Figure 2: Arrangement of wooden floors. 
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πατωμάτων με την τοιχοποιία. Σε πολλές περιοχές 
παρατηρήθηκε αποδιοργάνωση της τρίστρωτης λιθοδομής, με 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στο Β’ όροφο και μικρότερη 
στο ισόγειο που χαρακτηρίζεται από επιμελημένη δόμηση. 
Τέλος, υπήρξε φθορά των ξύλινων στοιχείων της κατασκευής – 
ειδικά στο χώρο της στέγης (όπου παρουσιάστηκε και 
οξείδωση των μεταλλικών συνδέσμων) λόγω εκτεταμένης 
έκθεσής τους σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες [2]. 

Στο σχήμα 3 φαίνονται χαρακτηριστικές βλάβες που έχουν 
αποτυπωθεί και ερμηνεύεται ποιοτικά η δημιουργία τους [2]: 

Α) Παραβολικής μορφής ρωγμές πάνω από το άνοιγμα 
θυρών και παραθύρων λόγω ανεπαρκούς καμπτικής αντοχής.  

Β) Διατμητικές χιαστί ρωγμές που δηλώνουν την 
εναλλασσόμενης φοράς σεισμική διέγερση. Η κλίση και η 
μορφή των ρωγμών αυτών εξαρτάται από τα κατακόρυφα 
θλιπτικά φορτία που φέρουν οι τοίχοι, τη θέση και το μέγεθος 
των ανοιγμάτων και το λόγο h/l όπου h και l είναι το πλάτος και 
το ύψος του πεσσού, αντίστοιχα [4,5]. Οι διαμπερείς χιαστί 
διαγώνιες ρωγμές εμφανίζονται κυρίως στις οπτοπλινθοδομές 

του Β’ ορόφου, αφού αυτές αποτελούν τις μόνες ενδιάμεσες 
στηρίξεις των περιμετρικών τοίχων από λιθοδομή και έχουν 
μειωμένη διατμητική αντοχή αφού δε φέρουν κατακόρυφα 
φορτία.  

Γ) Σχεδόν οριζόντιες ρωγμές στα άκρα των ανοιγμάτων από 
τη δράση της παράλληλης στον τοίχο αυτό σεισμικής δύναμης.  

Δ) Η ρωγμή βρίσκεται περίπου στη στάθμη γένεσης της 
καμάρας του ισογείου. Αυτή η ρωγμή οφείλεται στις οριζόντιες 
ωθήσεις που δέχεται η τοιχοποιία σε εκείνο το σημείο από την 
καμάρα, σε συνδυασμό με έντονες διατμητικές τάσεις στην 
περιοχή αυτή. 

Ε) Κατακόρυφες ρωγμές στους πεσσούς μεταξύ των 
ανοιγμάτων οφειλόμενες σε αποκόλληση από εγκάρσιο 
εσωτερικό τοίχο και κρούση αυτού με τον πεσσό.  

ΣΤ) Διαγώνια ρωγμή, σε τοιχοποιία μειωμένου πάχους 
λόγω κατασκευής καμινάδας τζακιού. 

Ζ) Ρωγμές κάμψεως υπερθύρων οφειλόμενες ενδεχομένως 
στην απουσία στρωτήρα. 

Η)  Κατακόρυφες ρωγμές στην κορυφή των κοινών ακμών 
διασταυρούμενων τοίχων. Παρατηρείται τάση αποκόλλησης. 
 
3. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 
Για τη διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς της 

κατασκευής και την τεκμηρίωση των σημαντικότερων βλαβών 
στα τμήματα της κατασκευής που παρουσιάζονται στο σχ. 3, 
υπολογίστηκε η απόκριση της κατασκευής για το σεισμό του 
Αιγίου της 15ης  Ιουνίου 1995. Πρόκειται για σεισμική 
διέγερση «εγγύς-πεδίου» η οποία χαρακτηρίζεται από παλμό 
μέγιστης επιτάχυνσης 0.48g, περιόδου 0,65 sec και ταχύτητας 
43 cm/sec (σχήμα 4) κατά τη διαμήκη διεύθυνση, και μέγιστης 
επιτάχυνσης 0,52g, περιόδου 0,55 sec και ταχύτητας 42 cm/sec 
κατά την εγκάρσια διεύθυνση (σχήμα 5) [6]. 

Η σεισμική φόρτιση θεωρείται ότι δρα ανεξάρτητα στις δύο 
διευθύνσεις, Χ και Υ, και ότι συνδυάζεται με τα μόνιμα φορτία 
και το μέρος των κινητών που υπαγορεύει ο κανονισμός [7]. 

Πρέπει να τονιστεί ότι λόγω του προσανατολισμού του 
κτιρίου ως προς τη διεύθυνση της ακτογραμμής, που αποτελεί 
και τη διεύθυνση του ρήγματος του σεισμού του Αιγίου της 
15ης Ιουνίου 1995, επιλέχθηκε η εισαγωγή του διαμήκους 
φάσματος στο πρόγραμμα ως φόρτιση κατά την X διεύθυνση 
του κτιρίου, ενώ το εγκάρσιο φάσμα εισήχθη ως φόρτιση κατά 
την Y διεύθυνση. Η επιλογή έγινε με δεδομένο ότι η Χ 
διεύθυνση του κτιρίου είναι παράλληλη προς την ακτογραμμή. 

Το κτίριο προσομοιώθηκε με πεπερασμένα στοιχεία [8] και 
οι υπολογισμοί έγιναν με θεώρηση ελαστικής συμπεριφοράς. 
Για την προσομοίωση της τοιχοποιΐας χρησιμοποιήθηκαν 
τρίκομβα και τετράκομβα στοιχεία κελύφους, με κοινούς 
κόμβους στις συνδέσεις της μικρού πάχους (18cm) εσωτερικής 
τοιχοποιίας με τη μεγάλου πάχους (75-80cm) φέρουσα 
τοιχοποιία [5,9]. Τα πατώματα προσομοιώθηκαν με γραμμικά 
στοιχεία με αξονική ατένεια μόνο στη διεύθυνση των 
ξυλοδοκών. 

Κατά την επίλυση του προσομοιώματος πραγματοποιήθηκε 
δυναμική φασματική ανάλυση στην οποία λήφθηκε υπόψη 
επαρκής αριθμός ιδιομορφών, σύμφωνα με τον κανονισμό [7]. 
Η 8η ιδιομορφή του κτιρίου είναι η πρώτη σημαντική 
ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση Χ με ιδιοπερίοδο Τx=0,17 sec, με 
συντελεστή συμμετοχής (39,65) και ιδιομορφική μάζα 
(62,82%). Η 9η ιδιομορφή με Τy=0,16 sec είναι η πρώτη 
σημαντική ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση Υ με εξίσου μεγάλο 
συντελεστή συμμετοχής (31,02) με την 8η ιδιομορφή και 
μεγάλο ποσοστό ιδιομορφικής μάζας (38,46%). Στα σχήματα 6 

Φωτογραφία 2: Άποψη της νότιας όψης του κτιρίου. Διακρίνεται η 
περιοχή κατάρρευσης. 

Photograph 2: South view of the building. 
 

Φωτογραφία 3: Ο πεσσός  συγκρατήθηκε από τη δοκό. 
Photograph 3: Internal view of collapsed region. 
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Σχήμα 5: Εγκάρσια  συνιστώσα του σεισμού του Αιγίου. 
Figure 5: Transverse component of Aegion earthquake. 

 

και 7 παρατηρείται η έντονη εκτός επιπέδου καμπτική 

παραμόρφωση των οπτοπλινθοδομών σε σχέση με τα 
δύσκαμπτα μέλη της τοιχοποιίας από λιθοδομή. 

Οι μετακινήσεις εντός του επιπέδου των τοίχων είναι 
ασήμαντες για τις ιδιομορφές Tx και Ty. Στη δεύτερη 
σημαντική ιδιομορφή κατά τη διεύθυνση Υ (Ιδιομορφή 10) 
εμφανίζονται αντίρροπες μεταθέσεις των απέναντι εξωτερικών 
τοίχων μέσα στο επίπεδό τους με αποτέλεσμα οι απέναντι 
γωνίες του προσομοιώματος να συγκλίνουν με εναλλαγή. Οι 
ιδιομορφές που εμφανίζουν έντονη στροφική παραμόρφωση 
του προσομοιώματος περί τον κατακόρυφο άξονα, 
χαρακτηρίζονται από μικρό συντελεστή συμμετοχής και 
ιδιομορφική μάζα [2].    

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τη διερεύνηση των 
ιδιομορφών και ιδιοπεριόδων είναι ότι κυρίως η μεταφορική 
απόκριση διεγέρθηκε από τις συχνότητες στις οποίες το φάσμα 
του σεισμού του Αιγίου έδωσε υψηλές τιμές επιτάχυνσης. 

 

4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 
Για την αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών των 

τοιχοποιϊών, όπως η θλιπτική αντοχή τους, πραγματοποιήθηκε 
σειρά εργαστηριακών ελέγχων. Διαπιστώθηκε ότι η φέρουσα 
τοιχοποιΐα συντίθεται από ασβεστολιθικά λιθοσώματα 
θλιπτικής αντοχής fbc=54.00 MPa  και ασβεστοκονίαμα 
θλιπτικής αντοχής fmc=1.37 MPa ενώ η οπτοπλινθοδομή 
αποτελείται από οπτόπλινθους θλιπτικής αντοχής fbc=5.26 MPa  
και ασβεστοκονίαμα θλιπτικής αντοχής fmc=1.37 MPa. Η 
θλιπτική αντοχή της λιθοδομής είναι fwc=3.50 MPa, η 
εφελκυστική αντοχή της είναι fwt=0.150 MPa και fwt=0.075 
MPa παράλληλα και κάθετα στους αρμούς αντίστοιχα, και η 
διατμητική αντοχή είναι fwv=0.103 MPa. Έχει μέτρο 
ελαστικότητας Ew=4 GPa, και λόγο Poisson ν=0.25. 

Σχήμα 3: Κατανομή βλαβών όπως προέκυψαν από επιτόπια επιθεώρηση. 
Figure 3: Damage distribution from visual inspection. 

 
 
 

Σχήμα 4: Διαμήκης συνιστώσα του σεισμού του Αιγίου. 
Figure 4: Longitudinal component of Aegion earthquake. 
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Αντίστοιχα, η οπτοπλινθοδομή έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: θλιπτική αντοχή fwc=2.20 MPa, εφελκυστική 
αντοχή fwt=0.075 MPa και μέτρο ελαστικότητας Ew=2.2 GPa. 
Η ξυλεία προέρχεται από κωνοφόρα με μέτρο ελαστικότητας 
Et=12 Gpa, και λόγο Poisson ν=0.30. Τα μεταλλικά ελάσματα 
των δοκών είναι από δομικό χάλυβα Fe 360, μέτρου 
ελαστικότητας E=210 Gpa και λόγου Poisson ν=0.30.  

Δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε ελαστικό προσομοίωμα, 
δεν είναι δυνατή η εισαγωγή κριτηρίων αστοχίας, η 
αναμόρφωση του προσομοιώματος και η ανακατανομή της 
έντασης. Συνεπώς η ανάλυση περιορίζεται στο να: 

 

i) εντοπίσει τις περιοχές της κατασκευής στις οποίες έγινε 
υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής κατά το σεισμό, ii) να 
επισημάνει τα μέλη της κατασκευής στα οποία επήλθε αρχικά η 
αστοχία, όπως επίσης και τις περιοχές οι οποίες ήταν ευάλωτες 
για τη δεδομένη σεισμική φόρτιση, η οποία παρουσιάζει παλμό 
εντός 2.5 sec και 3.2 sec, κατά τη διαμήκη και την εγκάρσια 
διεύθυνση αντίστοιχα, από την έναρξη της ισχυρής δόνησης 
(σχήματα 3, 4, 7) [2]: 
Α: ΝΑ Γωνία 

Β: Εγκάρσια Δοκός 
Γ: Στέψη Νότιου τοίχου χώρου κλιμακοστασίου 
Δ: Λωρίδα λιθοδομής πάνω από εντοιχισμένη ντουλάπα 
(τοιχοποιΐα με μειωμένη διατομή) 
Ε: Περιοχή καμινάδας τζακιού (μειωμένη διατομή εγκάρσιων 
τοίχων) 

Εκτός από τις περιοχές της κατασκευής που έχουν μειωμένη 
διατομή, στην περιοχή της στέψης του Β’ Ορόφου στο χώρο 
του κλιμακοστασίου, όπως φαίνεται στο σχήμα 8, 
αναπτύσσονται οι μεγαλύτερες ορθές εφελκυστικές τάσεις. 
Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή αυτή είναι από τις πρώτες που 
αστοχούν στο σεισμό. Η αστοχία εκτός επιπέδου ευνοείται και 
λόγω της έλλειψης καλής συνεργασίας με τον έναν από τους 
δύο εγκάρσιους εσωτερικούς τοίχους. Επίσης, μετά την 
κατάρρευση του πάνω τμήματος του τοίχου του 
κλιμακοστασίου, αναμένεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο 
οι ήδη μεγάλες εφελκυστικές τάσεις της παρακείμενης 
λιθοδομής, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της σε δεύτερη 
φάση. 

Από τις τέσσερις γωνίες του κτιρίου, τη μεγαλύτερη τάση 
παρουσίασαν η ΝΑ και η ΝΔ γωνία. Η ΝΔ γωνία του κτιρίου 
κατέρρευσε λόγω έλλειψης καλής σύνδεσης μεταξύ των δύο 
εγκάρσιων εξωτερικών τοίχων σε εκείνο το σημείο. Στην 
περιοχή της ΝΑ γωνίας υπήρξε αποκόλληση μεταξύ των δύο 
εγκάρσιων εξωτερικών τοίχων και απόκλιση του ανατολικού 
τοίχου από την κατακόρυφο. 

Ο σεισμός του Αιγίου δεν αποτέλεσε κρίσιμη φόρτιση για 
τη  στέγη του κτιρίου. Οι αξονικές εντάσεις των γραμμικών 
στοιχείων του προσομοιώματος δεν υπερβαίνουν ούτε το 1∕5 
της τιμής της αντοχής τους σε θλίψη ή σε εφελκυσμό, στη 
δυσμενέστερη περίπτωση. 

Επειδή η κατασκευή υπέστη σεισμική φόρτιση εγγύς-πεδίου 
κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η συμπεριφορά της σε σχέση 
με σεισμική φόρτιση όπως καθορίζεται από τον ΕΑΚ 2000. Για 
το σκοπό αυτό, και με δεδομένη την κατά κύριο λόγο 
μεταφορική απόκριση της κατασκευής κατά τους άξονες Χ και 
Y, η διερεύνηση βασίστηκε σε θεώρηση ελαστοπλαστικής 
συμπεριφοράς μονοβάθμιου ταλαντωτή, όπως αναπτύσσεται 
ακολούθως. 

Για μονοβάθμιο ελαστοπλαστικό σύστημα μάζας m και 
ακαμψίας k, η εξίσωση κίνησης δίδεται από τη σχέση [10] 

 

go

g

u
u





η
ωρωµξωµ

2
22 −=++                   (1) 

 
 

όπου μ=u/uy, ρ=R/Ry και η=Ry/(mügo). Το μ είναι η 
πλαστιμότητα μετακινήσεων και η η κανονικοποιημένη αντοχή 
διαρροής. Τα uy και Ry εκφράζουν την παραμόρφωση και την 
αντοχή διαρροής, αντίστοιχα. Το ügo είναι η μέγιστη εδαφική 
επιτάχυνση και ω η κυκλική ιδιοσυχνότητα του μονοβάθμιου 
ταλαντωτή που εκφράζεται από τη σχέση ω2=k/m.  

Στο σχήμα 10, παρουσιάζεται το διάγραμμα της 
απαιτούμενης πλαστιμότητας συναρτήσει της ιδιοπεριόδου, για 
η=1.00 και η=0.80, για τη διαμήκη συνιστώσα της σεισμικής 
διέγερσης του Αιγίου και για ένα τεχνητό επιταχυνσιογράφημα 
που προκύπτει από το φάσμα του ΕΑΚ 2000 [7] για έδαφος 
κατηγορίας Γ, ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ (α=0,24g) 
και συντελεστή σπουδαιότητας γΙ=1.00 προσαυξημένο κατά 
25% σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.2(3) του αντισεισμικού 
κανονισμού (σχήμα 9). Χρησιμοποιήθηκε έδαφος κατηγορίας Γ 
σύμφωνα με τις εδαφικές συνθήκες της περιοχής έδρασης του 

Σχήμα 6: 8η Ιδιομορφή, Τ = 0,17sec 
Figure 6: 8th mode shape, T=0,17sec 

Σχήμα 7: 9η Ιδιομορφή, Τ = 0,16sec 
Figure 7: 9th mode shape, T=0,16sec 
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Σχήμα 8:Αξονομετρική απεικόνιση προσομοιώματος από ΒΔ άποψη – Οριζόντιες ορθές τάσεις για συνδυασμό φόρτισης G + 0,3Q + EY + 0,3EX 
– Διάστημα τιμών τάσης [-100,950]. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι ισοτασικές περιοχές που αντιστοιχούν σε κύρια τάση από 
698KPa έως 826KPa, με γκρι από 826 έως 977 KPa και με καφέ από 977 ΚPa και πάνω [2]. 

Figure 8: NW view of finite element model. Horizontal normal stresses for the G + 0,3Q + EY + 0,3EX combination – stress range   
[100,950]. Red color depicts the areas with equal stresses varying from 698KPa to 826 KPa, gray scale varies from 826 KPa to 
977 KPa and brown denotes stresses greater than 977 KPa [2]. 

Σχήμα 9: Τεχνητό επιταχυνσιογράφημα συμβατό με το φάσμα του 
ΕΑΚ 2000. 

Figure 9: Artificial accelerogram compatible with EAK 2000 
spectra. 

 
σεισμογράφου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών [11] και από τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στην εργασία [2]. Στο σχήμα 11 παρουσιάζεται 
το αντίστοιχο διάγραμμα για τις εγκάρσιες συνιστώσες, σχήμα 
5 και σχήμα 9. Οι συνεχείς γραμμές αναφέρονται στα 
επιταχυνσιογραφήματα του σεισμού του Αιγίου και οι 
διακεκομμένες στο τεχνητό. 

Όπως προκύπτει από το σχήμα 10, για ιδιοπερίοδο Τx=0,17 
sec απαιτείται πλαστιμότητα μ=2.07 για το σεισμό του Αιγίου 
και μ=4.35 για το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα του ΕΑΚ για τη 
διαμήκη συνιστώσα θεωρώντας η=1. Αντίστοιχα, από το σχήμα 
10, για την εγκάρσια διεύθυνση και Ty=0.16 sec προκύπτει 

μ=2.83 για το σεισμό του Αιγίου και μ=4.41 για το τεχνητό 
επιταχυνσιογράφημα του ΕΑΚ. Διαπιστώνεται ότι σε όλες τις 
περιπτώσεις το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα απαιτεί 
πλαστιμότητες μεγαλύτερες από το σεισμό εγγύς-πεδίου. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των 
εναλλακτικών μεθόδων επέμβασης που παρουσιάζονται στην 
ενότητα 5, υποδεικνύει τη συντηρητική θεώρηση του 
υφιστάμενου κανονισμού όσον αφορά στην αντιμετώπιση 
σεισμού κοντινού πεδίου για την περίπτωση μη πλάστιμων και 
δύσκαμπτων κατασκευών. 
 
 
5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
 

Για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων επέμβασης στην 
κατασκευή, πραγματοποιήθηκε σειρά αναλύσεων με τις 
ακόλουθες εναλλακτικά παραδοχές [2]: 

 
1. Διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες των 

πατωμάτων Α’ και Β’ ορόφου και διάζωμα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του Β’ ορόφου. 

2. Διαφραγματική λειτουργία στις στάθμες οροφής του 
ισογείου, του Α’ και του Β’ ορόφου. 

3. Ξύλινα περιμετρικά διαζώματα στις στάθμες των 
πατωμάτων Α’ και Β΄ ορόφου (ίδιας διατομής με αυτό 
στη στάθμη των υπερθύρων του ισογείου), και 
περιμετρικά διαζώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
διατομής 30×86(cm) στη στέψη του Β’ ορόφου. 

Ως ενδεικτικό μέτρο σύγκρισης της αποτελεσματικότητας 
των προτεινόμενων επεμβάσεων, παρουσιάζεται ο λόγος των 
τελικών οριζόντιων ορθών τάσεων σ11 προς τις αρχικές τάσεις 
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Σχήμα 10: Σύγκριση απαιτούμενης πλαστιμότητας για τη διαμήκη 
συνιστώσα του σεισμού και για το τεχνητό επιταχυν-
σιογράφημα. 

Figure 10: Comparison of ductility demand for the longitudinal 
component of the Aegion record and the artificial 
accelerogram. 

  
 

χωρίς επέμβαση για το σεισμικό συνδυασμό φορτίσεων 
G+0.3Q+Ey+0.3Ex, στην νότια όψη του κτιρίου, σε 
επιλεγμένες θέσεις κάθε ορόφου (σχήμα 12). Η μέση τιμή του  
λόγου α∕ε για την εσωτερική παρειά του κτιρίου 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1, όπου α/ε = 0, θεωρείται η 

υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου άνευ επεμβάσεως και οι 
υπόλοιπες τιμές του α/ε αντιστοιχούν στις τρεις εναλλακτικές 
προτάσεις ενίσχυσης. 

Περισσότερο αποτελεσματική εμφανίζεται να είναι η 2η 
επέμβαση, δηλαδή η εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας 
στην στάθμη και των τριών ορόφων, η οποία επιφέρει τη 
δραστικότερη μείωση των αναπτυσσόμενων τάσεων. Η 
εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας στην οροφή του 
Ισογείου και Α’ Ορόφου μόνο, και η κατασκευή διαζώματος 
οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του Β’ Ορόφου είναι 
εξίσου αποτελεσματική για τις ακραίες θέσεις Α και Γ, όχι 
όμως και για τις θέσεις Β όπου η μείωση των τάσεων είναι 
μικρότερη. Λιγότερο αποτελεσματική είναι η τρίτη πρόταση 
στην οποία θεωρείται παρουσία διαζωμάτων στη στέψη των 
ορόφων και η οποία δεν συνοδεύεται από διαφραγματική 
λειτουργία. Στην αναφορά [2] παρουσιάζεται σειρά άλλων 
λιγότερο αποτελεσματικών συνδυασμών επεμβάσεων, όπως 
χρήση καλωδίων για προένταση και ρητινενέσεων. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, τους 
περιορισμούς λόγω του γεγονότος ότι το κτίριο έχει κηρυχθεί 
διατηρητέο, και με τα αποτελέσματα των αναλύσεων 
προτείνεται σειρά ενισχύσεων, όπως [2,13-16]: 

• Αντικατάσταση των ξύλινων στοιχείων των 
πατωμάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο, και ενίσχυση της 
διαφραγματικής τους λειτουργίας. 

• Περίδεση του κτιρίου σε ορισμένες στάθμες. 
• Ενίσχυση της απομειωμένης διατομής της τοιχοποιίας 

στις περιοχές κατασκευής τζακιών. 
• Ενίσχυση πεσσών μικρής διατομής. 
• Ανακατασκευή της περιοχής κατάρρευσης και 

ενίσχυση της τοιχοποιίας στο χώρο του 
κλιμακοστασίου. 

• Καθαίρεση και ανακατασκευή των αποκλινόντων από 
την κατακόρυφο τοίχων. 

• Ανακατασκευή της γωνίας και ενίσχυση στις 
συμβολές των εγκάρσιων τοίχων. 

• Επισκευή και ενίσχυση του φορέα του 
κλιμακοστασίου. 

• Αποφόρτιση των οπτοπλινθοδομών και δημιουργία 
ενδιάμεσης στήριξης των εγκάρσιων σ’ αυτές τοίχων. 

• Τοποθέτηση διαζώματος στη στέψη του B’ ορόφου. 
• Ανακατασκευή της στέγης με επαναχρησιμοποίηση 

των παλαιών υγιών μελών της. 
• Ομογενοποίηση της μάζας της τοιχοποιίας. 

 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Παρουσιάζεται η μελέτη της απόκρισης ενός διατηρητέου 
κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα σε σεισμό εγγύς-πεδίου. 
Διαπιστώθηκε ότι η ελαστική ανάλυση της κατασκευής με 
χρήση πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να εντοπίσει με 
ικανοποιητική αξιοπιστία τα πιο ευπαθή στοιχεία του φέροντος 
οργανισμού. Μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων επέμβασης 
που εξετάστηκαν, η εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας 
σε όλες τις στάθμες του κτιρίου προέκυψε να είναι η πλέον 
αποτελεσματική. Η απαιτούμενη πλαστιμότητα από το σεισμό 
εγγύς-πεδίου υπερκαλύπτεται από το συμβατό, με το φάσμα 
του Ε.Α.Κ. 2000, επιταχυνσιογράφημα. Επίσης διαπιστώνεται 
ότι για μικρές ιδιοπεριόδους, δηλαδή για δύσκαμπτες 
κατασκευές, όπως κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιΐα με η≈1, 
η εξασφάλιση επαρκούς αντοχής αντισταθμίζει την απουσία 
επαρκούς πλαστιμότητας. Αντίθετα η μειωμένη αντοχή της 

Σχήμα 11: Σύγκριση απαιτούμενης πλαστιμότητας για την εγκάρσια  
συνιστώσα του σεισμού και για το τεχνητό επιταχυν-
σιογράφημα. 

Figure 11: Comparison of ductility demand for the transverse 
component of the Aegion record and the artificial 
accelerogram. 
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κατασκευής, η οποία συνεπάγεται μικρότερες τιμές του η, 
οδηγεί σε υπερβολικές απαιτήσεις πλαστιμότητας. 
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Σχήμα 12: Νότια όψη  κτιρίου και σημεία υπολογισμού τάσεων. 
Figure 12: Stress valuation on south view. 

 Ισόγειο Α’ Όροφος Β’ Όροφος 
α/ε Α1 Β1 Γ1 Α2 Β2 Γ2 Α3 Β3 Γ3 
0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1 0,08 0,85 0,19 0,07 0,64 0,04 0,25 0,43 0,29 
2 0,05 0,18 0,14 0,02 0,05 0,04 0,08 0,02 0,05 
3 1,05 0,82 0,86 0,89 0,78 1,00 0,87 0,68 0,92 

 
Πίνακας 1: Τιμές του λόγου τελικής προς αρχική οριζόντια θλιπτική τάση για τους διαφορετικούς τρόπους επέμβασης για την εσωτερική παρειά 

του κτιρίου (σχήμα 11). 
Table 1: Values of final to initial horizontal tensile stress ratio for the different types of interventions, for the internal side of the building (fig. 

11). 
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Abstract 
The seismic response of a three story unreinforced masonry building 
that was heavily damaged during the Aegion 1995 earthquake is 
investigated. The building is located a few kilometers from the fault, 
thus subjected to “near field” ground motions. Seismic analysis of the 
building, using an elaborate finite element model with properties 
extracted from material testing of representative structural members 
and excitation from records obtained from a nearby station, revealed 
the mechanism of partial failure of the top floor as well as the 
weaknesses of the original building design and construction. 
According to the authors’ awareness, this is the first study on the 
seismic response of history unreinforced masonry building subjected to 
near-field ground motion. Alternative retrofit and strengthening 
techniques that can be implemented, while maintaining the 
architectural and aesthetical appearance of the historic building are 
presented. 
 
 
1. INTRODUCTION-BUILDING 

DESCRIPTION 
 

The city of Aegion has suffered several strong earthquakes 
through the years. The most recent powerful earthquake which 
caused human losses occured on June 15, 1995. It was a 
Ms=6.4 shallow depth earthquake with an epicentral distance of 
about 18 kilometers southwest of Aegio that caused the death of 
26 people, massive, and in many cases, irreparable, damages to 
both modern and older (masonry) buildings [1]. In 1997 a 
weaker earthquake caused additional damage on already 
deteriorated buildings.  

The three story Panagiotopoulos’ mansion is located at the 
city center of Aegio, [Photo  1]. It has a basement of similar 
dimensions with the other floors. Its plan is rectangular with 
dimensions 18.68m by 14.65m and height of floors of about 
4.5m [2]. 

The external walls are made of sack masonry with thickness 
that is reduced with height. The walls are three-layered with 
exterior sides constructed with large boulder (stones) connected 
with mortar and smaller stones with thicker mortar placed 

between them. In the whole building, there are quite a few 
closets incorporated in the masonry walls that reach the height 
of interior openings. The openings of the external walls are 
formed at the upper part with shallow arches made of bricks. 
About 18% of the external walls are openings in the northern, 
southern and eastern view. In the western view about 10% are 
openings. In the interior of the building there are two walls 
made of stone masonry. 

The light internal partition walls on the first and second 
floor of the building are made of bricks with a thickness of 
17cm to 18cm supported on either powerful masonry walls or 
wooden floor beams. 

The first and second story floors are made of timber place 
as shown in fig. 1. The floors of the ground floor are either 
timber or stone masonry domes located at the central part of the 
building where the wall openings of the basement are relatively 
small. The roof is covered by byzantine style tiles supported by 
a timber truss [3]. 
 
     
2. DESCRIPTION OF DAMAGES 
 

The building has suffered extensive damages caused by the 
1995 and 1997 earthquakes. An important role to the damages 
have played, on the one hand, the insufficient maintenance prior 
to the earthquakes, and on the other hand the lack of taking all 
the necessary protection measures after the 1995 earthquake. 

Photographs 2 and 3 show an extensive collapse of a large 
part of the external wall on the second floor. The southwestern 
corner of the building on the second floor has also collapsed. A 
qualitative interpretation of the representative damages is 
shown in Fig. 2: 
 

A. Crack of parabolic form over a window opening 
caused by inadequate bending strength. After the 
collapse of the southern external wall, the rest of the 
stone masonry carries even higher compressive loads. 
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B. “Shear”cracks forming an “X” caused by the 
alternating direction of seismic action. The inclination 
and form of the cracks depends on the vertical 
compressive loads carried by the walls, the position 
and size of the openings [2]. 

C. Cracks round the openings developed by the seismic 
forces parallel to the wall. 

D. Crack located at the level of the arch at the ground 
floor. The crack is caused by either horizontal thrust 
acting on the masonry wall resulting in bending 
stresses and the co-existence of the intense shear 
stresses in this area. 

E. Vertical cracks in the panels between windows; caused 
by intense compression. 

F. Diagonal crack at a wall with reduced thickness to 
form the chimney. 

 
 
3. ANALYSIS FOR SEISMIC LOADS 
 

The building walls were modeled and analyzed using finite 
elements [8]. Linear elastic behavior was assumed using three 
and four node thick shell elements, a process that is usually 
adopted for the analysis of similar structural systems. Beam 
elements were used to model the timber parts, such as the 
floors. Time history analysis was carried out for the seismic 
records shown in figs. (3), (4) and (8). 
     It must be emphasized that due to the orientation of the 
building along the direction of the coastline (which is also the 
direction of the earthquake fault), the longitudinal record 
applied along the X direction of the building, whereas the 
transverse record was applied along the Y direction. This 
selection was based on the fact that the X direction of the 
building is parallel to the coastline. The records correspond to 
horizontal ground acceleration recorded a few kilometers from 
the mansion. The near-field ground motions are characterized 
by pulses with a maximum acceleration of 0.54g, a long period 
of about 0.5sec along the transverse direction to the fault and 
velocity of about 52cm/sec [6]. 

Figure 5 shows the 8th mode of the building with T = 
0.17sec which is the first most significant mode along the Χ 
direction with the largest participation factor (-39.65) and 
modal mass (62.82%). The 9th mode, shown in fig. 6, is the first 
most significant mode along the Υ direction with a participation 
factor (31.02) and modal mass (38.46%). 
 
 
4. CORRELATION OF ANALYTICAL 

RESULTS WITH OBSERVED DAMAGES 
 

Masonry structures, such as the Panagiotopoulos building in 
Aegio have a small out of plane bending stiffness. The Aegio 
earthquake, caused mostly bending out of level response and as 
result tension prevailed over the construction with detrimental 
effects. 

Dynamic analysis, based on material properties extracted 
from laboratory tests, showed that the building response was 
primarily affected by the translational modes along the X and Y 
axes and that for the largest part of the building seismic 
demand, surpassed the strength of the masonry. Use of a linear 
elastic model does not allow redistribution of stresses once a 
part of the structure has failed. However, use of this model 

demonstrates with remarkable accuracy the building parts that 
were either the first to fail or suffered considerable damage. As 
shown in figure 7, the area of the staircase at the 2nd floor level, 
indicated with (A), develops the largest tensile stresses, which 
implies that this area is one of the first to fail during the 
earthquake. The collapse of the SW corner of the building 
should be attributed to the lack of good connection between the 
two transverse external walls, indicated as point B in Fig. 7. In 
the area of the SE corner, indicated as point C in Fig. 7, there 
was a detachment between the two transverse external walls 
and deviation of the eastern wall from the vertical [2]. 
 
 
5. PROPOSED INTERVENTIONS  
 

In order to examine the ductility demand for the Aegion 
ground motions (fig. 3 and 4), as compared to the demand for 
an artificial earthquake with equal acceleration about the X and 
Y axis corresponding to the linear spectra of EAK 2000 for the 
building site (fig. 8), figures 9 and 10 were generated based on 
one-degree-of-freedom elastoplastic system motion expressed 
by eqn. (1). The results demonstrate that the code is 
conservative. 

Evaluation of the present condition of the structure in 
conjunction with the results of dynamic analysis lead to 
interventions such as [2, 12, 14]: 

1. Construction of a concrete kerb to create an overall 
“box” connection at the top of the masonry walls. 
Connection of the kerb to the masonry walls with steel 
bars and dowels to the timber roof. 

2. Enhance most of diaphragm behavior by strengthening 
the connection of the timber floor to the masonry walls 
and replacement of the timber elements, where it is 
necessary to strengthen diaphragm function. 

A detailed discussion and presentation of an extensive repair 
and strengthening scheme is presented in [2]. A thorough 
evaluation of alternative schemes and corresponding dynamic 
analysis of the building, such as the construction of a concrete 
kerb at the roof level combined with enhancement of diaphragm 
action is shown in Table 1. The location Ai, Bi, Γ i (i=1,2,3), 
listed in Table 1 are indicated in figure 11. 
 
 
6. CONCLUSIONS  
 
The seismic response of a historic unreinforced masonry 
building is studied for near-field seismic motion. The accuracy 
of the finite element method in allocating the most vulnerable 
regions is ascertained. Among the alternative methods of 
intervention, diaphragm action in all the building levels 
appeared to be the most effective. Parametric studies for SDOF 
showed that for stiff structures with η≈1 satisfaction of strength 
demand counterbalance the absence of adequate ductility. 
Reversibly smaller values of η, which denote strength 
deficiency, necessitate excessive ductility demands. 
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ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΕ 
 

Κεφάλαιο 9 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 
9.1 Γενικά στοιχεία – Περιγραφή κτιρίου 

Το παράδειγμα που παρουσιάζεται αφορά στη μελέτη αποτίμησης και 
ανασχεδιασμού πενταώροφου κτιρίου γραφείων με φέροντα οργανισμό από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κτίριο βρίσκεται στον Πειραιά και 
κατασκευάστηκε το 1973. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι αποτέλεσμα 
τόσο των απαιτήσεων που τίθενται από τον ισχύοντα αντισεισμικό 
κανονισμό ΕΑΚ 2000, όσο και αρχιτεκτονικών περιορισμών που ανέκυψαν 
από την προσπάθεια τροποποίησης των όψεων του υφιστάμενου και 
παρακείμενου νέου υπό κατασκευή κτιρίου. 

Το κτίριο σχεδιάστηκε με τον Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος του 
1954 και τον Αντισεισμικό Κανονισμό Οικοδομικών Έργων του 1959. Τα 
υλικά της κατασκευής, σύμφωνα με τα τεύχη υπολογισμών και τα σχέδια 
ξυλοτύπων του φέροντος οργανισμού, είναι σκυρόδεμα Β225 και χάλυβας 
StIII. Διαγνωστικοί έλεγχοι πιστοποίησαν ότι η αντοχή του σκυροδέματος 
και του χάλυβα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της αρχικής μελέτης. 

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο, τέσσερεις ορόφους, εσοχή και δώμα. 
Το ύψος του ισογείου είναι 4.30 m, ενώ των ορόφων και της εσοχής είναι 
3.20 m. Το ύψος του δώματος είναι επίσης 3.20 m. Η θεμελίωση του κτιρίου 
έχει γίνει με μεμονωμένα πέδιλα, ορισμένα από τα οποία συνδέονται με 
συνδετήριες δοκούς. 

Κάτοψη του τυπικού ορόφου του κτιρίου φαίνεται στο Σχήμα 9.1. Με 
βάση το σκαρίφημα αυτό είναι φανερή η παντελής έλλειψη τοιχωμάτων για 
την ανάληψη των οριζόντιων σεισμικών δυνάμεων. Επίσης δεν 
ικανοποιείται η βασική φιλοσοφία όλων των σύγχρονων αντισεισμικών 
κανονισμών για την αποφυγή ανάπτυξης πλαστικών αρθρώσεων στα 
υποστυλώματα και την πρόβλεψη των πιθανών θέσεων πλαστικών 
αρθρώσεων στις δοκούς (αποφυγή σχηματισμού μηχανισμού ορόφου) που 
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επιτυγχάνεται με ικανοτικό σχεδιασμό. Πρέπει να σημειωθεί ακόμα η 
ύπαρξη ενός και μόνο πυρήνα για τον κλωβό του ανελκυστήρα, η θέση του 
οποίου σημειώνεται στο σκαρίφημα με κύκλο. Εκτός αυτού, τόσο από τα 
σχέδια των ξυλοτύπων όσο και από διερευνητικές τομές σε διάφορες θέσεις 
του πυρήνα, διαπιστώθηκε ότι τα τοιχώματα δεν είναι κατάλληλα οπλισμένα 
με βάση τις απαιτήσεις όπλισης στοιχείων με αυξημένες απαιτήσεις 
πλαστιμότητας. 
 

  
Σχήμα 9.1.: Κάτοψη τυπικού ορόφου υφιστάμενης κατασκευής. 

 
Προκειμένου να προσδιοριστούν οι θεμελιώδεις ιδιοπερίοδοι της 

κατασκευής και να συγκριθούν με τα αποτελέσματα της ανάλυσης έγιναν 
ταυτόχρονες μετρήσεις δονήσεων σε διάφορες στάθμες του κτιρίου με 
χρήση σεισμομέτρων. Κατά την περίοδο των μετρήσεων τα κινητά φορτία 

Θέση 
πυρήνα 

y 

x 
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σε όλους τους ορόφους εκτός από τον πέμπτο είχαν αφαιρεθεί. Κατά 
συνέπεια οι ιδιοπερίοδοι που μετρήθηκαν είναι ελαφρώς μικρότερες από 
αυτές που προέκυψαν αναλυτικά. Από τις δονήσεις που καταγράφηκαν 
υπολογίστηκαν  οι ιδιοπερίοδοι του κτιρίου Τx, Τy και Τz στις διευθύνσεις x, 
y και z, αντίστοιχα. 

Τόσο για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας όσο και για τον 
ανασχεδιασμό της κατασκευής πραγματοποιήθηκε ανελαστική στατική 
ανάλυση. Ο προσδιορισμός της συνολικής ικανότητας έγινε με τη μέθοδο 
του σταδιακού ελέγχου των μετακινήσεων (ΣΕΜ - pushover analysis), ενώ 
αντίστοιχα η απαίτηση προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του συντελεστή 
μετακίνησης (displacement coefficient method). Και στις δύο περιπτώσεις η 
κατασκευή αναλύθηκε για το σεισμό σχεδιασμού του ΕΑΚ και στάθμη 
επιτελεστικότητας Β΄: προστασία της ζωής και της περιουσίας των ενοίκων.  
 
9.2 Κανονισμοί– Οδηγίες – Βιβλιογραφία 

Η ανάλυση του κτιρίου έχει βασιστεί στους παρακάτω κανονισμούς και 
οδηγίες με σκοπό την αναβάθμισή του: 
 

• Ελληνικός Κανονισμός για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων από 
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα, ΦΕΚ 1329β, 6-11-2000. 

• Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, ΦΕΚ 2184β, 20-12-1999. 
• Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεων Δομικών Έργων, Β.Δ. ΦΕΚ 

325α/31-12-1945. 
• Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, ΦΕΚ 315Β, 17-4-

1997. 
• ATC 40: Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings, 

Report No. SSC 96-01, Volume 1, 1996. 
• FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic 

Rehabilitation of Buildings, Washington D.C., 2000. 
• Κανονισμός Επεμβάσεων, Προσχέδιο Κειμένου – 0, 2002. 

 
9.3 Ποιότητες υλικών κατασκευής 

9.3.1 Υφιστάμενη Κατασκευή 

• Σκυρόδεμα φέροντος οργανισμού: C16/20 
• Σκυρόδεμα εξομάλυνσης: Β120 
• Χάλυβας κύριου οπλισμού: StIII 
• Χάλυβας συνδετήρων: StI 
 
9.3.2 Ενισχυμένη Κατασκευή 
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• Έγχυτο σκυρόδεμα: C20/25 
• Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα: Cs30 
• Χάλυβας οπλισμού: S500s 
• Ινοπλισμένα πολυμερή  
• Προστασία οπλισμών από διάβρωση με  
 χρήση κατάλληλων χημικών ουσιών  
• Επισκευαστική μη συρρικνούμενη κονία  
• Επισκευαστική διογκούμενη κονία  
 
9.4 Παραδοχές φορτίσεων 

Τα φορτία για τα οποία μελετήθηκε η αρχική κατασκευή, όπως 
προκύπτει από τα σχέδια της αρχικής μελέτης, είναι τα ακόλουθα: 
 
• Μόνιμα Φορτία 
Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος: 25 kN/m3 

Επικάλυψη δαπέδων: 0.8 kN/m2 
Επικάλυψη – μόνωση στεγών: 1.5 kN/m2 
Βάρος μπατικής πλινθοδομής: 3.6 kN/m2 
Βάρος δρομικής πλινθοδομής: 2.1 kN/m2 
 
• Κινητά Φορτία 
Δαπέδων: 2.0 kN/m2 
Δώματος: 1.5 kN/m2 
Εξωστών: 5.0 kN/m2 
Κλιμακοστασίων: 3.5 kN/m2 
 
• Σεισμός 
Αντισεισμικός Κανονισμός: 1959 
Σπουδαιότητα κτιρίου: Συνήθης 
Σεισμικός Συντελεστής: 0.04 
Σεισμικό Φορτίο: Ε = ε (G + Q) 
Κατανομή Σεισμικού Φορτίου: Ορθογωνική 
 
• Θεμελίωση 
Επιτρεπόμενη Τάση Θεμελίωσης: σεπ = 250 kN/m2 
 
9.5 Αναλύσεις 

Σε όλες τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν οι 
τιμές των μόνιμων και κινητών φορτίων που αναφέρονται στην 
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προηγούμενη ενότητα. Όσον αφορά στα σεισμικά φορτία, υπολογίστηκαν 
για τις παρακάτω παραμέτρους του ΕΑΚ: 
 

Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας: Ι (α = 0.16) 
Κατηγορία Σπουδαιότητας : Σ2 
Κατηγορία Εδάφους : Β 
Συντελεστής Θεμελίωσης: θ = 1.00 

 
Πραγματοποιήθηκε δυναμική φασματική ανάλυση, σύμφωνα με τον 

ΕΑΚ, καθώς και ανελαστική στατική ανάλυση με τη μέθοδο ΣΕΜ. Όπως 
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου των 
μετακινήσεων πραγματοποιείται ελαστοπλαστική ανάλυση με βάση την 
παραδοχή ότι οι σεισμικές δράσεις θα προκαλέσουν μία μέγιστη πιθανή 
μετακίνηση στο φορέα. Για τη μετακίνηση αυτή ελέγχονται οι 
παραμορφώσεις και αντοχές των μελών της κατασκευής και εντοπίζονται οι 
πιθανές βλάβες στο φέροντα οργανισμό. 

Η ελαστοπλαστική ανάλυση βασίζεται στην κλασική θεώρηση του 
σχηματισμού πλαστικών αρθρώσεων στροφής. Κατά την ελαστοπλαστική 
ανάλυση μίας κατασκευής για οριζόντιο πλευρικά κατανεμημένο στατικό 
φορτίο, το οποίο αυξάνει μονοτονικά, προκύπτει η καμπύλη συμπεριφοράς 
που συσχετίζει την αναπτυσσόμενη τεμνουσα βάσης με τη μετακίνηση της 
οροφής του κτιρίου. 

Με την εφαρμογή της μεθόδου ΣΕΜ ελέγχθηκε η συμπεριφορά των 
μελών της κατασκευής σε αντοχή και πλαστιμότητα με βάση την καμπύλη 
συμπεριφοράς του κτιρίου για το σεισμό σχεδιασμού. Πραγματοποιήθηκαν 
δύο αναλύσεις: (α) ανάλυση της κατασκευής ‘ως έχει’, δηλαδή χωρίς καμιά 
επέμβαση και (β) ανάλυση της κατασκευής, αφού προηγουμένως γίνουν 
ορισμένες επεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς της. 

Η επέμβαση που επιλέχθηκε και ελήφθη υπόψη στη δεύτερη ανάλυση 
έχει ως σκοπό την ενίσχυση της δυσκαμψίας και της αντοχής του κτιρίου με 
την κατασκευή νέων τοιχωμάτων. Συγκεκριμένα, και με δεδομένους τους 
αρχιτεκτονικούς περιορισμούς, προτάθηκε η κατασκευή έξι νέων 
τοιχωμάτων από έγχυτο οπλισμένο σκυρόδεμα σε θέσεις της κάτοψης που 
φαίνονται στο Σχήμα 9.2. Οι ακριβείς θέσεις των νέων τοιχωμάτων 
σημειώνονται στο Σχήμα 9.2 με κύκλο. Επίσης, στα υποστυλώματα που 
βρίσκονται σε επαφή με τα νέα τοιχώματα κατασκευάστηκε μανδύας 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος πάχους 10 cm, ενώ στη θεμελίωση έγινε 
προσθήκη περιμετρικής πεδιλοδοκού και συνδετήριων δοκών. 
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 Σχήμα 9.2.: Κάτοψη τυπικού ορόφου με επεμβάσεις.  
 

Από τις δυο αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν οι καμπύλες 
συμπεριφοράς που απεικονίζονται στα Σχήματα 9.3 και 9.4, αντίστοιχα. Στα 
διαγράμματα αυτά παρουσιάζεται ο λόγος της οριζόντιας φόρτισης V/W ως 
προς τη μετατόπιση οροφής δ. Ο λόγος της οριζόντιας φόρτισης V/W 
ορίζεται ως το πηλίκο της τέμνουσας δύναμης V στη βάση του κτιρίου λόγω 
του οριζόντιου σεισμικού φορτίου προς τα κατακόρυφα φορτία W = G + 
0.3Q, όπου G και Q είναι τα κατακόρυφα μόνιμα και κινητά φορτία, 
αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις η κλίση της καμπύλης συμπεριφοράς 
μειώνεται προοδευτικά λόγω της αυξανόμενης πλευρικής μετακίνησης, της 
προοδευτικής διαρροής των στοιχείων του φέροντος οργανισμού και των 
βλαβών που σημειώνονται στο φορέα. Η μέγιστη πιθανή μετακίνηση του 

Τ1 Τ2 

Τ3 Τ4 

Τ5 

Τ6 



Ενίσχυση Κατασκευών για Σεισμικά Φορτία 
 

284 

φορέα προκύπτει ως το σημείο τομής της καμπύλης συμπεριφοράς με το 
φάσμα απαίτησης που αντιστοιχεί στο σεισμό σχεδιασμού, το οποίο έχει 
τροποποιηθεί κατάλληλα σε σχέση με το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού ώστε 
να λαμβάνει υπόψη την ανελαστική συμπεριφορά της κατασκευής. 

9.5.1 Ανάλυση Υφιστάμενης Kατασκευής 

Η πρώτη ανάλυση έδειξε ότι η συμπεριφορά του υπάρχοντος κτιρίου 
παρουσιάζει προβλήματα και ανεπάρκειες που αφορούν τόσο σε 
μεμονωμένα δομικά στοιχεία (δοκούς και υποστυλώματα), όσο και στο 
σύνολο της κατασκευής. Σύγκριση με αντοχές εντόπισε υπερβάσεις των 
πλαστικών ροπών σε δοκούς και υποστυλώματα. Οι υπερβάσεις αυτές 
σημειώνονται με • στην καμπύλη συμπεριφοράς του Σχήματος 9.3. 
Εντοπίστηκαν επίσης υπερβάσεις διατμητικής αντοχής κυρίως σε 
υποστυλώματα αλλά και σε δοκούς (ένδειξη με x στην καμπύλη 
συμπεριφοράς, βλ. Σχήμα 9.3). Ο σχηματισμός μεγάλου αριθμού πλαστικών 
αρθρώσεων υποδηλώνει ριζική απομείωση της αντοχής και της δυσκαμψίας 
της κατασκευής στο σύνολό της. 

Από το Σχήμα 3 εξάγεται ακόμα το συμπέρασμα ότι η ιδιοπερίοδος της 
κατασκευής όσο αυτή παραμένει στην ελαστική περιοχή συμπεριφοράς είναι  
της τάξης των Τ = 1.60 sec, ενώ στην ελαστοπλαστική περιοχή αυξάνεται σε 
Τ = 2.34 sec. Επίσης, η μέγιστη μετακίνηση που αναπτύσσεται κατά το 
σεισμό σχεδιασμού είναι δmax = 14.5 cm και αντιστοιχεί σε λόγο οριζόντιας 
φόρτισης V/W = 0.058. 

9.5.2 Ανάλυση Ενισχυμένης Κατασκευής 

Η δεύτερη ανάλυση έδειξε ότι μετά τις προτεινόμενες επεμβάσεις, η 
συμπεριφορά του κτιρίου αναβαθμίζεται αισθητά, ώστε να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις των ΕΑΚ 2000 και ΕΚΩΣ 2000. Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε 
σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων στα υποστυλώματα. Παρόλ’ αυτά σε 
περιορισμένο αριθμό υποστυλωμάτων διαπιστώθηκαν υπερβάσεις της 
διατμητικής τους αντοχής (ένδειξη με x στην καμπύλη συμπεριφοράς, βλ. 
Σχήμα 9.4). Για τα υποστυλώματα αυτά κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση σε 
όλο το ύψος τους. Στις δοκούς αντίθετα υπήρξαν οριακές υπερβάσεις της 
πλαστικής τους ροπής αντοχής (ένδειξη με • στην καμπύλη συμπεριφοράς, 
βλ. Σχήμα 9.4), οι οποίες όμως ήταν εξαιρετικά περιορισμένες και 
επομένως, ακόμα και αν αυτές οι δοκοί παρουσιάσουν βλάβες σε 
ενδεχόμενο σεισμό μεγάλου μεγέθους, οι βλάβες αυτές θα είναι 
περιορισμένης έκτασης. 

Επιπλέον, λόγω των επεμβάσεων αυξάνεται σημαντικά η δυσκαμψία της 
κατασκευής, με αποτέλεσμα τη μείωση της ιδιοπεριόδου σε Τ = 1.00 sec και 
Τ = 1.33 sec για ελαστική και ελαστοπλαστική συμπεριφορά, αντίστοιχα. 
Όσον αφορά στη μέγιστη πιθανή μετακίνηση του φορέα, αυτή μειώνεται σε 
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δmax = 9.0 cm ενώ ο αντίστοιχος λόγος οριζόντιας φόρτισης V/W 
διπλασιάζεται από την ‘ως έχει’ κατασκευή και γίνεται 0.112. 
 

 
Σχήμα 9.3.: Καμπύλη συμπεριφοράς υφιστάμενης κατασκευής. 

 
Επιπλέον η ενισχυμένη κατασκευή αναλύθηκε για τη σεισμική δράση 

που αντιστοιχεί στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ του ΕΑΚ 2000 και 
στάθμη επιτελεστικότητας Γ΄: αποφυγή κατάρρευσης. Ο έλεγχος των 
στοιχείων του φέροντος οργανισμού σε πλαστική στροφή και διάτμηση 
έγινε με βάση τις επιτρεπόμενες τιμές που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.* 

 

* FEMA 356 και ΚΑΝΕΠΕ.  
 

T = 1.62 

T = 2.34 

V/
W
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9.6 Προτάσεις επεμβάσεων 

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων, οι τελικές προτάσεις των 
επεμβάσεων για την ενίσχυση της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 
 

1. Στις θέσεις που φαίνονται στο Σχήμα 9.2 κατασκευάζονται έξι νέα 
τοιχώματα (Τ1, Τ2, Τ3, Τ4, Τ5 και Τ6) από έγχυτο οπλισμένο 
σκυρόδεμα C20/25. 

2. Στα υποστυλώματα που βρίσκονται σε επαφή με τα νέα τοιχώματα 
κατασκευάζεται μανδύας από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C20/25. Ο 
μανδύας αυτός εκτείνεται περιμετρικά, στις δυο ή στις τρεις πλευρές 
του κάθε υποστυλώματος, ανάλογα με τη θέση του αντίστοιχου 
υποστυλώματος και τους αρχιτεκτονικούς περιορισμούς. 

 

 
Σχήμα 9.4.: Καμπύλη συμπεριφοράς ενισχυμένης κατασκευής. 

 

T = 1.33 

V/
W
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3. Στα υπόλοιπα υποστυλώματα κάθε στάθμης τοποθετούνται εν γένει 
δύο στρώσεις ινοπλισμένου πολυμερούς. Τα υποστυλώματα αυτά, 
όπως προκύπτει από την ανάλυση, παρουσιάζουν ανεπάρκεια σε 
διάτμηση λόγω μη επαρκών συνδετήρων. Με την τοποθέτηση του 
σύνθετου υλικού, όπως αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 6, αυξάνεται η 
αντοχή τους σε τέμνουσα καθώς και η πλαστιμότητά τους. 

4. Στις δοκούς που συντρέχουν στα νέα τοιχώματα τοποθετούνται 
επίσης σύνθετα υλικά ινοπλισμένων πολυμερών αφού οι τέμνουσες 
δυνάμεις που θα κληθούν να παραλάβουν είναι αυξημένες. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση της πλαστιμότητας των δοκών και 
της διατμητικής αντοχής τους. 

5. Για τη θεμελίωση των νέων τοιχωμάτων, αλλά και την ενίσχυση της 
υπάρχουσας θεμελίωσης κατασκευάζεται νέα περιμετρική 
πεδιλοδοκός με πλάτος έδρασης που μεταβάλλεται ανάλογα με τους 
εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν τα όμορα κτίσματα. Η 
πεδιλοδοκός αυτή συνδέει όλα τα περιμετρικά κατακόρυφα στοιχεία 
(Σχήμα 9.5). Η συνεργασία της περιμετρικής δοκού με τα 
υφιστάμενα μεμονωμένα πέδιλα επιτυγχάνεται με τη χρήση 
βλήτρων. 

 

 
                    Σχήμα 9.5.: Κατασκευή περιμετρικής πεδιλοδοκού. 

 
Με την κατασκευή της πεδιλοδοκού αυτής ουσιαστικά 

επιτυγχάνεται η δημιουργία μιας δύσκαμπτης θεμελίωσης που 
εξασφαλίζει τη συνεργασία των κατακόρυφων στοιχείων. 
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Επιπροσθέτως κατασκευάζονται συνδετήριες δοκοί που 
συνδέουν τα μεμονωμένα πέδιλα των εσωτερικών υποστυλωμάτων 
μεταξύ τους και με τη νέα περιμετρική πεδιλοδοκό για την καλύτερη 
συνεργασία των στοιχείων της θεμελίωσης. 
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Καθηγητής ΕΜΠ

Δ/της Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας

Σύγχρονες προκλήσεις 
στην αντισεισμική τεχνολογία
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ομολογουμένως, έχουν πραγματοποιηθεί άλματα στο χώρο της κατανόησης της
σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών τα τελευταία 30 χρόνια. Στην πρόοδο για την
κατανόηση των φαινομένων έχει συμβάλει η ραγδαία εξέλιξη των οργάνων, των
υπολογιστικών μεθόδων και ιδιαίτερα η διενέργεια πειραμάτων με σεισμικούς
προσομοιωτήρες. Πρόσφατα δόθηκε ανοιχτή πρόσκληση από γνωστό Αμερικανικό
Πανεπιστήμιο, σε όλη την επιστημονική κοινότητα των μηχανικών που ασχολούνται με
τη μελέτη των κατασκευών σε σεισμό, να υπολογίσει, με όποιο υπολογιστικό εργαλείο
ήθελε, την απόκριση ενός εξαώροφου πλαισίου σε φυσική κλίμακα, ενός κτιρίου με
πάρα πολύ απλή γεωμετρία και με μικρό αριθμό φερόντων στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, το οποίο έπρεπε να δονηθεί σε σεισμικό προσομοιωτήρα με καταγραφή
από περιοχή που έχει επηρεαστεί από τα φαινόμενα της κατευθυντικότητας (κοντινού
πεδίου). Τα φαινόμενα αυτά συσχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με τη διεύθυνση διάρρηξης
του ρήγματος. Το πείραμα έδειξε την  αδυναμία της πλειονότητας της επιστημονικής
κοινότητας να υπολογίσει με ακρίβεια την απόκριση του φορέα. ένα ακόμη παράδειγμα
που αποδεικνύει αφενός την ανάγκη στενής συνεργασίας πειράματος και ανάλυσης,
αφετέρου την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των προσομοιωμάτων και των μεθόδων
ανάλυσης των φορέων, άλλα και την έλλειψη γνώσης μας για τη συμπεριφορά των κατα-
σκευών λόγω κατευθυντικότητας.

Η διεθνής άποψη σήμερα εκφράζει την ήδη εδραιωμένη εμπειρία μας, ότι δηλαδή η παρα-
τήρηση των βλαβών σε σεισμούς σε συνδυασμό με το πείραμα και την ανάλυση βοηθούν
στην κατανόηση της σύνθετης σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών και οδηγούν στην
ανάπτυξη τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι οργανισμοί ενθαρρύνουν την έρευ-
να η οποία συνδυάζει το πείραμα με την ανάλυση.

Θα ήθελα να εστιάσω, τον προβληματισμό μου, σε τέσσερα θέματα, τα οποία θεωρώ από τα
πλέον σημαντικά στο χώρο μας.

1.Τα φαινόμενα κατευθυντικότητας και την επιρροή του στην συμπεριφορά των κατασκευών.
2.Τις εφαρμογές νέων αντισεισμικών τεχνολογιών και τις δυσκολίες για σχετικά άμεση

εφαρμογή τους στην πράξη. 
3.Την έρευνα για την προστασία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των οποίων απαι-

τείται η απρόσκοπτη λειτουργία, τόσο κατά τη διάρκεια  του σεισμού, όσο και μετά το σει-
σμό. Την τεχνολογία αποθήκευσης και έκθεσης αγαθών μεγάλης οικονομικής αξίας, λ.χ.
εκθεμάτα σε μουσεία.

4.Την έρευνα που αφορά στις ιστορικές κατασκευές και στα αρχαία μνημεία.

Ας εξετάσουμε κατ’αρχήν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας και τη μελέτη της συμπεριφοράς
των κατασκευών λόγω των φαινομένων αυτών.

Είναι πλέον σήμερα γνωστό, από την εμπειρία μας, ότι οι σημαντικότερες καταστροφές
παρατηρούνται στην πλειονότητά τους σε μια σχετικά περιορισμένη σε έκταση περιοχή
κοντά στο ρήγμα. Για σεισμούς της τάξης των 5,0 εώς 6,5 Ρίχτερ, που είναι συνήθεις στη
χώρα μας, οι περιοχές αυτές είναι της τάξης των 10~50 χιλιομέτρων περί το επίκεντρο.
Σ’αυτές τις περιοχές κυριαρχούν φαινόμενα κατευθυντικότητας τα οποία, αν και μέχρι
πρότινος γνωρίζαμε, δεν λαμβάναμε υπόψη μας στο σχεδιασμό των κατασκευών. Τα φαι-
νόμενα αυτά, με την ιδιαίτερη καταστρεπτικότητά τους, αποτελούν μια από τις κύριες αι-
τίες ιδιαίτερα μεγάλων βλαβών, ακόμη και σε καλά δομημένες κατασκευές που βρίσκο-
νται κοντά στα ρήγματα.
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Έχει πλέον αποδειχθεί ότι βλάβες σε κτίρια
κατά τους πρόσφατους σεισμούς στη χώ-
ρα μας, όπως ο σεισμός του Αιγίου του
1995, των Αθηνών του 1999, της Λευκάδας
του 2003 αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό σε
φαινόμενα κατευθυντικότητας. Η ιδιαιτε-
ρότητα αυτών των φαινομένων είναι ότι
προκαλούν βλάβες σε ευρείας κατηγορίας
κατασκευές, ανεξαρτήτως της ποιότητας
του εδάφους. 

Ιδιαίτερα σημαντικό επίσης είναι το τεκμη-
ριωμένο βιβλιογραφικά γεγονός ότι τέτοια
φαινόμενα με δυσμενή δράση στις κατα-
σκευές δεν προκαλούνται μόνο από μεγά-
λους σεισμούς, με μέγεθος μεγαλύτερο
των 6,5 Ρίχτερ, αλλά και από σεισμούς με-
σαίου μεγέθους, λ.χ. της τάξης των 5,0 Ρί-
χτερ.

Οι σεισμικές δράσεις κοντά σε ενεργά ρήγ-
ματα δοκιμάζουν, όχι μόνο τις ήδη γνωστές
και παραδοσιακές τεχνολογίες αντιμετώ-
πισης του σεισμού, αλλά και νέες τεχνολο-
γίες, όπως τη σεισμική μόνωση, δημιουρ-
γώντας προκλήσεις τις οποίες καλούμεθα
να αντιμετωπίσουμε.

Με τις ήδη γνωστές καταγραφές ισχυρών
σεισμών στο διεθνή χώρο σε περιοχές με
έντονη κατευθυντικότητα, δοκιμάζεται
επίσης η δυνατότητα των σεισμικών προ-
σομοιωτήρων να επαναλάβουν εδαφικές
σεισμικές μετακινήσεις της τάξης των 50
cm και ταχύτητες της τάξης των 60-100
cm/sec, τιμές οι οποίες έχουν καταγρα-
φεί σε περιοχές που πλήττονται συχνά
από μεγάλους σεισμούς. Ελάχιστοι σει-
σμικοί προσομοιωτήρες παγκοσμίως
έχουν σήμερα τη δυνατότητα τέτοιων με-
τακινήσεων και ταχυτήτων.

Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας
έχει από καιρό ασχοληθεί με τα φαινόμενα
κατευθυντικότητας και έχει την τιμή να του
έχει ανατεθεί, σε συνεργασία με το Εργα-
στήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευ-
νών του ΕΜΠ, η οργάνωση ειδικής συνε-
δρίας για την επίδραση των φαινομένων
κατευθυντικότητας στις κατασκευές, στο
14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αντισεισμικής
Μηχανικής που θα γίνει στο Πεκίνο το
2008. Στη συνεδρία αυτή θα παρουσια-
σθούν αποτελέσματα της ερευνητικής του
προσπάθειας. 

Συνεχίζουμε με τις εφαρμογές νέων τεχνο-
λογιών και τις δυσκολίες για άμεση χρήση
τους στην πράξη.
Σήμερα, η τεχνολογία για τη βελτίωση της
ανθεκτικότητας των κατασκευών στο χρόνο
και επομένως και σε ενδεχόμενο σεισμό
παρουσιάζει μια μικρή επανάσταση. Το γε-
γονός αυτό οφείλεται στην ανάπτυξη και
διάθεση νέων υλικών, αποτέλεσμα έρευ-
νας και προόδου της χημείας και της επι-
στήμης των χημικών μηχανικών.

Νέα τεχνολογία επίσης αναπτύσσεται για
τον έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης
των κατασκευών με μη καταστρεπτικές με-
θόδους. Η εφαρμογή των μεθόδων αυτών,
η οποία βελτιώνει την αξιοπιστία της ανά-
λυσης και του σχεδιασμού των επεμβάσε-
ων σε υφιστάμενες κατασκευές, αναπτύσ-
σεται μεν με γοργούς ρυθμούς, δεν έχει
φτάσει όμως ακόμη σε επίπεδο να αντικα-
ταστήσει πλήρως τις ημικαταστρεπτικές
μεθόδους.

Νέες τεχνολογίες, ιδίως με τη χρήση ινο-
πλισμένων πολυμερών καθώς και ινοπλι-
σμένων σκυροδεμάτων, παρέχουν εναλλα-
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κτικές μεθόδους επέμβασης σε υφιστάμε-
νες κατασκευές. Η επιστημονική έρευνα
για τη χρήση αυτών των υλικών στο χώρο
των επισκευών και ενισχύσεων έχει γνω-
ρίσει ιδιαίτερη άνθιση την τελευταία δεκα-
ετία. Έχει δώσει λύσεις, έχει όμως ακόμη
αφήσει αρκετά ερωτηματικά και θέματα τα
οποία πρέπει να απαντηθούν και να ερευ-
νηθούν περισσότερο, κυρίως πειραματικά.
Ιδιαίτερη πρόκληση, κατά τη γνώμη μου,
αποτελεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης της
νέας τεχνολογίας και γνώσης, η οποία ενώ
είναι ώριμη για να εφαρμοστεί στην πράξη
δεν έχει ακόμη περάσει από τις ομολογου-
μένως χρονοβόρες, αλλά χωρίς αμφιβολία
απαραίτητες, διαδικασίες για να ενσωμα-
τώθεί σε κανονιστικά κείμενα. Ίσως η ανά-
πτυξη και η υιοθέτηση της διαδικασίας του
“design by testing”, δηλαδή του σχεδια-
σμού με βάση πειραματικά αποτελέσματα,
να αποτελέσει διέξοδο σ’αυτό το θέμα.
Ακολούθως θα ήθελα να αναφερθώ στην
έρευνα για την προστασία ηλεκτρομηχανολο-
γικών εγκαταστάσεων των οποίων απαιτείται η
απρόσκοπτη λειτουργία τόσο κατά τη διάρ-

κεια του σεισμού όσο και μετά το σεισμό, κα-
θώς και της τεχνολογίας αποθήκευσης αγα-
θών μεγάλης οικονομικής αξίας, όπως και
των εκθεμάτων σε μουσεία. Σήμερα, διεθνώς,
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα στα
οποία στο παρελθόν δίναμε μικρότερη βαρύ-
τητα, όπως η συμπεριφορά των ηλεκτρομη-
χανολογικών εγκαταστάσεων σε κατασκευές
Σ4 κατά ΕΑΚ. Δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα
ευρείας κλίμακας ερευνητικό πρόγραμμα
“Grand Challenge Award”, δόθηκε από την
NSF (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών των ΗΠΑ) για
την έρευνα στην αντισεισμική προστασία ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Η σεισμική συμπεριφορά εκθεμάτων σε
μουσεία και η προστασία τους αποτελεί ένα
αντικείμενο για το οποίο χρειάζεται περαι-
τέρω έρευνα, ανάπτυξη και χρήση νέας τε-
χνολογίας, ιδιαίτερα στη χώρα μας με την
υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και
την αξιοζήλευτη πολιτιστική κληρονομιά.
Είναι γνωστές οι καταστροφές και οι ανε-
πανόρθωτες βλάβες πολύτιμων εκθεμάτων
σε μουσεία παγκοσμίως.
Ολοκληρώνοντας πρέπει να τονίζοντας ότι

η κατανόηση της συμπεριφοράς ιστορικών
κατασκευών και αρχαίων μνημείων προϋ-
ποθέτει τη διεξαγωγή πειραμάτων με το
σεισμικό προσομοιωτήρα σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας
από την έναρξη της λειτουργίας του μέχρι
σήμερα έχει πραγματοποιήσει σεισμικές
δοκιμές στα πλαίσια ερευνητικών προ-
γραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και
του Ελληνικού κράτους, καθώς και στα
πλαίσια παροχής υπηρεσιών προς τη βιο-
μηχανία.Τα προγράμματα αυτά εκπονήθη-
καν, ως επί το πλείστον υπο την προηγού-
μενη διευθύνση του εργαστηρίου από τον
καθηγητή κ. Π. Καρυδη. Περισσότερες
πληροφορίες για τις δραστηριότητες του
εργαστηρίου παρουσιάζονται στην ιστοσε-
λίδα του www.civil.ntua.gr/earthquake.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται δοκίμια τα
οποία καταπονήθηκαν με σεισμικές διε-
γέρσεις στο σεισμικό προσομοιωτήρα. 

Eικ_1

Σεισμική δοκιμή διακόπτη υψηλής τάσης, 2007. 

(Δοκιμή για την εταιρεία ABB)

Eικ_2

Σεισμική δοκιμή υδραυλικού αντισεισμικού ανελκυστήρα, 2007.

(Δοκιμή για την εταιρεία KLEEMANN)
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Eικ_3
Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων κιόνων 
με επιστήλια, τα οποία συνδέονται  με μεταλλικούς συνδέσμους, 2007.
Xρηματοδότης Ε.Ε.

Eικ_4
Σεισμική συμπεριφορά φέρουσας τοιχοποιίας από οπτόπλινθους 
σε περιοχές χαμηλής σεισμικότητας, 2006.
Xρηματοδότης Ε.Ε.

Eικ_5
Σεισμική συμπεριφορά ανηρτημένων υαλοπετασμάτων, 2006.
(Δοκιμή για την εταιρεία “Ταμπακάκης ΕΠΕ”)

Eικ_6
Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς πλινθοπερίκλειστης 
βυζαντινής τοιχοποιίας με ή χωρίς ψηφιδωτό διάκοσμο και τρόπων
επισκευής τους με εφαρμογή το Καθολικό της Ι. Μ. Δαφνίου, 2006.
Xρηματοδότης Ε.Ε.

Eικ_7
Σεισμική συμπεριφορά προκατασκευασμένων στοιχείων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, 2007.
Xρηματοδότης Ε.Ε.
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Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του
φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυ-
φάδα, καθώς και η ενίσχυσή του για την ανάληψη φορτίων, όπως ορίζονται από
τους ισχύοντες κανονισμούς, με απόλυτη διατήρηση της μορφής και των διαστά-
σεων των στοιχείων του φέροντος οργανισμού.

Eπισκευή-Eνίσχυση Ιερού Ναού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
Ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Δή-
μου Γλυφάδας (Φωτ.1). Η μελέτη για την κα-
τασκευή του εκπονήθηκε τον Αύγουστο του
1934 από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Γ. Δρα-
γαζίκη. Ο ιερός ναός, ξεχωρίζει για τον αρχι-
τεκτονικό του σχεδιασμό, που μαζί με τη δια-
μόρφωση του περιβάλλοντα χώρου συνθέ-
τουν ένα σύνολο υψηλής αισθητικής αξίας.
Πρόκειται για ένα ναό σταυροειδή, συμμε-
τρικό και στις δύο διευθύνσεις, με τρούλο.
Αποτελείται από τέσσερα περιμετρικά ημι-
θόλια και τρούλο που δεσπόζει στο κέντρο
του ιερού ναού. Η περίμετρος του ναού απο-
τελείται από τρίστρωτη φέρουσα τοιχοποιία,
ενώ τα τέσσερα περιμετρικά ημιθόλια, ο κε-
ντρικός τρούλος, καθώς και τα τέσσερα τόξα
στήριξης είναι κατασκευασμένα από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα. Η κάτοψη και μία τομή
του ναού παρουσιάζονται στα Σχέδια 1 και 2.

Εικ_1
Εξωτερική άποψη Ιερού Ναού 

Σχέδιο_1
Κάτοψη Ιερού Νάου

Σχέδιο_2
Τομή  Α- Α Ιερού Ναού

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Σε μεγάλη επιφάνεια, τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό του ιερού ναού, εμφανίζο-
νται απολεπίσεις του σκυροδέματος (Φωτ. 2 και
3). Στο εξωτερικό του ναού η απολέπιση είναι
ελαφρά, καθώς εμφανίζεται κυρίως ως απο-
μάκρυνση λεπτών επιφανειακών στρώσεων
σκυροδέματος. Αντίθετα, στο εσωτερικό η φθο-
ρά στην επιφάνεια του σκυροδέματος είναι ιδι-
αίτερα έντονη. Τα σοβαρότερα προβλήματα
απολέπισης εντοπίστηκαν στον κεντρικό τρού-
λο και στις ραβδώσεις του. Σε αυτά τα στοιχεία
παρατηρήθηκαν και αστοχίες εκρηκτικής απο-
λέπισης που είναι δυνατόν να εξελιχθούν και
να οδηγήσουν σε σοβαρότερες βλάβες τόσο του
σκυροδέματος όσο και του οπλισμού. Επιση-
μαίνεται ότι η εκρηκτική απολέπιση είναι η
βλάβη με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης
στον ιερό ναό.

Σε μεγάλη έκταση εμφανίζονται αποφλοιώσεις του σκυροδέματος, δηλαδή
απόσπαση επιφανειακών τεμαχίων σκυροδέματος, σε βάθος ίσο περίπου
με την επικάλυψη του οπλισμού. Αυτή η μορφή βλάβης, ιδιαίτερα έντονη στο
εσωτερικό του κεντρικού τρούλου του ιερού ναού (φωτ. 4, 5, 6), καθώς και σε
ορισμένα σημεία στο εξωτερικό του (φωτ. 7, 8), αποτελεί τη δεύτερη σε συ-
χνότητα εμφάνισης βλάβη. 

Μια άλλη μορφή βλάβης, που εμφανίζεται ιδιαίτερα στο εσωτερικό του ιε-
ρού ναού, είναι η άτακτη ρηγμάτωση του σκυροδέματος που χαρακτηρίζεται
από συγκέντρωση λεπτών επιφανειακών ρωγμών μικρού βάθους, στην επιφά-
νεια του σκυροδέματος. Οι ρωγμές αυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα έντονες σε
περιοχές του δακτυλίου του τρούλου και μπορεί να εξελιχθούν σε εκτεταμένες
απολεπίσεις και αποφλοιώσεις του σκυροδέματος. Πέραν όμως της άτακτης
ρηγμάτωσης, παρατηρήθηκαν και διαμήκεις ρωγμές κατά μήκος του κεντρι-
κού δακτυλίου έδρασης του κεντρικού τρούλου. Θα πρέπει να επισημανθεί
ότι οι ρωγμές αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες στη βάση του κεντρικού δακτυλίου
και εκτείνονται σχεδόν σε όλο το μήκος του. Επίσης παρατηρήθηκαν εγκάρ-
σιες ρωγμές σε τόξα έδρασης του κεντρικού τρούλου. Στη μεγαλύτερη εξωτε-
ρική επιφάνεια του τρούλου και των ημιθολιων, καθώς και στα μικρά κωδωνο-
στάσια παρατηρήθηκαν έντονες χρωματικές αλλοιώσεις. Η διείσδυση του νε-
ρού στο σκυρόδεμα προέρχεται από τη βροχή, κατά κύριο λόγο όμως οφείλε-
ται στη γειτνίαση του ναού με τη θάλασσα. Σε σημεία έντονης αποφλοίωσης,
απόσπασης τεμαχίου και διαμήκους ρηγμάτωσης του σκυροδέματος παρατη-
ρήθηκε απογύμνωση των οπλισμών. Οι οπλισμοί αυτοί έχουν υποστεί σημαντι-
κή οξείδωση, ιδιαίτερα στις δοκούς, με αποτέλεσμα τη σημαντική σε πολλές
περιπτώσεις απομείωση της διατομής τους (φωτ. 4, 6, 7, 8).

Η διάβρωση του χάλυβα είναι έντονη και στο
εσωτερικό των στοιχείων οπλισμένου σκυρο-
δέματος, σε θέσεις όπου δεν αποκαλύπτεται
ο οπλισμός. Γίνεται επίσης ορατή και από την
εμφάνιση κηλίδων σκουριάς στο σκυρόδεμα
ιδίως στις παρειές και στον πυθμένα στοιχεί-
ων όπως οι δοκοί στήριξης των τρούλων (βλ.
φωτ. 3).
Τέλος, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι κατά τη
διαδικασία της αποτύπωσης του οπλισμού του
ιερού ναού διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες, όπως
ελλιπής οπλισμός και ασύνδετοι συνδετήρες
(φωτ. 11 και 12), διαδικασία κατά την οποία
έγινε χρήση μαγνητικής μεθόδου, όπως ανα-
πτύσσεται στο Κεφ. 2 της αναφοράς (1)

Κ. Σπυράκος
Καθηγητής ΕΜΠ

Δ/ντης Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας
http://www.civil.ntua.gr/earthquake

Φωτ_2

Φωτ_4

Φωτ_3

Φωτ_6

Φωτ_11

Φωτ_12

Φωτ_7

Φωτ_8

Φωτ_5
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Έλεγχος της αντοχής του σκυροδέματος έγινε με πυρηνολη-
ψία. Από τις μετρήσεις που έγιναν με τη χρήση γεωραντάρ
στη φέρουσα τοιχοποιία του ιερού ναού, διαπιστώθηκε η
απουσία κενών στην τοιχοποιία, καθώς και μέχρι ποιού
ύψους εντός της τοιχοποιίας υπήρχε υγρασία. Παράλληλα,
έγιναν αποκαλύψεις οπλισμών για να διαπιστωθούν οι δια-
στάσεις και η απόσταση των συνδετήρων. Για την εκτίμηση
των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας, στην οποία
σημειωτέον δεν διαπιστώθηκαν βλάβες, έγινε χρήση διατά-
ξεων του Ευρωκώδικα. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η ανάλυση έγινε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων,
όπως αναπτύσσεται στη βιβλιογραφία, όπως (Αναφορές 2,3).
Υπολογίστηκαν τάσεις και μετακινήσεις για συνδυασμούς φορ-
τίσεων με σεισμική δράση κατά ΕΑΚ 2000 και τον Αντισεισμικό
Κανονισμό του 1959.

Στοιχεία δοκού χρησιμοποιήθηκαν για τις νευρώσεις, του δα-
κτυλίου έδρασης του κεντρικού τρούλου, το δακτύλιο έδρα-
σης των περιμετρικών ημιθολίων, τα τόξα στήριξης και τα
υποστύλωματα. Στοιχεία κελύφους χρησιμοποιήθηκαν για τη
φέρουσα τοιχοποιία και τα κελύφη των τρούλων και των ημι-
θολίων (Σχεδ. 3). 
Η επίλυση έγινε για συνδυασμούς με σεισμικά φορτία που
προσδιορίζονται από τον Ε.Α.Κ.2000 και τον Αντισεισμικό Kα-
νονισμό του 1959, αντίστοιχα. Τα εντατικά μεγέθη που προέκυ-
ψαν από τον Ε.Α.Κ.2000 τόσο για στοιχεία δοκού όσο και τα
στοιχεία κελύφους, είναι σημαντικά δυσμενέστερα από τα αντί-
στοιχα του Aντισεισμικού Kανονισμού του 1959. Σε ποσοστι-
αία μεταβολή, τα εντατικά μεγέθη που προέκυψαν από τον
Ε.Α.Κ.2000 ήταν περίπου 35% δυσμενέστερα κατά μέσο όρο.
Προκειμένου να εξακριβωθεί η ανάγκη ενισχύσεων του φέ-
ροντος οργανισμού, ελέγχθηκε η επάρκεια του ιερού ναού ένα-
ντι στατικών και σεισμικών φορτίων, ώστε ο φορέας να ανταπο-
κρίνεται στο σύνολό του στις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονι-
σμών. Για τα στοιχεία του φορέα, όπου διαπιστώνεται ανεπάρ-
κεια προτάθηκε επισκευή και ενίσχυση με χρήση ρητινοκο-
νιαμάτων και σύνθετων υλικών από ινοπλισμένα πολυμερή με
σκοπό την αύξηση της αντοχής τους, αφού προηγουμένως έγι-
ναν κατάλληλη καθαίρεση σκυροδέματος και προετοιμασία
τόσο στην εσωτερική όσο και εξωτερική επιφάνεια του τρού-
λου και των ημιθολίων.

Οι μέγιστες εφελκυστικές τάσεις στον κεντρι-
κό τρούλο, όπως αναμενόταν, εμφανίζονται
περιμετρικά σε σημεία με γωνία μεγαλύτερη
από 51,000. Στο προσομοίωμα του ιερού ναού
με πεπερασμένα στοιχεία, οι κύριες τάσεις
έχουν διαφορετική μορφή από τη θεωρητικά
αναμενόμενη. Αυτό συμβαίνει γιατί ο κεντρι-
κός τρούλος του ιερού ναού δεν είναι πακτω-
μένος στη βάση του, αλλά στηρίζεται πάνω
στον κεντρικό δακτύλιο και στα τόξα έδρασης,
τα διάφορα σημεία των οποίων παρουσιάζουν
διαφορικές μετακινήσεις. Οι μέγιστες καμπτι-
κές ροπές και οι μέγιστες τέμνουσες δυνάμεις
για τον τρούλο και τα περιμετρικά ημιθόλια εμ-
φανίζονται στη βάση των νευρώσεων. Καθ’
ύψος ελαττώνονται σημαντικά και σχεδόν μη-
δενίζονται στην κορυφή του τρούλου.
Στα τόξα έδρασης του κεντρικού τρούλου οι μέ-
γιστες καμπτικές ροπές και οι μέγιστες τέ-
μνουσες δυνάμεις εμφανίζονται στη βάση
τους. Στο δακτύλιο έδρασης του τρούλου, οι
μέγιστες καμπτικές ροπές εμφανίζονται κο-
ντά στην έδραση του δακτυλίου επάνω στα τόξα
και οι ελάχιστες στα σημεία επαφής του δα-
κτυλίου με τα σφαιρικά τρίγωνα. Επίσης, οι μέ-
γιστες τέμνουσες δυνάμεις εμφανίζονται συμ-
μετρικά, περιμετρικά του δακτυλίου. Στο ύψος

του μέσου των σφαιρικών τριγώνων οι τέμνουσες δυνάμεις στο δακτύλιο σχεδόν μηδενίζονται.
Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων και με δεδομένο τον περιορισμό της διατήρη-
σης των γεωμετρικών διαστάσεων όλων των στοιχείων του φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα,
προτάθηκαν επεμβάσεις με χρήση ρητινοκονιαμάτων και σύνθετων υλικών. Συγκεκριμένα,
με χρήση ελασμάτων από ίνες άνθρακα ενισχύθηκαν: 
i) Η εσωτερική και η εξωτερική παρειά των νευρώσεων του κεντρικού τρούλου. (φωτ. 13), 
ii) η εσωτερική και η εξωτερική παρειά των νευρώσεων των περιμετρικών ημιθολίων, 
iii) η κάτω παρειά των τόξων στήριξης του κεντρικού τρούλου, 
iv) η εσωτερική και η εξωτερική παρειά του δακτυλίου στη βάση του τρούλου και 
v) η εσωτερική επιφάνεια του κελύφους του κεντρικού τρούλου στο ύψος των παραθύρων.
Επιπλέον των παραπάνω επισκευών και ενισχύσεων, με τις οποίες αναβαθμίστηκε η φέ-
ρουσα ικανότητα του φορέα, έγιναν και εκτεταμένες εργασίες υγρομόνωσης στον τρούλο
και στην τοιχοποιία. Δευτερευόντως, αναφέρεται ότι ενισχύθηκε με ανθρακοελάσματα και
μέρος του δαπέδου του ναού το οποίο αποτελεί την οροφή του υπογείου.

Σχέδιο_3
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