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08:30 – 09:00 Προσέλευση - Εγγραφές
09:00 – 09:30 Eναρκτήρια Συνεδρίαση

Προεδρείο: Καθ. Θ. Τάσιος, ∆ρ. Α. Μιλτιάδου, Prof. Cl. Modena 
Χαιρετισµοί
ΟΑΣΠ: Καθ. Κ. Μακρόπουλος
ΣτΕ: El. F. Galiano, Ex. Secretary of O.P.A., Council of Europe
Εκπρόσωποι ΤΕΕ, ΥΠΠΟ, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.

09:30 – 10:00 Γενικές οµιλίες
Ferrucio Ferrigni, Activity Coordinator, European Center for Cultural Heritage (CUEBC)
«Monumental and non-monumental cultural heritage: methodology, problems, future lines» 

10:00 – 10:30 Εκπρόσωπος του ECILS, European Center on the Vulnerability of Industrial and Lifeline Systems SKOPJE, FYROM

10:30 – 14:20 ™˘ÓÂ‰Ú›· 1: µ·ÛÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi
Προεδρείο: Καθ. Κ. Πιτιλάκης, El. F. Galiano, Α. Πρέζα

10:30 – 10:50 Χαρκιολάκης Νίκος, Αρχιτέκτων, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων
Μνηµείων του ΥΠΠΟ
«Σηµασία της αρχιτεκτονικής και ιστορικής τεκµηρίωσης του µνηµείου»

10:50 – 11:10 ∆εληνικόλα Έφη, Αρχιτέκτων Αναστηλώσεων
«H εµπεριστατωµένη αποτύπωση, η αξιοποίηση παλαιών φωτογραφιών και η δυνατότητα
συµβολής τους στην τεκµηρίωση των οικοδοµικών φάσεων και της ιστορικής παθολογίας» 

11:10 – 11:30 Μιλτιάδου-Fezans Ανδρονίκη, ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός ΥΠΠΟ, µέλος της Ε.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
«∆οµητική τεκµηρίωση: Επιτόπου και εργαστηριακή διερεύνηση και ενόργανη παρακολούθηση»

11:30 – 11:50 Ιωαννίδου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊσταµένη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακροπόλεως 
«Θωρακίζοντας την Ακρόπολη απέναντι στους σεισµούς:Από την παρακολούθηση µε τις 
πλέον σύγχρονες µεθόδους έως τον αντισεισµικό σχεδιασµό των επεµβάσεων αξιοποιώντας 
τα συµβάντα του παρελθόντος.» 

11:50 – 12:20 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α

12:20 – 12:40 Μουζάκης Χαράλαµπος, Επίκουρος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
«Πειραµατικές µέθοδοι για την αποτίµηση των δυναµικών χαρακτηριστικών των ιστορικών
κατασκευών»

12:40 – 13:00 Τουλιάτος Παναγιώτης, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, µέλος της Ε.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
«Σηµασία της πλήρους δοµητικής κατανόησης του µνηµείου»

13:00 – 13:20 Βιντζηλαίου Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. µέλος του ∆.Σ. του
ΟΑΣΠ και της ∆.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
«Προς µια πιο αξιόπιστη αποτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς των µνηµείων: Η σηµασία 
της κατανόησης του φέροντος οργανισµού»

13:20 – 13:40 Ζιρώ ∆ηµοσθένης, ∆ρ Αρχιτέκτων, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων, ΥΠ.ΠΟ.
«Τυπολόγηση δοµικών προβληµάτων αρχαίων µνηµείων και πρόσφατες ερευνητικές δράσεις της
∆ΑΑΜ για την αναστήλωση αρχαίων κιονοστοιχιών»

13:40 – 14:20 Σ υ ζ ή τ η σ η

14:20 – 16:00 Μεσηµβρινή διακοπή - ελαφρύ γεύµα 

16:00 – 18:00 ™˘ÓÂ‰Ú›· 2: ∂ÎÏÔÁ‹ ÙË˜ ÛÂÈÛÌÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÂ ÌÓËÌÂ›·
Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜
Προεδρείο: Καθ. Κ. Στυλιανίδης, F. Ferrigni, Ν. Χαρκιολάκης

16:00 – 16:30 Τάσιος Θεοδόσιος, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, µέλος της Ε.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
«Επιλογή της σεισµικής δράσης σχεδιασµού»

16:30 – 16:50 Πιτιλάκης Κυριαζής, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
Πιτιλάκης ∆ηµήτρης, Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
«Σχόλια επί του ρόλου των εδαφικών συνθηκών στην εκτίµηση των σεισµικών δράσεων σχεδιασµού
για την αποτίµηση της τρωτότητας και των σχεδιασµό των επεµβάσεων µνηµειακών κατασκευών»

ΠPOΓPAMMA EPΓAΣIΩN ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  
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16:50 – 17:10 Μπουκοβάλας Γιώργος, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, µέλος της ∆.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
«Παραδείγµατα Τεκµηρίωσης της Υπαιτιότητας του Εδάφους και της Τοπογραφίας στη Βλάβη
Μνηµείων λόγω Σεισµού»

17:10 – 17:30 Παπαντωνόπουλος, Κώστας, ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός
«Σχεδιασµός αντισεισµικών επεµβάσεων σε αρχαία µνηµεία»

17:30 – 18:00 Σ υ ζ ή τ η σ η

09:00 – 10:40 ™˘ÓÂ‰Ú›· 3: ∞Ó¿Ï˘ÛË Î·È ‰È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙË˜ Ê¤ÚÔ˘Û·˜
ÈÎ·ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ
Προεδρείο: Καθ. Ε. Βιντζηλαίου, Γερ. Παπαδόπουλος, Κ. Παπαντωνόπουλος

09:00 – 09:20 Κάππος Ανδρέας, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
«∆ιαθέσιµες µέθοδοι ανάλυσης µνηµείων και κριτήρια για την επιλογή τους»

09:20 – 09:40 Στυλιανίδης Κοσµάς, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
«Οι αντιστάσεις της φέρουσας τοιχοποιίας» 

09:40 – 10:00 Ψυχάρης Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
«Βαθµονόµηση και επαλήθευση της αξιοπιστίας των αριθµητικών προσοµοιωµάτων για την
εκτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς ιστορικών κατασκευών»

10:00 – 10:20 Βαχλιώτης Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός, Παπαδόπουλος Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός
«Ο συντελεστής οριζοντίων φορτίων ως κρίσιµος δείκτης για τη δοµητική ασφάλεια του
µνηµείου, πριν και µετά την επέµβαση»

10:20 – 10:40 Σ υ ζ ή τ η σ η

10:40 – 11:00 ∆ ι ά λ ε ι µ µ α

11:00 – 12:50 ™˘ÓÂ‰Ú›· 4: ∆ÂÏÈÎ‹ ÂÈÏÔÁ‹ ÙË˜ ‚¤ÏÙÈÛÙË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Ï‡ÛË˜ ÁÈ· ÙË ‰ÔÌËÙÈÎ‹ Â¤Ì‚·ÛË
Προεδρείο: Καθ. Γ. Γκαζέτας, Prof. S. Lagomarsino, Ευ. Πέλλη

11:00 – 11:30 Modena Claudio, Καθηγητής Πολυτεχνείου Πάντοβας
«Criteria for the assessment and improvement of the safety level of historic structures»

11:30 – 11:50 Τάσιος Θεοδόσιος, Οµότιµος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, µέλος της Ε.Ε. του Ε.Κ.Π.Π.Σ.
«Κριτήρια επιλογής της βέλτιστης λύσης»

11:50 – 12:10 Θεοχαρίδου Καλλιόπη, ∆ρ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αναστηλώσεων
«Μνηµεία σε σεισµικό κίνδυνο µετά από αναστηλωτικές επεµβάσεις...»

12:10 – 12:30 Κουφόπουλος Πέτρος, Αρχιτέκτων - Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών,
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός
«Θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα εφαρµογής ελκυστήρων στη στερέωση και αντισεισµική
προστασία Μνηµείων»

12:30 – 12:50 Σ υ ζ ή τ η σ η

12:50 – 14:15 ™˘ÓÂ‰Ú›· 5: ∫·ÓÔÓÈÛÙÈÎ¿ ÎÂ›ÌÂÓ· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈÎ¤˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ 
ÛÂ ÌÓËÌÂ›·
Προεδρείο: Καθ. Π. Τουλιάτος, Καθ. Α. Κάππος, Καθ. Α. Μοροπούλου

12:50 – 13:20 Lagomarsino Sergio, Καθηγητής Πολυτεχνείου Γένοβας
«Guidelines for evaluation and mitigation of seismic risk to cultural heritage» 

13:20 – 13:40 Χατζηδάκης Αριστόδηµος, Πολιτικός Μηχανικός
«Προβλήµατα επεµβάσεων σε ιστορικές και µνηµειακές κατασκευές. Μερικές σκέψεις πάνω
στίς έννοιες, τους ορισµούς, τις αρχές, την αναλυτική προσέγγιση και τα Κανονιστικά κείµενα» 

13:40 – 14:00 Καραντώνη Φυλλίτσα, Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Πατρών
«Προβλήµατα από την εφαρµογή των σεισµικών φορτίων σχεδιασµού σε ιστορικά κτίρια»

14:00 – 14:15 Σ υ ζ ή τ η σ η
14:15 – 14:30 Κ λ ε ί σ ι µ ο  ε ργα σ ι ών
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Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  ∆ I H M E P I ∆ A Σ

Πρόεδρος : Kαθ. Μακρόπουλος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος : Kαθ. Αναγνωστόπουλος Σταύρος

Μέλη : Καθ. Τάσιος Θεοδόσης
Καθ. Τουλιάτος Παναγιώτης
Καθ. Καρύδης Παναγιώτης
∆ρ. Μιλτιάδου Ανδρονίκη
Καθ. Γκαζέτας Γεώργιος
κ. Πέλλη Ευαγγελία
∆ρ. Παπαναστασίου ∆ηµήτριος
Καθ. Λάγιος Ευάγγελος
Καθ. Λάππα Γερτρούδη
Καθ. Παπαδηµητρίου Ελευθερία
∆ρ. Μπαξεβάνη Εύη
Prof. Victor Luis Mendez
Dr. Bonnin Jean

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  ∆ I H M E P I ∆ A Σ

Πρόεδρος : ∆ρ. Παπαδόπουλος Γεράσιµος
Αντιπρόεδρος : κ. Χατζηανδρέου Στέλλα

Μέλη : κ. Παπαδόπουλος Νικήτας
κ. Πρέζα Αλεξάνδρα
κ. Πέλλη Ευαγγελία
κ. Σµαργιανάκη Αργυρώ 
κ. Κόγια Κλεοπάτρα
κ. Τζώρτσος Γρηγόρης      

A

B

D

C

A Kεντρική είσοδος (Λεωφ. Oύλοφ Πάλµε)
B Bόρεια είσοδος (Nεκροταφείο Zωγράφου)
C Nότια είσοδος (γήπεδο Kαισαριανής «Mιχάλης Kρητικόπουλος»)

D Αµφιθέατρο ‘‘ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ’’, κτίριο ΦΥΣΙΚΗΣ 

• ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ (Ε.Κ.Π.Π.Σ.)

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Ξάνθου 32, 15451 Ν. Ψυχικό  
Τηλ. 210 6728000, 6725233, Fax 210 6779561
e-Mail: info@oasp.gr



 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

& 
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ 

«ΕΚΠΠΣ» 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

«Ο.Α.Σ.Π.» 

 
                                          
 

 
Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΟΑΣΠ :ΚΑΘ.Κ.ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 
 
Θέµα: ∆ιηµερίδα «Στρατηγικές για την αντισεισµική προστασία των 
Μνηµείων»  26 – 27  Φεβρουαρίου 2009 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
Κύριε Galiano Γραµµατέα της Ανοικτής Μερικής Συµφωνίας του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Εκ µέρους του ΟΑΣΠ και του Ευρωπαϊκού Κέντρου  Πρόληψης και 
Πρόγνωσης  που διοργανώνει αυτό το διήµερο, σας καλωσορίζω και σας 
εύχοµαι να απολαύσετε τούτο το ταξίδι της γνώσης που σε λίγο αρχίζει. 
 
Εµείς φροντίσαµε να σας εξασφαλίσουµε το καλύτερο πλήρωµα. Αποτελείται 
από 25 από τους πιο έµπειρους Έλληνες και ξένους , ο καθένας ειδικός στον 
τοµέα του και όλοι µαζί εραστές της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
ως κόρη οφθαλµού. 
 
Σε ότι αφορά στον καπετάνιο, παρακαλέσαµε και ευχαρίστως αποδέχτηκε, 
ποιόν άλλο από τον καραβοκύρη που για χρόνια και χρόνια τώρα, δεν λέω 
πόσα, ηγείται κάθε προσπάθειας που στοχεύει σ’ ένα τόσο ωραίο αλλά και 
εξίσου σηµαντικό και δύσκολο στόχο, που µοιράζεται  απλόχερα την 
αστείρευτη ενεργητικότητά του  και τεράστια πείρα του µε τρόπο απλό και 
κατανοητό  και ανεπιτήδευτο. Τον πατριάρχη των Ελλήνων Μηχανικών και όχι 
µόνο, τον δάσκαλο, τον καθηγητή κύριο Θεοδόση Τάσιο. 
 
Κύριε καθηγητά ο ΟΑΣΠ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης και Πρόληψης 
του Συµβουλίου της Ευρώπης  σας ευχαριστούν και σας παραδίδουν το τιµόνι 
του καραβιού της γνώσης. 
 
Οι πέντε διαδοχικοί προορισµοί του, που στο πρόγραµµα ονοµάσαµε 
«Συνεδρίες», είµαι σίγουρος ότι θα µας δώσουν την ευκαιρία να 
κατανοήσουµε σταδιακά τον τρόπο προσέγγισης του προβλήµατος που δεν 
είναι άλλος από τον βέλτιστο σχεδιασµό κάθε απαραίτητης επέµβασης στην 
ιστορία µας που αποτυπώνεται µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο στα µνηµεία µας, 
στους ιστορικούς οικισµούς µας, στις ιστορικές κατασκευές µας. 
 



Είµαι βέβαιος, ότι δεν θα θέλουµε  να τελειώσει αυτό το ταξίδι που σε λίγο 
αρχίζει. Θα ευχόµαστε να είναι µακρύς ο δρόµος µια και η γνώση θα δίνεται, 
είµαι βέβαιος, απλόχερα από τα µέλη του πληρώµατος. 
 
Όλοι εµείς, τόσο στον ΟΑΣΠ όσο και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο, πέρα από την 
προετοιµασία τούτου του ταξιδιού, θα είµαστε δίπλα στον Καραβοκύρη και το 
πλήρωµα σε ότι θελήσει. 
 
Για την άρτια, όπως θα διαπιστώσετε,  προετοιµασία ιδιαίτερες  ευχαριστίες 
αξίζουν στον Γενικό ∆/ντή  του ΟΑΣΠ Νικήτα Παπαδόπουλο  και τις Κυρίες 
της Γραµµατείας, Παναγιώτα Κολιοπάνου, Χρύσα Ζαχαριά, Γιούλι 
Σταθοπούλου, Βάσω Σταγώνη, την Προϊσταµένη  Αργυρώ  Σµαριανάκη, αλλά 
και στην ∆/ντρια του Κέντρου κυρία Λάνα Χατζηανδρέου που µαζί  µε την 
ακούραστη συνεργάτιδά της αναπληρώτρια ∆/ντρια, κυρία Λίντα Πέλλη, 
έφεραν σε πέρας όλες τις απαραίτητες συνεννοήσεις µε τους ξένους και 
Έλληνες οµιλητές και είναι υπεύθυνες για το πρόγραµµα που κρατάτε στα 
χέρια σας. Την καλλιτεχνική παρουσία του προγράµµατος είχε το µέλος του 
ΟΑΣΠ ο µηχανικός κος Γρηγόρης Τζώρτζος. Το ∆.Σ. του ΟΑΣΠ τους 
ευχαριστεί και δηµόσια. 
 
Η σηµερινή εκδήλωση είναι µια από τις πολλές  δράσεις των δύο Οργανισµών 
που στοχεύουν στην ισχυροποίηση της αντισεισµικής συνείδησης του Έλληνα 
Πολίτη, του Πολίτη που ζει στη Χώρα µε την µεγαλύτερη σεισµικότητα στην 
Ευρώπη αλλά και στη χώρα µε την πλουσιότερη πολιτιστική κληρονοµιά στον 
κόσµο. 
 
Σε λίγες µέρες θα είναι έτοιµο το τρίτο στη σειρά τεύχος όπου αποτυπώνονται 
τα πεπραγµένα του ΟΑΣΠ στη χρονιά που πέρασε, και είναι πλούσιο σε 
δράσεις και παρουσία στην κοινωνία. 
 
Τελειώνοντας για µια ακόµη φορά θέλω να ευχαριστήσω τους ξένους 
προσκεκληµένους  µας, τους οµιλητές και τέλος όλους και την καθεµιά και 
κάθε ένα από εσάς για τη συµµετοχή και παρουσία σας σήµερα εδώ και να 
σας ευχηθώ «καλό ταξίδι». 
 
Σας ευχαριστώ. 
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AthensAthens, 26, 26--27 27 FebruaryFebruary 20092009

byby F.F. FerrigniFerrigni

TWO DAY MEETINGTWO DAY MEETING
StrategiesStrategies towardstowards seismicseismic protectionprotection of of MonumentsMonuments

ChallengeChallenge of of implementetionimplementetion
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MONUMENTAL AND NOMONUMENTAL AND NO--MONUMENTAL CULTURAL HERITAGEMONUMENTAL CULTURAL HERITAGE
PROBLEMS, METHODOLOGY, FUTURE LINESPROBLEMS, METHODOLOGY, FUTURE LINES

•• The The MonumentsMonuments: : objectsobjects toto protectprotect or record of or record of 
knowledgeknowledge? ? 

•• The The LLocalocal SSeismiceismic CCultureulture

•• The The differentdifferent problemsproblems in in protectionprotection of of monumentalmonumental and and 
nono--monumentalmonumental Cultural Cultural HeritageHeritage

•• ForFor a a globalglobal approachapproach

•• Some Some possiblepossible researchresearch lineslines
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STANDING UP BY REDUNDANCYSTANDING UP BY REDUNDANCYSTANDING UP BY REDUNDANCY

Benevento

Evora

Evora

S. Lorenzello
Ariano irpino
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CHINA XVICHINA XVI

STANDING UP BY DEFORMABILITYSTANDING UP BY DEFORMABILITYSTANDING UP BY DEFORMABILITY

JAPAN XIVJAPAN XIV

CHINA XVCHINA XV
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TO IMPROUVE THE SEISMIC RESISTANCE: 
TWO APPROACHES

TO IMPROUVE THE SEISMIC RESISTANCE: TO IMPROUVE THE SEISMIC RESISTANCE: 
TWO APPROACHESTWO APPROACHESIMPACTING ENERGYIMPACTING ENERGY

CAPTURED ENERGYCAPTURED ENERGY

DamagesDamages
producinproducin
DissipatedDissipated

MMéétabolizedtabolized

MASS
(Resistance by redundancy)

MASS
(Resistance by redundancy)

DEFORMABILITY
(Resistance by friction)

DEFORMABILITY
(Resistance by friction)

AbsorbedAbsorbed
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ARE THE HISTORICAL SETTLEMENTSARE THE HISTORICAL SETTLEMENTS
THE EXPRESSION OF THE LOCAL RISK CULTURE?THE EXPRESSION OF THE LOCAL RISK CULTURE?

WEST LIGURIAWEST LIGURIA

EAST LIGURIAEAST LIGURIA
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URBAN PATTERNS AND EARTHQUAKES
IN LIGURIA

URBAN PATTERNS AND EARTHQUAKES
IN LIGURIA

Dolceacqua
Valbrevenna

Brugnato

Vallebona whiwhi thisthis differencedifference??
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MORFOLOGY AND SEISMIC RESISTANCE
OF URBAN PATTERNS

MORFOLOGY AND SEISMIC RESISTANCE
OF URBAN PATTERNS

BUILDINGS CONNECTIONBUILDINGS CONNECTION BUILTBUILT--UP SEISMIC RESISTAMCEUP SEISMIC RESISTAMCE

IMPROUVEDIMPROUVED

ORDINARYORDINARY

HIGHHIGH

VERY HIGHVERY HIGH

T2: Retrofitted by buttress

T3: Retrofitted by buttress, plus by counter arches
pushing toward the interior

T1: Isolated buildings

T3: Retrofitted by buttress and counter arches, 
then by added bodies, increasing the pushing
toward the interior



URBAN PATTERN AND SEISMICITY:
MORE THAN A COINCIDENCE?

URBAN PATTERN AND SEISMICITY:
MORE THAN A COINCIDENCE?

Urban pattern

Seismic hazard
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THE OLD “ENGINEERS”THE OLD “ENGINEERS”
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THE THE LLOCAL OCAL SSEISMIC EISMIC CCULTUREULTURE

•• Monuments are built for eternity (or nearly)Monuments are built for eternity (or nearly)

•• The ancient communities living in seismic prone regions knew theThe ancient communities living in seismic prone regions knew the
effect of earthquakes on buildings and, in case of short recurreeffect of earthquakes on buildings and, in case of short recurrence, nce, 
they can know easily the effectiveness of reparationsthey can know easily the effectiveness of reparations

•• They can also knew the effect on buildings, bridge, etc. of a shThey can also knew the effect on buildings, bridge, etc. of a short ort 
or bad maintenance, a not appropriate utilizationor bad maintenance, a not appropriate utilization

Some Some banalbanal observationsobservations::

We can define this We can define this combination of technical knowledge and combination of technical knowledge and 
consistent behavioursconsistent behaviours as a as a ““LLocal ocal SSeismic eismic CCultureulture””

In seismic prone regions the local communitiesIn seismic prone regions the local communities
have to had develophave to had develop

seismic proof seismic proof ““rulesrules”” for construction, use and maintenance of for construction, use and maintenance of 
buildingsbuildings



Athens, 26-27 Feb 2009 12

RECURRENCE OF EARTHQUAKES
AND LEVEL OF THE LOCAL SEISMIC CULTURE

RECURRENCE OF EARTHQUAKES
AND LEVEL OF THE LOCAL SEISMIC CULTURE

1generation

CSL LEVELCSL LEVEL

YEARSYEARS10020 40 60 80

EQ

EQ

10020 40 60 80

CSL LEVELCSL LEVEL

YEARSYEARS
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THE LSC TAKE IN CHARGE
ALL THE COMPONENTS OF THE SEISMIC 

STRESS..

THE LSC TAKE IN CHARGE
ALL THE COMPONENTS OF THE SEISMIC 

STRESS..

NEPAL

GREECE

horizontal

ALGERIA

vertical

torsional
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THERE IS BUTTRESS AND BUTTRESS….THERE IS BUTTRESS AND BUTTRESS….



Athens, 26-27 Feb 2009 15

TECHNIQUES AND REPARATIONSTECHNIQUES AND REPARATIONS

Evora

MYTILINI (Greece)MYTILINI (Greece) Benevento

PEROUPEROU

ALGIERS (Algeria)ALGIERS (Algeria)

TaurasiTaurasi (Italy)(Italy)



RECURRENCE/INTENSITY and  
VARIOUS KINDS of LOCAL CULTURES SEISMIC

RECURRENCE/INTENSITY and  
VARIOUS KINDS of LOCAL CULTURES SEISMIC

LSC of PREVENTIONLSC of PREVENTION
(Techniques)

LSCLSC ofof REPARATIONREPARATION
(Anomalies)

NO CSLNO CSL

RecurrenceRecurrence
2010 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

VIII

I

II

III

IV

V

VI

VII

IX

X
IntensityIntensity

GreckGreck sitessites
CentralCentral amaméérica rica sitessites ItaliansItalians sitessites

FrenchFrench sitessites
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LOCAL SEISMIC CULTURE LOCAL SEISMIC CULTURE 
AND BUILTAND BUILT--UP SEISMIC RESISTANCEUP SEISMIC RESISTANCE

EARTHQUAKESEARTHQUAKES

TIMETIME

CURRENT RESISTANCECURRENT RESISTANCE

RESISTANCERESISTANCE
IN SEISMIC PRONE IN SEISMIC PRONE 
REGIONSREGIONS DEFICIENT OR INAPPROPRIATE MAINTENANCEDEFICIENT OR INAPPROPRIATE MAINTENANCE

BUILTBUILT--UP SEISMIC RESISTANCEUP SEISMIC RESISTANCE

CSLCSL

NO CSLNO CSL

From TOULIATOS, modified
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HISTORICALHISTORICAL
BUILT UPBUILT UP

ARCHEOLOGICALARCHEOLOGICAL
REMAINSREMAINS

LISTEDLISTED
BUILDINGSBUILDINGS

FeaturesFeatures of IFof IF VLIVLI

VulnerabilityVulnerability LevelLevel IncreaseIncrease (VLI)(VLI)
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WE IMPOSE NEW TECHNIQUES
TO RETROFIT OLD BUILDINGS ………

the new the new floorfloor
remainremain in in placeplace……..

……..the old wall is destroyed..the old wall is destroyed

the the roofroof stay stay intactintact, , butbut ……..

……. just two floors lower. just two floors lower
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WE ADOPT DANGEROUS (but legally imposed) 
REINFORCEMENTS……..

WE ADOPT DANGEROUS (but legally imposed) 
REINFORCEMENTS……..
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THE SUGGESTED MODIFICATIONSTHE SUGGESTED MODIFICATIONS

butbut seismicseismic code and code and handbookshandbooks
demanddemand toto eliminate eliminate themthem

vaultsvaults are are veryvery seismicseismic proofproof structuresstructures ……..
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DIFFUSION 
of 

TRADITIONAL SEISMIC PROOF TECHNIQUES

DIFFUSION 
of 

TRADITIONAL SEISMIC PROOF TECHNIQUES

PAESTUM, in south Italy, is not very seismic, but it has been
founded by the Greeks …..

PAESTUM, in south Italy, is not very seismic, but it has been
founded by the Greeks …..
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PERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUES  
1

PERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUES  
1

MYTHILENE, 1800 A.C.MYTHILENE, 1800 MYTHILENE, 1800 A.C.A.C.

From TouliatosFrom Touliatos

THIRA, 2500 B.C.THIRA, 2500 THIRA, 2500 B.C.B.C.
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PEKIN, 2007PEKIN, 2007

STANDARD TEMPLE, 1600STANDARD TEMPLE, 1600

PERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUES
3

PERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUESPERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUES

33
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NEPAL 1800NEPAL 1800

PERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUES

3
PERSISTENCE of TRADITIONAL TECHNIQUES

3

NEPAL 1997NEPAL 1997
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WHAT IS THE SITUATION TODAYWHAT IS THE SITUATION TODAY
(IN ITALY)(IN ITALY)
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THE HISTORICAL RETROFITTING
IS PROHIBITED……..

…… THE FALSE ONE IS TOLERATED
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A) VULNERABILITY INCREASINGA) VULNERABILITY INCREASING ''

B) VULNERABILITY REDUGINGB) VULNERABILITY REDUGING

SOPRAELEVAZIONI SOPRAELEVAZIONI 
ALLARGAMENTO VANI E BUCATURE ALLARGAMENTO VANI E BUCATURE 
ELIMINAZIONE DELLE VOLTE ELIMINAZIONE DELLE VOLTE 
SOSTITUZIONE DEI SOLAI IN LEGNOSOSTITUZIONE DEI SOLAI IN LEGNO
SOST.SOST. COPER. PIANA CON COPER. A TETTOCOPER. PIANA CON COPER. A TETTO
TRASLAZIONE DEI SOLAITRASLAZIONE DEI SOLAI
BUCATURE IN PROSSIMITA' DEI CANTONALIBUCATURE IN PROSSIMITA' DEI CANTONALI
ELIMINAZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE ELIMINAZIONE DI TRAMEZZATURE INTERNE 
NUOVI TRAM. INTERNI CON BLOCCHI  AUTOP.NUOVI TRAM. INTERNI CON BLOCCHI  AUTOP.
NICCHIE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORINICCHIE PER ALLOGGIAMENTO CONTATORI
INSERIMENTO CANNE FUMARIEINSERIMENTO CANNE FUMARIE
INSERIM. DI ASCENSORI O MONTACARICHIINSERIM. DI ASCENSORI O MONTACARICHI
DEMOLIZ. E RICOSTR. CON GIUNTO TECNICODEMOLIZ. E RICOSTR. CON GIUNTO TECNICO

INCATENAMENTI IN FERROINCATENAMENTI IN FERRO
INCATEINCATENNAMENTI IN LEGNOAMENTI IN LEGNO
BARBACANIBARBACANI
RINGROSSI A SCARPA O PARALLELIRINGROSSI A SCARPA O PARALLELI
ARCHI DI CONTRASTO TRA EDIFICIARCHI DI CONTRASTO TRA EDIFICI
PASSAGGI COPERTIPASSAGGI COPERTI
SCALE RAMPANTI FRA EDIFICISCALE RAMPANTI FRA EDIFICI
SCALE ESTERNESCALE ESTERNE
LOGGE ESTERNELOGGE ESTERNE
CORPI AGGIUNTICORPI AGGIUNTI

PERMITTEDPERMITTED
PROHIBITEDPROHIBITED

MODIFICATIONSMODIFICATIONS INCREASINGNCREASING / / REDUCINGREDUCING
THETHE VULNERABILITYVULNERABILITY

AND HITS LEGITIMACY IN TOWN PLANSAND HITS LEGITIMACY IN TOWN PLANS
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earthquakeearthquake’’s models modelCURRENT APPROACH

WHAT ANCIENT PEOPLE HAVE DONEWHAT ANCIENT PEOPLE HAVE DONE

DamagesDamages//ReparationsReparations

WHAT CAN BE DONE
TO PROTECT THE ANCIENT BUIT-UP ENVIRONMENT?

TWO COMPLEMENTARY APPROACH

expectedexpected damagesdamages
LOCAL SEISMIC CULTURE APPROACH

buildingbuilding’’s models model

INTERVENTIONINTERVENTION

source
source

source
source

SOURCESSOURCES’’ ANALYSIS (historical ANALYSIS (historical seismologyseismology) + INSTRUMENTAL SEISMOLOGY + MODELLING) + INSTRUMENTAL SEISMOLOGY + MODELLING

earthquakesearthquakes

D/RD/R D/RD/R D/RD/R

BUILDINGSBUILDINGS’’ DAMAGES/REPARATIONS ANALYSIS + HISTORICAL SEISMOLOGY + SEISMIC DAMAGES/REPARATIONS ANALYSIS + HISTORICAL SEISMOLOGY + SEISMIC ENGENEERINGENGENEERING

FILTER AND / OR UPFILTER AND / OR UP--GRADEGRADE

time

WHAT TO DO?WHAT TO DO?

?
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SOME METHODOLOCICAL QUESTIONSSOME METHODOLOCICAL QUESTIONS
•• ForFor the the protectionprotection of Cultural of Cultural HeritageHeritage can can wewe useuse bothboth

ourour knowledgeknowledge and the and the ancientancient one?one?

•• HowHow can can wewe recognizerecognize itit??

•• HowHow caca wewe validatevalidate itit??

•• HowHow can can wewe improuveimprouve the the historicalhistorical techniquestechniques, , ifif
usefullusefull??

•• HowHow can can wewe definedefine protocolsprotocols toto validatevalidate nono--standardstandard
techniquestechniques??

A POLITICAL QUESTIONA POLITICAL QUESTION
HowHow stimulatestimulate decisiondecision makersmakers and and researchersresearchers dondon’’t t 
consideringconsidering surpassedsurpassed the the traditionaletraditionale seismicseismic proofproof

techniquestechniques



ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνηµείων του ΥΠΠΟ

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»



• Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• Β. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
• ∆ιερεύνηση ιστορικών πηγών πληροφοριών για
Αρχιτεκτονικά Μνηµεία και Σύνολα.

• Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
• Μέθοδοι καταγραφής και αποτύπωσης φθορών και
ζηµιών Αρχιτεκτονικών Μνηµείων. Στοιχεία
οικοδοµικής αποτύπωσης.

• ∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Β.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΑ

• ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
– Εισαγωγή
– Ιστορικές πηγές
– Βιβλιογραφία
– Αρχεία
– Χάρτες

• ΑΡΧΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
– Αρχαία μνημεία
– Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά
– Νεοκλασικά και Νεώτερα Μνημεία
– Παραδοσιακά κτήρια

• ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
– Βιβλιογραφικές Συλλογές
– Αρχαία μνημεία
– Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία
– Νεώτερα Μνημεία
– Παραδοσιακά κτήρια
– Προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Αρχιτεκτονικών μνημείων και

συνόλων











Thomas Worden French,Αρχείο Saint John College
1945





Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΖΗΜΙΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά
Μεθοδολογίες διάγνωσης

ΑΙΤΙΑ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ
Γενικά
Εσωτερικά αίτια φθορών και ζηµιών
Θέση του µνηµείου
Φύση του εδάφους θεµελίωσης
Ελαττώµατα της κατασκευής
Ελαττώµατα των υλικών δοµής
Εξωτερικά αίτια φθορών και ζηµιών
Μηχανικοί παράγοντες
Ηλεκτροµαγνητικοί παράγοντες
Θερµικοί παράγοντες
Χηµικοί και Ηλεκτροχηµικοί παράγοντες
Βιολογικοί παράγοντες
Αίτια φθορών κατά τύπους κατασκευών και είδη υλικών
Τύποι κατασκευών
Είδη υλικών



ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Γενικά
Μετρητικές μέθοδοι – Παρακολούθηση
Επί τόπου και εργαστηριακές μέθοδοι με δειγματολψία
Γεωλογικές – Ορυκτολογικές έρευνες
Γεωτεχνικές έρευνες
Χημικές έρευνες
Ηλεκτρονικές έρευνες
Δενδροχρονολόγηση
Επί τόπου και εργαστηριακές μέθοδοι χωρίς δειγματοληψία
Υπέρηχοι
Γεωφυσικές έρευνες
Ραδιογραφία
Θερμογραφία
Ενδοσκόπηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΘΟΡΩΝ
Στοιχεία οικοδομικής αποτύπωσης υλικών
Στοιχεία αποτύπωσης φθορών και ζημιών
Παραδείγματα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ



KATOΨΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ ΤΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



OΨΗ ΣΤΟΑΣ ΑΤΤΑΛΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ Ω∆ΕΙΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΜΟΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΡΟΚΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ



ΟΨΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΜΗ
ΟΙΚΙΑΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΙ∆ΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ



ΟΨΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



ΟΨΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΘΗΒΑ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗ



ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΡΟ∆ΟΥΚΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗΣ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΠΑΝ. ΤΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ



ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΟΨΗ
ΘΟΛΩΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ



ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙΟΥ



ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΧΛΕΜΟΥΤΣΙΟΥ



ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΚΑΣΤΡΟΥ SEPRIO ΙΤΑΛΙΑΣ



ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΡΟΤΟΝΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΨΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ



ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
ΝΑΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ



ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΡΑΜΝΟΥΝΤΑΤΟΜΗ Ν.Α. ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΝΑΟΥ ΝΕΜΕΣΗΣ



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΝΑΟΥ ΜΥΡΕΛΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ



ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΝΑΟΥ ΜΥΡΕΛΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ



ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ



ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΙΟΝΩΝ ΠΡΟΝΑΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ



ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΙ ΟΨΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ



ΟΨΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΡΟΝΑΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ



ΚΑΤΟΨΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



∆ΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ ΝΑΡΘΗΚΑ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ



ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΟΨΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ



∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

26/27-2-2009

ΕΦΗ ∆ΕΛΗΝΙΚΟΛΑ, αρχιτέκτων

Η ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΚΑΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ



Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ∆ΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:
ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KAI ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΑΝΤΟΤΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΣΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗΜΕ ΤΟΜΝΗΜΕΙΟ

ΕΤΣΙ Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

ΟΣΟ ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΗ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΤΟΥ



Σχέδιο Μπάρσκυ 1745



1945-50



Αποτυπώσεις των µνηµείων της Αιγύπτου κατ’ εντολήν του Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Τέλη 18ου-αρχές 19ου αι. Σύγκριση µε

πραγµατικότητα

Description de l’Egypte Ναός Denderah



Αποτύπωση Καθολικού Μονής ∆αφνιού από Benouville 1877



Αποτύπωση Καθολικού Ι. Μ. Οσίου Λουκά
από τους Schultz και Barnsley τέλος 19ου αι.



Σχολαστική
Παρατήρηση
του µνηµείου

Σχέδιο εργασίας
Schultz και Barnsley







Ανάγκη
επιβεβαίωσης
µέτρησης
αποκλίσεων
κλπ παρα-
µορφώσεων
καθ ύψος





Λαµπάκης 1895





Προσεγγιστική απεικόνιση του καθολικού επί φραγκοκρατίας



Κονίαµα αρµολογήµατος
υπόλευκο µε κίτρινη πάτινα

και ερυθρό τονισµό
λεπτοµερειών. Εξωνάρθηκας



Μίµηση ψευδοκουφικού
διακόσµου µε ερυθρή
χρωστική στο υπόλευκο
(µε κίτρινη πάτινα) 
ασβεστοκονίαµα του
προστώου

Μίµηση οπτοπλίνθου µε
ερυθρό χρώµα στο

κουρασάνι. Ν∆ ηµιχώνιο



Οριζόντιος αρµός της προσθήκης ορόφου, στον νότιο τοίχο, µεταξύ
κουρασανιού Α΄ φάσης και ασβεστοκονιάµατος Β΄ φάσης

κουρασάνι

Ασβεστοκονίµα

µε χρωστική





Ενοποίηση –ισοπέδωση φάσεων µε
ενιαίο αρµολόγηµα-τσιβίκωµα



Απόκρυψη βλαβών-
Οικοδοµικών φάσεων
µε ενιαία αρµολόγηση





Αρχικός τρούλλος. 
Καθαιρέθηκε το
1891

Νέος τρούλλος



Ανατολική όψη. Αριστερά όπως έχει σήµερα. 

∆εξιά µε διορθωµένο τρούλλο ως προς τις διαστάσεις.



1890
Μετά τον
σεισµό
του 1886

Ι. Ν. ΣΩΤΗΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

1930
Έναρξη εργασιών

από Στίκα





2000













Αξιολόγηση παλαιών
αποτυπώσεων
∆ιασταύρωση στοιχείων
παλιών φωτογραφιών
σε σχέση µε σηµερινη
παρατήρηση









ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: Επί τόπου και τεκμηρίωση: Επί τόπου και 
εργαστηριακές έρευνες και ενόργανη εργαστηριακές έρευνες και ενόργανη εργαστηριακές έρευνες και ενόργανη εργαστηριακές έρευνες και ενόργανη 

παρακολούθηση παρακολούθηση 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου-Fezans,
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός του ΥΠΠΟ



Ένα από τα βασικότερα θέματα 
που επηρεάζουν το σχεδιασμό 
των επεμβάσεων αντισεισμικής 
προστασίας των μνημείων 

ΕισαγωγήΕισαγωγή

Πρόκειται για την αναγνώριση, την καταγραφή και τον  Πρόκειται για την αναγνώριση, την καταγραφή και τον  

ΔομητικήΔομητική
τεκμηρίωση τεκμηρίωση 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Πρόκειται για την αναγνώριση, την καταγραφή και τον  Πρόκειται για την αναγνώριση, την καταγραφή και τον  
χαρακτηρισμό της υπάρχουσας κατάστασηςχαρακτηρισμό της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία , η οποία 
διαφέρει σημαντικά από μνημείο σε μνημείοδιαφέρει σημαντικά από μνημείο σε μνημείο



ΕισαγωγήΕισαγωγή

Απαιτείται λεπτομερής εξέταση και καταγραφή, διότι Απαιτείται λεπτομερής εξέταση και καταγραφή, διότι 
δεν πρόκειται για συνήθεις νέες κατασκευές που έχουν δεν πρόκειται για συνήθεις νέες κατασκευές που έχουν 
χτιστεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες σύλληψης και χτιστεί υπό ελεγχόμενες συνθήκες σύλληψης και 
δόμησης, αλλά δόμησης, αλλά για παλαιές κατασκευές για τις οποίες για παλαιές κατασκευές για τις οποίες 
συνήθως δεν διατίθενται σχέδια και οι οποίες επιπλέον συνήθως δεν διατίθενται σχέδια και οι οποίες επιπλέον 
έχουν υποστεί βλάβες και επεμβάσειςέχουν υποστεί βλάβες και επεμβάσεις. . 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



q Οικοδομικές φάσεις , 
προγενέστερες επεμβάσεις 
και ιστορική παθολογία 

q Παθολογία 

q Εξέλιξη της παθολογίας στο 
χρόνο

q Υλικά δομήσεως 

δ
ο
µ
η
τ
ι
κ
ή

τ

Την εκτίμηση των αντιστάσεων 
έναντι μηχανικών και 
φυσικοχημικών δράσεων

Την βαθμονόμηση και τον 
έλεγχο της αξιοπιστίας των 
αναλύσεων της μηχανικής 

Απαραίτητη για:Απαραίτητη για:

ΕισαγωγήΕισαγωγή

Υλικά δομήσεως 

q Τρόπος δομήσεως

q Ασυνέχειες (ρωγμές, κενά)

q Ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία 

q Δομητική λειτουργία και 
τρόπος σύνδεσης μελών

q Δυναμικά χαρακτηριστικά

q Θεμελίωση και έδαφος 

τ
ε
κ
µ
η
ρ
ί
ω
σ
η

αναλύσεων της μηχανικής 
συμπεριφοράς

Τον σχεδιασμό βέλτιστων 
επεμβάσεων: υλικά, τεχνικές, 
τρόπος εφαρμογής 

Τον έλεγχο της ποιότητας  
και αποτελεσματικότητας 
κατά τη διάρκεια και μετά 
τις επεμβάσεις

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



üΕπί τόπου οπτική παρατήρηση και μετρήσεις

Γενικά απαιτούνται λεπτομερείς Γενικά απαιτούνται λεπτομερείς παρατηρήσεις, παρατηρήσεις, 
διερευνήσεις και καταγραφές διερευνήσεις και καταγραφές 

ΕισαγωγήΕισαγωγή

Συνδυασμός των δυνατοτήτων πολλών απλών αλλά και Συνδυασμός των δυνατοτήτων πολλών απλών αλλά και 
εξειδικευμένων μεθόδων εξειδικευμένων μεθόδων ανάλογα με το μνημείο και την ανάλογα με το μνημείο και την 
παθολογία του παθολογία του 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

üΕπί τόπου οπτική παρατήρηση και μετρήσεις

üΕπί τόπου ερευνητικές εργασίες με μή καταστρεπτικές 
και μικρο-καταστρεπτικές μεθόδους

üΛήψη δοκιμίων και εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές

üΚατασκευή ομοιωμάτων σε κατάλληλη κλίμακα και   
εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές

üΕνόργανη παρακολούθηση



ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια

Με βάση την ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση Με βάση την ιστορική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση 
και την επί τόπου παρατήρηση προτείνεται μια και την επί τόπου παρατήρηση προτείνεται μια 

πρώτη σειρά επί τόπου και εργαστηριακών ερευνώνπρώτη σειρά επί τόπου και εργαστηριακών ερευνών

Αξιολόγηση των ευρημάτων Αξιολόγηση των ευρημάτων 

Επάρκεια Επάρκεια 

ΕισαγωγήΕισαγωγή

ΑνεπάρκειαΑνεπάρκεια

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Η σταδιακή αυτή προσέγγιση είναι σημαντική για Η σταδιακή αυτή προσέγγιση είναι σημαντική για να να 
τεκμηριώνεται κάθε φορά η ανάγκη πραγματοποίησης των τεκμηριώνεται κάθε φορά η ανάγκη πραγματοποίησης των 
διαφόρων ερευνών με βάση την  συνθετική αξιολόγηση των διαφόρων ερευνών με βάση την  συνθετική αξιολόγηση των 
επί μέρους αποτελεσμάτωνεπί μέρους αποτελεσμάτων (οικονομία χρόνου και πόρων) . (οικονομία χρόνου και πόρων) . 

Ανάγκη ειδικότερων Ανάγκη ειδικότερων 
ερευνώνερευνών

Επάρκεια Επάρκεια 
στοιχείωνστοιχείων



Στην εισήγηση αυτή με βάση τα κείμενα που έχουν συνταχθεί Στην εισήγηση αυτή με βάση τα κείμενα που έχουν συνταχθεί 
από την Ομάδα Εργασίας του ΟΑΣΠ και του ΕΚΠΠΣ για τη από την Ομάδα Εργασίας του ΟΑΣΠ και του ΕΚΠΠΣ για τη 
«Σύνταξη Ρυθμιστικού κειμένου για τις «Σύνταξη Ρυθμιστικού κειμένου για τις δομητικέςδομητικές επεμβάσεις επεμβάσεις 
και την αντισεισμική προστασία των ελληνικών μνημείων»:και την αντισεισμική προστασία των ελληνικών μνημείων»:

üüθα παρουσιάσουμε τα βασικά επί μέρους αντικείμενα θα παρουσιάσουμε τα βασικά επί μέρους αντικείμενα 

ΕισαγωγήΕισαγωγή

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

üüθα παρουσιάσουμε τα βασικά επί μέρους αντικείμενα θα παρουσιάσουμε τα βασικά επί μέρους αντικείμενα 
της της δομητικήςδομητικής τεκμηρίωσης  τεκμηρίωσης  

üüΘα αναφερθούμε επιλεκτικά για κάθε περίπτωση στις Θα αναφερθούμε επιλεκτικά για κάθε περίπτωση στις 
συνηθέστερες επί τόπου και εργαστηριακές έρευνες συνηθέστερες επί τόπου και εργαστηριακές έρευνες 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

üüΘα δείξουμε χαρακτηριστικά παραδείγματαΘα δείξουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αξιοποίηση στοιχείων ιστορικής και Αξιοποίηση στοιχείων ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσηςαρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης

1. Ιστορικά στοιχεία 
ενδιαφέροντα από 
δομητική άποψη

2. Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, φάσεις 
κατασκευής και επεμβάσεων -
ιστορική παθολογία. 

Καθολικό 
Ι. Μονής 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Ι. Μονής 
Δαφνίου 
Ιστορική 
Παθολογία 

Μελέτη: Δεληνικόλας, Μιλτιάδου-Fezans, 
Χωραφά, Ζαρογιάννη, ΔΑΒΜΜ &1η ΕΒΑ - ΥΠΠΟ



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αξιοποίηση στοιχείων ιστορικής και Αξιοποίηση στοιχείων ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσηςαρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης

3. Στοιχεία συμπεριφοράς προγενέστερων δομητικών 
επεμβάσεων, που μπορεί και να μην σώζονται μέχρι 
σήμερα 

Περιγραφή προγενέστερων δομητικών επεμβάσεων, 
προκειμένου: 
(i)να εντοπισθούν εύτρωτα σημεία του δομητικού 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

(i)να εντοπισθούν εύτρωτα σημεία του δομητικού 
συστήματος, 
(ii)να χρονολογηθούν προγενέστερες έντονες δράσεις 
και  
(iii) να κριθεί η αποδοτικότητα των επεμβάσεων 
εκείνων.



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αξιοποίηση στοιχείων ιστορικής και Αξιοποίηση στοιχείων ιστορικής και 
αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσηςαρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης

Καθολικό Μονής Δαφνίου, Παθολογία: 
Εγκάρσια τομή στο νάρθηκα

Μελέτη: Μιλτιάδου-Fezans, Δεληνικόλας, Χωραφά, 
Ζαρογιάννη, ΔΑΒΜΜ &1η ΕΒΑ-ΥΠΠΟ

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: ΠαθολογίαΠαθολογία

Οι βλάβες αποτυπώνονται στα σχέδια 
της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

«Παθολογία»«Παθολογία»: καταγραφή των βλαβών και φθορών : καταγραφή των βλαβών και φθορών 
επισκευασμένων και επισκευασμένων και μήμή, καθώς και της εξέλιξής , καθώς και της εξέλιξής 
των εν των εν χρόνωχρόνω μετά την έναρξη της Μελέτηςμετά την έναρξη της Μελέτης..

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Κατά την εκπόνησή τους απαιτείται 
κατάλληλη οργάνωση των  εργασιών 
πεδίου (τοπογραφικών, 
φωτογραμμετρικών σάρωσης με 
λέηζερ, κλπ), ώστε να  αποτυπωθεί η 
παραμορφωμένη γεωμετρία του 
μνημείου.



3. 3. ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: ΠαθολογίαΠαθολογία

üü Ρωγμές (Μήκος, βάθος, εύρος ανά Ρωγμές (Μήκος, βάθος, εύρος ανά 
τακτά διαστήματα,…)τακτά διαστήματα,…)

üü Ολισθήσεις (κατά μήκος ρωγμών, Ολισθήσεις (κατά μήκος ρωγμών, 
μεταξύ μεταξύ λιθοσωμάτωνλιθοσωμάτων ή  ή  θολιτώνθολιτών, …), …)

üü Μετακινήσεις εκτός επιπέδουΜετακινήσεις εκτός επιπέδου

üü Αποδόμηση πλέξης Αποδόμηση πλέξης λιθοσωμάτωνλιθοσωμάτων ή ή 
αποσύνθεση θόλωναποσύνθεση θόλων

Παρηγορήτισσα Άρτας: Παθολογία 
(Μιλτιάδου-Fezans, Κουμάντος, 

Λαλογιάννη)

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

üü Αποδόμηση πλέξης Αποδόμηση πλέξης λιθοσωμάτωνλιθοσωμάτων ή ή 
αποσύνθεση θόλωναποσύνθεση θόλων

üü Τοπικές θραύσεις από θλίψηΤοπικές θραύσεις από θλίψη

üü Καταρρεύσεις τμημάτων ή τοπική Καταρρεύσεις τμημάτων ή τοπική 
αποδιοργάνωση αποδιοργάνωση 

üü ….….

Λαλογιάννη)



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: ΠαθολογίαΠαθολογία

Τα μέσα (1)

üΈμμονη και συστηματική 
οπτική παρατήρηση όλων 
των λεπτομερειών κάθε 
δομικού μέλους του 
Μνημείου.

ü

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

ü Επιτόπου 
συμπληρωματικές 
μετρήσεις, τουλάχιστον 
με στοιχειώδη μέσα όπως 
μετροταινία, νήμα της 
στάθμης  και αλφάδι.



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: ΠαθολογίαΠαθολογία

Τα μέσα (2)

üΕφόσον απαιτηθεί επιστρατεύονται: 

• υπέρηχοι για το βάθος των ρωγμών,  

• παραμορφωσιόμετρα για το εύρος των ρωγμών, 

• Κλισιόμετρα - εκκρεμή για τις εκτός επιπέδου 
μετακινήσεις, 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

üΜετρητικές και Πειραματικές Μέθοδοι για την 
διερεύνηση των υλικών και την εντόπιση τυχόν 
βλαβών κρυμμένων κάτω από μεταγενέστερες 
επιχρίσεις ή άλλες επεμβάσεις

μετακινήσεις, 

• κ.λ.π.



Καθολικό   Ι.  Μονής  
Δαφνίου

Δομητική τεκμηρίωση: Παθολογία -Παράδειγμα

Σύγκριση ιστορικής και 
πρόσφατης παθολογίας

Μελέτη: Μιλτιάδου -Fezans, Δεληνικόλας, Χωραφά, Ζαρογιάννη, ΔΑΒΜΜ &1η ΕΒΑ - ΥΠΠΟ

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός
Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Διαμήκεις αξονικές τομές 

Προς ανατολάς υπάρχουν οι 
τοιχοπεσσοί του ιερού που 
συνδέονται με τον πτυχωτό 

Μεγαλύτερες βλάβες 
στο Δυτικό τμήμα 

Δομητική τεκμηρίωση: Παθολογία

Καθολικό   Ι.  Μονής  Δαφνίου

συνδέονται με τον πτυχωτό 
Ανατολικό  τοίχο 

Προς δυσμάς οι κεντρικοί 
πεσσοί στέκουν ελεύθεροι και 

απομονωμένοι από τους 
περιμετρικούς τοίχους και ο 
νάρθηκας δεν διαθέτει άλλα 

τοιχώματα  
εκτός των εξωτερικών

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Μελέτη: Μιλτιάδου-Fezans, Δεληνικόλας,  Χωραφά, 
Ζαρογιάννη, ΔΑΒΜΜ &1η ΕΒΑ/ΥΠΠΟ



Α

Πολλές φορές απαιτείται η 
εκπόνηση ειδικών σχεδίων ή 
αξονομετρικών σκαριφημάτων 
προκειμένου να αποδοθούν με 
εποπτικότερο  τρόπο οι βλάβες. 

Βλάβες τρούλου Καθολικού 
Ι. Μονής Δαφνίου

Δομητική τεκμηρίωση: Παθολογία

Μελέτη: Μιλτιάδου-Fezans, Δεληνικόλας, Χωραφά, 
Ζαρογιάννη, ΔΑΒΜΜ &1η ΕΒΑ - ΥΠΠΟ

Δ

ΝΒ

Κάτοψη στάθμης παραθύρων-πεσσών τρούλου. 
Προβολή ρωγμών  ημισφαιρικού κελύφους. 

Κατάκλιση εσωτερικών όψεων πεσσών. 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Π. Τουλιάτος: Αξονομετρικό σχέδιο άκρου ζευκτού 
Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Εν Εν χρόνωχρόνω παρακολούθηση παρακολούθηση 
εξέλιξης βλαβώνεξέλιξης βλαβών

üΕίτε μέσω κατά διαστήματα 
μετρήσεων από επί τόπου 

Η εν χρόνω εξέλιξη των βλαβών μετά την έναρξη 
διερεύνησης ενός μνημείου παρουσιάζει μεγάλο 
ενδιαφέρον και οφείλει να παρακολουθείται ανάλογα με 
τα προβλεπόμενα στη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης:

Απλά συστήματα 
Εξέλιξη βλαβών λόγω  

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

μετρήσεων από επί τόπου 
παρατηρητή

üΕίτε μέσω εγκατεστημένου 
συστήματος Ενόργανης 
Παρακολούθησης και 
Καταγράφησης (ΕΝΠΑΚ-
monitoring) με τρόπο 
ηλεκτρονικό

Εξέλιξη βλαβών λόγω  
στατικών φορτίων

Αυτόματα συστήματα 
Εξέλιξη βλαβών λόγω  
στατικών και δυναμικών 
φορτίων



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

Συστηματική απογραφή και περιγραφή της επιτόπου 
κατάστασης των υλικών, ως προς τη φύση, την έκταση, 
τις πιθανολογούμενες εποχές τοποθέτησής των, την 
προγενέστερη συμπεριφορά τους, τις σημερινές ιδιότητές 
τους και την πιθανή εν χρόνω εξέλιξή τους..

Χρησιμοποιούνται κατάλληλες  πειραματικές μέθοδοι, 
επιτόπου ή στο εργαστήριο και τα στοιχεία αποτυπώνονται 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

επιτόπου ή στο εργαστήριο και τα στοιχεία αποτυπώνονται 
στα σχέδια της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης

Η έκταση και το βάθος της διερεύνησης των υλικών 
εξαρτάται:

• απ’ την Σπουδαιότητα του Μνημείου, και

• απ’ την πιθανολογούμενη αιτιολόγηση της 
δομητικής τρωτότητας του Μνημείου.



Επιτόπου αντοχές υλικώνΕπιτόπου αντοχές υλικών

Λίθοι: Κρουσίμετρο, Χαραγές, Υπέρηχοι

Υλικό πληρώσεως τρίστρωτης τοιχοποιίας: 
Σεισμική διασκόπηση με διατορήματα.

Κονιάματα: Χαραγές, δοκιμή διείσδυσης.

Ξύλο: Δοκιμή διείσδυσης.

Μέταλλα: Επιτόπου δοκιμής σκληρότητας.

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

Μέταλλα: Επιτόπου δοκιμής σκληρότητας.

Εργαστηριακές δοκιμέςΕργαστηριακές δοκιμές
οπτόπλινθοιοπτόπλινθοι

κονιάματακονιάματα

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

λίθοι λίθοι 



Διάδοση ηχητικών/υπερηχητικών κυμάτωνΔιάδοση ηχητικών/υπερηχητικών κυμάτων

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

Εξοπλισμός 
ηχητικών 
δοκιμών 

Εξοπλισμός υπερηχητικών δοκιμών

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Ηλεκτρικό υγρόμετρο

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Χαλκίδας
Συνεργασία ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ (Α. Μιλτιάδου) - 1η ΕΒΑ/ΥΠΠΟ (Ν. 
Δεληνικόλας) με ΕΜΠ (Καθ. Π. Τουλιάτο) και  Πολυτεχνείο 
του Τορίνο  (Καθ. Clara Bertollini)

Μέτρηση περιεχόμενης υγρασίας στα 
ενετικά ξύλινα ζευκτά 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Προσδιορισμός 
αντίστασης 

ξύλου σε 

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Χαλκίδας

ξύλου σε 
διείσδυση

και έλεγχος 
παρουσίας 

κενών, σχισμών 
ή σήψης

Βελόνα διάτρησης 3 χιλ.
Μήκος 40 ή 30 εκ.
Ταχύτητα διείσδυσης διαφέρει
ανάλογα με το είδος της ξυλείας

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής Χαλκίδας

Προσδιορισμός ποιότητας 
ξύλου και 

δενδροχρονολόγηση

Συνεργασία ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ (Α. Μιλτιάδου) -
1η ΕΒΑ/ΥΠΠΟ (Ν. Δεληνικόλας) με ΕΜΠ 
(Καθ. Π. Τουλιάτο) και  Πολυτεχνείο του 
Τορίνο  (Καθ. Clara Bertollini)

δενδροχρονολόγηση

Λήψη μικρών πυρήνων 
από τμήματα της 

κατασκευής

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Ανθεκτικότητα σε διάρκεια:Ανθεκτικότητα σε διάρκεια:

Επιτόπου μέτρηση υδροπερατότητας, αλκαλικότητας, 
κ.λ.π.

Εργαστηριακές μετρήσεις πορώδους, χημικών 
αλλοιώσεων κ.λ.π.

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Χαρακτηριστικά υλικώνΧαρακτηριστικά υλικών

ΑΔΡΑΝΗ
ΚονιάματαΚονιάματαΛίθοιΛίθοι

Φυσικοχημικά ΧαρακτηριστικάΦυσικοχημικά Χαρακτηριστικά

ΚΟΝΙΑ
< 63 µm

ΠλίνθοιΠλίνθοι

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



– Συνδέσεις εγκάρσιων τοίχων: Ραντάρ, 
Ενδοσκόπηση, Σεισμική διασκόπηση με 
διατορήματα.

– Κρυμμένα ανοίγματα και ασυνέχειες εντός 
επιπέδου: θερμογραφία

– Ασυνέχεια και κενά εγκαρσίως: Ραντάρ, 
Ενδοσκόπηση, Σεισμική Διασκόπηση με 

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Ενδοσκόπηση, Σεισμική Διασκόπηση με 
διατορήματα

– Ιδιοπερίοδοι, Ιδιομορφές, Δυναμικές δοκιμές
– Εντόπιση μεταλλικών αντικειμένων: 

Μαγνητόμετρο, Ραντάρ

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΡΑΝΤΑΡ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ-ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ (ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ) ΜΕ 
ΕΜΠ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ( ΑΝ. ΚΑΘ. Ε. 
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ) ΚΑΙ LCPC ΓΑΛΛΙΑΣ, (Dr PH. COTE, Dr X. DEROBERT)

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



B

C

A

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΖΩΝΗ 

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Συνεργασία με Γαλλικό Ερευνητικό 
Κέντρο:  LABORATOIRE CENTRAL DES 
PONTS ET CHAUSSEES  (LCPC)

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Διαδρομή A Διαδρομή B Διαδρομή C

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Δυτικός τοίχος νάρθηκα – Κατώτερη ζώνη τοιχοποιίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  ΕΜΠ, 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  (Αν. Καθ. 

Ε. Βιντζηλαίου)

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Δυτικός τοίχος νάρθηκα – Κατώτερη ζώνη τοιχοποιίας

Δυτικός τοίχος νάρθηκα – Υψηλότερη ζώνη τοιχοποιίας Κατασκευή τοιχίσκων. 
Δοκιμές θλίψεως 

και διατμήσεως

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Χάραξη διαδρομών Χάραξη διαδρομών 
σαρώσεως με σαρώσεως με 

ραντάρραντάρ
Συνεργασία ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ με LCPC ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΣΑΝΜ/ΥΠΠΟ.

Συνδυασμός 
πληροφοριών από τις 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Λεπτές ρωγμές

Έντονες ρωγμές

Αποκολλήσεις

Καφέ χρωματισμός: ήπιες αποκολλήσεις

Ροζ χρωματισμός: αποκολλήσεις

Κυανός χρωματισμός: έντονες αποκολλήσεις

πληροφοριών από τις 
δύο τεχνικές για την 

εξαγωγή ορθών 
συμπερασμάτων

Εντοπισμός 
σιδηρών 
οπλισμών



Ι. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΡΗΝΑΣ ΧΙΟ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΞΥΛΟΔΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ  ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑΟΣ /ΕΜΠ, ΑΝ. ΚΑΘ. Ε. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΞΥΛΟΔΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑΟΣ / ΕΜΠ, ΑΝ. ΚΑΘ. Ε. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΕνδοσκοπήσειςΕνδοσκοπήσεις

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Photo: Prof. G.Macchi

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Θερμογραφία ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ - Ι. ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-FEZANS , Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

ΙσοθερμικήΙσοθερμική
περιοχή > 20,5περιοχή > 20,5°°CC

Διερεύνηση τρόπου δόμησης 
τοιχοποιίας πίσω από 
στρώμα επιχρίσματος

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Θερμογραφία ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ - Ι. ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-FEZANS , Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

Διερεύνηση τρόπουΔιερεύνηση τρόπου
δόμησης δόμησης τοιχοποιίας τοιχοποιίας 

πίσω από στρώμα πίσω από στρώμα 
επιχρίσματοςεπιχρίσματος

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Ηχητική τομογραφία ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ σε 
συνεργασία με 
LCPC Γαλλίας

Εξοπλισμός ηχητικής Εξοπλισμός ηχητικής 
τομογραφίαςτομογραφίας

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Ηχητική τομογραφία
ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ  (Α. Μιλτιάδου) σε συνεργασία με 

LCPC Γαλλίας (Ph. CÔte, X. Derobert)

Ηχητική μέθοδος απλή
Μετά τα 
ενέματα

Πριν  τα 
ενέματα



Καθεδρικός της Παβίας – Ηχητική τομογραφία. 
Σύγκριση μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων τομών

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αναγνώριση Αναγνώριση δομητικούδομητικού συστήματοςσυστήματος

Photo: Prof. G.Macchi

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Θλιπτική και διατμητική: 

Επίπεδοι γρύλοι ( ή εργαστηριακές δοκιμές σε αποτμημένα τεμάχια 
ή σε ομοιώματα τοίχων )

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αντιστάσεις κρίσιμων περιοχώνΑντιστάσεις κρίσιμων περιοχών

Επίπεδοι γρύλοι

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός ΜηχανικόςPhotos: Prof. Binda



Ακόμη και για αυτές που θεωρούνται 
πλέον συνήθεις δεν υπάρχουν 
θεσμοθετημένες προδιαγραφές για τον 
τρόπο εκτέλεσης, βαθμονόμησης και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.
Για το λόγο αυτό οι περισσότερες 
εκτελούνται από περιορισμένο αριθμό 
ερευνητικών κέντρων, χωρίς να 
ακολουθείται πάντα η ίδια μεθοδολογία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Μη καταστρεπτικές τεχνικέςΜη καταστρεπτικές τεχνικές

ακολουθείται πάντα η ίδια μεθοδολογία

ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ  Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ RILEM

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΑΙ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΤΕΡΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΣΤΕΝΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ-ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ (ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-FEZANS,
ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ) ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΕΜΠ (ΑΝΑΠ. ΚΑΘ. Ε. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ )

Ι. ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Ι. ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΜΑΤΩΝΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΜΑΤΩΝ

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αντιστάσεις κρίσιμων περιοχώνΑντιστάσεις κρίσιμων περιοχών

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αντιστάσεις κρίσιμων περιοχώνΑντιστάσεις κρίσιμων περιοχών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ-ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ (ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-FEZANS,
ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ) ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ / ΕΜΠ (ΑΝΑΠ. ΚΑΘ. Ε. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ)

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΘΟΛΙΟΥ ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΘΗΚΕ  
ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠ 
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΕΝΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ (ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-FEZANS,
ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ)  ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΜΠ (ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. Χ. ΜΟΥΖΑΚΗ)

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αντιστάσεις κρίσιμων περιοχώνΑντιστάσεις κρίσιμων περιοχών

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Αντιστάσεις κρίσιμων περιοχώνΑντιστάσεις κρίσιμων περιοχών

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη ΠαρακολούθησηΕνόργανη Παρακολούθηση

Είδος μετρήσεων–οργάνων
Μετακινήσεις: Σύρματα, εκκρεμή, 
κλισιόμετρα, Λέηζερ, 

Υποχωρήσεις: Υδραυλικά σταθμιμετρικά
συστήματα, κλισιόμετρα.

Εσωτερικές δυνάμεις: Ενσωματούμενα
Δυναμόμετρα.

Υγρασία: Θερμογραφία, Ραντάρ.

Είδος μετρήσεων– οργάνων
1. Μετακινήσεις κατά και μετά το 

σεισμό: Δυναμικά βελόμετρα
2. Επιταχύνσεις σε διάφορα 

τμήματα: Επιταχυνσιόμετρα

Με το δυναμικό σύστημα 
καταγράφονται επίσης πολύ Υγρασία: Θερμογραφία, Ραντάρ.

Ρωγμές: Παραμορφωσιόμετρα, 
( ηλεκτρομηκυνσιόμετρα, μηχανικά 
βελόμετρα ) 

Σεισμικές δράσεις: Σεισμόμετρα, 
Επιταχυνσιογράφοι,

Περιβαλλοντικές δράσεις: Θερμόμετρα, 
Μετρητές ηλιακής ακτινοβολίας, 
ανεμόμετρα.

Στάθμη υπογείου ορίζοντος: Πιεζόμετρα.

καταγράφονται επίσης πολύ 
χρήσιμα δεδομένα για τα 
δυναμικά χαρακτηριστικά του 
μνημείου

Τα στοιχεία αυτά συνδυάζονται 
και με αυτά που μετρούνται με τη 

μέθοδο των μικροδονήσεων

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Εξέλιξη της 
τεχνολογίας στα 
όργανα που 
μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν.  

Από τα «γυαλάκια» 
στη δεκαετία του 

1. Γυάλινοι μάρτυρες

2. Πλαστικά ρωγμόμετρα

3. Πούλιες και μηχανικά 
βελόμετρα

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

στη δεκαετία του 
1960, έχουμε 
σήμερα ασύρματα 
ρωγμόμετρα και 
αισθητήρες οπτικών 
ινών  

4. Ηλεκτρονικά βελόμετρα

5. Ασύρματα ρωγμόμετρα

6. Αισθητήρες οπτικών 
ινών 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Ι. Ναός Παναγίας Κρήνας, Χίου
Παρακολούθηση κατακόρυφων ρωγμών κατά τη 
διάρκεια των επεμβάσεων

ΥΠΠΟ/ΔΙΤΕΑ

3. 3. ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: ΠαθολογίαΠαθολογία-- Παρακολούθηση της Παρακολούθηση της 
εν εν χρόνωχρόνω εξέλιξης των βλαβώνεξέλιξης των βλαβών

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-FEZANS,  ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ

Τοποθέτηση 4 ασύρματων ρωγμομέτρων και 
κεντρικού συστήματος συλλογής δεδομένων  

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Αυτόνομα ρωγμόμετρα εκτελούν μία 
μέτρηση ανά ώρα. Μέσω σύνδεσης με 

ασύρματο πομπό στέλνουν τα δεδομένα 
στην κεντρική μονάδα καταγραφής. Η 

κεντρική μονάδα αποθηκεύει τα δεδομένα 
και τα στέλνει στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  μέσω σύνδεσης κινητής 
τηλεφωνίας.

Ι. Ναός Παναγίας 
Κρήνας, Χίου

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

Κεντρική μονάδα 
καταγραφής

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Ι. Ναός Παναγίας Κρήνας, Χίου

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

4 θερμόμετρα4 θερμόμετρα--υγρόμετρα με ενσωματωμένη υγρόμετρα με ενσωματωμένη 
μονάδα καταγραφής δεδομένων μονάδα καταγραφής δεδομένων 

τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό του μνημείουτοποθετήθηκαν στο εσωτερικό του μνημείου
Λήψη όλων των δεδομένων με Λήψη όλων των δεδομένων με 

ηλεκτρονικό υπολογιστήηλεκτρονικό υπολογιστή



On line monitoring of crackmeters, Church  of Panagia Krina Chios
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Ι. Ναός Παναγίας Κρήνας, Χίου
Διαγράμματα μεταβολής 

θερμοκρασίας και 
υγρασίας στους τοίχους 

του μνημείου

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

ΥΠΠΟ/ΔΙΤΕΑ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ
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Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Διαγράμματα μεταβολής του εύρους των 
ρωγμών και της  θερμοκρασίας και υγρασίας



X

Z

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΠΟ
Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Ν. ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ, Ν.ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣΚαθολικό  Ι. Μονής  

Οσίου Λουκά

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠ, 
ΚΑΘ. Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟ,  ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. Χ. ΜΟΥΖΑΚΗ

X

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός ΜηχανικόςΑνδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

Μελέτη: Μιλτιάδου-Fezans



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΠΠΟ
Α. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, Ν. ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ, Ν.ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠ, 
ΚΑΘ. Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟ,  ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. Χ. ΜΟΥΖΑΚΗ

Τομή διάταξης οργάνων συστημάτων δυναμικής και 
στατικής ενόργανης παρακολούθησης

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

Διάταξη βελομέτρων

Βελόμετρο 
στατικού 

υποσυστήματος

Διάταξη βελομέτρων

Διάταξη ρωγμομέτρων

Ρωγμόμετρο 
στατικού 

υποσυστήματος

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



3. 3. ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

Διάταξη κλισιομέτρων στατικού 
υποσυστήματος

Κλισιόμετρα στατικού 
υποσυστήματος

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



•Αμέσως μετά το σεισμό : απλά πλαστικά ρωγμώμετρα
•Πολύ σύντομα:  Τοποθέτηση  75 ζευγών από πούλιες  και   
συστηματική μέτρηση  με μηχανικά βελόμετρα
•Τοποθέτηση 8 ηλεκτρικών  βελομέτρων στους πεσσούς του 
τρούλλου.
•Διαπιστώθηκε επιδείνωση των βλαβών πριν τη λήψη των 
άμεσων μέτρων
•Δεν διαπιστώθηκε επιρροή των μεταβολών θερμοκρασίας και 

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

Καθολικό   Ι.  Μονής  Δαφνίου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ/ΥΠΠΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ/ ΕΜΠ 

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός

•Δεν διαπιστώθηκε επιρροή των μεταβολών θερμοκρασίας και 
υγρασίας στις μετρήσεις των ανοιγμάτων
•Διαπιστώθηκε σταθεροποίηση στις περισσότερες θέσεις του 
εύρους των ρωγμών μετά τα άμεσα μέτρα

Bελόμετρα
στους πεσσούς 
του τρούλλου

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΡΩΓΜΩΝ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΟΜΕΤΡΩΝ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ - ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ  
(ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ) ΜΕ 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΜΠ ( ΚΑΘ. Π. 
ΤΟΥΛΙΑΤΟ,  ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.  Χ. ΜΟΥΖΑΚΗ

Μέθοδος μικροδονήσεων

3. 3. ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

Καθολικό   Ι.  Μονής  Δαφνίου

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός
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ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

Ενόργανη παρακολούθηση 

Καθολικό   Ι.  Μονής  Δαφνίου ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ - ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ  
(ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ,ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ)   ΜΕ  

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΜΠ ( ΚΑΘ.

Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟ,  ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.  Χ. ΜΟΥΖΑΚΗ
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Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αν και τα Αν και τα ενέματαενέματα είχαν εφαρμοσθεί είχαν εφαρμοσθεί 
μόνον μέχρι περίπου τη γένεση των μόνον μέχρι περίπου τη γένεση των 

σταυροθολίων τα δυναμικά σταυροθολίων τα δυναμικά 
χαρακτηριστικά  άλλαξαν χαρακτηριστικά  άλλαξαν 

Μετά την εγκατάσταση του δυναμικού 
συστήματος έχουν καταγραφεί 
αρκετοί σεισμοί. 

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Ενόργανη παρακολούθησηΕνόργανη παρακολούθηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΑΒΜΜ - ΔΙΤΕΑ/ΥΠΠΟ  
(ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ,ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑΣ)   ΜΕ  

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΕΜΠ ( ΚΑΘ. Π. 
ΤΟΥΛΙΑΤΟ,  ΕΠΙΚ. ΚΑΘ.  Χ. 

ΜΟΥΖΑΚΗ

ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
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Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Περιγραφή του δομητικού συστήματος, δηλαδή: 

üΑναγνώριση της λειτουργίας των φορέων.

üΠεριγραφή του τρόπου σύνδεσης δομικών 
μελών

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Περιγραφή του Περιγραφή του δομητικούδομητικού
συστήματος συστήματος 

üΠεριγραφή του τρόπου δόμησης του κάθε 
μέλους του κάθε φορέα

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Περιγραφή θεμελίωσης και εδάφους, με τη βοήθεια: 

Περιγραφών που τυχόν περιλαμβάνονται στην 
Ιστορία του Μνημείου

Ενδείξεις από γειτονικά κτίρια ή σκάμματα

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Περιγραφή θεμελίωσης και Περιγραφή θεμελίωσης και 
εδάφους  θεμελίωσης εδάφους  θεμελίωσης 

Διασκοπήσεις εδάφους, όπου αυτές είναι εφικτές

Αποτελέσματα γεωτρήσεων, όπου και αν 
επιτραπούν ( ύστερα, ενδεχομένως και από τοπική 
σωστική ανασκαφή )

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Πληροφορίες συμπεριφοράς κατά το παρελθόν σε Μνημεία 
με παρόμοιο δομητικό σύστημα ή ( όσον αφορά τα υλικά 
καθαυτά ) με παρόμοια υλικά και περιβάλλον. 

Προς τούτο οι Αρμόδιες Υπηρεσίες διαθέτουν στον Μελετητή 

ΔομητικήΔομητική τεκμηρίωση: τεκμηρίωση: Περιγραφή θεμελίωσης και Περιγραφή θεμελίωσης και 
εδάφους  θεμελίωσης εδάφους  θεμελίωσης 

Προς τούτο οι Αρμόδιες Υπηρεσίες διαθέτουν στον Μελετητή 
τυχόν υπάρχουσες Βάσεις Δεδομένων.

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



Τα στοιχεία της  Δομητικής Τεκμηρίωσης αξιοποιούνται  
προκειμένου να αναιρεθούν κατά το δυνατόν οι εκτεταμένες 
αβεβαιότητες περί

• της γεωμετρίας των φορέων

• των κρυμμένων πολλαπλών ασυνεχειών

• της αντοχής των συνιστώντων υλικών

Αξιοποίηση στοιχείων Αξιοποίηση στοιχείων δομητικήςδομητικής τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης

• της αντοχής των συνιστώντων υλικών

• της αντίστασης σε θλίψη, κάμψη και διάτμηση   
των κρίσιμων περιοχών των δομητικών μελών 
του Μνημείου.

Η συσσώρευση των οποίων κινδυνεύει να αχρηστεύσει τα 
αποτελέσματα οποιωνδήποτε αναλύσεων θα ακολουθήσουν 
για τον προσδιορισμό των εντατικών μεγεθών που δρουν 
πάνω στα δομικά μέλη.

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ταυτότητα του ίδιου 
του μνημείου

Παρόμοια 
μνημεία

ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

Αξιοποίηση στοιχείων Αξιοποίηση στοιχείων δομητικήςδομητικής τεκμηρίωσηςτεκμηρίωσης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΓΝΩΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ 
ΧΡΟΝΟ & ΚΟΣΤΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ –

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ 
ΧΡΟΝΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

Τα στοιχεία αυτά είναι εντελώς απαραίτητα για Τα στοιχεία αυτά είναι εντελώς απαραίτητα για 
τον έλεγχο της ποιότητας και τον έλεγχο της ποιότητας και 

αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων κατά τη αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων κατά τη 
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή τους  διάρκεια και μετά την ολοκλήρωσή τους  

Ανδρονίκη Μιλτιάδου – Fezans, Δρ Πολτικός Μηχανικός



. . 
∆ιηµερίδα∆ιηµερίδα: : ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές γιαγια τηντην αντισεισµικήαντισεισµική προστασίαπροστασία τωντων ΜνηµείωνΜνηµείων

26 & 27 26 & 27 ΦεβρουαρίουΦεβρουαρίου 20092009

ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς
ΑπόΑπό τηντην παρακολούθησηπαρακολούθηση µεµε τιςτις πλέονπλέον σύγχρονεςσύγχρονες µεθόδουςµεθόδους έωςέως τοντον αντισεισµικόαντισεισµικό

σχεδιασµόσχεδιασµό τωντων επεµβάσεωνεπεµβάσεων αξιοποιώνταςαξιοποιώντας τατα συµβάντασυµβάντα τουτου παρελθόντοςπαρελθόντος

ΜαρίαΜαρία ΙωαννίδουΙωαννίδου

ΔιευθύντριαΔιευθύντρια τηςτης ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας ΣυντήρησηςΣυντήρησης ΜνημείωνΜνημείων ΑκρόποληςΑκρόπολης



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆οµικές∆οµικές βλάβεςβλάβες στονστον ΠαρθενώναΠαρθενώνα απόαπό τοτο σεισµόσεισµό τουτου 427/426 427/426 ππ..ΧΧ..



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆οµική∆οµική βλάβηβλάβη στηστη νοτιοδυτικήνοτιοδυτική γωνίαγωνία τουτου
ΠαρθενώναΠαρθενώνα απόαπό τοτο σεισµόσεισµό τουτου 1981

ΦωτογραφίαΦωτογραφία απόαπό τοτο αρχείοαρχείο ΝΝ. . ΜπαλάνουΜπαλάνου
1981



ΣΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆οµικές∆οµικές βλάβεςβλάβες στηστη δυτικήδυτική πλευράπλευρά τουτου ΠαρθενώναΠαρθενώνα



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆οµικές∆οµικές βλάβεςβλάβες στοστο νότιονότιο τοίχοτοίχο τωντων
ΠροπυλαίωνΠροπυλαίων



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

• Καταγραφή και αποτύπωση των µεταβολών της
αρχικής γεωµετρίας και των δοµικών βλαβών

• Μελέτη των ιστορικών και αρχαιολογικών τεκµηρίων

• Αξιοποίηση των σεισµολογικών δεδοµένων

• Μελέτη της απόκρισης του γεωλογικού σχηµατισµού
του λόφου της Ακρόπολης και των µνηµείων στο
φαινόµενο του σεισµού

• ∆ιαρκής σεισµολογική και δοµική παρακολούθηση



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

• Τεκµηρίωση και διερεύνηση σεισµικών
συµβάντων του παρελθόντος

• Ενόργανη παρακολούθηση και επιτόπια
διερεύνηση

• Εργαστηριακή διερεύνηση

• Αναλυτικές προσοµοιώσεις



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Ορθοφωτοµωσαϊκό όψης και κάτοψης τµήµατος της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. 
(∆. Μαυροµάτη)



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Ορθοφωτοµωσαϊκό όψης δυτικής πλευράς του Παρθενώνα. (∆. Μαυροµάτη)



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆ιάταξη∆ιάταξη
οπτικώνοπτικών ινώνινών
στοστο ΒΒ. . ΤείχοςΤείχος



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

ΑισθητήραςΑισθητήρας
πίεσηςπίεσης

ΟπτκήΟπτκή ίναίνα



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας τοπογραφικών στόχων επί του Τείχους.



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Μηχανικό Ρωγµόµετρο Εκτασιόµετρο INVAR



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Γεωλογικό σκαρίφηµα µε σηµειωµένες τις επιλεγµένες θέσεις εγκατάστασης των
επιταχυνσιογράφων του δικτύου Ακρόπολης (κόκκινοι κύκλοι). Με πράσινο κύκλο σηµειώνεται

ο επιταχυνσιογράφος του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου που λειτουργεί από το 2007.



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

ΚαταγραφήΚαταγραφή τουτου σεισµούσεισµού τουτου ΜαντουδίουΜαντουδίου απόαπό επιταχυνσιογράφοεπιταχυνσιογράφο στηνστην ΑκρόποληΑκρόπολη (14.10.2008)(14.10.2008)



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

ΕπιταχυνσιογράφοιΕπιταχυνσιογράφοι τουτου πανεπιστηµίουπανεπιστηµίου ΜΙΕΜΙΕ στονστον ΠαρθενώναΠαρθενώνα



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Εικόνες από την αριθµητική
προσοµοίωση αναστηλωτικών σεναρίων
µε το λογισµικό 3DEC (ΕΜΠ, 2008)

Το εσωτερικό του Παρθενώνα από Α. το 1928. 

Πρόταση αποκατάστασης Νότιου τοίχου του
Παρθενώνος: Κ. Παράσχη.



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆=7cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑρχικήΑρχική διατοµήδιατοµή

ΠαραµορφωµένηΠαραµορφωµένη διατοµήδιατοµή

ΠεριοχήΠεριοχή κατάρρευσηςκατάρρευσης



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

Dupré 1819

Stewart & Revett 1751-1753
55ΟςΟς αιώναςαιώνας ππ..ΧΧ..

ΜέσαΜέσα 2020ουου αιαι. . µµ..ΧΧ..



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

YEAR EPICENTRE DISTANCE 
(km)

MAGNITUD
E (ML)

INTESITY 
(MMI)

ESTIMATED 
AMAX

(MMI )

ESTIMATE
D AMAX

(CORNEL, 
1978)

ESTIMATE
D AMAX

(RINALDIS, 
1978)

EVIDENCE 
FOR 

DAMAGE 
ON THE CW

1705 OROPOS 45 >=6.0 ? ?

0.07

0.07

?

-

YES

1785 OROPOS 45 >=6.0 VI?

0.0580.062

0.062

-

0.056

YES

1805 OROPOS 45 ? VI?

0.058

-

0.054

-

1853 THIVA 65 6.5 VIII ?

1874 ATHENS ? ? VI?

0.055-0.065 0.055-0.065500 B.C -
1999

VARIOUS 70-150 6.0-7.0 ? _

ΙστορικάΙστορικά ΣεισµολογικάΣεισµολογικά ∆εδοµένα∆εδοµένα τηςτης χρονικήςχρονικής περιόδουπεριόδου ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

∆∆= 8= 8cmcm

ΟριζόντιαΟριζόντια µετακίνησηµετακίνηση
((∆∆. . ΕγγλέζοςΕγγλέζος)

ΚινητοποίησηΚινητοποίηση αντοχήςαντοχής

((∆∆. . ΕγγλέζοςΕγγλέζος) ) ) 



ΘωρακίζονταςΘωρακίζοντας τηντην ΑκρόποληΑκρόπολη απέναντιαπέναντι στουςστους σεισµούςσεισµούς

ΗΗ περιοχήπεριοχή τουτου ΒΒ. . ΤείχουςΤείχους µεµε εµφανείςεµφανείς ρηγµατώσειςρηγµατώσεις στηνστην όψηόψη τωντων δόµωνδόµων





ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΜΙΑΜΙΑ ΠΙΟΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣΤΗΣ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝΤΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ: : ΗΗ ΣΗΜΑΣΙΑΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΤΟΥΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕλισάβετΕλισάβετ ΒιντζηλαίουΒιντζηλαίου, , ΕΜΠΕΜΠ



ΟΟ ΤΡΟΠΟΣΤΡΟΠΟΣ ∆ΟΜΗΣΕΩΣ∆ΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΑκόµηΑκόµη καικαι στιςστις πιοπιο ««ακριβείςακριβείς»» αναλύσειςαναλύσεις, , ηη τοιχοποιίατοιχοποιία
προσοµοιώνεταιπροσοµοιώνεται µέσωµέσω πεπερασµένωνπεπερασµένων στοιχείωνστοιχείων, , σταστα
οποίαοποία θεωρείταιθεωρείται ότιότι ηη τοιχοποιίατοιχοποιία έχειέχει σταθεράσταθερά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά κατάκατά τοτο πάχοςπάχος τηςτης..

ΌµωςΌµως, , ……



ΣτιςΣτις ιστορικέςιστορικές κατασκευέςκατασκευές, , έχουµεέχουµε συχνότατασυχνότατα τρίστρωτεςτρίστρωτες
τοιχοποιίεςτοιχοποιίες..

ΜεΜε διαφορετικόδιαφορετικό πάχοςπάχος καικαι διαφορετικόδιαφορετικό τρόποτρόπο δοµήσεωςδοµήσεως
στηνστην εσωτερικήεσωτερική καικαι στηνστην εξωτερικήεξωτερική παρειάπαρειά ((εποµένωςεποµένως, , µεµε
διαφορετικέςδιαφορετικές αντοχέςαντοχές καικαι διαφορετικάδιαφορετικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
παραµορφώσεωςπαραµορφώσεως).).

ΚαιΚαι, , βεβαίωςβεβαίως, , ενδιαµέσωςενδιαµέσως ευρίσκεταιευρίσκεται τοτο υλικόυλικό
πληρώσεωςπληρώσεως, , µεµε πολύπολύ χαµηλότεραχαµηλότερα µηχανικάµηχανικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά..

ΑΥΤΉΑΥΤΉ ΗΗ ΤΟΣΟΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΗΕΝΤΟΝΗ ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΆΚΑΤΆ ΤΟΤΟ
ΠΑΧΟΣΠΑΧΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ((ΣΕΣΕ ΕΠΙΠΕ∆ΟΕΠΙΠΕ∆Ο
ΥΛΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ), ), ΚΑΘΩΣΚΑΘΩΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΝΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΝΤΟΝ
ΤΡΟΠΟΤΡΟΠΟ ΑΣΤΟΧΙΑΣΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΩΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΌΑΠΌ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ..
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ΗΗ απλούστερηαπλούστερη
περίπτωσηπερίπτωση: : 
ΕξωτερικέςΕξωτερικές παρειέςπαρειές µεµε
ίδιοίδιο πάχοςπάχος, , ίδιοίδιο
τρόποτρόπο δοµήσεωςδοµήσεως καικαι
ίδιαίδια υλικάυλικά..

ΣτοιχείοΣτοιχείο χθαµαλόχθαµαλό
((χωρίςχωρίς επιρροήεπιρροή
λυγηρότηταςλυγηρότητας))

ΤοΤο πλέονπλέον παραµορφούµενοπαραµορφούµενο υλικόυλικό πληρώσεωςπληρώσεως ασκείασκεί
εκτόςεκτός επιπέδουεπιπέδου δυνάµειςδυνάµεις στιςστις εξωτερικέςεξωτερικές παρειέςπαρειές, , οιοι
οποίεςοποίες παίρνουνπαίρνουν τοτο µεγαλύτεροµεγαλύτερο µέροςµέρος τουτου
επιβαλλόµενουεπιβαλλόµενου φορτίουφορτίου

ΟιΟι εξωτερικέςεξωτερικές παρειέςπαρειές λειτουργούνλειτουργούν ωςως περίσφιγξηπερίσφιγξη γιαγια
τοτο υλικόυλικό γεµίσµατοςγεµίσµατος..



ΟιΟι διεπιφάνειεςδιεπιφάνειες µεταξύµεταξύ εξωτερικώνεξωτερικών παρειώνπαρειών καικαι
γεµίσµατοςγεµίσµατος υποβάλλονταιυποβάλλονται σεσε διάτµησηδιάτµηση υπόυπό ταυτόχρονοταυτόχρονο
εφελκυσµόεφελκυσµό!!

ΗΗ αστοχίααστοχία τωντων διεπιφανειώνδιεπιφανειών: : ΣυνέπειαΣυνέπεια τηςτης έντασηςέντασης ήή
προηγούµενωνπροηγούµενων δράσεωνδράσεων ήή αποµείωσηςαποµείωσης ((λόγωλόγω γήρανσηςγήρανσης) ) 
τωντων µηχανικώνµηχανικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τωντων υλικώνυλικών..

ΟιΟι παρειέςπαρειές τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας συµπεριφέρονταισυµπεριφέρονται ανεξαρτήτωςανεξαρτήτως
ηη µιαµια απόαπό τιςτις άλλεςάλλες: : ΜικρότεροΜικρότερο πάχοςπάχος γιαγια τοτο ίδιοίδιο ύψοςύψος, , 
άραάρα επιρροήεπιρροή τηςτης λυγηρότηταςλυγηρότητας..

ΗΗ ΑΣΤΟΧΙΑΑΣΤΟΧΙΑ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΛΟΓΩΛΟΓΩ ΕΚΤΟΣΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥΕΠΙΠΕ∆ΟΥ
ΚΑΜΨΕΩΣΚΑΜΨΕΩΣ ΤΩΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΙΩΝΠΑΡΕΙΩΝ ΚΑΙΚΑΙ
ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΡΩΓΜΕΣΡΩΓΜΕΣ ΜΕΣΑΜΕΣΑ ΣΤΟΣΤΟ
ΠΑΧΟΣΠΑΧΟΣ ΤΗΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ. . ΑΥΤΈΣΑΥΤΈΣ ΟΙΟΙ ΡΩΓΜΕΣΡΩΓΜΕΣ ∆ΕΝ∆ΕΝ ΕΊΝΑΙΕΊΝΑΙ
ΟΡΑΤΕΣΟΡΑΤΕΣ!!!!!!!!!!!!



ΌψηΌψη 1             1             ΠλευράΠλευρά 1         1         ΌψηΌψη 2             2             ΠλευράΠλευρά 22

ΝαΝα παρατηρηθείπαρατηρηθεί πόσοπόσο διαφορετικήδιαφορετική είναιείναι ηη µορφολογίαµορφολογία
ρηγµατώσεωςρηγµατώσεως στιςστις δυοδυο όψειςόψεις τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας ((παράπαρά τηντην
κεντρικήκεντρική--κατάκατά τοτο δυνατόνδυνατόν--φόρτισηφόρτιση))
ΕµφάνισηΕµφάνιση τωντων ρωγµώνρωγµών κατάκατά τοτο πάχοςπάχος τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας..
ΑνάλογαΑνάλογα µεµε τηντην σχέσησχέση αντοχώναντοχών τωντων υλικώνυλικών, , οιοι ρωγµέςρωγµές
ενδέχεταιενδέχεται νανα διαπερνούνδιαπερνούν καικαι λίθουςλίθους..



0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
horizontal deformation at mid-height (mm)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

co
m

pr
es

si
ve

 st
re

ss
, σ

 (M
Pa

)

Wallette 1

Wallette 3

Wallette 2

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
transverse deformations (mm)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

co
m

pr
es

si
ve

 st
re

ss
, σ

 (M
Pa

)

Wallette 1
Wallette 2

Wallette 3

ΑςΑς παρατηρηθείπαρατηρηθεί ότιότι τοτο συνολικόσυνολικό άνοιγµαάνοιγµα τωντων
κατακόρυφωνκατακόρυφων ρωγµώνρωγµών στιςστις όψειςόψεις τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας
είναιείναι ~~0,300,30--1,501,50mm, mm, ενώενώ τοτο συνολικόσυνολικό άνοιγµαάνοιγµα τωντων
κατακόρυφωνκατακόρυφων ((ΜΗΜΗ ΟΡΑΤΩΝΟΡΑΤΩΝ) ) ρωγµώνρωγµών είναιείναι ~4,00~4,00--
8,008,00mm!mm!



H H κατάστασηκατάσταση επιδεινώνεταιεπιδεινώνεται ότανόταν

((αα) ) ΟιΟι παρειέςπαρειές είναιείναι ήδηήδη αποχωρισµένεςαποχωρισµένες ((λόγωλόγω γήρανσηςγήρανσης
ήή//καικαι λόγωλόγω προηγούµενωνπροηγούµενων δράσεωνδράσεων))

((ββ) ) ΌτανΌταν τοτο φέρονφέρον στοιχείοστοιχείο έχειέχει µεγάλοµεγάλο ύψοςύψος ωςως προςπρος τοτο
πάχοςπάχος τουτου ((µεγάληµεγάλη λυγηρότηταλυγηρότητα).).



ΤιΤι µπορείµπορεί νανα συµβείσυµβεί εάνεάν σεσε µιαµια τοιχοποιίατοιχοποιία, , στηνστην οποίαοποία οιοι
παρειέςπαρειές είναιείναι αποχωρισµένεςαποχωρισµένες, , επιβληθείεπιβληθεί σεισµικήσεισµική δράσηδράση;;



ΕνΕν χρόνωχρόνω συµπεριφοράσυµπεριφορά τρίστρωτωντρίστρωτων τοιχοποιιώντοιχοποιιών;;

O O πύργοςπύργος τηςτης ΠαβίαςΠαβίας
κατέρρευσεκατέρρευσε ((χωρίςχωρίς
προειδοποίησηπροειδοποίηση) ) τοτο 19891989

Binda et al., 2008Binda et al., 2008

ΠάχοςΠάχος τοιχοποιίαςτοιχοποιίας~2,8~2,8m.m.

ΠάχοςΠάχος εξωτεξωτ..παρειώνπαρειών~0,15~0,15mm



ΟιΟι υπολογισµοίυπολογισµοί έδειξανέδειξαν ότιότι οιοι θλιπτικέςθλιπτικές τάσειςτάσεις σεσε
ορισµένεςορισµένες περιοχέςπεριοχές ήτανήταν πολύπολύ κοντάκοντά στηνστην θλιπτικήθλιπτική
αντοχήαντοχή τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας..

ΟιΟι δοκιµέςδοκιµές πουπου πραγµατοποιήθηκανπραγµατοποιήθηκαν σεσε κοµµάτιακοµµάτια
τοιχοποιίαςτοιχοποιίας τατα οποίαοποία έµεινανέµειναν ακέραιαακέραια µετάµετά απόαπό τηντην
κατάρρευσηκατάρρευση έδειξανέδειξαν ότιότι ηη αστοχίααστοχία υπόυπό θλίψηθλίψη ήτανήταν πολύπολύ
ψαθυρήψαθυρή καικαι ότιότι οιοι κατακόρυφεςκατακόρυφες ρωγµέςρωγµές σταστα δοκίµιαδοκίµια λίγολίγο
πρινπριν απόαπό τηντην αστοχίααστοχία ήτανήταν πολύπολύ µικρούµικρού ανοίγµατοςανοίγµατος..

ΥπόΥπό υψηλόυψηλό µόνιµοµόνιµο φορτίοφορτίο, , ενδέχεταιενδέχεται νανα προκληθείπροκληθεί
αστοχίααστοχία, , χωρίςχωρίς έκτακτοέκτακτο συµβάνσυµβάν ((ππ..χχ. . σεισµόςσεισµός). ). ΤοΤο πόσοπόσο
υψηλόυψηλό είναιείναι τοτο µόνιµοµόνιµο φορτίοφορτίο δενδεν µπορείµπορεί νανα εκτιµηθείεκτιµηθεί, , αναν
δενδεν είναιείναι γνωστόςγνωστός οο τρόποςτρόπος δοµήσεωςδοµήσεως..



ΚαθεδρικόςΚαθεδρικός ναόςναός ΝότοΝότο ((ΣικελίαΣικελία): ): ΣεισµόςΣεισµός 1990, 1990, 
διαπίστωσηδιαπίστωση βλαβώνβλαβών, , υποστύλωσηυποστύλωση//ικριώµαταικριώµατα, , µελέτηµελέτη..

ΜερικήΜερική κατάρρευσηκατάρρευση: 1996: 1996

ΠάνωΠάνω απόαπό τοτο 50% 50% τηςτης διατοµήςδιατοµής
τωντων πεσσώνπεσσών αποτελείταιαποτελείται απόαπό
λιθόδεµαλιθόδεµα.. Binda et al., 2008Binda et al., 2008



ΈναςΈνας πεσσόςπεσσός, , µετάµετά τηντην κατάρρευσηκατάρρευση



arch or dome or cupola

wall or pier

RF

RH

RV

ΈκκεντρηΈκκεντρη επιβολήεπιβολή φορτίωνφορτίων

““ΕγγενήςΕγγενής”” εκκεντρότηταεκκεντρότητα



ΕποµένωςΕποµένως,,

ΕίναιΕίναι απολύτωςαπολύτως απαραίτητηαπαραίτητη ηη διαπίστωσηδιαπίστωση τουτου τρόπουτρόπου
δοµήσεωςδοµήσεως τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας κατάκατά τοτο πάχοςπάχος τηςτης, , καθώςκαθώς
επίσηςεπίσης

ΗΗ αποτίµησηαποτίµηση τηςτης κατάστασηςκατάστασης στοστο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης
τοιχοποιίαςτοιχοποιίας καικαι, , βεβαίωςβεβαίως, , 

ΗΗ κατάλληληκατάλληλη αποτίµησηαποτίµηση τωντων µηχανικώνµηχανικών καικαι
παραµορφωσιακώνπαραµορφωσιακών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας. . 
ΕπίΕπί πλέονπλέον,,

ΌτανΌταν υπάρχειυπάρχει υπόνοιαυπόνοια εκκεντροτήτωνεκκεντροτήτων, , πρέπειπρέπει αυτέςαυτές νανα
διαπιστώνονταιδιαπιστώνονται ((µέσωµέσω υπολογισµώνυπολογισµών καικαι επίεπί τόπουτόπου
µετρήσεωνµετρήσεων, , ππ..χχ. . µεµε επίπεδουςεπίπεδους γρύλλουςγρύλλους))



ΤΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝΤΩΝ ΚΑΤΆΚΑΤΆ ΧΩΡΑΝΧΩΡΑΝ ΥΛΙΚΩΝΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΗΗ
ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, , ΑΠΌΑΠΌ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣΑΠΟΨΕΩΣ
ΣΥΜΒΑΤΩΝΣΥΜΒΑΤΩΝ, , ΥΛΙΚΩΝΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣΕΠΕΜΒΑΣΗΣ. . ΗΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣΤΗΣ ΟΡΘΗΣΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣ--ΗΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΤΟΥ
ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ

ΤοΤο βαθύβαθύ αρµολόγηµααρµολόγηµα θεωρείταιθεωρείται αποδεκτήαποδεκτή καικαι
αποτελεσµατικήαποτελεσµατική επέµβασηεπέµβαση. . 
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ΤάσιοςΤάσιος, 1982, 1982



ΣυµπαγείςΣυµπαγείς οπτόπλινθοιοπτόπλινθοι, , 
θλιπτικήθλιπτική αντοχήαντοχή ~50 ~50 MPaMPa..

ΑσβεστοκονίαµαΑσβεστοκονίαµα, , θλιπτικήθλιπτική
αντοχήαντοχή ~1,0 ~1,0 ΜΜPa.Pa.

ΑσβεστοτσιµεντοκονίαµαΑσβεστοτσιµεντοκονίαµα
αρµολογήµατοςαρµολογήµατος, , θλιπτικήθλιπτική
αντοχήαντοχή ~5,0~5,0--9,09,0MPaMPa

ΤσιµεντοκονίαµαΤσιµεντοκονίαµα
αρµολογήµατοςαρµολογήµατος, , θλιπτικήθλιπτική
αντοχήαντοχή ~14,0~14,0--17,017,0 MPaMPa



ΚενόΚενό:10:10--17%17%

στρώση
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νέο
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παλαιό κονίαµα

κενό

σ1 σ >σ2 1

ΘλιπτικήΘλιπτική αντοχήαντοχή τοιχίσκωντοιχίσκων
µετάµετά τοτο αρµολόγηµααρµολόγηµα µεµε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµαασβεστοτσιµεντοκονίαµα: : 
4,50/5,70/5,304,50/5,70/5,30MPa

ΘλιπτικήΘλιπτική αντοχήαντοχή τοιχίσκωντοιχίσκων
αναφοράςαναφοράς: : 6,506,50MPaMPa

MPa



ΤοιχίσκοιΤοιχίσκοι αρµολογηµένοιαρµολογηµένοι µεµε τσιµεντοκονίαµατσιµεντοκονίαµα ((µετάµετά απόαπό
τηντην διαπίστωσηδιαπίστωση τηςτης αρχικήςαρχικής αστοχίαςαστοχίας): ): ΚαλήΚαλή εφαρµογήεφαρµογή, , 
χωρίςχωρίς κενάκενά. . ΑύξησηΑύξηση θλιπτικήςθλιπτικής αντοχήςαντοχής τοιχοποιίαςτοιχοποιίας
((8,70/9,90/8,50 8,70/9,90/8,50 MPaMPa).).

ΑςΑς σηµειωθείσηµειωθεί ότιότι

ΑνΑν ηη θλιπτικήθλιπτική αντοχήαντοχή τωντων λιθοσωµάτωνλιθοσωµάτων ήτανήταν χαµηλότερηχαµηλότερη
((ππ..χχ. . συνήθειςσυνήθεις οπτόπλινθοιοπτόπλινθοι, , χαµηλήςχαµηλής ποιότηταςποιότητας λίθοιλίθοι), ), θαθα
εµφανιζότανεµφανιζόταν ηη ίδιαίδια αστοχίααστοχία--απολέπισηαπολέπιση τωντων λίθωνλίθων, , ακόµηακόµη
καικαι γιαγια πλήρεςπλήρες γέµισµαγέµισµα αρµώναρµών. . 

ΕποµένωςΕποµένως, , ηη µελέτηµελέτη τωντων υλικώνυλικών ((απόαπό απόψεωςαπόψεως φυσικώνφυσικών, , 
χηµικώνχηµικών καικαι µηχανικώνµηχανικών ιδιοτήτωνιδιοτήτων είναιείναι απολύτωςαπολύτως
απαραίτητηαπαραίτητη, , ώστεώστε νανα επιλεγούνεπιλεγούν τατα κατάλληλακατάλληλα υλικάυλικά
επέµβασηςεπέµβασης. . ΟΟ ορθόςορθός συνδυασµόςσυνδυασµός ((άραάρα καικαι ηη
αποτελεσµατικότητααποτελεσµατικότητα τωντων επεµβάσεωνεπεµβάσεων) ) ∆ΕΝ∆ΕΝ εξαρτάταιεξαρτάται
µόνονµόνον απόαπό τηντην χρήσηχρήση υλικώνυλικών ««παρόµοιωνπαρόµοιων»» µεµε τατα
υφιστάµεναυφιστάµενα!!



ΕΝΤΟΠΙΣΗΕΝΤΟΠΙΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝΞΥΛΙΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ--∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚατΚατ’’ εξαίρεσηεξαίρεση ορατέςορατές

ΑδυναµίαΑδυναµία ερµηνείαςερµηνείας τηςτης
κατάστασηςκατάστασης διατήρησηςδιατήρησης



ΚύριοΚύριο αίτιοαίτιο αστοχίαςαστοχίας τωντων ξύλινωνξύλινων ενισχύσεωνενισχύσεων: : ΗΗ ενεν
χρόνωχρόνω αποδιοργάνωσηαποδιοργάνωση τουτου ξύλουξύλου

ΟιΟι περιοχέςπεριοχές ενίσχυσηςενίσχυσης µετατρέπονταιµετατρέπονται σεσε περιοχέςπεριοχές
αδυναµίαςαδυναµίας: : ΕπίΕπί πλέονπλέον τουτου ότιότι στερούµαστεστερούµαστε τοντον θετικόθετικό
ρόλορόλο τωντων ξυλοδεσιώνξυλοδεσιών, , µειώνεταιµειώνεται ηη διατοµήδιατοµή τηςτης
τοιχοποιίαςτοιχοποιίας καικαι επιταχύνεταιεπιταχύνεται ηη τοπικήτοπική αποδιοργάνωσήαποδιοργάνωσή
τηςτης στηνστην περιοχήπεριοχή τωντων κενώνκενών..



ΟποιαδήποτεΟποιαδήποτε επέµβασηεπέµβαση δενδεν µπορείµπορεί παράπαρά νανα λαµβάνειλαµβάνει υπυπ’’
όψηόψη τιςτις θέσειςθέσεις καικαι τηντην κατάστασηκατάσταση τωντων ξύλωνξύλων..

ΠδΠδ.:.:

ΕφαρµογήΕφαρµογή ενεµάτωνενεµάτων σεσε τοιχοποιίατοιχοποιία µεµε τοιχογραφίεςτοιχογραφίες καικαι µεµε
τεµάχιατεµάχια ξύλουξύλου σεσε διάφορεςδιάφορες θέσειςθέσεις στοστο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης..

ΥποκατάστασηΥποκατάσταση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τωντων ξυλοδεσιώνξυλοδεσιών µέσωµέσω
ελκυστήρωνελκυστήρων στιςστις θέσειςθέσεις τωντων ξύλωνξύλων..

ΥποκατάστασηΥποκατάσταση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τωντων ξυλοδεσιώνξυλοδεσιών µέσωµέσω
εξωτερικώνεξωτερικών ελκυστήρωνελκυστήρων



ΤΕΛΙΚΩΣΤΕΛΙΚΩΣ,,

ΟΟ φέρωνφέρων οργανισµόςοργανισµός αποτελείαποτελεί αναπόσπαστοαναπόσπαστο µέροςµέρος τουτου
προςπρος διατήρησηδιατήρηση ιστορικούιστορικού κτηρίουκτηρίου ήή µνηµείουµνηµείου..

ΕπίΕπί πλέονπλέον, , ηη συστηµατικήσυστηµατική µελέτηµελέτη τουτου αποτελείαποτελεί
προϋπόθεσηπροϋπόθεση γιαγια τηντην κατανόησηκατανόηση τηςτης συµπεριφοράςσυµπεριφοράς, , γιαγια
τηντην αποτίµησηαποτίµηση τηςτης υφιστάµενηςυφιστάµενης κατάστασηςκατάστασης, , γιαγια τηντην
επιλογήεπιλογή τωντων κατάλληλωνκατάλληλων επεµβάσεωνεπεµβάσεων καικαι, , ενεν τέλειτέλει, , γιαγια
τηντην διατήρησηδιατήρηση τηςτης δοµηµένηςδοµηµένης πολιτιστικήςπολιτιστικής κληρονοµιάςκληρονοµιάς..

ΚαθώςΚαθώς όλαόλα τατα θέµαταθέµατα συµπεριφοράςσυµπεριφοράς οξύνονταιοξύνονται παρουσίαπαρουσία
τουτου κινδύνουκινδύνου τουτου σεισµούσεισµού, , ηη κατανόησηκατανόηση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας
τουτου φέροντοςφέροντος οργανισµούοργανισµού ((απόαπό τατα συνιστώντασυνιστώντα υλικάυλικά καικαι
τατα µεµονωµέναµεµονωµένα δοµικάδοµικά στοιχείαστοιχεία µέχριµέχρι τοτο σύνολοσύνολο τουτου
δοµήµατοςδοµήµατος) ) καθίσταταικαθίσταται απολύτωςαπολύτως αναγκαίααναγκαία..



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ∆ΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΤΗΣΤΗΣ ∆ΑΑΜ∆ΑΑΜ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

ΑΡΧΑΙΩΝΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆ηµοσθένης∆ηµοσθένης ΖιρώΖιρώ
Ελένη-Εύα Τουµπακάρη



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1: ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ

1.  Τυπολόγηση δοµικών βλαβών ανά δοµικό τύπο
(π.χ. θολωτός τάφος, τοίχος αντιστήριξης θεάτρου, 
κιονοστοιχία…)

προσδιορισµός των κατάλληλων µεθόδων ανάλυσης
προσδιορισµός των απαραίτητων ελέγχων

• για την αποτίµηση µηχανικών χαρακτηριστικών που θα
χρησιµοποιηθούν στην ανάλυση

• κατά την ανάλυση / διαστασιολόγηση

2. Εντοπισµός / έλεγχος συµβατών τεχνικών & υλικών
επισκευής (συνεργασία µε ∆ΣΑΝΜ-ΥΠΠΟ & ΕΜΠ)



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΘΟΛΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ

Καταπτώσεις πρανών δρόµων
θολωτών τάφων

Αβία Μεσσηνίας

Περιστεριά Μεσσηνίας



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Μάλθη Μεσσηνίας

ΘΟΛΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ

Θορικός Αττικής

Αποδιοργάνωση κλείδας – ρηγµάτωση υπερθύρων θολωτών τάφων



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Αστοχία παραστάδων και λιθοδοµών θολωτών τάφων

Αίπεια ΜεσσηνίαςΤάφος Λεόντων, Μυκήνες

ΘΟΛΩΤΟΙ ΤΑΦΟΙ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΤΕΙΧΗ

Φρούριο Φυλής, Αττική

Αποκόλληση παρειών - Ωθήσεις γαιών – (ολίσθηση;)



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Φρούριο Αιγοσθένων, ΑττικήΠΥΡΓΟI



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΘΕΑΤΡΑ

Ωθήσεις γεµίσµατοςΘέατρο Ερέτριας, Εύβοια



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Πυλώνες Υδραγωγείου Αθηνών

Αλλαγή αρχικού δοµικού συστήµατος - τρωτότητα



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πυλώνες Υδραγωγείου Αθηνών

Αλλαγή αρχικού δοµικού συστήµατος – τρωτότητα

Φθορά υλικού επιτείνει την τρωτότητα



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ρωµαϊκό υδραγωγείο στη Μόρια, Λέσβος



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Ρωµαϊκό υδραγωγείο στη Μόρια, Λέσβος

Κατασκευή τόξων για τη σύνδεση των ελεύθερα ιστάµενων πυλώνων



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ελληνιστική γέφυρα, Ρόδος

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες ∆ιάνοιξη διαµήκων ρωγµών

Το αρχικό δοµικό
σύστηµα παραµένει

Αστοχίες λόγω αλλαγής
φορτίσεων

Η ΓΕΦΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (∆ΙΕΛΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) !!!



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΜΝΗΜΙΑΚΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΑΨΙ∆ΕΣ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Αλλαγή αρχικού δοµικού συστήµατος - τρωτότητα

Πύλη Αδριανού



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Αλλαγή αρχικού δοµικού συστήµατος - τρωτότητα



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Νέο δοµικό σύστηµα: ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα βασικά δοµικά προβλήµατα των αρχαίων µνηµείων µπορούν γενικά να
ενταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες (και να συσχετιστούν µε αντίστοιχες
µεθόδους ανάλυσης, ελέγχου και σχεδιασµού ):

1. Γεωτεχνικά προβλήµατα
• Ωθήσεις γαιών (µόνιµα & σεισµικά φορτία)
• Ολίσθηση θεµελίων
• [άλλα θέµατα: ευστάθεια υπογείων λαξευτών µνηµείων, καταπτώσεις

βράχων σε χαρακτηρισµένους αρχαιολογικούς τόπους]

2. ∆οµοστατικά προβλήµατα
• Θραύσεις δοµικών µελών (διαστασιολόγηση οπλισµών)
• Φορέας διαφορετικός από τον αρχικό: Σεισµική συµπεριφορά

αναστηλωµένων ή προς αναστήλωση κατασκευών
• [άλλα θέµατα: ανθεκτικότητα & µηχανική συµβατότητα δοµικών

υλικών που χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν για
δοµική αποκατάσταση]



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ & ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

εφαρµογή σε κιονοστοιχίες



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 

θριγκός Β.Κιονοστοιχίας Παρθενώνα

∆ιάζωµα 14063 Β.Κιονοστοιχίας Παρθενώνα



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 

θριγκός Β.Κιονοστοιχίας Παρθενώνα

κάτοψη

Τρίγλυφος 14047 Β.Κιονοστοιχίας Παρθενώνα



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 
ορθοστάτες - δροµικές στρώσεις Β.Τοίχου Παρθενώνα

Ορθοστάτης ΒΟΡΕΞ13 Β.Τοίχου Παρθενώνα

Ορθοστάτης ΒΟΡΕΞ3 Β.Τοίχου Παρθενώνα



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 
αναπτυσσόµενες τάσεις στο µάρµαρο και τσιµεντοπολτό

σx = 155 Μpa

σx = -65.8 Μpa

σx = 81.6 Μpa

σx = 57.6 Μpa

σx = 23.5 Μpa

σx = -19.1 Μpa



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 

αναπτυσσόµενες τάσεις στους οπλισµούς

σx = -17.8 Μpa

σx = 24.9 Μpa

σx = 46.2 Μpa



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
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∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 
συµβολή στην κατανόηση της δοµικής συµπεριφοράς

αρχαίων κιονοστοιχιών

1. Oι αστοχίες είναι κατά κανόνα συµβατές µε τη δράση των συνδετηρίων
στοιχείων (συνδέσµων, γόµφων) κατά την επιβολή οριζοντίων
µετακινήσεων.

2. Όταν υπάρχουν επιβαλλόµενες µετακινήσεις, η συµπεριφορά του φορέα
χαρακτηρίζεται από σχετική µετακίνηση και στροφή των λίθων, τόσο
καθ΄ύψος όσο και κατά µήκος, η οποία ενεργοποιεί τα συνδετήρια στοιχεία, 
τα οποία µε τη σειρά τους προκαλούν απόσπαση τεµαχίων στις περιοχές
αγκύρωσης (ανισοτροπία).

3. Η διάβρωση του αρχαίου σιδήρου δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για τη δηµιουργία των βλαβών.
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Όταν υπάρχουν επιβαλλόµενες µετακινήσεις, η συµπεριφορά του φορέα χαρακτηρίζεται
από σχετική µετακίνηση και στροφή των λίθων, τόσο καθ΄ύψος όσο και κατά µήκος, η
οποία ενεργοποιεί τα συνδετήρια στοιχεία τα οποία µε τη σειρά τους προκαλούν
απόσπαση τεµαχίων στις περιοχές αγκύρωσης (ανισοτροπία).
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∆οµητική τεκµηρίωση - ερµηνεία αστοχιών & 
ανάλυση του ρόλου των συνδετηρίων στοιχείων: 
συνέπειες για την ανάλυση των αρχαίων κιονοστοιχιών

1. Η διαστασιολόγηση των οπλισµών των περιοχών αγκύρωσης αλλά και των
ίδιων των συνδετηρίων στοιχείων θα πρέπει να γίνεται βάσει των
αναµενόµενων δράσεων που αναπτύσσονται λόγω των επιβαλλόµενων
µετακινήσεων. 

2. Για την εύρεση των µετακινήσεων απαιτείται ανάλυση των αρχαίων
κιονοστοιχιών ως συνόλων και όχι ως µεµονωµένων µελών.

3. Για την πρόβλεψη της συµπεριφοράς του φορέα, αλλά και

4. για τη διαστασιολόγηση των οπλισµών των προς συγκόλληση τµηµάτων
των περιοχών αγκύρωσης καθώς και των συνδέσµων και γόµφων, 
τα συνδετήρια στοιχεία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν στην ανάλυση
(µέσω κατάλληλων καταστατικών νόµων). 



∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ -
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΑΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΙΟΝΟΣΤΟΙΧΙΩΝ

Προσέγγιση του αντισεισµικού σχεδιασµού
Εφαρµογή σε αρχαίες κιονοστοιχίες

Ναός Αφροδίτης στην Αµαθούντα της Κύπρου
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ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ
1. Μόρφωση γεωµετρικού προσοµοιώµατος

2. ∆οκιµαστική επίλυση µε σεισµό Καλαµάτας (µε προεκτίµηση των
µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών) για έλεγχο του
προσοµοιώµατος

 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΡΓΑΣΤ.ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠ - ∆ΑΑΜ
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ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ∆ιερεύνηση ως προς τη

σεισµική επικινδυνότητα της
Κύπρου (ΕΑΤ/ΕΜΠ)

2. Επιλογή σεισµικών διεγέρσεων
που θα χρησιµοποιηθούν για
την ανάλυση

3. Προσδιορισµός µηχανικών
χαρακτηριστικών των υλικών
(λιθοσωµάτων) & συντελεστή
τριβής (Εργ.Αντοχής Υλικών
ΕΜΠ)

4. Επίλυση µεµονωµένου κίονα: 
αποτίµηση σεισµικής
συµπεριφοράς και προτάσεις
επέµβασης

5. Επίλυση φορέα: αποτίµηση
σεισµικής συµπεριφοράς και
προτάσεις επέµβασης

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΕΡΓΑΣΤ.ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠ - ∆ΑΑΜ
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Εκλογή σεισµικής δράσης σχεδιασµού

Αντίστροφη προσέγγιση:

1. Έλεγχος απόκρισης φορέα συναρτήσει
ορισµένων χαρακτηριστικών του σεισµού
(vmax, δεσπόζουσα Τ κλπ.) αλλά και σεισµών
διαφορετικής έντασης (Μs), οι οποίοι
αντιστοιχούν σε διαφορετικές περιόδους
επαναφοράς.

2. Έλεγχος συνεπειών κάθε επίλυσης για τα
αναγκαία µέτρα δοµικής αποκατάστασης

3. Απόφαση για την επιλογή της σεισµικής
δράσης συναρτήσει των προηγουµένων

4. ∆οµική αναστήλωση: αποκτά οργανικό ρόλο
και ως προς το τελικό µορφολογικό
αποτέλεσµα











Σχόλια επί του ρόλου
των εδαφικών συνθηκών στην εκτίµηση
των σεισµικών δράσεων σχεδιασµού για
την αποτίµηση της τρωτότητας και των
σχεδιασµό των επεµβάσεων ιστορικών

κτιρίων και µνηµείων

Κ.Πιτιλάκης και ∆.Πιτιλάκης

pitilakis@civil.auth.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων και Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής

∆ιηµερίδα ΕΚΠΠΣ/ΟΑΣΠ « Στρατηγικές για την αντισεισµική προστασία των Μνηµείων», Αθήνα 26-27/02/2009



Περιεχόµενα
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Ισχυρή εδαφική κίνηση, φορτίσεις ελέγχου και σχεδιασµού

Σε σχέση µε τα Μνηµεία και την τυπολογία τους

Σχεδιασµός βάσει ανεκτών µετακινήσεων (επιτελεστικότητα)

Αποτίµηση τρωτότητας µνηµείων

Σχεδιασµός επεµβάσεων µνηµείων
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• Σεισµικότητα – Σεισµική Επικινδυνότητα
• Εδαφική επιτάχυνση σχεδιασµού
• Συντελεστές εδαφικής ενίσχυσης
• Συνθήκες κοντινού πεδίου
• Αναγκαίες παράµετροι κατηγοριοποίησης των εδαφών

VS,30  ,  VS,µέσο ,To
φυσικές παράµετροι και παράµετροι αντοχής

• Κατηγορίες και τυπολογία εδαφών

• Ελαστικά φάσµατα επιτάχυνσης
• Ελαστικά φάσµατα απαίτησης
• Τυπολογία κατασκευής - µνηµείου



Οχύρωση Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου
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5ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ

Γέφυρα Debosset



Λίνδος, Ρόδος
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Επίδαυρος, Ηρώδειο
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Ροτόντα, Θεσσαλονίκη
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Γεφύρι της Άρτας
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Αγία Σοφία, Θεσσαλονίκη



Ψηφιδωτά στην Αγία Σοφία Κωσταντινούπολη
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Ι.Μ. Σιµωνόπετρας, Άγιο Όρος



Παραθαλάσσια τείχη Ρόδου, Λευκός Πύργος Θεσσαλονίκης

13ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



Τι διαθέτει ο Μελετητής?

Σεισµική επικινδυνότητα - Κατηγορίες εδάφους, Φάσµατα ελαστικής απόκρισης, 
ορισµένες συστάσεις από τους κανονισµούς κοινών οικοδοµικών έργων – και
προσφάτως κάποιους εξειδικευµένους κανονισµούς και οδηγίες (π.χ Ιταλία)

ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ

Αρκούν για τα µνηµεία?
− Προσανατολισµένη σεισµική επικινδυνότητα

− Πιθανοτική- Αιτιοκρατική προσέγγιση

− Περίοδος επανάληψης

− “Ακριβέστερες” σχέσεις εξασθένησης

− Κατηγορίες εδάφους

− Συνθήκες κοντινού πεδίου

− Και όλα αυτά για διάφορες τυπολογίες
µνηµείων και εδαφικών συνθηκών



Συνθήκες κοντινού πεδίου

Ισχυροί παλµοί µεγάλης περιόδου, Ισχυρή ∆ιάρκεια

Πόσο ακριβείς είναι οι µελέτες σεισµικής επικινδυνότητας στο θέµα
των συνθηκών κοντινού πεδίου;

Στο γνωστό χάρτη των 3 ζωνών του ΕΑΚ πως λαµβάνονται υπόψη
οι συνθήκες κοντινού πεδίου, που είναι ένα πολύ συνηθισµένο
φαινόµενο στην Ελληνική πραγµατικότητα;

Τι θα µπορούσε να γίνει; Ίσως ακριβέστερες µελέτες σεισµικής
επικινδυνότητας µε ακριβέστερες σχέσεις εξασθένησης και πρόταση
συντελεστών ενίσχυσης λόγω συνθηκών κοντινού πεδίου, 
κατευθυντικότητας και γειτνίασης µε σεισµικώς ενεργά ρήγµατα
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Εδαφική Απόκριση - Συντελεστές Ενίσχυσης

16ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘΣυχνότητα

Συνάρτηση Μεταφοράς
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Εδαφική απόκριση 2D στην Θεσσαλονίκη
Synthetic seismograms Transfer functions
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SH
1D

SW

πλευρική διάδοση τοπικά παραγοµένων επιφανειακών κυµάτων
• αθροιστική επαύξηση του πλάτους στον 1D συντονισµό
• ενίσχυση του πλάτους στην θεµελιώδη συχνότητα
• αύξηση της διάρκειας της δόνησης



1D - 2D εδαφική ενίσχυση στην Θεσσαλονίκη
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Συντελεστής πρόσθετης ενίσχυσης
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Τοπογραφική επιδείνωση

Aίγιο - CORSSA ∆ιανύσµατα Ταχύτητας Gabor ξ=2%

t=0.15s t=0.60s

t=0.80st=0.30s
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t=1.00 s



ΕνίσχυσηΕνίσχυση τηςτης ΕδαφικήςΕδαφικής ΤαλάντωσηςΤαλάντωσης λόγωλόγω ΤοπογραφίαςΤοπογραφίας

Aίγιο - CORSSAAAίγιοίγιο -- CORSSACORSSA
OTE CORSSA
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Συντελεστής Ενίσχυσης Οριζόντιας Εδαφικής Επιτάχυνσης
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Ελαστικά φάσµατα απόκρισης κοντινών σεισµών

3.4021.300.3456.0
Colfiorito - Umbria 

Marche, Italy
26/9/1997

22.8062.600.3232/146.6
Sturno - Campano 

Lucano, Italy
23/11/1980

26.9055.900.31207.6
Yarimca – Kocaeli,

Turkey
17/8/1999

51.6083.500.5597.2Duzce, Turkey
12/11/1999

7.1046.800.50156.5Aigio, Greece
15/6/1995

PGD
(cm)

PGV
(cm/sec)

PGA
(g)R (km)MwEarthquake

21ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



22ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ

Ελαστικά φάσµατα απόκρισης κοντινών σεισµών



Ελαστικά φάσµατα απόκρισης κοντινών σεισµών
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Ελαστικά φάσµατα απόκρισης

Προτεινόµενα φάσµατα απόκρισης επιτάχυνσης κανονικοποιηµένα ως προς τη
µέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGArock*S) για (α) PGA<0.2g και (β) PGA >0.2g
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(Pitilakis Κ., Gazepis Ch. & Anastasiadis A. 
13th World Conference on Earthquake Engineering,
Vancouver 2004) 



Ελαστικά φάσµατα απόκρισης

Προτεινόµενα φάσµατα απόκρισης µετακίνησης κανονικοποιηµένα ως προς τη
µέγιστη εδαφική µετακίνηση dg για (α) PGA<0.2g και (β) PGA >0.2g

dg = 0.025 ag S TC TD EC8, (CEN 2004)
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Εδαφικές παράµετροι σχεδιασµού
• Σε αστράγγιστες συνθήκες αρκεί συνήθως για τους ελέγχους αντοχής, η
χρησιµοποίηση των στατικών τιµών των παραµέτρων cu , tanφ΄ µε
κατάλληλους µερικούς συντελεστές ασφάλειας γm

• Σε ψαθυρά εδάφη: Aνακυκλιζόµενη αστράγγιστη διατµητική αντοχή τcy,u και
αύξηση της πίεσης των πόρων ∆u

• Go = ( ρ / g ) VS
2 και απόσβεση υλικού DS(%)

• Σχέσεις G - γ – DS(%)

• VS και VS,30

• To : Στρωµατογραφία - Γεωµετρία οιονεί βραχώδους υποβάθρου

• PI, Dr(%)

• N-SPT ,  CPT (qc)
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Ταχύτητα διάδοσης διατµητικών
κυµάτων στα πρώτα 30m

hi ,Vi πάχος και ταχύτητα
διατµητικών κυµάτων του

i-σχηµατισµού έως τα 30m βάθος

Κατηγορίες Εδαφών EC8 (CEN 2004)



Μεταβολή του λόγου ενίσχυσης µε Vs και Vs30
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Kokusho & Sato, SDEE,2008
3 Σεισµοί (Μ: 6.8, 7.0, 8.0) 
Καταγραφές στο δίκτυο ΚiK-net (>20 θέσεις)
PGA>100cm/s2



Vs ή Vs,30 ;
Κατηγοριοποίηση µε βάση το µέσο Vs ως το βραχώδες υπόβαθρο

συγκρινόµενη µε την χρήση του Vs,30
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Σεισµός Σχεδιασµού- Επιρροή τοπικών εδαφικών συνθηκών
Σύγκριση Φάσµατος σχεδιασµού ΕΑΚ – Ανελαστικών Φασµάτων απόκρισης
από ανάλυση της εδαφικής απόκρισης : Γέφυρα DEBOSSET Αργοστόλι

Επιτάχυνση στο βραχώδες

υπόβαθρο 0.5g

Κατηγορία εδάφους ∆

Παραδοχή συντελεστή

συµπεριφοράς q=1.5
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Σεισµική επικινδυνότητα
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Πόσο ακριβείς είναι οι µελέτες
σεισµικής επικινδυνότητας
γενικότερα και ειδικά στο θέµα
των συνθηκών κοντινού
πεδίου; 
Στο γνωστό χάρτη των 3 
ζωνών του ΕΑΚ πώς
λαµβάνονται υπόψη οι
συνθήκες κοντινού πεδίου, 
που είναι ένα πολύ
συνηθισµένο φαινόµενο στην
Ελληνική πραγµατικότητα;

Μετά την εφαρµογή του EC8 ο χάρτης είναι ανεπαρκής
Εµπλουτισµός µε περισσότερες περιόδους επαναφοράς
Χρειάζεται συµπλήρωση και µε άλλους χάρτες όπως:
− µετακινήσεων σε µεγάλες περιόδους
− ταχυτήτων



Εκτίµηση σεισµικού κραδασµού
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Επαρκεί η PGA η έστω και η
PSA για να περιγράψει πλήρως
την ισχυρή εδαφική κίνηση, 
ώστε στην συνέχεια να
χρησιµοποιηθεί µε συνέπεια για
την εκτίµηση της σεισµικής
τρωτότητας και τον σχεδιασµό
των αναγκαίων επεµβάσεων σε
µνηµεία? 

Τοπογραφικές και γεωλογικές
ιδιαιτερότητες

Συνθήκες κοντινού πεδίου



Ισχυρός παλµός ταχύτητας
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log(Tp) = -2.9 + 0.5Mw

(Mavroeidis et al.,2004) 

Συνθήκες κοντινού πεδίου

Σηµαντικός παλµός ταχύτητας
Κατευθυντικότητα;
Ισχυρή ∆ιάρκεια;



Επιρροή της ισχυρής διάρκειας στη µείωση αντοχής
Αύξηση διάρκειας

− Μείωση αντοχής κατασκευής

− Περαιτέρω καταπόνηση ανωδοµής

− Επιδείνωση της δοµικής
ακεραιότητας εύκαµπτης θεµελίωσης
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(Bommer, Megenes et al , 2004) 



Σχεδιασµός βάσει ανεκτών µετακινήσεων

Φάσµα απαίτησης
+

Καµπύλη αντοχής

Κρίσιµη µετακίνηση/επιτάχυνση
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Ελαστικά Φάσµατα Απαίτησης

Soil Calss B 
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Ελαστικά Φάσµατα Απαίτησης
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Ελαστικά Φάσµατα Απαίτησης
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Εδαφικές συνθήκες

Μέγεθος σεισµού

Κατηγοριοποίηση εδάφους
σύµφωνα µε κανονισµούς

Μεγάλη διασπορά
φασµατικών τιµών
επιτάχυνσης, µετακίνησης από
την ανάλυση πραγµατικών
καταγραφών



Ελαστικά Φάσµατα Απαίτησης
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Μη γραµµικότητα εδάφους

Αλληλεπίδραση εδάφους-
θεµελίωσης-κατασκευής

− Μονοβάθµιος ταλαντωτής (Το=.30s)
σε εδαφικό προφίλ πάχους 30m

− Σεισµός Αιγίου

− Vs = 133m/s έως 285m/s

(D. Pitilakis, 2009)

LE

LE+SSI

NL+SSI

NL



∆είκτες εµπέδησης για µη γραµµικό έδαφος

Θεµέλιο σε ελαστικό ηµίχωρο
(αργιλικές αποθέσεις)
Σεισµός Αιγίου, 1995

Μη γραµµική συµπεριφορά
εδάφους
Vs = 180m/s (άνω)

Vs = 350m/s (κάτω)

− Επιτάχυνση ∆υσκαµψία

− Αρχική Vs ∆υσκαµψία
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(D. Pitilakis, 2006)



Βελτίωση του εδάφους θεµελίωσης
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Η αύξηση της δυσκαµψίας του
εδάφους θεµελίωσης πιθανά να
έχει αντίθετα αποτελέσµατα!

− Αύξηση επιτάχυνσης στην κορυφή
της κατασκευής

− Μετατόπιση ιδιοσυχνότητας προς
υψηλότερες συχνότητες, 
ενδεχοµένως πλησιέστερα στην
ιδιοσυχνότητα του εδάφους

(Kirtas, Pitilakis, 2009)



Ο ρόλος της θεµελίωσης
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Κατασκευή /Ανωδοµή
− Μάλλον άκαµπτη

− Υψίσυχνη

− Ευπαθής σε µετακινήσεις

Θεµελίωση
− Εύκαµπτη

− Βασικά λειτουργεί σε θλίψη

− Περιορισµένη δυνατότητα
µεταφοράς ροπών κάµψης και
αντίστοιχων τροπών

− Ευαίσθητη σε διαφορικές
µετακινήσεις

− Εδαφικές συνθήκες

Ακρόπολη της Λίνδου, Ρόδος

Ναός του ∆ία, Νεµέα



Μέτριες συνθήκες θεµελίωσης µνηµείων
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Αδυναµία παραλαβής
εφελκυστικών και καµπτικών
φορτίων

Ρηγµάτωση θεµελίωσης

∆ιαφορικές µετακινήσεις

Ενίσχυση εντατικής
κατάστασης στο µνηµείο

Καµπύλη Αντοχής;



Προβληµατική Θεµελίωση - Ενδόσιµο έδαφος
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Καταπόνηση ανωδοµής λόγω
προβληµατικών συνθηκών
θεµελίωσης και ενδοσιµοτητας
του εδάφους

Καµπύλη αντοχής;

(Konstantinidis, Makris, 2005) 



Ιστορικές επιχωµατώσεις
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Byzantine City Walls
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Ιστορικές επιχωµατώσεις
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Τα αρχαία µνηµεία γενικά εδράζονται
στο αρχικό φυσικό έδαφος

Σταδιακά όµως µέσα στους αιώνες τα
νεότερα µνηµεία εδράζονται σε ένα
στρώµα ετερογενούς υλικού που έχει
τυχαία σύσταση και πάχος

Τι συµβαίνει όταν ένα µνηµείο η άλλο
ιστορικό κτίριο εδράζονται στο
«έδαφος» αυτό? 

- Εδαφική ενίσχυση

- ∆είκτες εµπέδησης

- Παράµετροι αντοχής

- Παραµορφωσιµότητα



Τρωτότητα Ιστορικών Κτιρίων και Μνηµείων

Ιστορικά Κτίρια µε Τοιχοποιία

Kappos et al. 2007, SDEE

48ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



m : Μέγεθος
σεισµικής Ροπής

r : Επικεντρική
απόσταση

Έναντι
P(%)-PGA η
P(%) –PSA / Sd

(Kafali and Grigoriou, 2007, EESD) 

Τρωτότητα µη γραµµικών συστηµάτων
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Πολυπαραµετρική εκτίµηση της τρωτότητας
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ε = lnSa(T1) divided by
ln[sd[Sa,pr(T1)]]

Εκφράζει την απόκλιση
(+/-) από την µέση
φασµατική καµπύλη

Baker and Cornell, 2005
EESD



Επιτελεστικότητα

Ο προσδιορισµός των κατάλληλων Οριακών Καταστάσεων
Επιτελεστικότητας (ΟΚΕ) για Ιστορικά κτίρια και Μνηµεία
είναι κεφαλαιώδους σηµασίας

Ο ΟΚΕ εξαρτάται από την τυπολογία του µνηµείου και της
θεµελίωσης, την τοπική γεωλογία, την τοπογραφία, τις
γεωτεχνικές συνθήκες και φυσικά την σεισµική
επικινδυνότητας

Ποιο όµως είναι το ανεκτό επίπεδο µετακινήσεων;

Σε αντίθεση µε τα κοινά οικοδοµικά έργα, για τα µνηµεία
µπορεί να ορίζεται µόνο κατά περίπτωση;
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Επιλογή σεισµικού κραδασµού
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Πόσο επαρκές είναι για µνηµεία ο σεισµός σχεδιασµού να
επιλέγεται µε πιθανότητα υπέρβασης 50% η και 10% σε 50 χρόνια;

Εφαρµογή σε ευπαθείς υπάρχουσες ιστορικές κατασκευές;



Κανονισµοί- Οδηγίες
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα, Μετακινήσεις
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης ειδικά για θεµελιώσεις µνηµείων
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας (πολυπαραµετρική προσέγγιση ?)
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα, Μετακινήσεις
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας
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Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας

62ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης, ειδικά για µνηµεία
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας

63ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας

64ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



Συγκεφαλαίωση των σχολίων

Σεισµική επικινδυνότητα (PGA,PGV, PGD) 
Συνθήκες κοντινού πεδίου
Ελαστικά Φάσµατα απαίτησης
Κατηγορίες εδαφικών συνθηκών- Ιδιότητες εδαφών
Τοπικές εδαφικές συνθήκες, τοπογραφία κλπ
Τυπολογία και αντοχή Θεµελίωσης
Ταχύτητα
Ένταση Arias και Housner

Ισχυρή ∆ιάρκεια και Αριθµός Ισοδυνάµων Κύκλων
∆είκτες Εµπέδησης
Παραµένουσες παραµορφώσεις
Καµπύλες τρωτότητας (πολυπαραµετρική προσέγγιση)

65ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



Σας ευχαριστώ

66ΕΕΓΣΜ-ΑΠΘ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«Ο.Α.Σ.Π.»

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

«ΕΚΠΠΣ»

∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α::

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΤΗ ΒΛΑΒΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

υπό:
Γ. Μπουκοβάλα,  Γ. Γκαζέτα, Κ. Πιτιλάκη, Ι. Κωνσταντόπουλο, Μ. Καββαδά,

Ι. Αναστασόπουλο, Β. ∆ηµητριάδη

Αθήνα, 26 – 27 Φεβρουαρίου 2009



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ και ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ
(2008)

ΟΜΑ∆Α 1
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΜΑ∆Α 2
ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΑ∆Α 4 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ

Ε∆ΑΦΟΥΣ - ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α 4 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ

Ε∆ΑΦΟΥΣ - ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΟΜΑ∆Α 3
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

• Γ. Μπουκοβάλας
• Γ. Γκαζέτας
• Κ. Πιτιλάκης
• Ι.Κωνσταντόπουλος
• Μ. Καββαδάς
• Ι. Αναστασόπουλος
• Β. ∆ηµητριάδη

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙΣΤΟΡΙΚΟ



ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗΣΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝΣΕΙΣΜΙΚΩΝ

ΒΛΑΒΩΝΒΛΑΒΩΝ ΣΕΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑΜΝΗΜΕΙΑ ΛΟΓΩΛΟΓΩ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝΑΙΤΙΩΝ

““ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ”” ΕΡΕΥΝΕΣΕΡΕΥΝΕΣ & & ΜΕΛΕΤΕΣΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΝΤΟΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙΚΑΙ ΤΗΝΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝΤΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ -- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



ΙΣΤΟΡΙΚΑΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Aρχαιολογικός χώρος ∆ελφών
(Marinos & Rondoyanni, 1999)
Nαός Επικούρειου Απόλλωνα
(Andronopoulos B. Tzitziras A.,1988, Παπαδόπουλος Κ., Βιντζηλαίου Ε.,2008)
Κολοσσαίο – Ρώµη
[Funiciello et al., (1995), Donati et al., (1999), Campolunghi et al.,(2007)]
Στήλες Τραϊανού & Μάρκου Αυρήλιου - Ρώµη
[Boschi et al.,(1995), Donati et al., (1999), Campolunghi et al.,(2007)]
Πέτρινη Οδός Τindari – Σικελία
(Bottari et al., 2008)
Μονή ∆αφνίου – Αττική
[Mariolakos et al., (2000), Polymenakos et al. (2005)]

Fatih Tζαµί – Τουρκία
(Berilgen, 2007)
Επαρχία Umbria – Iταλία
(Del Prete et al., 1998)
Επαρχίες Campobasso & Foggia - Ιταλία
(Mola et al. 2003, Di Capua et al. 2006, Di Capua et al. 2007)



««ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ»» ΕΡΕΥΝΕΣΕΡΕΥΝΕΣ & & ΜΕΛΕΤΕΣΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτη Σεισµικής Απόκρισης Νicastro & Gerace, Calabria, Ιταλία
(Costanzo et al.,2007)

Σεισµική Επικινδυνότητα µνηµείων Θεσσαλονίκης
[Tsotsos et al., (1988), Raptakis et al., (2004), Kappos et al., (2008)]

Υδραγωγείο Λάρνακας: εξάρτηση ιδιοπεριόδου ανωδοµής από τις
τοπικές υδρολογικές συνθήκες
(Χρυσοστόµου, Στάση, ∆ηµοσθένους 2008)

Fatih Tζαµί – Τουρκία
(Berilgen, 2007)

Ανάλυση Σεισµικής Επικινδυνότητας Ιστορικού Kέντρου Νάπολης
(Nunziata et al., 2000) 

Eκτίµηση Σεισµικής Απόκρισης επαρχιών Umbria & Marche, Ιταλία
(Luzi et al., 2005)

Mελέτη Σεισµικής Απόκρισης Benevento, Ιταλία
(Di Giulio et al., 2008) 



ΚολοσσαίοΚολοσσαίο –– ΡώµηΡώµη
[[FunicielloFuniciello et al., (1995), et al., (1995), DonatiDonati et al., (1999), et al., (1999), CampolunghiCampolunghi et al.,(2007)]et al.,(2007)]



 

26m

78m

… σε κάτοψη

Αλλουβιακές Αποθέσεις

Ιλυώδης άµµος/ Άµµος

Χάλικες / Άργιλοι

Βραχώδες Υπόβαθρο

… σε τοµή



Ανάλυσεις (2-∆) εδαφικής απόκρισης . . .

Συνθετικά
Σεισµογραφήµατα
κατά µήκος της
εδαφικής
επιφάνειας

Συνθετικά
Σεισµογραφήµατα
κατά µήκος της
εδαφικής
επιφάνειας

1. Ολοκαινικές
Αποθέσεις

2. Ιζηµατογενείς & εν
µέρει ηφαιστειακές
αποθέσεις

3. Βραχώδες Υπόβαθρο



ΣτήλεςΣτήλες ΤραϊανούΤραϊανού & & ΜάρκουΜάρκου ΑυρήλιουΑυρήλιου
[[BoschiBoschi et al., (1995), et al., (1995), DonatiDonati et al., (1999), et al., (1999), CampolunghiCampolunghi et al.,(2007)]et al.,(2007)]

A.C.T.C.

700m



Στήλη Τραϊανού ….



Στήλη Μάρκου Αυρήλιου ….



Ανάλυσεις (2-∆) εδαφικής απόκρισης . . . 

(a)
(c)

(b)

(a) Αλλουβιακές Αποθέσεις

(b) Ηφαιστειακές και
Ιζηµατογενείς αποθέσεις

(c) Βραχώδες υπόβαθρο



Ανάλυσεις (2-∆) εδαφικής απόκρισης . . . 

(a)

(b)

(c)

(a) Αλλουβιακές Αποθέσεις

(b) Ηφαιστειακές και
Ιζηµατογενείς αποθέσεις

(c) Βραχώδες υπόβαθρο

Λόγος φασµατικών
επιταχύνσεων

επιφάνεια προς βάση
του εδάφους

κορυφή προς βάση
των στηλών



FatihFatih ΤζαµίΤζαµί –– ΤουρκίαΤουρκία
((BerilgenBerilgen, 2007), 2007)

Καταγεγραµµένες σεισµικές βλάβες



FAT: 40m 
εδαφικές
αποθέσεις

Kocaeli 1999 (Mw = 7.4)

BSK: Επιφανειακή
εκδήλωση βράχου

YKP : Επιφανειακή
εκδήλωση βράχου



FAT: 40m 
εδαφικές
αποθέσεις

Kocaeli 1999 (Mw = 7.4)

BSK: Επιφανειακή
εκδήλωση βράχου

YKP : Επιφανειακή
εκδήλωση βράχου

x(4÷5)



Λόγος οριζόντιων / κατακόρυφων φασµατικών
επιταχύνσεων για τους τρεις σταθµούς καταγραφής . . .



Γεωτεχνικές – Γεωφυσικές
Έρευνες . . .



Λόγος φασµατικών επιταχύνσεων
στην επιφάνεια προς τη βάση του εδάφους
(σταθµός καταγραφής FAT)

2≈

Hz
m

m
H
vf 97.1

)(384
sec)/(300

4
=

×
==Ιδιο-συχνότητα εδαφικού

σχηµατισµού (FAT)
Ιδιο-συχνότητα εδαφικού

σχηµατισµού (FAT)



Gerace

Προβλήµατα αστάθειας πρανών Προβλήµατα διάβρωσης -
κατολισθήσεων

700 – 800m

70 – 90m

ΜελέτηΜελέτη ΣεισµικήςΣεισµικής ΕπικινδυνότηταςΕπικινδυνότητας τηςτης πόληςπόλης GeraceGerace
((CostanzoCostanzo et al. (2007)et al. (2007)



Μελέτη Σεισµικής Επικινδυνότητας . . . .

Ελαστικά φάσµατα απόκρισης (σε βραχώδες υπόβαθρο)
για την σεισµική ακολουθία του 1783 (Μs = 5.9 – 6.9, R = 22 – 60km):

Sabetta & Pugliese (’89) & φάσµατα συγκρίσιµων καταγραφών. 



1-∆ Αναλύσεις Σεισµικής Απόκρισης . . . . 

Β∆ - ΝΑΝ∆ - ΒΑ

λογισµικό EERA

+

σεισµική δόνηση
Landers (1992)

* γν για
G/Go=0.65



2-∆ Αναλύσεις Σεισµικής Απόκρισης - ∆ιατοµή Ι
[FLAC 5.0, Landers, (Mw = 7.3, 1992)]

µεταβολή
PGA



2-∆ Αναλύσεις Σεισµικής Απόκρισης - ∆ιατοµή ΙΙ
[FLAC 5.0, Landers, (Mw = 7.3, 1992)]

µεταβολή
PGA



Επίδρασης Τοπογραφίας . . . .

Fourier spectral ratio] 
D
DTAF

−
−

=
1
2[

C1

C2

S
3 – 4 
Hz 5

Tυπικό εύρος ιδιοπεριόδων
πολλών κτιρίων στη Gerace



Πλαστικές ∆ιατµητικές Παραµορφώσεις . . . . 

∆ιεπιφάνεια Ασβεστολίθου & Άµµου



ΣύνοψηΣύνοψη ΙστορικώνΙστορικών ΠεριστατικώνΠεριστατικών

Π: Παρατηρήσεις, Α: Αναλύσεις,  Κ: Καταγραφές Α: Αρχαία, Ν: Νεότερα Μνηµεία



ΣύνοψηΣύνοψη ΓεωτεχνικώνΓεωτεχνικών ΕρευνώνΕρευνών -- ΜελετώνΜελετών



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επίδραση «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ» παραµέτρων στην σεισµική
τρωτότητα των µνηµείων θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, 

λόγω φαινοµένων . . . .  

Εδαφικής Ενίσχυσης

Τοπογραφικής Ενίσχυσης

Συντονισµός εδάφους - ανωδοµής

∆υναµικής Συνίζησης

Αστοχίας Πρανών

Βραχοπτώσεων

Τεκτονικών ∆ιαρρήξεων (Ενεργά Ρήγµατα)



Χώρες υψηλής σεισµικότητας, µε σηµαντική πολιτιστική
κληρονοµιά, ∆ΕΝ φείδονται µέσων, κόπων (και. . πόρων)       
όταν πρόκειται για µελέτες αντισεισµικής προστασίας των
µνηµείων τους . . . 

Εκτενείς γεωλογικές, γεωτεχνικές γεωφυσικές έρευνες
(γεω...έρευνες)

Σοφιστευµένες 1 – ∆ & 3 – ∆ αναλύσεις σεισµικής απόκρισης
και αστοχίας του εδάφους. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ . . . . . . ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ . . . . . . 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

«Ο.Α.Σ.Π.»

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ EΥΡΩΠΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ &
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΒΛΑΒΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ

υπό:

Γ. Μπουκοβάλα,  Γ. Γκαζέτα, 
Κ. Πιτιλάκη, Ι. Kωνσταντόπουλο, 
Μ. Καββαδά,
Ι. Αναστασόπουλο,
Β. ∆ηµητριάδη

Αθήνα, 26 – 27 Φεβρουαρίου 2009



11

ΣτρατηγικήΣτρατηγική γιαγια τηντην ΑντισεισµικήΑντισεισµική ΠροστασίαΠροστασία τωντων ΜνηµείωνΜνηµείων

Σχεδιασµός αντισεισµικών επεµβάσεων
σε αρχαία µνηµεία

ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός αντισεισµικώναντισεισµικών επεµβάσεωνεπεµβάσεων
σεσε αρχαίααρχαία µνηµείαµνηµεία

ΚΚ. . ΠαπαντωνόπουλοςΠαπαντωνόπουλος



22

ΟΟ ναόςναός τουτου ΑπόλλωναΑπόλλωνα στηνστην ΚόρινθοΚόρινθο

1903

1810

Καταστρεπτικός
σεισµός

(21/2/1858), 
µεγέθους Μ=6.7 
(X), έπληξε την

Κόρινθο

Καταστρεπτικός
σεισµός

(21/2/1858), 
µεγέθους Μ=6.7 
(X), έπληξε την

Κόρινθο

Περίδεση

H. HallersteinH. Hallerstein
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ΟΟ ΠαρθενώνΠαρθενών

∆ιάνοιξη∆ιάνοιξη αρµούαρµού ΒΑΒΑ. . γωνίαςγωνίας 33εκεκ..

ΊχνηΊχνη µετακίνησηςµετακίνησης κίονακίονα

ΟΟ σεισµόςσεισµός τηςτης ΑταλάντηςΑταλάντης (1894, (1894, 
ΜΜ=7.0) =7.0) προκαλείπροκαλεί πτώσηπτώση θραυσµάτωνθραυσµάτων..

ΟΟ σεισµόςσεισµός τωντων ΑλκυονίδωνΑλκυονίδων (1981, (1981, 
ΜΜ=6.7) =6.7) προκαλείπροκαλεί παραµορφώσειςπαραµορφώσεις στοστο
κτήριοκτήριο απόαπό ««τουςτους κατώτερουςκατώτερους
σπονδύλουςσπονδύλους τωντων κιόνωνκιόνων µέχριµέχρι τοντον
θριγκόθριγκό»»::

••ΚαταπόνησηΚαταπόνηση τωντων γωνιώνγωνιών τηςτης
περίστασηςπερίστασης..

••ΛικνιστικήΛικνιστική ταλάντωσηταλάντωση τηςτης δυτικήςδυτικής
κιονοστοιχίαςκιονοστοιχίας..

••ΟΟ ΒΑΒΑ. . κίοναςκίονας εµφάνισεεµφάνισε τάσητάση
ανατροπήςανατροπής ((αποχωρισµόςαποχωρισµός τµήµατοςτµήµατος
στονστον κατώτατοκατώτατο σπόνδυλοσπόνδυλο, , εµφάνισηεµφάνιση
νέωννέων ρηγµάτωνρηγµάτων στονστον στυλοβάτηστυλοβάτη).).
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ΤοΤο φρούριοφρούριο σταστα ΑιγόσθεναΑιγόσθενα
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ΟΟ ναόςναός τουτου ∆ία∆ία στουςστους ΑιζανούςΑιζανούς

Καταστρεπτικός
σεισµός (28/3/1970), 

µεγέθους Μ=7.1, 
καταρρίπτει 3 κίονες
της βόρειας πλευράς

Καταστρεπτικός
σεισµός (28/3/1970), 

µεγέθους Μ=7.1, 
καταρρίπτει 3 κίονες
της βόρειας πλευράς

Έδραση κίονα
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ΑντιστάσειςΑντιστάσεις



77

ΑντιστάσειςΑντιστάσεις
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ΑντιστάσειςΑντιστάσεις
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ΑντιστάσειςΑντιστάσεις



1010

ΠείραµαΠείραµα στηστη σεισµικήσεισµική τράπεζατράπεζα τουτου ΕΜΠΕΜΠ(1995)(1995)
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ΠείραµαΠείραµα στηστη σεισµικήσεισµική τράπεζατράπεζα τουτου ΕΜΠΕΜΠ((20072007))
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ΠείραµαΠείραµα στηστη σεισµικήσεισµική τράπεζατράπεζα τουτου ΕΜΠΕΜΠ((20072007))
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ΗΗ λικνιστικήλικνιστική ταλάντωσηταλάντωση τουτου στερεούστερεού σώµατοςσώµατος
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ΟµούΟµού τητη κινήσεικινήσει τητη αρξαµένηαρξαµένη τοτο πρώτονπρώτον καικαι τητη εςες τοτο έδαφοςέδαφος τροπήτροπή τωντων
οικοδοµηµάτωνοικοδοµηµάτων αντιστάσααντιστάσα εναντίαεναντία κίνησιςκίνησις εξεγείρειεξεγείρει τατα ήδηήδη τραπέντατραπέντα
((καικαι ενεν τητη τοιάδετοιάδε ιδέαιδέα τουτου σεισµούσεισµού κίοναςκίονας εστίνεστίν ανορθούµενουςανορθούµενους οιοι
ολίγουολίγου εδέησανεδέησαν εςες άπανάπαν εκριφήναιεκριφήναι......δοκοίδοκοί δεδε, , όσαςόσας εκτόςεκτός ολισθείνολισθείν
εποίησενεποίησεν ηη κίνησιςκίνησις επανίασινεπανίασιν αύθιςαύθις εςες ταςτας έδραςέδρας) ) 

ΠαυσανίαςΠαυσανίας ((ΑχαϊκάΑχαϊκά, , VII, 24VII, 24))

++ --
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∆ιότι∆ιότι δενδεν παράγεταιπαράγεται
ταχέωςταχέως στηνστην
αντίθετηαντίθετη
κατεύθυνσηκατεύθυνση κίνησιςκίνησις
δυναµένηδυναµένη νανα
ανορθώσειανορθώσει τατα
κεκλιµένακεκλιµένα
αντικείµενααντικείµενα, , οπότεοπότε
αναγκαστικάαναγκαστικά
επέρχεταιεπέρχεται ηη πτώσιςπτώσις

ΣενέκαςΣενέκας

(Nat. qua., VI, XXI, 2)
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TIME  (sec)

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

0.20

0.30

A
C
C
E
LE

R
A
TI
O
N
  (

g) Bucharest



1616

Η λικνιστική ταλάντωση ως µέσον σεισµικής
µόνωσης στο σχεδιασµό βάθρων γεφυρών

Η λικνιστική ταλάντωση ως µέσον σεισµικής
µόνωσης στο σχεδιασµό βάθρων γεφυρών
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ΑτέλειεςΑτέλειες ((παραµετρικήπαραµετρική αρµονικήαρµονική ανάλυσηανάλυση))

ΝαόςΝαός ΕπικουρίουΕπικουρίου ΑπόλλωνοςΑπόλλωνος
ΣελινούςΣελινούς, , ναόςναός C C 

ΝεµέαΝεµέα,, ναόςναός τουτου ∆ία∆ία
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ΚατακορυφότηταΚατακορυφότητα ΚιόνωνΚιόνων ((ΕπικούριοςΕπικούριος ΑπόλλωνΑπόλλων))
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ΑτέλειεςΑτέλειες σπονδύλωνσπονδύλων ((αριθµητικήαριθµητική ανάλυσηανάλυση))

F=3.2F=3.2F=2.4F=2.4 F=2.9F=2.9
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ΑτέλειεςΑτέλειες σπονδύλωνσπονδύλων ((αριθµητικήαριθµητική ανάλυσηανάλυση))

F=2.3F=2.3 F=2.5F=2.5



2121

ΗΗ µέγιστηµέγιστη ((εφικτήεφικτή) ) αποκατάστασηαποκατάσταση βλαβώνβλαβών--ατελειώνατελειών, , 
ενεργοποιώνταςενεργοποιώντας τουςτους αρχαίουςαρχαίους µηχανισµούςµηχανισµούς αποραπορ--
ρόφησηςρόφησης ενέργειαςενέργειας,  ,  αποτελείαποτελεί συνήθωςσυνήθως επαρκέςεπαρκές

αντισεισµικόαντισεισµικό µέτροµέτρο. . 

Ναός στον Ακράγαντα, Huel, 1785
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∆ιαστασιολόγηση∆ιαστασιολόγηση οπλισµώνοπλισµών
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STATIK, 1983STATIK, 1983STATIK, 1983STATIK, 1983

3DEC, 2003DEC, 20088
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ΔιαθέσιμεςΔιαθέσιμες μέθοδοιμέθοδοι ανάλυσηςανάλυσης μνημείωνμνημείων
καικαι κριτήριακριτήρια γιαγια τηντην επιλογήεπιλογή τουςτους

ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΑΑ. . ΙΙ. . ΚάπποςΚάππος
ΤμήμαΤμήμα ΠολιτΠολιτ. . ΜηχανικώνΜηχανικών ΑΠΘΑΠΘ

Αθήνα, 26-27 Φεβ. 2009

Διημερίδα: Στρατηγικές για την Αντισεισμική
Προστασία των Μνημείων

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΜΕ
ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΕλαστικήΕλαστική ((ισοδύναμηισοδύναμη) ) στατικήστατική ανάλυσηανάλυση μεμε καθολικόκαθολικό
δείκτηδείκτη συμπεριφοράςσυμπεριφοράς (q)(q)

ΕλαστικήΕλαστική δυναμικήδυναμική ανάλυσηανάλυση μεμε καθολικόκαθολικό δείκτηδείκτη
συμπεριφοράςσυμπεριφοράς (q)(q)

ΑνελαστικήΑνελαστική στατικήστατική ανάλυσηανάλυση

ΑνελαστικήΑνελαστική δυναμικήδυναμική ανάλυσηανάλυση ((ανάλυσηανάλυση
χρονοϊστορίαςχρονοϊστορίας))

δενδεν συνιστάταισυνιστάται ((στηνστην παρούσαπαρούσα φάσηφάση) ) ηη χρήσηχρήση τηςτης
ανελαστικήςανελαστικής δυναμικήςδυναμικής μεθόδουμεθόδου: : πολύπλοκηπολύπλοκη δομήδομή
φορέωνφορέων μνημείωνμνημείων, , ελλιπελλιπήήςς διαθέσιμηδιαθέσιμη εμπειρίαεμπειρία......

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΘΟΔΩΝ
Για την αρχική επιλογή λαμβάνονται υπόψη:

ΜορφολογίαΜορφολογία και δυναμικά χαρακτηριστικά του
δομικού συστήματος του μνημείου
ΣπουδαιότηταΣπουδαιότητα εξεταζόμενου μνημείου

Κριτήρια μορφολογίας μνημείου :

μέγεθος και πολυπλοκότητα

κανονικότητα

δυναμικά χαρακτηριστικά δομικού συστήματος

Υψηλότερη στάθμη σπουδαιότητας → πλέον ακριβής
μέθοδος ανάλυσης
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ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ

Σημαντικό κριτήριο επιλογής της τελικής μεθόδου
ανάλυσης: Ικανότητα της μεθόδου (και της
αντίστοιχης προσομοίωσης) να αναπαραγάγει
λογιστικώς τις προγενέστερεςπρογενέστερες συμπεριφορέςσυμπεριφορές του
μνημείου, κυρίως τις υπάρχουσες βλάβες!

Ο συνδυασμόςσυνδυασμός μεθόδων και προσομοιωμάτων
ανάλυσης, π.χ. 

ελαστική ανάλυση πλήρους προσομοιώματος του
μνημείου + ανελαστική ανάλυση επιλεγμένων (πιο
ευαίσθητων ή πιο σημαντικών) υποσυνόλωνυποσυνόλων του

αποτελεί, κατά κανόνα, την καταλληλότερη επιλογή!

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ)
Το προσομοίωμα του μνημείου πρέπει να περιλαμβάνει
(αυτοτελώς, ή με συνδυασμό επιμέρους προσομοιω-
μάτων) το σύνολο του φέροντος οργανισμού του
μνημείου

Στην ανάλυση υποσυνόλων → οι συνοριακές συνθήκες
να ανταποκρίνονται στην πραγματική επιρροή του
υπολοίπου φορέα (μπορεί να είναι κρίσιμες για την
ευστάθειαευστάθεια του υποσυνόλου!)

Η προσομοίωση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μία (ή
περισσότερες) θεωρήσεις
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΠεπερασμέναΠεπερασμένα στοιχείαστοιχεία συνεχούςσυνεχούς μέσουμέσου, κατά
προτίμηση 22DD (π.χ. στοιχεία επίπεδης έντασης ή
δίσκου), σε συνδυασμό (εφόσον απαιτείται) 

με ραβδωτά στοιχεία, ή και

εφόσον κρίνεται απαραίτητο, 3D (π.χ. στερεά
στοιχεία ή στοιχεία κελύφους)

→→ αποδεκτή (και συνήθης) η απλοποιητική παραδοχή
ισότροπης συμπεριφοράς

ενδείκνυται για την ελαστική ανάλυση μνημείων στον
χώρο (ιδιαιτέρως των περίπλοκης γεωμετρίας!)

είναι σκόπιμη στη (συνήθη) περίπτωση όπου η
αποδεκτή στάθμη βλάβης του μνημείου είναι χαμηλή

καλύπτεται και από υπάρχοντα εμπορικά λογισμικά

ΕνδεικτικέςΕνδεικτικές προσομοιώσειςπροσομοιώσεις επίπεδουεπίπεδου φορέαφορέα απόαπό
φέρουσαφέρουσα τοιχοποιίατοιχοποιία
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

τα ελαστικά στοιχεία, κατά κανόνα, δεν μπορούν να
περιγράψουν την πραγματική συμπεριφορά του μνημείου

τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης εξαρτώνται από
τον κάνναβο της διακριτοποίησης

→ απαιτείται ανάλυσηανάλυση ευαισθησίαςευαισθησίας των αποτελεσμάτων
στην κατά τόπους πυκνότητα του καννάβου!

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΙσοδύναμαΙσοδύναμα πλαίσιαπλαίσια: : κατακόρυφα στοιχεία ((πεσσοίπεσσοί)) και
οριζόντια στοιχεία ((υπέρθυραυπέρθυρα ήή οιονείοιονεί--δοκοίδοκοί),), πουπου
συνδέονταισυνδέονται μεμε άκαμπτουςάκαμπτους βραχίονεςβραχίονες

μπορεί να εφαρμοστούν τόσο για την ελαστική όσο και
για την ανελαστική ανάλυση μνημείων, στο επίπεδο ή
και στον χώρο

είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος
για την ανελαστικήανελαστική ανάλυση! 
(καλύπτεται και από ορισμένα
υπάρχοντα εμπορικά λογισμικά)

μπορεί να εφαρμοστεί είτε για το
σύνολο του μνημείου είτε, 
συνηθέστερα, για καταλλήλως
επιλεγμένα (επίπεδα) υποσύνολά του
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΜακροστοιχείαΜακροστοιχεία: : καθένα τους προσομοιώνει ένα τμήμα
του μνημείου. . Μπορεί να οριστούν: 

με βάση την αρχικήαρχική γεωμετρίαγεωμετρία του φορέα, π.χ. 
φατνώματα που αντιστοιχούν σε πεσσούς ή υπέρθυρα

με βάση μια αρχικήαρχική κατανομήκατανομή κυρίωνκυρίων ρωγμώνρωγμών στον
φορέα (π.χ. από προκαταρκτική ελαστική ανάλυση με
πεπερασμένα στοιχεία, ή γνωστή από την παθολογία)

μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για την
ελαστική όσο και για την ανελαστική
ανάλυση μνημείων (2D ή και 3D)

απαιτεί υψηλό βαθμό εμπειρίας

επί του παρόντος, δεν έχει
ενσωματωθεί σε εμπορικά λογισμικά

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΣυστήματαΣυστήματα ((υποκατάστατωνυποκατάστατων) ) θλιπτήρωνθλιπτήρων καικαι
ελκυστήρωνελκυστήρων: : ενδείκνυνταιενδείκνυνται αναν διατίθενταιδιατίθενται επαρκώςεπαρκώς
αγκυρωμένοιαγκυρωμένοι ελκυστήρεςελκυστήρες ((μεταλλικοίμεταλλικοί ήή καικαι ξύλινοιξύλινοι) ) 
μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάλυση (κρίσιμων) 
τμημάτων μνημείων στο επίπεδο

δυσχέρεια στον αξιόπιστο καθορισμό των ελκυστήρων
(κατά κανόνα οριζοντίων) 
→→ προϋποθέτουν ανάληψη εφελκυσμού από την
τοιχοποιία (μέσω συνοχής και τριβής στους αρμούς)
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΟριακήΟριακή ανάλυσηανάλυση: : ΠροσομοίωσηΠροσομοίωση κρίσιμουκρίσιμου τμήματοςτμήματος τουτου
μνημείουμνημείου ωςως κινηματικούκινηματικού μηχανισμούμηχανισμού ((ππ..χχ. . 
τριαρθρωτούτριαρθρωτού τόξουτόξου) ) πουπου αναλύεταιαναλύεται μεμε βάσηβάση τιςτις
κινηματικέςκινηματικές μεθόδουςμεθόδους ((γραμμικέςγραμμικές ήή καικαι μημη--γραμμικέςγραμμικές) 

Έλεγχος του μηχανισμού: βάσει συνθηκών οριακής
ισορροπίας (κινηματική προσέγγιση) 
Επιλογή (με βάση προηγούμενη εμπειρία – παθολογία) 
κατάλληλων μηχανισμών αστοχίας

→→ προσδιορισμός οριζοντίων δυνάμεων που ενεργοποιούν
τον επιλεγέντα μηχανισμό

κυρίως για την ανελαστική ανάλυση:
• της εκτός επιπέδου αστοχίας κρισίμων
τμημάτων μνημείων (π.χ. τοίχοι στην
όψη του κτιρίου, μετώπες)
• τόξων του φορέα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΕπίσηςΕπίσης: σημαντική αβεβαιότητα στη δυσκαμψία-
δυστμησία (Κ) και τις αντιστάσεις (R) των επιμέρους
τμημάτων του φορέα του (που υπεισέρχονται στις
ανελαστικές μεθόδους ανάλυσης)

απαραίτητο να γίνονται κατάλληλες αναλύσειςαναλύσεις
ευαισθησίαςευαισθησίας (στη διακύμανση των τιμών των
εισαγόμενων Κ και R)

Για την τελική επιλογή κρίσιμη είναι και η ικανότητα
του προσομοιώματος να ερμηνεύει τις προγενέστερες
συμπεριφορές του μνημείου
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ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕλαστικήΕλαστική ((ισοδύναμηισοδύναμη) ) στατικήστατική ανάλυσηανάλυση

ΚριτήριαΚριτήρια ελέγχουελέγχου τωντων προϋποθέσεωνπροϋποθέσεων εφαρμογήςεφαρμογής

λλ = S / R= S / Rmm ≤≤ 22

λλ > 2, > 2, αλλάαλλά φορέαςφορέας μορφολογικάμορφολογικά κανονικόςκανονικός

γεωμετρίαγεωμετρία σεσε κάτοψηκάτοψη καικαι τομήτομή

αναν δενδεν υπάρχουνυπάρχουν ουσιώδειςουσιώδεις βλάβεςβλάβες, , επιτρέπεταιεπιτρέπεται
πάνταπάντα γιαγια τηντην αποτίμησηαποτίμηση ((μόνονμόνον) ) τουτου μνημείουμνημείου

ΑρχικάΑρχικά, , τιμέςτιμές τωντων ΕΙΕΙ καικαι GA GA γιαγια αρηγμάτωτααρηγμάτωτα στοιχείαστοιχεία, , 
αναθεωρούνταιαναθεωρούνται μετάμετά απόαπό μιαμια ((μόνομόνο)) αρχικήαρχική ανάλυσηανάλυση

ΤαΤα ΜΜ, V , V υπολογίζονταιυπολογίζονται σεσε όλεςόλες τιςτις κρίσιμεςκρίσιμες θέσειςθέσεις μεμε
ολοκλήρωσηολοκλήρωση τωντων τάσεωντάσεων τωντων πεπερπεπερ. . στοιχείωνστοιχείων εντόςεντός
κατάλληλουκατάλληλου μεγέθουςμεγέθους ««εστίαςεστίας αντοχήςαντοχής»»

ΕλαστικήΕλαστική δυναμικήδυναμική ανάλυσηανάλυση

ΚριτήριαΚριτήρια ελέγχουελέγχου τωντων προϋποθέσεωνπροϋποθέσεων εφαρμογήςεφαρμογής

λλ = S / R= S / Rmm ≤≤ 22

λλ > 2, > 2, αλλάαλλά φορέαςφορέας μορφολογικάμορφολογικά κανονικόςκανονικός

ΕΙΕΙ, , GA GA όπωςόπως στηστη στατικήστατική ανάλυσηανάλυση

ΦασματικήΦασματική ιδιομορφικήιδιομορφική ανάλυσηανάλυση ((βάσειβάσει §§3.4 3.4 ΕΑΚΕΑΚ))

ΤαΤα ΜΜ, V , V υπολογίζονταιυπολογίζονται σεσε όλεςόλες τιςτις κρίσιμεςκρίσιμες θέσειςθέσεις μεμε
ολοκλήρωσηολοκλήρωση τωντων τάσεωντάσεων τωντων πεπερπεπερ. . στοιχείωνστοιχείων εντόςεντός
κατάλληλουκατάλληλου μεγέθουςμεγέθους ««εστίαςεστίας αντοχήςαντοχής»»

στατιστικήστατιστική επαλληλίαεπαλληλία τωντων προκυπτόντωνπροκυπτόντων
ιδιομορφικώνιδιομορφικών μεγεθώνμεγεθών
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ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑνελαστικήΑνελαστική στατικήστατική ανάλυσηανάλυση

ΚριτήριαΚριτήρια ελέγχουελέγχου τωντων προϋποθέσεωνπροϋποθέσεων εφαρμογήςεφαρμογής

θεμελιώδηςθεμελιώδης ιδιοπερίοδοςιδιοπερίοδος ΤΤ00<<3.53.5ΤΤ22

ότανόταν ΤΤ00>3.5>3.5ΤΤ22 εφαρμόζεταιεφαρμόζεται σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε μιαμια
συμπληρωματικήσυμπληρωματική δυναμικήδυναμική ελαστικήελαστική ανάλυσηανάλυση

ΜήΜή--γραμμικοίγραμμικοί καταστατικοίκαταστατικοί νόμοινόμοι έντασηςέντασης –– παραμόρπαραμόρ--
φωσηςφωσης μελώνμελών ((ππ..χχ. . ΜΜ –– θθ σταστα ισοδύνισοδύν. . πλαίσιαπλαίσια))

ΕφαρμογήΕφαρμογή δύοδύο τουλάχιστοντουλάχιστον διαφορετικώνδιαφορετικών καθύψοςκαθύψος
κατανομώνκατανομών φορτίωνφορτίων (1(1ηςης ιδιομορφήςιδιομορφής + + ‘‘ομοιόμορφηομοιόμορφη’’))

ΣεΣε κτίριακτίρια μεμε ευπαραμόρφωταευπαραμόρφωτα διαφράγματαδιαφράγματα, , ηη
στοχευόμενηστοχευόμενη μετακίνησημετακίνηση μπορείμπορεί νανα υπολογίζεταιυπολογίζεται
χωριστάχωριστά γιαγια κάθεκάθε φορέαφορέα ανάληψηςανάληψης σεισμσεισμ. . δράσεωνδράσεων

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ –
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ

ΤΟΙΧΟΠΟΙΊΑ
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ΙσοδύναμοΙσοδύναμο πλαίσιοπλαίσιο ήή πεπερπεπερ. . στοιχείαστοιχεία;;
ΤυπικόςΤυπικός τοίχοςτοίχος μεμε ανοίγματαανοίγματα

EEλαστικήλαστική ανάλυσηανάλυση ((2D)2D)::
6 6 μοντέλαμοντέλα ισοδύνισοδύν. . πλαισίουπλαισίου
((άκαμπτεςάκαμπτες ζώνεςζώνες, , διάφραγμαδιάφραγμα)  )  
4 4 μοντέλαμοντέλα πεπερπεπερ. . στοιχείωνστοιχείων
((κάνναβοςκάνναβος, , διάφραγμαδιάφραγμα))

A coarse mesh of finite elements with  diaphragm 
constraints

FEFE--CDCD

A coarse mesh of finite elements with no diaphragm 
constraints

FEFE--CC

A refined mesh of finite elements with diaphragm 
constraints

FEFE--RDRD

A refined mesh of finite elements with no diaphragm 
constraints

FEFE--RR

Horizontal and half vertical rigid zones with diaphragm 
constraint

EF3DEF3D

Horizontal and half vertical rigid zones and no diaphragm 
constraint

EF3EF3

Horizontal and vertical rigid zones with diaphragm 
constraint

EF2DEF2D

Horizontal and vertical rigid zones and no diaphragm 
constraint

EF2EF2

Only horizontal rigid zones with diaphragm constraintEF1DEF1D

Only horizontal rigid zones and no diaphragm constraintEF1EF1

DescriptionName

μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων (SAP2000)
με/χωρίς διαφραγματική λειτουργία
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 Model comparison with and without diaphragm
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FE-C

EF1

EF2

EF3

FE-RD

FE-CD

EF1D

EF2D

EF3D

ΕπιρροήΕπιρροή διαφραγματικήςδιαφραγματικής λειτουργίαςλειτουργίας αμελητέααμελητέα
ΣημαντικήΣημαντική ηη παραδοχήπαραδοχή γιαγια τιςτις άκαμπτεςάκαμπτες ζώνεςζώνες!!
ΚαλύτερηΚαλύτερη σύμπτωσησύμπτωση FE FE μεμε EFEF2 = 2 = πλήρειςπλήρεις οριζόντιεςοριζόντιες + + 
κατακόρυφεςκατακόρυφες άκαμπτεςάκαμπτες ζώνεςζώνες ((↔↔ελαστικήελαστική ανάλυσηανάλυση!)!)
ΜικρήΜικρή επιρροήεπιρροή πυκνότηταςπυκνότητας καννάβουκαννάβου σταστα FE (FE (αλλάαλλά
σημαντικότερησημαντικότερη στιςστις τάσειςτάσεις!)!)

11.411.418.015.942.52.5-166.65-171δεξιός
πεσσός

17.717.723.528.5814.514.5-172.0-147μεσαίος
πεσσός

16.016.019.015.562323.0.0-65.37-85αριστερός
πεσσός

ΔιαφοράΔιαφορά
(%)(%)FE-REF2ΔιαφοράΔιαφορά

(%)(%)FE-REF2στοιχείο

Τέμνουσα [KN]Αξονική δύναμη [KN]

διαφορές στα εντατικά μεγέθη (V, N) αποδεκτές για
πρακτική εφαρμογή (3÷23%)

αν απαιτείται και υπολογισμός τάσεων, ενδείκνυται
η χρήση πεπερ. στοιχείων
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ΔιώροφοΔιώροφο κτήριοκτήριο απόαπό λιθοδομήλιθοδομή ((Karantoni Karantoni -- Fardis 1991)Fardis 1991)
EEλαστικήλαστική ανάλυσηανάλυση ((33DD))::

2 2 μοντέλαμοντέλα ισοδύναμουισοδύναμου πλαισίουπλαισίου: : πλήρειςπλήρεις άκαμπτεςάκαμπτες ζώνεςζώνες, , 
τύποςτύπος διαφράγματοςδιαφράγματος ((ξύλινοξύλινο, , πλάκαπλάκα ΟΟ//ΣΣ)  )  
5 5 μοντέλαμοντέλα πεπερπεπερ. . στοιχείωνστοιχείων ((κάνναβοςκάνναβος, , τύποςτύπος διαφράγματοςδιαφράγματος))

((KapposKappos et al 2002et al 2002))Nότια όψη

A coarse mesh without any diaphragms 
(wooden floors) used for dynamic analysis.

FE-R (DYN)

A refined mesh with diaphragms (concrete 
floors)

FE-RD

A refined mesh without any diaphragms 
(wooden floors)

FE-R

A coarse mesh with diaphragms (concrete 
floors)

FE-CD

A coarse mesh without any diaphragms 
(wooden floors)

FE-C

Equivalent frame with diaphragms 
(concrete floors)

EF-D

Equivalent frame without any diaphragms 
(wooden floors)

EF

DescriptionName

με πλάκα Ο/Σ με ξύλινο πάτωμα

στο κτήριο μεμε διαφραγμ. λειτουργία η σεισμική δράση
αναλαμβάνεται κυρίως από τους τοίχους x-x

στο κτήριο χωρίςχωρίς διαφραγμ. λειτουργία παρατηρούνται
σημαντικές παραμορφώσεις τοίχων εκτόςεκτός επιπέδου

δεν προσομοιώθηκε τυχόν αποχωρισμός τοίχων

G+G+ψψ22Q+EQ+Exx+0.3E+0.3Eyy
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Prevailing Seismic action in plane of the wall (middle)
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[m]

σημαντικές διαφορές στις μετακινήσεις (ΚΜ πατωμάτων)!

οι πλάκες Ο/Σ σχεδόν διπλασιάζουν τη συνολική μάζα

αλλάζει επίσης η καθύψος κατανομή φορτίων (δτριγ≈1.9δομ)

δυναμική ανάλυση: πολύ μεγαλύτερες δ από ‘ομοιόμορφη’

η πυκνότητα του καννάβου FE δεν έχει ουσιώδη επιρροή

ΤυπικόςΤυπικός τοίχοςτοίχος μεμε ανοίγματαανοίγματα

ΑνελαστικήΑνελαστική ανάλυσηανάλυση::
μοντέλομοντέλο ισοδύναμουισοδύναμου πλαισίουπλαισίου ((άκαμπτεςάκαμπτες ζώνεςζώνες, , 
διάφραγμαδιάφραγμα)  )  -- SAP2000SAP2000

μοντέλομοντέλο ΜΜ--θθ ((Penelis, 2000, 2006)Penelis, 2000, 2006)

μοντέλαμοντέλα πεπερπεπερ. . στοιχείωνστοιχείων –– ANSYSANSYS (Solid 65)(Solid 65)

κριτήριο αστοχίας
Willam-Warnke

αστοχία από θλίψη
(εu = 0.002)

ή διαξονικό εφελκυ-
σμό (ft= 0.1⋅fc)

Εel = 1000⋅fc
μετά την αστοχία: 

Gres = 0.6G0
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επιλογή ft, Gres από βαθμονόμηση βάσει πειραματικών αποτελεσμάτων (κτήριο
ISMES) και συγκρίσεις με Ignatakis et al. (1989)

πρόσθετες αναλύσεις για Εel = 550⋅fc

Καταστατικός νόμος Μ - θ
Καμπτική συνιστώσασυνιστώσα απόαπό ανάλυσηανάλυση ΜΜ –– κκ ((διατομώνδιατομών))

ΔιατμητικήΔιατμητική συνιστώσασυνιστώσα απόαπό ημιημι--εμπειρικήεμπειρική προσέγγισηπροσέγγιση
((αξιοποιήσηαξιοποιήση πειραματικώνπειραματικών αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων))
αντοχήαντοχή::

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅+
+

⋅⋅=
paf31
p40f51

hbV
vvko

fvko
u /

..

∫
⋅κ

=θ L
o dx

L
x

p=N/hp=N/h⋅⋅bb,, ααvv = M/V= M/V⋅⋅h h ((λόγοςλόγος διάτμησηςδιάτμησης))

((Penelis, 2000, 2006)Penelis, 2000, 2006)
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διατμητικέςδιατμητικές παραμορφώσειςπαραμορφώσεις: : 
πειραματικάπειραματικά αποτελέσματααποτελέσματα Pavia and ISPRA Pavia and ISPRA 
Wall L/D p θu=δu/L θcr=δy/L
MI1  (+) 1.33 1.12 5.10 ‰ 1.20 ‰
MI2  (-) 1.33 0.68 5.95 ‰ 2.35 ‰
M13  (+) 2.00 1.24 4.80 ‰ 1.47 ‰
MI3  (-) 2.00 1.24 4.93 ‰ 1.06 ‰
MI4  (+) 2.00 0.69 5.00 ‰ 2.73 %
MI4  (-) 2.00 0.69 6.00 ‰ 2.63 %
ISP1 (+) 1.35 0.60 4.37 ‰ 0.96 ‰
ISP1 (-) 1.35 0.60 5.41 ‰ 0.74 ‰
ISP3 (+) 1.35 1.08 5.26 ‰ 0.81 ‰
ISP3 (-) 1.35 1.08 6.18 ‰ 0.81 ‰

mean 5.30 ‰ 1.48 ‰
c.o.v. (%) 10.90 53.5

προτεινόμενο θθuu = 5.30 = 5.30 ‰‰ (μικρό COV)
από περαιτέρω επεξεργασία (Penelis, 2000, 2006): 

ef

crcr
G65 ⋅

τ
θ =

/ όπου Gef ≅90fm, 
paf
pf

vvko

vko
cr /31

4.05.1
⋅+
+

=τ

Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων (κτήριο Pavia) με
αποτελέσματα ανάλυσης FE (ANSYS A) και ισοδ. πλαισίου (EFR) 

Pushover Curves
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F.E.

Top displacement [m]

Base 
Shear 
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και τα δύο μοντέλα δίνουν καλή
πρόβλεψη της αρχικής δυσκαμψίας και
της μέγιστης αντοχής

η ανάλυση FE (force-controlled) δεν
μπορεί να προβλέψει παραμορφώσεις
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μοντέλο FE: πρόβλεψη
ρηγμάτωσης

μοντέλο EFR: πρόβλεψη
πλαστικών αρθρώσεων

→ εύλογη σύμπτωση αποτελεσμάτων (και τα δύο μοντέλα
προβλέπουν αστοχία κυρίως στις ‘οιονεί-δοκούς’)

ΑνελαστικήΑνελαστική ανάλυσηανάλυση ξυλόπηκτηςξυλόπηκτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας

Πρόσοψη κτηρίου ξυλόπηκτης
τοιχοποιίας στην Ιταλία (Calabria)
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τοτο ιδανικόιδανικό θαθα ήτανήταν νανα χρησιμοποιηθούνχρησιμοποιηθούν χωρικάχωρικά
στοιχείαστοιχεία (solid elements) (solid elements) μεμε καταλλήλουςκαταλλήλους μημη--
γραμμικούςγραμμικούς νόμουςνόμους γιαγια τοτο ξύλοξύλο καικαι τηντην τοιχοποιίατοιχοποιία καικαι
γιαγια τηντην μεταξύμεταξύ τουςτους αλληλεπίδρασηαλληλεπίδραση

ηη προσομοίωσηπροσομοίωση τηςτης ξυλόπηκτηςξυλόπηκτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας είναιείναι
εξαιρετικάεξαιρετικά σύνθετησύνθετη λόγωλόγω τωντων μημη--γραμμικώνγραμμικών νόμωννόμων
τωντων υλικώνυλικών καικαι τηςτης μεταξύμεταξύ τουςτους αλληλεπιδράσεωςαλληλεπιδράσεως

ιδιαίτεραιδιαίτερα σεσε ιστορικάιστορικά κτήριακτήρια τοτο πρόβλημαπρόβλημα
περιπλέκεταιπεριπλέκεται λόγωλόγω τηςτης αβεβαιότηταςαβεβαιότητας στηστη λειτουργίαλειτουργία
τωντων μεταλλικώνμεταλλικών συνδέσμωνσυνδέσμων τωντων ξύλινωνξύλινων μελώνμελών

απαιτείταιαπαιτείται κατάλληληκατάλληλη μεθοδολογίαμεθοδολογία γιαγια τηντην
απλοποίησηαπλοποίηση τηςτης προσομοιώσεωςπροσομοιώσεως

→ χρήσηχρήση ραβδωτώνραβδωτών μημη--γραμμικώνγραμμικών στοιχείωνστοιχείων γιαγια τηντην
ανάλυσηανάλυση όληςόλης τηςτης κατασκευήςκατασκευής καικαι λεπτομερήςλεπτομερής
ανάλυσηανάλυση υποσυνόλωνυποσυνόλων τουτου κτιρίουκτιρίου

Ο ξύλινος φορέας του ξυλόπηκτου
κτηρίου της Calabria 
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Στάδια της μεθόδου:
ΑρχικήΑρχική ελαστικήελαστική ανάλυσηανάλυση τουτου κτιρίουκτιρίου μεμε γραμμικάγραμμικά στοιχείαστοιχεία
γιαγια τηντην προεκτίμησηπροεκτίμηση τωντων κατακορύφωνκατακορύφων φορτίωνφορτίων τωντων
μελώνμελών τηςτης κατασκευήςκατασκευής..

ΑνελαστικήΑνελαστική ανάλυσηανάλυση υποσυνόλωνυποσυνόλων τηςτης κατασκευήςκατασκευής

τατα κτίριακτίρια απόαπό ξυλόπηκτηξυλόπηκτη τοιχοποιίατοιχοποιία αποτελούνταιαποτελούνται απόαπό
φατνώματαφατνώματα ((ξύλινοξύλινο πλαίσιοπλαίσιο--διαγώνιοιδιαγώνιοι σύνδεσμοισύνδεσμοι--
τοιχοπληρώσειςτοιχοπληρώσεις), ), τατα οποίαοποία αναλύονταιαναλύονται ξεχωριστάξεχωριστά καικαι
προκύπτειπροκύπτει τοτο διάγραμμαδιάγραμμα ΡΡ--δδ κάθεκάθε φατνώματοςφατνώματος. . 

ΤοΤο διάγραμμαδιάγραμμα ΡΡ--δδ κάθεκάθε φατνώματοςφατνώματος ενσωματώνεταιενσωματώνεται στηνστην
διαγώνιόδιαγώνιό τουτου →→ προκύπτειπροκύπτει έναένα 33DD προσομοίωμαπροσομοίωμα τηςτης
κατασκευήςκατασκευής μεμε αρθρωτάαρθρωτά συνδεδεμένασυνδεδεμένα γραμμικάγραμμικά στοιχείαστοιχεία

οο μημη--γραμμικόςγραμμικός νόμοςνόμος είναιείναι τηςτης μορφήςμορφής NN--δδ

[Κουρής – Κάππος 2009]

Ανάλυση κτηρίου ξυλόπηκτης τοιχοποιίας (Λευκάδα)
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Προσομοίωση στατικού συστήματος (γραμμικά στοιχεία) – SAP

κάθε φάτνωμα αναλύεται με μη-γραμμικό (υλικό-
συνθήκες επαφής) μοντέλο πεπερ. στοιχείων

(πρόγραμμα ANSYS)
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διάγραμμα Ρ-δ του φατνώματος

διάγραμμα Ν-δ της διαγωνίου. 

διαγράμματα Ν-δ των κόμβων των διαγωνίων
σημειακής πλαστικότητας (axial hinge)

καμπύλη αντίστασης για το κτήριο της Λευκάδας
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Προσομοίωση του ίδιου κτηρίου ως φορέα από ΑΦΤ
(ισοδύν. πλαίσιο)

Ευχαριστώ για την
υπομονή σας!

http://users.auth.gr/~ajkap/

ajkap@civil.auth.gr
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ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΟΙΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝΣΕΙΣΜΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆ΙΗΜΕΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

∆ΙΗΜΕΡΟ∆ΙΗΜΕΡΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΝΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κοσµάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.ΚοσµάςΚοσµάς ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ..

Αθήνα, Φεβρουάριος 2009ΑθήναΑθήνα, , ΦεβρουάριοςΦεβρουάριος 20092009
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1. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑντικείµενοΑντικείµενο τηςτης παρουσίασηςπαρουσίασης είναιείναι µόνονµόνον οιοι αντιστάσειςαντιστάσεις τηςτης
τοιχοποιίαςτοιχοποιίας, , µάλισταµάλιστα τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας µεµε κονίαµακονίαµα..

ΓίνονταιΓίνονται όµωςόµως κατ΄κατ΄ ανάγκηανάγκη αναφορέςαναφορές καικαι σεσε θέµαταθέµατα ανάλυσηςανάλυσης καθώςκαθώς
οιοι διαθέσιµεςδιαθέσιµες αντιστάσειςαντιστάσεις πρέπειπρέπει νανα εκφρασθούνεκφρασθούν σεσε κατάλληλουςκατάλληλους
όρουςόρους, , προσαρµοζόµενεςπροσαρµοζόµενες προςπρος τατα εξαγόµεναεξαγόµενα τηςτης ανάλυσηςανάλυσης. . 

∆εν∆εν αναπτύσσεταιαναπτύσσεται προβληµατισµόςπροβληµατισµός γιαγια θέµαταθέµατα εφαρµογήςεφαρµογής τηςτης
ανίσωσηςανίσωσης ασφαλείαςασφαλείας ((ωςως προςπρος τουςτους εφαρµοστέουςεφαρµοστέους συντελεστέςσυντελεστές
ασφαλείαςασφαλείας, , δράσεωνδράσεων καικαι αντιστάσεωναντιστάσεων).).
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2. 2. ΤΥΠΟΙΤΥΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΟΟ τύποςτύπος τουτου φορέαφορέα καικαι ηη µέθοδοςµέθοδος ανάλυσηςανάλυσης πουπου χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται, , 
καθορίζουνκαθορίζουν καικαι τατα αντίστοιχααντίστοιχα απαιτούµενααπαιτούµενα µεγέθηµεγέθη αντίστασηςαντίστασης..

ΟιΟι ελαστικέςελαστικές µέθοδοιµέθοδοι ανάλυσηςανάλυσης οδηγούνοδηγούν σεσε ελέγχουςελέγχους ασφαλείαςασφαλείας πουπου
είναιείναι διατυπωµένοιδιατυπωµένοι σεσε όρουςόρους δυνάµεωνδυνάµεων ((M, N, V) M, N, V) ήή τάσεωντάσεων ((σύνθλιψησύνθλιψη, , 
διάτµησηδιάτµηση, , εφελκυσµόςεφελκυσµός) ) ενώενώ οιοι ανελαστικέςανελαστικές µέθοδοιµέθοδοι σεσε όρουςόρους
παραµορφώσεωνπαραµορφώσεων ((ροπώνροπών –– στροφώνστροφών). ). 

ΟιΟι συνήθειςσυνήθεις τύποιτύποι φορέωνφορέων, , σεσε συνδυασµόσυνδυασµό µεµε τιςτις µεθόδουςµεθόδους ανάλυσηςανάλυσης, , 
πουπου χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται γιαγια διατηρητέαδιατηρητέα κτίριακτίρια καικαι µνηµείαµνηµεία είναιείναι οιοι εξήςεξής::
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2.1 2.1 ΡΑΒ∆ΩΤΟΙΡΑΒ∆ΩΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ –– ΕΛΑΣΤΙΚΗΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ

ΈχουνΈχουν εφαρµογήεφαρµογή κυρίωςκυρίως σεσε
κτίριακτίρια κατοικιώνκατοικιών ((πεσσοίπεσσοί ––
δοκοίδοκοί), ), µεµε κατάλληλακατάλληλα κανονικάκανονικά
ανοίγµαταανοίγµατα, , σαφείςσαφείς ορόφουςορόφους, , 
όπουόπου µπορείµπορεί νανα θεωρηθείθεωρηθεί ((µεµε
ανοχήανοχή καικαι µεµε προβλήµαταπροβλήµατα
προσοµοίωσηςπροσοµοίωσης) ) ότιότι ισχύειισχύει ηη
επιπεδότηταεπιπεδότητα τωντων διατοµώνδιατοµών..

ΑποτελείΑποτελεί τηντην κυρίαρχηκυρίαρχη µέθοδοµέθοδο τουτου EC6.EC6.

ΑπαιτείΑπαιτεί ελέγχουςελέγχους ασφαλείαςασφαλείας σεσε επίπεδοεπίπεδο φορτίωνφορτίων διατοµήςδιατοµής δοµικούδοµικού
στοιχείουστοιχείου ((M, N, V).M, N, V).

ΓιαΓια τοντον υπολογισµόυπολογισµό τωντων αντίστοιχωναντίστοιχων αντιστάσεωναντιστάσεων απαιτείταιαπαιτείται ηη γνώσηγνώση τηςτης
αντοχήςαντοχής σεσε σύνθλιψησύνθλιψη καικαι σεσε διάτµησηδιάτµηση.. ΗΗ αντοχήαντοχή σεσε εφελκυσµόεφελκυσµό θεωρείταιθεωρείται
µηδενικήµηδενική..

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, 1994, 1994
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2.2 2.2 ΡΑΒ∆ΩΤΟΙΡΑΒ∆ΩΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ –– ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
ΕπίσηςΕπίσης έχουνέχουν εφαρµογήεφαρµογή αποκλειστικάαποκλειστικά σεσε κτίριακτίρια κατοικιώνκατοικιών ((πεσσοίπεσσοί –– δοκοίδοκοί), ), 
µεµε κανονικότητακανονικότητα ανοιγµάτωνανοιγµάτων καικαι σαφείςσαφείς ορόφουςορόφους, , όπουόπου µπορείµπορεί νανα θεωρηθείθεωρηθεί
((έστωέστω µεµε ανοχήανοχή) ) ότιότι ισχύειισχύει ηη επιπεδότηταεπιπεδότητα τωντων διατοµώνδιατοµών..

KapposKappos et al, 2002et al, 2002
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ΑποτελείΑποτελεί προχωρηµένηπροχωρηµένη µέθοδοµέθοδο ανάλυσηςανάλυσης ((στατικήστατική ανελαστικήανελαστική).).

ΉδηΉδη υπάρχουνυπάρχουν πολλάπολλά υποσχόµεναυποσχόµενα αποτελέσµατααποτελέσµατα, , απαιτείταιαπαιτείται όµωςόµως
µεγάληµεγάλη προσοχήπροσοχή στοστο πεδίοπεδίο εφαρµογήςεφαρµογής καικαι στηνστην επιλογήεπιλογή τωντων
δεδοµένωνδεδοµένων..

ΟιΟι έλεγχοιέλεγχοι ασφαλείαςασφαλείας σεσε ορθήορθή έντασηένταση γίνονταιγίνονται σεσε επίπεδοεπίπεδο στροφώνστροφών
ενώενώ σεσε διάτµησηδιάτµηση σεσε επίπεδοεπίπεδο δυνάµεωνδυνάµεων..

ΓιαΓια τοντον υπολογισµόυπολογισµό τωντων αντίστοιχωναντίστοιχων αντιστάσεωναντιστάσεων,, πέρανπέραν τηςτης αντοχήςαντοχής
σεσε σύνθλιψησύνθλιψη καικαι τηςτης αντοχήςαντοχής σεσε διάτµησηδιάτµηση, , απαιτείταιαπαιτείται ηη γνώσηγνώση
χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών παραµόρφωσηςπαραµόρφωσης ((διαγράµµαταδιαγράµµατα σσ –– εε, , θθcrcr, , θθuu). ). ΗΗ
αντοχήαντοχή σεσε εφελκυσµόεφελκυσµό θεωρείταιθεωρείται µηδενικήµηδενική..
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2.3 2.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ –– ΕΛΑΣΤΙΚΗΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ

ΈχουνΈχουν εφαρµογήεφαρµογή κυρίωςκυρίως σεσε κατασκευέςκατασκευές
πουπου δενδεν µπορούνµπορούν νανα προσοµοιωθούνπροσοµοιωθούν µεµε
ραβδωτούςραβδωτούς φορείςφορείς, , κυρίωςκυρίως λόγωλόγω µεγάλωνµεγάλων
επιφανειώνεπιφανειών τοίχωντοίχων, , µικρώνµικρών ανοιγµάτωνανοιγµάτων, , µηµη
κανονικότηταςκανονικότητας καθύψοςκαθύψος ((ππ..χχ. . τρούλοιτρούλοι). ). 

ΑποτελείΑποτελεί συνήθησυνήθη επιλογήεπιλογή γιαγια πολλέςπολλές
κατασκευέςκατασκευές, , κυρίωςκυρίως τηςτης βυζαντινήςβυζαντινής
περιόδουπεριόδου..

ΑπαιτείΑπαιτεί ελέγχουςελέγχους ασφαλείαςασφαλείας σεσε επίπεδοεπίπεδο
τάσεωντάσεων ((ορθώνορθών, , διατµητικώνδιατµητικών).).

ΓιαΓια τηντην εφαρµογήεφαρµογή τηςτης ανίσωσηςανίσωσης ασφαλείαςασφαλείας
απαιτείταιαπαιτείται συνήθωςσυνήθως ηη γνώσηγνώση τηςτης αντοχήςαντοχής
σεσε σύνθλιψησύνθλιψη, , σεσε εφελκυσµόεφελκυσµό καικαι σεσε
διάτµησηδιάτµηση.. ΠενέληςΠενέλης, , ΙγνατάκηςΙγνατάκης, , ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, 2002, 2002
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ΚατάΚατά κανόνακανόνα οιοι έλεγχοιέλεγχοι ασφαλείαςασφαλείας γίνονταιγίνονται απλοποιητικάαπλοποιητικά µεµε τητη βοήθειαβοήθεια
καµπύληςκαµπύλης [[σσ ––ττ] ] κατακόρυφωνκατακόρυφων τάσεωντάσεων ((συνήθωςσυνήθως κάθετωνκάθετων στουςστους
αρµούςαρµούς) ) –– διατµητικώνδιατµητικών τάσεωντάσεων ((συνήθωςσυνήθως παράλληλωνπαράλληλων στουςστους αρµούςαρµούς).).

ΙγνατάκηςΙγνατάκης, , 19911991
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ΜερικέςΜερικές φορέςφορές οιοι έλεγχοιέλεγχοι γίνονταιγίνονται σεσε επίπεδοεπίπεδο κύριωνκύριων τάσεωντάσεων βάσειβάσει
σύνθετωνσύνθετων κριτηρίωνκριτηρίων αστοχίαςαστοχίας ((διαξονικώνδιαξονικών ήή σπανίωςσπανίως τριαξονικώντριαξονικών), ), 
οπότεοπότε απαιτείταιαπαιτείται ηη γνώσηγνώση τηςτης αντίστοιχηςαντίστοιχης συµπεριφοράςσυµπεριφοράς τηςτης
τοιχοποιίαςτοιχοποιίας. . 

KapposKappos et al, 2002et al, 2002
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2.4 2.4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ –– ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ

ΈχουνΈχουν εφαρµογήεφαρµογή στουςστους ίδιουςίδιους ωςως άνωάνω φορείςφορείς..

ΑποτελείΑποτελεί προχωρηµένηπροχωρηµένη µέθοδοµέθοδο ανάλυσηςανάλυσης ((στατικήστατική ανελαστικήανελαστική).).

ΑπαιτείταιΑπαιτείται όµωςόµως µεγάληµεγάλη προσοχήπροσοχή στοστο πεδίοπεδίο εφαρµογήςεφαρµογής καικαι στηνστην επιλογήεπιλογή
τωντων δεδοµένωνδεδοµένων..

ΛόγωΛόγω τουτου υψηλούυψηλού επιπέδουεπιπέδου τηςτης ανάλυσηςανάλυσης, , οιοι έλεγχοιέλεγχοι ασφαλείαςασφαλείας γίνονταιγίνονται
σεσε επίπεδοεπίπεδο τάσεωντάσεων βάσειβάσει σύνθετωνσύνθετων κριτηρίωνκριτηρίων αστοχίαςαστοχίας ((διαξονικώνδιαξονικών ήή
σπανίωςσπανίως τριαξονικώντριαξονικών) ) οπότεοπότε απαιτείταιαπαιτείται ηη γνώσηγνώση τηςτης αντίστοιχηςαντίστοιχης
συµπεριφοράςσυµπεριφοράς τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας. . ΣυρµακέζηςΣυρµακέζης κκ..αα..,,20082008
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2.5 2.5 ΓΡΑΜΜΙΚΟΙΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ ––
ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣΚΙΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙΜΕΘΟ∆ΟΙ

ΈχουνΈχουν ωςως στόχοστόχο κυρίωςκυρίως τιςτις τοπικέςτοπικές µορφέςµορφές
αστοχίαςαστοχίας..

ΕκτόςΕκτός επιπέδουεπιπέδου αστοχίααστοχία τοίχωντοίχων ατελώςατελώς
συνδεδεµένωνσυνδεδεµένων στηστη βάσηβάση καικαι στηνστην κορυφήκορυφή
τουςτους..

ΕντόςΕντός επιπέδουεπιπέδου αστοχίααστοχία καµπύλωνκαµπύλων φορέωνφορέων
((τόξατόξα κκ..λλ..ππ.). .). 

Block and Block and OchsendorfOchsendorf,,20082008

GiurianiGiuriani and Marini, and Marini, 20082008

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, 1978, 1978
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3. 3. ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ΤΟΙΧΩΝΤΟΙΧΩΝ
ΠολυµορφίαΠολυµορφία συστηµάτωνσυστηµάτων δόµησηςδόµησης καικαι πλέξηςπλέξης..

ΤοίχοιΤοίχοι ισόδοµοιισόδοµοι, , ανισόδοµοιανισόδοµοι, , δροµικοίδροµικοί, , µπατικοίµπατικοί, , υπερµπατικοίυπερµπατικοί, , 
µονόστρωτοιµονόστρωτοι, , δίστρωτοιδίστρωτοι, , τρίστρωτοιτρίστρωτοι..

ΒιντζηλαίουΒιντζηλαίου

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΣέξτοςΣέξτος EC6EC6

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΙγνατάκηςΙγνατάκης ΙγνατάκηςΙγνατάκης

ΙγνατάκηςΙγνατάκης
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ΠοικιλίαΠοικιλία υλικώνυλικών
δόµησηςδόµησης
((λίθοιλίθοι, , 
ωµόπλινθοιωµόπλινθοι, , 
οπτόπλινθοιοπτόπλινθοι, , 
χύδηνχύδην υλικόυλικό, , µικτάµικτά
υλικάυλικά, , 
πηλοκονίαµαπηλοκονίαµα, , 
ασβεστοκονίαµαασβεστοκονίαµα, , 
θηραϊκοκονίαµαθηραϊκοκονίαµα, , 
τσιµεντοκονίαµατσιµεντοκονίαµα
κκ..λλ..ππ., ., ξύλιναξύλινα ήή
µεταλλικάµεταλλικά στοιχείαστοιχεία
υπόυπό µορφήµορφή
διαζωµάτωνδιαζωµάτων καικαι
εγκάρσιωνεγκάρσιων
συνδέσµωνσυνδέσµων). ). 

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΙγνατάκηςΙγνατάκης

ΒιντζηλαίουΒιντζηλαίου

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΣέξτοςΣέξτος

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΙγνατάκηςΙγνατάκης
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ΑνισοτροπίαΑνισοτροπία ((εντόςεντός επιπέδουεπιπέδου καικαι εγκαρσίωςεγκαρσίως, , ιδίωςιδίως στουςστους δίστρωτουςδίστρωτους καικαι
τρίστρωτουςτρίστρωτους χωρίςχωρίς διάτονουςδιάτονους ήή ξυλοδεσιέςξυλοδεσιές).).

ΒιντζηλαίουΒιντζηλαίου

ΙγνατάκηςΙγνατάκης
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4. 4. ΤΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗΜΕΓΕΘΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΜιλώνταςΜιλώντας µόνονµόνον σεσε όρουςόρους
τάσεωντάσεων, , ηη µέγιστηµέγιστη απαίτησηαπαίτηση γιαγια
κάθεκάθε µορφήµορφή καικαι συνδυασµόσυνδυασµό
υλικώνυλικών τοίχουτοίχου είναιείναι τατα
πειραµατικάπειραµατικά διαγράµµαταδιαγράµµατα κυρίωνκυρίων
τάσεωντάσεων σσ11 –– σσ22 αστοχίαςαστοχίας, , 
συναρτήσεισυναρτήσει µάλισταµάλιστα τηςτης γωνίαςγωνίας
τουςτους ωςως προςπρος τουςτους αρµούςαρµούς, , ότανόταν
υπάρχουνυπάρχουν..

ΤέτοιαςΤέτοιας έκτασηςέκτασης πειραµατικήπειραµατική
δουλειάδουλειά έγινεέγινε µόνονµόνον απόαπό τοντον
Page (1980) Page (1980) σεσε συνήθειςσυνήθεις
οπτοπλινθοδοµέςοπτοπλινθοδοµές..

ΙγνατάκηςΙγνατάκης, , 19911991
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ΈναςΈνας εύλογοςεύλογος
συµβιβασµόςσυµβιβασµός, , επίσηςεπίσης
γιαγια κάθεκάθε µορφήµορφή καικαι
συνδυασµόσυνδυασµό υλικώνυλικών
τοίχουτοίχου, , θαθα ήτανήταν τατα
πειραµατικάπειραµατικά
διαγράµµαταδιαγράµµατα ττ –– σσ µεµε
εύλογηεύλογη πυκνότηταπυκνότητα
σηµείωνσηµείων..

ΑπαιτούνταιΑπαιτούνται πειράµαταπειράµατα
συνδυασµούσυνδυασµού
κατακόρυφωνκατακόρυφων καικαι
οριζόντιωνοριζόντιων φορτίωνφορτίων, , σεσε
κατάλληλακατάλληλα µεγέθηµεγέθη
δοκιµίωνδοκιµίων

ΙγνατάκηςΙγνατάκης, , 19911991

TomazevicTomazevic, , 19919999
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ΛόγωΛόγω τηςτης δυσκολίαςδυσκολίας τουτου
προβλήµατοςπροβλήµατος οο ((πάντωςπάντως
οριακόςοριακός) ) συνήθηςσυνήθης
συµβιβασµόςσυµβιβασµός, , όχιόχι γιαγια
κάθεκάθε µορφήµορφή καικαι
συνδυασµόσυνδυασµό υλικώνυλικών
τοίχουτοίχου, , αλλάαλλά γιαγια κάθεκάθε
κατηγορίακατηγορία τοίχωντοίχων, , είναιείναι
οο πειραµατικόςπειραµατικός
προσδιορισµόςπροσδιορισµός τηςτης
αντοχήςαντοχής σεσε κεντρικήκεντρική καικαι
σεσε αντιδιαγώνιααντιδιαγώνια
σύνθλιψησύνθλιψη ((διάτµησηδιάτµηση).).

ΙγνατάκηςΙγνατάκης, , 19911991

ΤαΤα αντίστοιχααντίστοιχα πειράµαταπειράµατα είναιείναι σχετικάσχετικά
απλάαπλά..

ΗΗ συµπλήρωσησυµπλήρωση τηςτης καµπύληςκαµπύλης αστοχίαςαστοχίας
γίνεταιγίνεται µεµε τητη βοήθειαβοήθεια τηςτης ανάλυσηςανάλυσης. . 



1818LagomarsinoLagomarsino et al, 2009et al, 2009ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, , ΙγνατάκηςΙγνατάκης, 1996, 1996

ΣτυλιανίδηςΣτυλιανίδης, 19, 197878

ΒιντζηλαίουΒιντζηλαίου, 2008, 2008
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55. . ΗΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΟιΟι κανονισµοίκανονισµοί ((ππ..χχ. . EC6) EC6) καικαι οιοι οδηγίεςοδηγίες ((ππ..χχ. . ISCARSAH) ISCARSAH) καθορίζουνκαθορίζουν ότιότι
οιοι αντοχέςαντοχές προκύπτουνπροκύπτουν απόαπό πειράµαταπειράµατα. . ΕκτιµήσειςΕκτιµήσεις τηςτης αντοχήςαντοχής µεµε σχέσειςσχέσεις
((««καθεµιάκαθεµιά µεµε πεδίοπεδίο εφαρµογήςεφαρµογής) ) γίνονταιγίνονται µόνονµόνον ότανόταν δενδεν υπάρχουνυπάρχουν
πειραµατικάπειραµατικά στοιχείαστοιχεία. . 

ΠροφανώςΠροφανώς οιοι σχέσειςσχέσεις τωντων κανονισµώνκανονισµών είναιείναι συντηρητικέςσυντηρητικές, , άραάρα οδηγούνοδηγούν σεσε
υπερεπεµβάσειςυπερεπεµβάσεις. . ΝαΝα λοιπόνλοιπόν ακόµηακόµη έναςένας λόγοςλόγος γιαγια τηντην εκτέλεσηεκτέλεση
πειραµάτωνπειραµάτων. . 

ΤαΤα πειράµαταπειράµατα γενικώςγενικώς µπορούνµπορούν νανα εκτελεσθούνεκτελεσθούν µόνοµόνο απόαπό οργανωµένουςοργανωµένους
φορείςφορείς στοστο πλαίσιοπλαίσιο ερευνητικώνερευνητικών έργωνέργων. . ∆εν∆εν µπορείµπορεί νανα είναιείναι αντικείµενοαντικείµενο
µεµονωµένωνµεµονωµένων µελετητώνµελετητών..

ΠρέπειΠρέπει νανα µελετηθούνµελετηθούν οιοι περισσότερεςπερισσότερες δυνατέςδυνατές κατηγορίεςκατηγορίες παραδοσιακήςπαραδοσιακής
τοιχοποιίαςτοιχοποιίας ((καικαι πάλιπάλι βέβαιαβέβαια θαθα µείνουνµείνουν κενάκενά), ), τουλάχιστοντουλάχιστον όµωςόµως θαθα
αντιµετωπισθούναντιµετωπισθούν οιοι κυριότερεςκυριότερες..
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ΚατάΚατά συνέπειασυνέπεια, , ηη πρότασηπρόταση τωντων βασικώνβασικών τιµώντιµών αντοχήςαντοχής ((ππ..χχ. . σύνθλιψησύνθλιψη
καικαι διάτµησηδιάτµηση) ) καικαι οριακώνοριακών παραµορφώσεωνπαραµορφώσεων ((σσ –– εε, , ττ –– γγ, , θθcrcr, , θθuu) ) είναιείναι
αντικείµενοαντικείµενο κανονισµούκανονισµού ήή οδηγιώνοδηγιών, , µετάµετά απόαπό σοβαρήσοβαρή καικαι οργανωµένηοργανωµένη
εθνικήεθνική ((καικαι υπερεθνικήυπερεθνική)) προσπάθειαπροσπάθεια. . ΕδώΕδώ δενδεν επιτρέπονταιεπιτρέπονται
ερασιτεχνισµοίερασιτεχνισµοί..

ΗΗ συµπλήρωσησυµπλήρωση τωντων σχετικώνσχετικών καµπυλώνκαµπυλών αστοχίαςαστοχίας αποτελείαποτελεί επίσηςεπίσης
αντικείµενοαντικείµενο έρευναςέρευνας. . ΕδώΕδώ ευτυχώςευτυχώς υπάρχειυπάρχει αρκετήαρκετή πρόοδοςπρόοδος..

ΟιΟι µελετητέςµελετητές µπορούνµπορούν καικαι πρέπειπρέπει νανα κατατάξουνκατατάξουν τηντην τοιχοποιίατοιχοποιία σεσε µιαµια
κατηγορίακατηγορία, , µεµε τιςτις ιδιοτυπίεςιδιοτυπίες µάλισταµάλιστα κάθεκάθε περιοχήςπεριοχής τουτου έργουέργου..

ΟιΟι επιτόπιεςεπιτόπιες έρευνεςέρευνες ενθαρρύνονταιενθαρρύνονται ιδιαίτεραιδιαίτερα, , κυρίωςκυρίως προςπρος τηντην
κατεύθυνσηκατεύθυνση τηςτης οπτικήςοπτικής παρατήρησηςπαρατήρησης καικαι τηςτης εφαρµογήςεφαρµογής µηµη
καταστροφικώνκαταστροφικών µεθόδωνµεθόδων..

ΟΟ νέοςνέος ΙταλικόςΙταλικός ΚανονισµόςΚανονισµός PCM 3274 (2005), PCM 3274 (2005), ΚεφάλαιοΚεφάλαιο 11, 11, 
ΥφιστάµεναΥφιστάµενα ΚτίριαΚτίρια απόαπό ΤοιχοποιίαΤοιχοποιία, , κινείταικινείται προςπρος τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση αυτήαυτή
((βλέπεβλέπε τουςτους επόµενουςεπόµενους δύοδύο πίνακεςπίνακες).).
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6. 6. ΜΕΡΙΚΑΜΕΡΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Mechanical characteristics of virgin and strengthened old brick 

masonry. Experimental research
StylianidisStylianidis K., K., IgnatakisIgnatakis C., C., ΕργαστήριοΕργαστήριο ΟΟ..ΣΣ. . ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ. . 

Masonry International Journal (20(200404))
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The effect of timber ties on the behavior of historic masonryThe effect of timber ties on the behavior of historic masonry
E. E. VintzileouVintzileou (2008)(2008), , ΕργαστήριοΕργαστήριο ΩΩ..ΣΣ. . ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ..

Journal of Structural Engineering ASCE, June 2008Journal of Structural Engineering ASCE, June 2008
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ΣυµπεριφοράΣυµπεριφορά πλινθοπερίκλειστηςπλινθοπερίκλειστης λιθοδοµήςλιθοδοµής πρινπριν καικαι µετάµετά τηντην εφαρµογήεφαρµογή ενεµάτωνενεµάτων
ΕΕ. . ΒιντζηλαίουΒιντζηλαίου, , ΑΑ. . ΜιλτιάδουΜιλτιάδου, , ΕργαστήριοΕργαστήριο ΩΩ..ΣΣ. . ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ. . 

ΣεµινάριοΣεµινάριο ∆∆..ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ. . ΣυντήρησηςΣυντήρησης ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ. (20. (20006)6)
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77. . ΚΑΙΚΑΙ ΕΝΑΕΝΑ ΙΤΑΛΙΚΟΙΤΑΛΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ
Identification of 
shear parameters 
of masonry panels 
through the in-situ 

diagonal 
compression test

BrignolaBrignola A., A., 
FrumentoFrumento S., S., 

LagomarsinoLagomarsino S., S., 
PodestaPodesta S.S.

University of University of 
GenovaGenova

International 
Journal of 

Architectural 
Heritage (20(200909))
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒαθµονόµησηΒαθµονόµηση καικαι επαλήθευσηεπαλήθευση τηςτης
αξιοπιστίαςαξιοπιστίας τωντων αριθµητικώναριθµητικών
προσοµοιωµάτωνπροσοµοιωµάτων γιαγια τηντην εκτίµησηεκτίµηση
τηςτης σεισµικήςσεισµικής συµπεριφοράςσυµπεριφοράς
ιστορικώνιστορικών κατασκευώνκατασκευών

ΓιάννηςΓιάννης ΝΝ. . ΨυχάρηςΨυχάρης
ΑνΑν. . ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΕΕ..ΜΜ..ΠΠ..



ΠηγέςΠηγές δυσκολιώνδυσκολιών καικαι αβεβαιοτήτωναβεβαιοτήτων τηςτης µελέτηςµελέτης

ΣυνήθωςΣυνήθως πολύπλοκηπολύπλοκη γεωµετρίαγεωµετρία -- δυσκολίαδυσκολία ακριβούςακριβούς απεικόνησηςαπεικόνησης
στοστο προσοµοίωµαπροσοµοίωµα τηςτης ανάλυσηςανάλυσης. . ΠολλέςΠολλές φορέςφορές έχειέχει γίνειγίνει σταδιακήσταδιακή
κατασκευήκατασκευή καικαι προσθήκεςπροσθήκες σεσε διαφορετικέςδιαφορετικές χρονικέςχρονικές περιόδουςπεριόδους µεµε
ελλιπήελλιπή ήή άγνωστηάγνωστη σύνδεσησύνδεση τωντων επιµέρουςεπιµέρους τµηµάτωντµηµάτων

ΣηµαντικέςΣηµαντικές υφιστάµενεςυφιστάµενες βλάβεςβλάβες πουπου δύσκολαδύσκολα µπορούνµπορούν νανα
εισαχθούνεισαχθούν στοστο µοντέλοµοντέλο υπολογισµούυπολογισµού

ΟιΟι µηχανικέςµηχανικές ιδιότητεςιδιότητες τωντων υλικώνυλικών δενδεν είναιείναι γνωστέςγνωστές

ΗΗ στατικήστατική καικαι δυναµικήδυναµική συµπεριφοράσυµπεριφορά τωντων φερόντωνφερόντων στοιχείωνστοιχείων δενδεν
µπορείµπορεί νανα προσοµοιαστείπροσοµοιαστεί µεµε ακρίβειαακρίβεια ((ππ..χχ. . τρίστρωτητρίστρωτη τοιχοποιίατοιχοποιία) ) ––
συνήθωςσυνήθως εφαρµόζεταιεφαρµόζεται ηη µέθοδοςµέθοδος τηςτης οµογενοποίησηςοµογενοποίησης

∆ύσκολη∆ύσκολη προσοµοίωσηπροσοµοίωση τηςτης πραγµατικήςπραγµατικής συµπεριφοράςσυµπεριφοράς τουτου
εδάφουςεδάφους ((µπορείµπορεί νανα είναιείναι σηµαντικήσηµαντική))

ΑµφίβοληΑµφίβολη αξιοπιστίααξιοπιστία αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

ΑπαιτείταιΑπαιτείται βαθµονόµησηβαθµονόµηση καικαι επαλήθευσηεπαλήθευση τηςτης ανάλυσηςανάλυσης



ΜηΜη--γραµµικήγραµµική ανάλυσηανάλυση
ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

ΕκτίµησηΕκτίµηση τηςτης πραγµατικήςπραγµατικής απόκρισηςαπόκρισης καικαι τηςτης έντασηςέντασης πουπου
αναπτύσσεταιαναπτύσσεται στηνστην κατασκευήκατασκευή ((θεωρητικάθεωρητικά).).

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα
ΕυαισθησίαΕυαισθησία τωντων αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων στηστη συνήθωςσυνήθως άγνωστηάγνωστη
ανελαστικήανελαστική συµπεριφοράσυµπεριφορά τωντων υλικώνυλικών καικαι σταστα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης
σεισµικήςσεισµικής διέγερσηςδιέγερσης. . 

ΑπαιτούνταιΑπαιτούνται εξειδικευµέναεξειδικευµένα προγράµµαταπρογράµµατα επίλυσηςεπίλυσης, , πολλέςπολλές φορέςφορές
δύσχρησταδύσχρηστα ((αυξηµένηαυξηµένη πιθανότηταπιθανότητα λάθουςλάθους))

ΣεΣε δύσκολεςδύσκολες γεωµετρίεςγεωµετρίες, , ηη αξιοπιστίααξιοπιστία τωντων προγραµµάτωνπρογραµµάτων είναιείναι
αµφίβοληαµφίβολη

ΜεγάλοιΜεγάλοι υπολογιστικοίυπολογιστικοί χρόνοιχρόνοι πουπου αυξάνονταιαυξάνονται µεµε τηντην
πολυπλοκότηταπολυπλοκότητα τουτου µοντέλουµοντέλου. . ΠολλέςΠολλές φορέςφορές εφαρµόζονταιεφαρµόζονται σεσε
συνδυασµόσυνδυασµό µεµε απλοποιήσειςαπλοποιήσεις στηστη γεωµετρίαγεωµετρία ((απώλειααπώλεια
πλεονεκτήµατοςπλεονεκτήµατος ακριβέστερηςακριβέστερης εκτίµησηςεκτίµησης τηςτης απόκρισηςαπόκρισης).).



ΓραµµικήΓραµµική ανάλυσηανάλυση
ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα

ΑξιόπισταΑξιόπιστα καικαι ““ελέγξιµαελέγξιµα”” αποτελέσµατααποτελέσµατα

∆εν∆εν απαιτούνταιαπαιτούνται εξειδικευµέναεξειδικευµένα προγράµµαταπρογράµµατα

ΜικροίΜικροί υπολογιστικοίυπολογιστικοί χρόνοιχρόνοι, , µπορείµπορεί νανα εφαρµοστείεφαρµοστεί λεπτοµερήςλεπτοµερής
γεωµετρίαγεωµετρία

ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα
ΑδυναµίαΑδυναµία υπολογισµούυπολογισµού τηςτης πραγµατικήςπραγµατικής, , µηµη--γραµµικήςγραµµικής εντατικήςεντατικής
κατάστασηςκατάστασης

∆εν∆εν δίνειδίνει πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια τητη συµπεριφοράσυµπεριφορά µετάµετά τηντην έναρξηέναρξη
εµφάνισηςεµφάνισης ρωγµώνρωγµών στηνστην τοιχοποιίατοιχοποιία

ΑδυναµίαΑδυναµία ακριβούςακριβούς υπολογισµούυπολογισµού τηςτης έντασηςέντασης πουπου αναπτύσσεταιαναπτύσσεται
σταστα µέτραµέτρα ενίσχυσηςενίσχυσης, , εάνεάν αυτάαυτά ενεργοποιούνταιενεργοποιούνται µετάµετά τηντην έναρξηέναρξη
τωντων ζηµιώνζηµιών απόαπό σεισµόσεισµό



ΑξιοπιστίαΑξιοπιστία αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων

ΑπαιτείταιΑπαιτείται

ΒαθµονόµησηΒαθµονόµηση τωντων παραµέτρωνπαραµέτρων καικαι επαλήθευσηεπαλήθευση τηςτης αξιοπιστίαςαξιοπιστίας
τωντων αριθµητικώναριθµητικών προσοµοιωµάτωνπροσοµοιωµάτων. . ΜπορείΜπορεί νανα γίνειγίνει µεµε::

ΕπαλήθευσηΕπαλήθευση τηςτης παθολογίαςπαθολογίας καικαι τηςτης συµπεριφοράςσυµπεριφοράς σεσε
προηγούµενουςπροηγούµενους σεισµούςσεισµούς

ΕπαλήθευσηΕπαλήθευση δυναµικώνδυναµικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών ((απαιτούνταιαπαιτούνται
µετρήσειςµετρήσεις))

ΠροσεκτικήΠροσεκτική επιλογήεπιλογή σεισµικήςσεισµικής διέγερσηςδιέγερσης, , αντιπροσωπευτικήςαντιπροσωπευτικής τηςτης
αναµενόµενηςαναµενόµενης

ΤαΤα αποτελέσµατααποτελέσµατα τωντων αναλύσεωναναλύσεων πρέπειπρέπει νανα εξετάζονταιεξετάζονται µεµε
προσοχήπροσοχή καικαι σωστήσωστή κρίσηκρίση µηχανικούµηχανικού πρινπριν χρησιµοποιηθούνχρησιµοποιηθούν γιαγια τητη
λήψηλήψη αποφάσεωναποφάσεων



ΠαναγίαΠαναγία τηςτης ΚρήναςΚρήνας στηστη ΧίοΧίο

ΚΥΡΙΩΣ ΝΑΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ
ΕΞΩ-

ΝΑΡΘΗΚΑΣ



ΙδιαιτερότητεςΙδιαιτερότητες τηςτης κατασκευήςκατασκευής

∆ιαφορετική∆ιαφορετική περίοδοςπερίοδος κατασκευήςκατασκευής κάθεκάθε τµήµατοςτµήµατος
ΚυρίωςΚυρίως ναόςναός: 11: 11οςος ήή 1212οςος αιαι..

ΝάρθηκαςΝάρθηκας: : αµέσωςαµέσως µετάµετά τηντην ολοκλήρωσηολοκλήρωση τουτου κυρίωςκυρίως ναούναού

ΕξωνάρθηκαςΕξωνάρθηκας: : πολύπολύ αργότερααργότερα (1747)(1747)

ΤαΤα τρίατρία τµήµατατµήµατα είναιείναι στατικάστατικά ανεξάρτηταανεξάρτητα..

ΠολύΠολύ µεγάλοςµεγάλος τρούλοςτρούλος κυρίωςκυρίως ναούναού σεσε σύγκρισησύγκριση µεµε τοτο συνολικόσυνολικό
µέγεθοςµέγεθος (21.10(21.10m m ×× 8.108.10m)m). . ΥπάρχειΥπάρχει εγγενέςεγγενές πρόβληµαπρόβληµα στηστη στήριξήστήριξή
τουτου..

ΟΟ εξωνάρθηκαςεξωνάρθηκας φέρειφέρει επίσηςεπίσης τρούλοτρούλο, , τοτο φορτίοφορτίο τουτου οποίουοποίου
παραλαµβάνεταιπαραλαµβάνεται απόαπό δύοδύο διαµήκηδιαµήκη ραδινάραδινά τόξατόξα, , τατα οποίαοποία προςπρος
ανατολάςανατολάς απλώςαπλώς ακουµπούνακουµπούν στιςστις παραστάδεςπαραστάδες τουτου κυρίωςκυρίως ναούναού. . 

ΗΗ υπόλοιπηυπόλοιπη στέγηστέγη διαµορφώνεταιδιαµορφώνεται µεµε θόλουςθόλους..



ΠροσοµοίωµαΠροσοµοίωµα ανάλυσηςανάλυσης

ΠροσοµοίωσηΠροσοµοίωση τηςτης κατασκευήςκατασκευής µεµε τρισδιάστατατρισδιάστατα, , τετραεδρικάτετραεδρικά
πεπερασµέναπεπερασµένα στοιχείαστοιχεία ((πρόγραµµαπρόγραµµα AbaqusAbaqus))

ΣτοΣτο µοντέλοµοντέλο υπολογισµούυπολογισµού λήφθηκανλήφθηκαν υπόψηυπόψη όλεςόλες οιοι γεωµετρικέςγεωµετρικές
λεπτοµέρειεςλεπτοµέρειες πουπου αφορούσαναφορούσαν στοστο φέρονταφέροντα οργανισµόοργανισµό

ΤαΤα τρίατρία τµήµατατµήµατα τουτου ναούναού θεωρήθηκανθεωρήθηκαν στατικώςστατικώς ανεξάρτηταανεξάρτητα ((δενδεν
θεωρήθηκανθεωρήθηκαν όµωςόµως κρουστικάκρουστικά φαινόµεναφαινόµενα µεταξύµεταξύ τωντων τµηµάτωντµηµάτων))

ΓιαΓια νανα ληφθείληφθεί υπόψηυπόψη ηη ελαστικότηταελαστικότητα τηςτης θεµελίωσηςθεµελίωσης, , στοστο
προσοµοίωµαπροσοµοίωµα συµπεριλήφθηκεσυµπεριλήφθηκε καικαι τοτο έδαφοςέδαφος σεσε έκτασηέκταση 50.0050.00mm ××
30.0030.00mm καικαι σεσε βάθοςβάθος 1.501.50mm κάτωκάτω απόαπό τοτο κτήριοκτήριο ((µέσοµέσο βάθοςβάθος τηςτης
επιφανειακήςεπιφανειακής εδαφικήςεδαφικής στρώσηςστρώσης πάνωπάνω απόαπό τοτο βραχώδεςβραχώδες υπόβαθρουπόβαθρο))

ΤοΤο έδαφοςέδαφος θεωρήθηκεθεωρήθηκε αβαρέςαβαρές, , ώστεώστε νανα αποφευχθείαποφευχθεί ηη δηµιουργίαδηµιουργία
στάσιµωνστάσιµων κυµάτωνκυµάτων κατάκατά τηντην εφαρµογήεφαρµογή τωντων σεισµικώνσεισµικών διεγέρσεωνδιεγέρσεων
((πρακτικάπρακτικά λειτουργούσελειτουργούσε µόνοµόνο ωςως ελαστικήελαστική στήριξηστήριξη γιαγια τηντην
κατασκευήκατασκευή)   )   



ΠροσοµοίωµαΠροσοµοίωµα ανάλυσηςανάλυσης
ΜέγιστηΜέγιστη διάστασηδιάσταση
στοιχείωνστοιχείων ανωδοµήςανωδοµής = = 
0.300.30mm
ΣυνολικάΣυνολικά::

190.597 190.597 στοιχείαστοιχεία
44.282 44.282 κόµβοικόµβοι

132.348 132.348 βαθµοίβαθµοί
ελευθερίαςελευθερίας

ΟιΟι τοίχοιτοίχοι θεωρήθηκανθεωρήθηκαν
οµογενείςοµογενείς

ΣτιςΣτις θέσειςθέσεις τωντων αρχικώναρχικών
ξυλοδεσιώνξυλοδεσιών λήφθηκανλήφθηκαν
υπόψηυπόψη ζώνεςζώνες µεµε
µειωµένεςµειωµένες µηχανικέςµηχανικές
ιδιότητεςιδιότητες ((στηστη σηµερινήσηµερινή
κατάστασηκατάσταση οιοι ξύλινεςξύλινες
δοκοίδοκοί δενδεν υφίστανταιυφίστανται σεσε
πολλέςπολλές περπτώσειςπερπτώσεις ήή
έχουνέχουν αποσυντεθείαποσυντεθεί σεσε
µεγάλοµεγάλο βαθµόβαθµό) ) 



ΕνεργάΕνεργά ρήγµαταρήγµατα περιοχήςπεριοχής

Κρήνα

(Altinok (Altinok et alet al, 2005), 2005)



ΕπιλογήΕπιλογή σεισµικώνσεισµικών διεγέρσεωνδιεγέρσεων

ΜελέτηΜελέτη σεισµικήςσεισµικής επικινδυνότηταςεπικινδυνότητας::
ΕκτιµώµενεςΕκτιµώµενες τιµέςτιµές µέγιστηςµέγιστης εδαφικήςεδαφικής επιτάχυνσηςεπιτάχυνσης

ΕνδιάµεσεςΕνδιάµεσες τιµέςτιµές αναµένονταιαναµένονται γιαγια τιςτις εδαφικέςεδαφικές συνθήκεςσυνθήκες τουτου
µνηµείουµνηµείου ((επιφανειακάεπιφανειακά: : αποσαθρωµένηαποσαθρωµένη µάργαµάργα, , βαθύτεραβαθύτερα: : 
βραχώδηςβραχώδης µάργαµάργα µεµε αργιλικέςαργιλικές στρώσειςστρώσεις))

ΕΑΚΕΑΚ ((µεµε προσαύξησηπροσαύξηση 25% 25% λόγωλόγω γειτνίασηςγειτνίασης µεµε ενεργάενεργά ρήγµαταρήγµατα):):
ΠερίοδοςΠερίοδος επανάληψηςεπανάληψης 500 500 έτηέτη: : ΑΑ=0.30=0.30gg
ΠερίοδοςΠερίοδος επανάληψηςεπανάληψης 1000 1000 έτηέτη ((γγΙΙ=1.3): =1.3): ΑΑ=0.39=0.39gg

Περίοδος 
επανάληψης 

Βραχώδες 
υπόβαθρο 

Επιφάνεια εδάφους 
(θεώρηση αλλούβιων) 

500 έτη 0.39g 0.26g 
1000 έτη 0.56g 0.37g 

 



ΕπιλογήΕπιλογή σεισµικώνσεισµικών διεγέρσεωνδιεγέρσεων

Μέγιστη επιτάχυνση 
(m/sec2) 

Σεισµός/θέση Έτος 
Μέγεθος 

(Mw) 

Επικεντρική 
απόσταση 

(km) Α-∆1 Β-Ν2 Κατακ.
Azores 1998 6.1 10 4.12 3.74 3.10 
Imperial Valley / Station 33 1979 6.4÷6.6 11÷14 2.60 2.12 1.12 
Northridge / Arleta 1994 6.7÷6.8 8÷10 3.37 3.02 5.41 
Northridge / Roscoe 1994 6.7÷6.8 11 4.30 2.62 2.79 

Parkfield / Temblor 1066 6.2÷6.4 11 2.64 3.40 1.29 
 

ΠαράΠαρά τητη µεγάληµεγάλη σπουδαιότητασπουδαιότητα τουτου µνηµείουµνηµείου επιλέχτηκανεπιλέχτηκαν σεισµικέςσεισµικές
διεγέρσειςδιεγέρσεις πουπου αντιστοιχούναντιστοιχούν σεσε περίοδοπερίοδο επανάληψηςεπανάληψης 500 500 ετώνετών γιατίγιατί::

µεγάλοιµεγάλοι σεισµοίσεισµοί, , ικανοίικανοί νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν σηµαντικέςσηµαντικές βλάβεςβλάβες στηνστην
κατασκευήκατασκευή, , συµβαίνουνσυµβαίνουν κάθεκάθε 500 500 χρόνιαχρόνια περίπουπερίπου (1389 (1389 καικαι 1881) 1881) 

οιοι αναλύσειςαναλύσεις καικαι ηη ιστορικήιστορική παθολογίαπαθολογία δείχνουνδείχνουν ότιότι ηη κατασκευήκατασκευή δενδεν
µπορείµπορεί νανα επιβιώσειεπιβιώσει χωρίςχωρίς τοπικέςτοπικές καταρρεύσειςκαταρρεύσεις σεσε µεγαλύτερουςµεγαλύτερους
σεισµούςσεισµούς



ΕπιλογήΕπιλογή σεισµικώνσεισµικών διεγέρσεωνδιεγέρσεων
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IMPERIAL VALEY-STATION 3
NORTHRIDGE-ARLETA
NORTHRIDGE-ROSCOE
PARKFIELD-TEMBLOR
GREEK CODE
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∆ιαµήκης διεύθυνση (Α-∆)

Εγκάρσια διεύθυνση (Β-Ν)



ΕπαλήθευσηΕπαλήθευση µοντέλουµοντέλου υπολογισµούυπολογισµού

ΣύγκρισηΣύγκριση δυναµικώνδυναµικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών µεµε αποτελέσµατααποτελέσµατα
µικροδονήσεωνµικροδονήσεων

ΕπαλήθευσηΕπαλήθευση µηχανικώνµηχανικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών υλικώνυλικών

ΕπαλήθευσηΕπαλήθευση ιδιοτήτωνιδιοτήτων ((ελαστικότηταελαστικότητα, , πάχοςπάχος) ) εδάφουςεδάφους

Προσοµοίωµα ανάλυσης  Μετρήσεις µικροδονήσεων 

Ιδιοµορφή 
Κύρια διεύθυνση 
ταλάντωσης 

Περίοδος 
(sec) 

 Θέση µέτρησης και 
διεύθυνση 

Περίοδος 
(sec) 

1 Εγκάρσια διεύθυνση 
κυρίως ναού 

0.26  Τρούλος κυρίως ναού  
Εγκάρσια διεύθυνση 

0.29 

2 ∆ιαµήκης διεύθυνση 
εξωνάρθηκα 

0.22  Εξωνάρθηκας  
∆ιαµήκης διεύθυνση 

0.26 

3 ∆ιαµήκης διεύθυνση 
κυρίως ναού 

0.21  Τρούλος κυρίως ναού  
∆ιαµήκης διεύθυνση 

0.22 

4 Εγκάρσια διεύθυνση 
νάρθηκα 

0.18  Τρούλος νάρθηκα  
Εγκάρσια διεύθυνση 

0.16 

 



ΈλεγχοςΈλεγχος αξιοπιστίαςαξιοπιστίας

ΕρµηνείαΕρµηνεία παθολογίαςπαθολογίας πουπου εµφανίζειεµφανίζει σήµερασήµερα τοτο µνηµείοµνηµείο
ΑνάλυσηΑνάλυση τηςτης κατασκευήςκατασκευής γιαγια τοτο σεισµόσεισµό NorthridgeNorthridge--RoscoeRoscoe

ΥπολογισµόςΥπολογισµός κύριωνκύριων εφελκυστικώνεφελκυστικών τάσεωντάσεων πουπου αναπτύσσονταιαναπτύσσονται
στηνστην τοιχοποιίατοιχοποιία

ΣύγκρισηΣύγκριση περιοχώνπεριοχών µεγάλωνµεγάλων εφελκυστικώνεφελκυστικών τάσεωντάσεων µεµε θέσειςθέσεις
ρηγµατώσεωνρηγµατώσεων

ΕρµηνείαΕρµηνεία καταρρεύσεωνκαταρρεύσεων πουπου συνέβησανσυνέβησαν στοστο σεισµόσεισµό τουτου 18811881



ΣυµπεριφοράΣυµπεριφορά σεσε προηγούµενουςπροηγούµενους σεισµούςσεισµούς

ΣεισµόςΣεισµός 13891389

ΥπάρχουνΥπάρχουν ενδείξειςενδείξεις ότιότι ότιότι οο ναόςναός καικαι κυρίωςκυρίως οο κεντρικόςκεντρικός τρούλοςτρούλος
πρέπειπρέπει νανα έπαθεέπαθε σηµαντικέςσηµαντικές βλάβεςβλάβες..

ΣεισµόςΣεισµός 18811881

ΚατάρρευσηΚατάρρευση τουτου ηµισφαιρικούηµισφαιρικού θόλουθόλου τουτου τρούλουτρούλου τουτου κυρίωςκυρίως
ναούναού

ΚατάρρευσηΚατάρρευση όληςόλης τηςτης θολοδοµίαςθολοδοµίας ((ηµικυλινδρικοίηµικυλινδρικοί θόλοιθόλοι, , τόξατόξα καικαι
τρούλοςτρούλος) ) καικαι τµηµάτωντµηµάτων τωντων τοίχωντοίχων τουτου νάρθηκανάρθηκα

ΚατάρρευσηΚατάρρευση κωδονοστασίουκωδονοστασίου εξωνάρθηκαεξωνάρθηκα

ΟιΟι περισσότερεςπερισσότερες καταρρεύσειςκαταρρεύσεις έχουνέχουν αποκατασταθείαποκατασταθεί, , αλλάαλλά
σηµαντικέςσηµαντικές ρωγµέςρωγµές εξακολουθούνεξακολουθούν νανα υφίστανταιυφίστανται ακόµηακόµη καικαι σεσε
κρίσιµακρίσιµα στοιχείαστοιχεία γιαγια τητη στατικήστατική ευστάθειαευστάθεια τουτου µνηµείουµνηµείου..



ΖηµιέςΖηµιές στηστη στήριξηστήριξη τουτου τρούλουτρούλου



ΕρµηνείαΕρµηνεία παθολογίαςπαθολογίας
ΧρονικήΧρονική
στιγµήστιγµή tt11

ΑνατολικόςΑνατολικός τοίχοςτοίχος ΙερούΙερού
ΧρονικήΧρονική
στιγµήστιγµή tt22

ΣεισµόςΣεισµός NorthridgeNorthridge--RoscoeRoscoe

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : σσΙΙ > 350 > 350 kPakPa



ΕρµηνείαΕρµηνεία παθολογίαςπαθολογίας ((συνέχειασυνέχεια))
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ΆνοψηΆνοψη
οροφήςοροφής

ΣεισµόςΣεισµός
NorthridgeNorthridge--
RoscoeRoscoe

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : 
σσΙΙ > 350 > 350 kPa
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ΕρµηνείαΕρµηνεία καταρρεύσεωνκαταρρεύσεων

ΕρµηνείαΕρµηνεία κατάρρευσηςκατάρρευσης ηµισφαιρικούηµισφαιρικού θόλουθόλου τρούλουτρούλου κυρίωςκυρίως ναούναού

ΣεισµόςΣεισµός NorthridgeNorthridge--RoscoeRoscoe

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : σσΙΙ > 350 > 350 kPakPa



ΕρµηνείαΕρµηνεία καταρρεύσεωνκαταρρεύσεων

ΕρµηνείαΕρµηνεία κατάρρευσηςκατάρρευσης θολοδοµίαςθολοδοµίας καικαι τρούλουτρούλου νάρθηκανάρθηκα

ΣεισµόςΣεισµός NorthridgeNorthridge--RoscoeRoscoe

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : σσΙΙ > 350 > 350 kPakPa



ΕπεµβάσειςΕπεµβάσεις

ΑποσκοπούνΑποσκοπούν στηστη βελτίωσηβελτίωση τωντων δυναµικώνδυναµικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών καικαι
τηντην αύξησηαύξηση τηςτης αντοχήςαντοχής τηςτης κατασκευήςκατασκευής..

ΣυνήθωςΣυνήθως δενδεν συνεισφέρουνσυνεισφέρουν στηνστην παραλαβήπαραλαβή τωντων κατακόρυφωνκατακόρυφων
φορτίωνφορτίων, , επειδήεπειδή αυτάαυτά έχουνέχουν ήδηήδη παραληφθείπαραληφθεί απόαπό τοτο υφιστάµενουφιστάµενο
δοµικόδοµικό σύστηµασύστηµα..

ΕνεργοποιούνταιΕνεργοποιούνται σεσε ισχυρέςισχυρές σεισµικέςσεισµικές διεγέρσειςδιεγέρσεις, , µετάµετά τηντην
εµφάνισηεµφάνιση νέωννέων ζηµιώνζηµιών

→→ ΠρόβληµαΠρόβληµα γιαγια ελαστικέςελαστικές αναλύσειςαναλύσεις::

∆ύσκολη∆ύσκολη ηη σωστήσωστή διαστασιολόγησήδιαστασιολόγησή τουςτους, , αφούαφού πρέπειπρέπει νανα ληφθείληφθεί
υπόψηυπόψη ηη ανακατανοµήανακατανοµή τάσεωντάσεων µετάµετά τιςτις ζηµιέςζηµιές..



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας επεµβάσεωνεπεµβάσεων
ΕφαρµογήΕφαρµογή ενεµάτωνενεµάτων γιαγια τηντην
ενίσχυσηενίσχυση τηςτης εφελκυστικήςεφελκυστικής
αντοχήςαντοχής τηςτης τοιχοποιίαςτοιχοποιίας

((απόαπό ∼∼100 100 kPakPa σεσε ∼∼250 250 kPakPa))

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : σσΙΙ > 250 > 250 kPakPa

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : σσΙΙ > 100 > 100 kPakPa

ΜειώνονταιΜειώνονται αρκετάαρκετά οιοι περιοχέςπεριοχές, , στιςστις
οποίεςοποίες αναπτύσσονταιαναπτύσσονται εφελκυστικέςεφελκυστικές
τάσειςτάσεις ικανέςικανές νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν
ρηγµατώσειςρηγµατώσεις

ΕξακολουθούνΕξακολουθούν νανα υπάρχουνυπάρχουν αρκετέςαρκετές
θέσειςθέσεις µεµε υπέρβασηυπέρβαση τάσεωντάσεων



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση αποτελεσµατικότηταςαποτελεσµατικότητας επεµβάσεωνεπεµβάσεων

ΣύνδεσηΣύνδεση κυρίωςκυρίως ναούναού καικαι νάρθηκανάρθηκα µεµε οριζόντιουςοριζόντιους ελκυστήρεςελκυστήρες

ΣηµαντικήΣηµαντική βελτίωσηβελτίωση στιςστις περιοχέςπεριοχές απαπ’’ όπουόπου φαίνεταιφαίνεται ότιότι άρχισεάρχισε ηη κατάρρευσηκατάρρευση
τουτου νάρθηκανάρθηκα στοστο σεισµόσεισµό τουτου 1881.1881.

ΧωρίςΧωρίς σύνδεσησύνδεση ΜεΜε σύνδεσησύνδεση

ΓκριΓκρι χρώµαχρώµα: : 

σσΙΙ > 250 > 250 kPakPa



∆ιαστασιολόγηση∆ιαστασιολόγηση µέτρωνµέτρων επέµβασηςεπέµβασης

ΣεΣε µηµη--γραµµικέςγραµµικές αναλύσειςαναλύσεις, , ηη ενεργοποίησηενεργοποίηση τωντων µέτρωνµέτρων
επέµβασηςεπέµβασης γίνεταιγίνεται αυτόµατααυτόµατα..

ΣεΣε γραµµικέςγραµµικές αναλύσειςαναλύσεις: : 

ΑπαιτούνταιΑπαιτούνται τροποποιήσειςτροποποιήσεις στοστο µοντέλοµοντέλο υπολογισµούυπολογισµού::
ΕισαγωγήΕισαγωγή θεωρητικώνθεωρητικών ρωγµώνρωγµών πουπου είναιείναι πιθανόνπιθανόν νανα συµβούνσυµβούν
στηστη διάρκειαδιάρκεια τουτου σεισµούσεισµού ((δυσµενήδυσµενή σενάριασενάρια ρηγµατώσεωνρηγµατώσεων))

ΑπαλοιφήΑπαλοιφή στοιχείωνστοιχείων ήή µείωσηµείωση τωντων ελαστικώνελαστικών χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών
τουςτους, , εάνεάν είναιείναι πιθανόνπιθανόν νανα αστοχήσουναστοχήσουν στηστη διάρκειαδιάρκεια τουτου σεισµούσεισµού

ΣεΣε ορισµένεςορισµένες περιπτώσειςπεριπτώσεις, , ηη διαστασιολόγησηδιαστασιολόγηση µπορείµπορεί νανα
βασίζεταιβασίζεται σεσε απλοποιητικέςαπλοποιητικές ((δυσµενείςδυσµενείς) ) παραδοχέςπαραδοχές τηςτης
σεισµικήςσεισµικής απόκρισηςαπόκρισης καικαι τηςτης παραλαβήςπαραλαβής σεισµικώνσεισµικών φορτίωνφορτίων

ΠρέπειΠρέπει νανα εφαρµόζονταιεφαρµόζονται ικανοποιητικοίικανοποιητικοί συντελεστέςσυντελεστές ασφάλειαςασφάλειας
λόγωλόγω τωντων αβεβαιοτήτωναβεβαιοτήτων τηςτης ανάλυσηςανάλυσης



ΤοποθέτησηΤοποθέτηση ελκυστήρωνελκυστήρων στουςστους τοίχουςτοίχους

 



∆ιαστασιολόγηση∆ιαστασιολόγηση ελκυστήρωνελκυστήρων στουςστους τοίχουςτοίχους

ΕισαγωγήΕισαγωγή θεωρητικώνθεωρητικών διαµήκωνδιαµήκων ήή εγκάρσιωνεγκάρσιων ρωγµώνρωγµών σεσε κρίσιµεςκρίσιµες θέσειςθέσεις

ρωγµέςρωγµές ρωγµέςρωγµές ρωγµέςρωγµές

ΕλκυστήρεςΕλκυστήρες ∆∆ τοίχουτοίχου ΝάρθηκαΝάρθηκα
•• ΧωρίςΧωρίς ρωγµέςρωγµές: : ΝΝ=20 =20 kNkN
•• ΜεΜε ρωγµέςρωγµές: : ΝΝ=122 =122 kNkN
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ΕυαγγελίαΕυαγγελία ΠαυλοπούλουΠαυλοπούλου

ΧάρηςΧάρης ΜουζάκηςΜουζάκης

ΓιάννηςΓιάννης ΤαφλαµπάςΤαφλαµπάς

ΛουτσίαΛουτσία ΚαράπιταΚαράπιτα

∆ΙΤΕΑ∆ΙΤΕΑ//ΥΠΥΠ..ΠΟΠΟ..
ΑνδρονίκηΑνδρονίκη ΜιλτιάδουΜιλτιάδου

ΑθανάσιοςΑθανάσιος ΚουµάντοςΚουµάντος



Στρατηγικές για την αντισεισµική προστασία των Μνηµείων 
Strategies towards seismic protection of Monuments 
  
Αθήνα, 26&27 Φεβρουαρίου 2009 
Athens, 26&27 February 2009

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (κατάρρευσης έναντι) ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ως ΚΡΙΣΙΜΟΣ 
∆ΕΙΚΤΗΣ για τη ∆ΟΜΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την ΕΠΕΜΒΑΣΗ 

  
 

Χρήστος Ε. Βαχλιώτης, Πολιτικός Μηχανικός 
Χρίστος Θ. Παπαδόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός 
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1. ‘Αντισεισµική Συµπεριφορά Μνηµείων’  
-Σκέψεις για ένα πιθανό κανονιστικό πλαίσιο- (2006),  
Οµάδα Εργασίας ΟΑΣΠ: Θ.Π. Τάσιος, Α. Μιλτιάδου, Α. Πέλλη. 
 
  

2. Ordinanza PCM 3274 (2003) & Ordinanza PCM 3431 (2005). 
Allegato 11C: ‘Analisi dei Meccanismi Locali di Collasso in Edifici Esistenti in 
Muratura’. 
 
 

3. ‘Linee Guida per la Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico del Patrimonio 
Culturale con Riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni’ (2006). 
 
 

4. ‘Repertorio dei Meccanismi di Danno, delle Techniche di Intervento e dei Relativi 
Costi negli Edifici in Muratura’ (1997, 2002). 
Regione Marche, Univ. degli Studi dell’ Aquila, Consiglio Nazionale delle Ricerche. 



Η ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ & ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ  
 

∆είκτης Αποδοτικότητας της Επεµβατικής Λύσης (Οµάδα Εργασίας ΟΑΣΠ) 
 

k

i i i,min
i=10

 
RE= F (P -P )
R

⋅ ⋅∑  

 
R= Στάθµη προσδιδόµενης αντισεισµικής αντίστασης για την εξεταζόµενη λύση. 
 
R0= Απαιτούµενη αντίσταση έναντι της αρχικώς επιλεγείσας σεισµικής δράσης 

ανασχεδιασµού, ήτοι η αντισεισµική απαίτηση (S0). 
  
Pi=  Προσδιδόµενη επιτελεστικότητα i. 
Pi,min= Ελάχιστη απαιτούµενη στάθµη επιτελεστικότητας. 
fi=  Συντελεστής βαρύτητας της επιτελεστικότητας i. 
 
 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΣΗΣ: 
Rav= Στάθµη ‘διαθέσιµης’ αντισεισµικής αντίστασης ΠΡΙΝ την όποια επέµβαση. 
 
 
 

Ζητούµενα Μεγέθη: R,  R0=S0,  Rav    
0

av

0 S
R

R =              
00 S

R
R =  



ΑΠΛΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ  
 

Απλοποιηµένος ‘στατικός’ έλεγχος: Πιθανή ∆ιαδροµή ∆υνάµεων 
ή 

Απλοποιηµένος ‘κινηµατικός’ έλεγχος: Πιθανός Μηχανισµός Αστοχίας 
 

 
 
Μέσω απλών κινηµατικών προσοµοιωµάτων θα 
αναζητηθούν µετρήσιµοι δείκτες για τις αντιστάσεις R, Rav 
 
Ως µετρήσιµος δείκτης της αντίστασης έναντι σεισµικής 
δράσεως δύναται να υιοθετηθεί ο συντελεστής 
κατάρρευσης έναντι οριζοντίων φορτίων λ  
 
δηλ. ο συντελεστής οριζοντίων φορτίων που ενεργοποιεί 
τον πιθανό µηχανισµό αστοχίας 
 
 

  Κινηµατικός Μηχανισµός Αστοχίας   
 

[Εκτός επιπέδου κατακόρυφη κάµψη µονώροφου 
τοιχοπετάσµατος (Regione Marche, 1997)]  



ΑΠΛΑ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ 
 
 
Η µέθοδος συνίσταται στην εφαρµογή του κινηµατικού θεωρήµατος της οριακής 
ανάλυσης. 
 
Ο συντελεστής κατάρρευσης έναντι οριζοντίων φορτίων λ προκύπτει εύκολα (µε 
εφαρµογή της Αρχής ∆υνατών Εργων στα στρεφόµενα στερεά τεµάχη της κινηµατικής 
αλυσίδας) υιοθετώντας τις τρείς υποθέσεις Heyman (1966): 
 
 η τοιχοποιία δεν µπορεί να παραλάβει εφελκυστικές τάσεις  
 η θλιπτική αντοχή της τοιχοποιίας είναι άπειρη  
 είναι αδύνατη η αστοχία λόγω ολίσθησης 

 
 
Η εφαρµογή των θεωρηµάτων της οριακής ανάλυσης µπορεί να δώσει φορτία 
κατάρρευσης τοιχοποιιών, είτε υπό στατικά αποδεκτούς µηχανισµούς αστοχίας 
(θεώρηµα κάτω ορίου) που δεν ικανοποιούν όµως το συµβιβαστό των 
παραµορφώσεων, είτε υπό κινηµατικά αποδεκτούς µηχανισµούς αστοχίας (θεώρηµα  
άνω ορίου), που δεν ικανοποιούν τις συνθήκες ισορροπίας.  
 
 
Ο µικρότερος συντελεστής κατάρρευσης λ εκ των πιθανών µηχανισµών αστοχίας, 
χαρακτηρίζει και την ‘διαθέσιµη’ αντίσταση του εξεταζόµενου δοµητικού υποσυνόλου.  



ΟΙ ‘ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ’ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ  
 
Μηχανισµοί αστοχίας µπορούν να αναζητηθούν είτε εντός, είτε εκτός του επιπέδου της τοιχοποιίας. 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι µερικές καταρρεύσεις φερουσών τοιχοποιιών (ιστορικών αλλά και απλών κτιρίων) που έχουν 
παρατηρηθεί µετά από ισχυρά σεισµικά επεισόδια, συνδέονται κατά κύριο λόγο µε τους ‘εκτός 
επιπέδου’ µηχανισµούς αστοχίας. 
 
Η σηµασία των ‘εκτός επιπέδου’ µηχανισµών κατάρρευσης επισηµαίνεται εµφαντικά στην διεθνή 
βιβλιογραφία.  
 
Οι ‘εκτός επιπέδου’ µηχανισµοί καθίστανται απόλυτα κρίσιµοι στις περιπτώσεις: 
 απουσίας ή ύπαρξης λίαν ευπαραµόρφωτου διαφράγµατος 
 απουσίας διαζωµάτων ή/και ανεπαρκούς αγκύρωσης της στέγης  
 κακής ή ανεπαρκούς αλληλεµπλοκής/συρραφής των εγκάρσιων τοίχων 

Η κατάρρευση του ∆ηµοτικού 
Θεάτρου στη Ζάκυνθο µετά το 
σεισµό του 1893 
(The Jan T. Kozak Collection) 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ στην τοιχοποιία της κύριας όψης του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού 
Λυσικράτους 14 στην Πλάκα, που στεγάζει το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 
 
(Μελέτη Στατικής Αποκατάστασης: ‘∆ΟΜΟΣ’ Σύµβουλοι Μηχανικοί, Αρης Χατζηδάκης, 2008) 
 

Υποθέσεις εργασίας (χάριν απτότητας του παραδείγµατος) 

για την εκτίµηση των αντιστάσεων R, Rav : 
 

 

 

ΠΡΙΝ την Επεµβατική Λύση  

Λίαν ευπαραµόρφωτο διάφραγµα στην οροφή ισογείου. 
 
Απουσία διαζώµατος και πληµµελής αγκύρωση της στέγης. 
 
Ανεπαρκής αλληλεµπλοκή/συρραφή των εγκάρσιων τοίχων. 
 

Επεµβατική Λύση  

∆υσκαµπτοποίηση διαφράγµατος στην οροφή ισογείου 
(π.χ. οριζόντιοι χιαστί µεταλλικοί σύνδεσµοι). 
 
Κατασκευή περιµετρικού διαζώµατος και επιµελής 
αγκύρωση της στέγης. 
 
Συρραφή εγκάρσιων τοίχων (π.χ. κλειδιά συρραφής, 
µεταλλικοί σύνδεσµοι, ή/και τοπική εφαρµογή ενεµάτων σε 
ικανό πλάτος ζώνης παρά τις ακµές συµβολής των τοίχων). 
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Εικόνα πιθανού Μηχανισµού Περιγραφή 
Προϋποθέσεις 

ενεργοποίησης (κατ’ 
ελάχιστον) 

Κινηµατική αλυσίδα στερεών τεµαχών 
(Regione Marche, 1997) 

 
Μηχανισµός Μ1 

Εκτός επιπέδου 
ανατροπή  (σε 2 

στάθµες) 

Λίαν ευπαραµόρφωτο 
διάφραγµα στην οροφή 
ισογείου 
 
Απουσία διαζώµατος και 
πληµµελής αγκύρωση της 
στέγης 
 
Ανεπαρκής 
αλληλεµπλοκή/συρραφή 
των εγκάρσιων τοίχων 

 

W1

λW1

Fv1

FH1

T1

Ps1λPs1

λFv1

W2

λW2

Fv2

FH2

Ps2

PH λPs2

λFv2

hviyGi

hi

dvi

B

A

C

di

T2
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Εικόνα πιθανού Μηχανισµού Περιγραφή 
Προϋποθέσεις 

ενεργοποίησης (κατ’ 
ελάχιστον) 

Κινηµατική αλυσίδα στερεών τεµαχών 
(Regione Marche, 1997) 

 
Μηχανισµός Μ2 

Εκτός επιπέδου 
ανατροπή  (στη 
στάθµη ορόφου) 

 
Απουσία διαζώµατος και 
πληµµελής αγκύρωση της 
στέγης 
 
Ανεπαρκής 
αλληλεµπλοκή/συρραφή 
των εγκάρσιων τοίχων 

 

hvyG

h

s

d

W

λW

Fv

FH

T
Ps

PH λPs

λFv

A

dV

 

 
Μηχανισµός Μ3 

Εκτός επιπέδου 
οριζόντια κάµψη 

(στη στάθµη 
ορόφου) 

Απουσία διαζώµατος και 
πληµµελής αγκύρωση της 
στέγης A

C

B

L1

S

di1

ψ

ϕ

λW1 λW2

PHi1

1 2

H

di2

L2

xg1 xg2

PHi1 PHi1 PHi2

λPVi1 λPVi1 λPVi1 λPVi2
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Εικόνα πιθανού Μηχανισµού Περιγραφή 
Προϋποθέσεις 

ενεργοποίησης (κατ’ 
ελάχιστον) 

Κινηµατική αλυσίδα στερεών τεµαχών 
(Regione Marche, 1997) 

 
Μηχανισµός Μ4 

Εκτός επιπέδου 
κατακόρυφη 

κάµψη (άρθρωση 
στη στάθµη του 

ορόφου) 

Λίαν ευπαραµόρφωτο 
διάφραγµα στην οροφή 
ισογείου 

 
hP

T

A

C

B
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d

ψ
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W1

λW1
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Μηχανισµός Μ5 

Αποκόλληση 
Γωνίας  
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Εικόνα πιθανού Μηχανισµού Περιγραφή 
Προϋποθέσεις 

ενεργοποίησης (κατ’ 
ελάχιστον) 

Κινηµατική αλυσίδα στερεών τεµαχών 
(Regione Marche, 1997) 

 
Μηχανισµός Μ6 

Εκτός επιπέδου 
οριζόντια κάµψη 

(στη στάθµη 
ανωφλίου 
ορόφου) 

Επαρκής 
αλληλεµπλοκή/συρραφή 
των εγκάρσιων τοίχων 

L

Sf

λp

pH

R T

H

RT

H

FH

 

 
Μηχανισµός Μ7 

Εκτός επιπέδου 
κατακόρυφη 

κάµψη (άρθρωση 
στη µεσοστάθµη 
του ορόφου) 

∆υσπαραµόρφωτο 
διάφραγµα στην οροφή 
ισογείου 
 
Ύπαρξη διαζώµατος και 
επιµελής αγκύρωση της 
στέγης 

 
Επαρκής 
αλληλεµπλοκή/συρραφή 
των εγκάρσιων τοίχων A

C

B
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h

s

h2
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d

ψ

ϕ
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Εικόνα πιθανού Μηχανισµού Περιγραφή 
Προϋποθέσεις 

ενεργοποίησης (κατ’ 
ελάχιστον) 

Κινηµατική αλυσίδα στερεών τεµαχών 
(Regione Marche, 1997) 

 
Μηχανισµός Μ8 

Εκτός επιπέδου 
ανατροπή  στη 
στάθµη ορόφου 
µε ταυτόχρονη 
αποκόλληση 

σφηνών από τους 
εγκάρσιους 
τοίχους 

Επαρκής 
αλληλεµπλοκή/συρραφή 
των εγκάρσιων τοίχων 

hvyG

h

s

d

W

λW
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T
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Οι συντελεστές κατάρρευσης λ προσδιορίζονται εύκολα (µε χρήση απλών λογιστικών φύλλων), µε 
βάση τις συνοριακές συνθήκες, την γεωµετρία/τοπολογία και τα φορτία του εκάστοτε  κινηµατικού 
µηχανισµού. 
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Συντελεστής κατάρρευσης  λ 

Προσαρµογή του λ στο ισοδύναµο µονοβάθµιο 
σύστηµα 

α*= 
m

λ
C

   [Cm: συντ. δρώσας µάζας] Μηχανισµός 

ΠΡΙΝ την 
επέµβαση 

ΜΕΤΑ την 
επέµβαση ΠΡΙΝ την επέµβαση ΜΕΤΑ την επέµβαση 

Μ1 0,069 - 0,086g - 

Μ2 0,131 - 0,139g - 

Μ3 0,138 - 0,145g - 

Μ4 0,255 - 0,265g - 

Μ5 0,278 0,278 0,285g 0,285g 

Μ6 - 0,390 - 0,410g 

Μ7 - 0,255 - 0,259g 

Μ8 - 0,192 - 0,202g 

min (λ,α*) 0,069 0,192 0,086g 0,202g 

 

                               

 

Απαίτηση S0   Αρχικώς επιλεγείσα στάθµη φασµατικής επιτάχυνσης ανασχεδιασµού 
   

     
av

0

R
S              

0

R
S  

‘∆ιαθέσιµη’ Αντίσταση Rav 
‘Προσδιδόµενη’ Αντίσταση R 

(?)
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Εντός επιπέδου κινηµατικός µηχανισµός αστοχίας της εξεταζόµενης τοιχοδοµής 
[Software ‘Block2D’, Orduňa A. (2003), Univ. of Minho]  



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Ως µετρήσιµος δείκτης της αντίστασης έναντι σεισµικής δράσεως δύναται να 
υιοθετηθεί ο συντελεστής κατάρρευσης έναντι οριζοντίων φορτίων λ δηλ. ο 
συντελεστής οριζοντίων φορτίων που ενεργοποιεί τον πιθανό µηχανισµό αστοχίας. 

 
 
 Ο συντελεστής κατάρρευσης έναντι οριζοντίων φορτίων λ προκύπτει εύκολα µε 
εφαρµογή της Αρχής ∆υνατών Εργων στα στρεφόµενα στερεά τεµάχη της πιθανής 
κινηµατικής αλυσίδας. 

 
 Ο µικρότερος συντελεστής κατάρρευσης λ εκ των πιθανών µηχανισµών αστοχίας, 
χαρακτηρίζει και την ‘διαθέσιµη’ αντίσταση του εξεταζόµενου δοµητικού 
υποσυνόλου. 

 

 Οι κρίσιµοι λόγοι 
av

0

R
S  ,    

0

R
S   που συνδέονται µε την αναγκαιότητα και την 

αποδοτικότητα της επέµβασης αντίστοιχα, µπορούν επίσης να αποτιµηθούν.  



Τελική επιλογή της βέλτιστης τεχνικής λύσης για τη δοµητική επέµβαση
Athens - 27 February 2009
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The assumption for masonry 
structures, especially in seismic 
areas, has been in the recent past 
that they should behave like a 
“box” with stiff floors and stiff 
connections between the walls.
Due to lack of knowledge and of 
appropriate  models, masonry 
structures were simply treated  as 
concrete or steel structures.
The strengthening projects were 
uniformly based on simply 
dismantling timber-floors and 
roofs,  replaced with concrete 
ones, wall injection/jacketing by 
cement grouts/mortars, use of 
concrete tie beams inserted in the 
existing walls.

Collapse of a repaired 
walls

Separation of leaves in a 
repaired stone masonry
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Carefully considering what has be learned from the past and ongoing experiences,
new concepts and tools are entering into codes and structural design practice:

the differentiation of safety level for different classes of existing structures; 
assessment of mechanical properties of structures and materials with no 
real statistical evaluations (estimation based on limited data);
global and local models to be used for structural analysis;
the evaluation of safety based on pure equilibrium considerations;
the use of qualitative evaluation of structural performances (observational 
approach: the existing structures as a model of itself); 
formalistic safety verifications: improvement vs retrofitting;
the limitation of interventions at the minimum possible level, depending on 
the level of knowledge of the structure and on the use of appropriate 
investigations/monitoring techniques; 
the removability of the interventions and the compatibility of 
traditional/modern/innovative materials and construction techniques. 
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A “to do list” in case of strengthening intervention is 
not viable, since specific and effective intervention in 
one case can be ineffective or, even worst, detrimental 
to the seismic capacity of the structure in other cases.

In order to respect the existing features of the 
considered constructions special care has to be paid in 
order to limit in any case as much as possible variations 
not only of its external appearance, but also of its 
mechanical behavior.

Attention has to be focused on limiting interventions 
to a strict minimum, avoiding unnecessary 
strengthening.

Tomaževič, ZRMK, 
Ljubljana, Slovenia

FOREWARD
PRINCIPLES AND METHODS
STRUCTURAL MODELS
INTERVENTIONS



Prof. C. ModenaCriteria for the assessment and improvement of the safety level of historic structures
Dept. of Structural & Transportations Engineering, University of Padova, Italy

5

Efforts are needed to respond to 
“conservative” design criteria while 
intervening to ensure acceptable structural 
safety conditions of existing historic 
constructions.

This requires that it is necessary to 
analyze, theoretically and experimentally, 
the resisting properties of the considered 
construction, prior and after interventions 
are made, in order to avoid over-
designing approaches. Arche Scaligere, Verona, Italy  

Before and after intervention

The actual contribution of any traditional/innovative material and techniques, and 
of their possible combinations, can be adequately and scientifically exploited in 
order to ensure durability, compatibility and possibly removability of 
repair/strengthening interventions.
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Codes

- ISO 13822 – bases for design of structures – assessment of existing structures 
(last edition 2008) – Annex I (informative) Heritage Structures

- Italian code for the design, assessment and seismic retrofitting of buildings –
Chapter 11 (2003)

Guidelines

- Iscarsah Recommendations for the analysis, conservation, and structural 
restoration of architectural heritage

- Italian guidelines for the assessment and the reduction of seismic risk of 
cultural heritage

A “new generation” of structural safety standards for 
historical structures
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ISO 13822

− The continued use of existing structures is of great importance because the 
built environment is a huge economic and political asset, growing larger 
every year. The assessment of existing structures is now a major 
engineering task. 

− The structural engineer is increasingly called upon to devise ways for 
extending the life of structures whilst observing tight cost constraints.

− The establishment of principles for the assessment of existing 
structures is needed because it is based on an approach that is 
substantially different from the design of new structures, and requires 
knowledge beyond the scope of design codes.

− The ultimate goal is to limit construction intervention to a strict 
minimum, a goal that is clearly in agreement with the principles of 
sustainable development.

Rules for study, diagnosis and safety evaluation (I)
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ISO 13822 – § 7.4

The conclusion for the assessment shall withstand a plausibility check. In 
particular, discrepancies between the results of structural analysis (e.g. 
insufficient safety) and the real structural condition (e.g. no signs of distress or 
failure, satisfactory structural performance) shall be explained.

Note: many engineering models are conservative and cannot always be used 
directly to explain an actual situation. See also clause 8 

Rules for study, diagnosis and safety evaluation (II)
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ISO 13822 – § 8 Assessment based on past performance
§8.1 Assessment of safety: structures designed and based on earlier codes, or designed 
and constructed in accordance with good construction practice when no codes applies, may 
be considered safe to resist actions others than accidental actions (including earthquake) 
provided that:

- Careful inspection does not reveal any evidence of significant damage, distress or 
deterioration

- The structural system is reviewed, including investigation of critical details and checking 
them for stress transfer

- The structure has demonstrated satisfactory performance for a sufficiently long period of 
time for extreme actions due to use and environmental effects to have occurred

- Predicted deterioration taking into account the present condition and planned 
maintenance ensures sufficient durability

- There have been no changes for a sufficiently long period of time that could significantly 
increase the actions on the structure or affect its durability, and no such changes are 
anticipated
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Recommendations for the analysis, conservation and structural 
restoration of architectural heritage

Guidelines

1. General criteria

2. Acquisition of data: Information and Investigation

2.2 Historical and architectural investigations
2.3 Investigation of the structure
2.4 Field research and laboratory testing
2.5 Monitoring

3. Structural behaviour

3.1 General aspects
3.2 The structural scheme and damage
3.3 Material characteristics and decay processes
3.4 Actions on the structure and the materials

4. Diagnosis and safety evaluation

4.1 General aspects
4.2 Identification of the causes (diagnosis)
4.3 Safety evaluation

4.3.1 The problem of safety evaluation
4.3.2 Historical analysis
4.3.3 Qualitative analysis
4.3.4 The quantitative analytical approach
4.3.5 The experimental approach

4.4 Judgement on safety

5. Decisions on interventions - The Explanatory 
Report
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Iscarsah Guidelines – § 2 – Acquisition  of data: Information and Investigation
This knowledge can be reached through an interdisciplinary approach by:

- a description of the structure’s geometry and construction;
- description and understanding of building’s historic and cultural significance;
- description of the original building materials and construction techniques;
- historical research including both changes and any previous structural 

interventions;
- description of the present state including identification of damage, decay and 

possible progressive phenomena, using appropriate types of test;
- description of the actions involved, structural behaviour and types of materials,    

through survey of the site, soil conditions and environment of the building
- analytical models should be calibrated by experimental investigation and applied 

appropriately to check the structural safety. 

FOREWARD
PRINCIPLES AND METHODS
STRUCTURAL MODELS
INTERVENTIONS



Prof. C. ModenaCriteria for the assessment and improvement of the safety level of historic structures
Dept. of Structural & Transportations Engineering, University of Padova, Italy

12

Iscarsah Guidelines – § 2 – Acquisition  of data: Information and Investigation
Historical and architectural investigations

Survey of the structure

Field research and laboratory testing                           Monitoring
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Adequate maintenance can limit the need for subsequent 
intervention.

The basis for conservation and reinforcement must take into 
account both safety evaluation and understanding of historical / 
cultural significance of the structure.

Each intervention should, as far as possible, respect the original 
concept and construction techniques.

Where the application of current design codes would lead to 
excessive interventions that would involve the loss of historic 
fabric or historic character, it is necessary to provide adequate 
safety by alternative means. 

Repair is always preferable to replacement.

Dismantling and reassembly should only be undertaken when 
required by the nature of the materials and structure and when 
conservation is more damaging. 

Iscarsah Guidelines – Remedial measures and controls

Lack of maintenance: 
rural building in Milan 

in 1980 and 1998
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Iscarsah Guidelines – Remedial measures and controls
The choice between “traditional” and “innovative” techniques should be determined 
on a case-by-case basis with preference to those that are least invasive and most 
compatible with heritage values, consistent with the need for safety and durability.
When new products are used all possible negative side effects must be considered.

Interventions should not be visible, bur when that is impossible the aesthetic impact 
on the monument has to be carefully considered before taking any final decision.

Where possible, any measures adopted should be “reversible” to allow their removal 
and replacement with more suitable measures if new knowledge is acquired.

At times the difficulty of evaluating both the safety levels and the possible benefits of 
interventions may suggest an incremental approach (‘design in process’),
beginning with a minimum intervention, with the possible adoption of subsequent 
supplementary measures.

Any proposal for intervention must be accompanied by a programme of monitoring
and control to be carried out, as far as possible, while the work is in progress.
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Guidelines for the assessment and the reduction of seismic risk 
of cultural heritage

• CHAP. 1: OBJECT OF THE GUIDELINES 
• CHAP. 2: SAFETY AND CONSERVATION REQUIREMENTS 
• CHAP. 3: SEISMIC ACTION 
• CHAP. 4: BUILDING KNOWLEDGE 
• CHAP. 5: MODELS FOR SEISMIC SAFETY ASSESSMENT 
• CHAP. 6: SEISMIC IMPROVEMENT AND INTERVENTION TECHNIQUES CRITERIA 
• CHAP. 7: RESUME OF THE PROCESS

Guidelines Download (in Italian):  http://www.basae.beniculturali.it/

Sequence of the collapse of the vault of the Assisi Basilica during the 1997 earthquake 
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Once the PGA has been defined (according to Detailed Seismic Hazard Maps or to 
seismic micro-zoning studies of the specific site) a protection level (γI factor) that 
varies according to the relevance (limited, average, high) and the use (irregular or not 
used, frequent, daily) of the building, and that is used to reduce or increase the 
reference seismic action, must be adopted.

Relevance category
Use category Limited Average High
Irregular or not used 0.50 0.65 0.80
Frequent 0.65 0.80 1.00
Daily 0.80 1.00 1.20

Italian Guidelines – § 3 – Seismic action
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The level of assessment of the seismic safety can change according to the aim of the 
analysis and the type of intervention foreseen.  

LV1) qualitative assessment of the entire heritage aimed at the preventive knowledge of 
seismic risk; the evaluations are based on macro-element kinematic analysis and are aimed at 
defining the ratio between the PGA at the attainment of the ULS and the design value of PGA:

safety index

LV2) local assessment of the effect of intervention by means of local models, such as those 
based on macro-element kinematic analyses, for a comparison of PGA at the attainment of the 
ULS after and before the intervention;

LV3) global assessment of the seismic safety of a building, not necessarily carried out on a 
global model of the building (the same models used in LV2 can be used, but they have to be 
extended to the entire building). It is aimed at evaluating an intervention that modifies the global 
behaviour   of the building or interventions on strategic buildings. 
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Italian Guidelines – § 5 – Models for seismic safety assessment

Level of assessment of seismic safety
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It is in general inappropriate to propose an assessment tool instead of another, since the strategy 
adopted depends on several factors. 

The choice of the more suitable methodology/ies should be then made taking into account their 
advantages and limitations and, more important, the definition of the aims and limits of the 
analysis to be performed. 

Standing however the several uncertainties denounced, it seems sensible to use more than a 
single technique to the evaluation of the seismic response of a historical masonry structure, 
possibly arising from different studies and underlying theories, to finally perform a final 
comparison of data emerged, thus increasing the degree of confidence in the obtained results. 

+ = More confidence in 
the obtained results

Italian Guidelines – § 5 – Models for seismic safety assessment
Structural modelling and seismic analysis methods
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Compatibility and durability
Integration or support to existing assessed behaviour
Correct typological behaviour of the building 
Use of non-invasive techniques  
If possible, reversibility or removeability
Minimization of intervention

Italian Guidelines – § 6 – Seismic Improvement and Intervention Techniques Criteria
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Montesanto (Sellano), 1997

Reinforced injection: - highly invasive
- scarce performances
- adhesion problems

Italian Guidelines – § 6 – Seismic Improvement and Intervention Techniques Criteria
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Jacketing: - scarce transversal connection
- scarce efficacy in the corners
- oxidation problems
- high stiffness

Italian Guidelines – § 6 – Seismic Improvement and Intervention Techniques Criteria
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General requirements for interventions:

− Respect of the functioning of the structure, generally intervening in well defined 
areas and avoiding to vary in a significant manner the global stiffness distribution. 

− Interventions to be performed only after the evaluation of their effectiveness and 
the impact on the historical construction. 

− Interventions have to be regular and uniform on the structures. The execution of 
strengthening interventions on limited portion of the building has to be accurately 
evaluated (reduction or elimination of vulnerable elements and structural 
irregularity…) and justified by calculating the effect in terms of variation on the 
stiffness distribution.

− Particular attention has to be paid also to the execution phase, in order to ensure 
the actual effectiveness of the intervention, because the possible poor execution 
can cause deterioration of masonry characteristics or worsening of the global 
behaviour of the building, reducing the global ductility.

Italian Guidelines – § 6 – Seismic Improvement and Intervention Techniques Criteria
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1. Interventions to improve the connections (walls – floors)1. Interventions to improve the connections (walls – floors)

2. Interventions to improve the behaviour of arches and vaults2. Interventions to improve the behaviour of arches and vaults

3. Interventions to reduce excessive floor deformability3. Interventions to reduce excessive floor deformability

4. Interventions on the roof structures4. Interventions on the roof structures

5. Interventions to strengthen the masonry walls5. Interventions to strengthen the masonry walls

6. Interventions on pillars and columns6. Interventions on pillars and columns

7. Interventions to improve connection of non-structural elements7. Interventions to improve connection of non-structural elements

8. Interventions on the foundation structures8. Interventions on the foundation structures

Italian Guidelines – § 6 – Seismic Improvement and Intervention Techniques Criteria
The guidelines analyse the following types of interventions, giving useful indications for the 
conception and the design of the intervention:

In the following slides some, examples of improving and  strengthening interventions
realised according with the indications of the guidelines are showed. 
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The goal is to allow the structure to manifest a satisfactory global behaviour, by 
improving the connections between masonry walls and between these and floors.

An effective connection between floors and walls is useful since it allows a better load 
redistribution between the different walls and exerts a restraining action towards the 
walls’ overturning. Considering wooden floors, a satisfactory connection is provided by 
fasteners anchored on the external face of the wall

Interventions to improve the connections (walls – floors)
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Orologio Tower, 
Padova

Vanga Tower, Trento

Interventions to improve the connections (walls – floors)
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S. Fermo Church, Verona

Sandro  Gallo 
Bridge, 
Venezia

Bruni Villa                 
Megliadino San Vitale (Padova) 
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Interventions to improve the behaviour of arches and vaults
Application of FRP laminates to vaults: examples
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C

C

Interventions to improve the behaviour of arches and vaults
Application of extrados elements and FRP laminates to vaults: examples

Ducale Palace, Urbino:
- Substitution of the thin “frenelli” (5 cm 

thick) with solid brick panels (16 cm thick).
- Application to the both sides of CFRP 

strips to make active the “frenelli” up to 
their ends.   

- Realization of transverse ribs connected 
to the “frenelli” edges by thin solid brick 
panels and a CFRP strip on the top.
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Interventions aimed at the in-plane stiffening of existing floors
must be carefully evaluated since the horizontal seismic action is 
transferred to the different masonry walls in function of the floor 
plane action, depending on its stiffness. 

In plane and flexural floors stiffening with ‘dry’ techniques is obtained 
by providing, at the extrados of the existing floor, a further layer 
composed by wooden planks, with orthogonal direction respect the 
existing. 

Interventions to reduce excessive floor deformability

Axonometric 
view

The use of metallic 
belts or FRP 
strips, disposed in 
a crossed pattern 
and fixed at the 
extrados of the 
wooden floor or the 
use of metallic tie-
beams bracings, 
may improve the 
stiffening effect. 
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Ca’ Duodo, Padova, XV c.

Interventions to reduce excessive floor deformability
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Ducale Palace, Urbino

Interventions on the roof structures
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Interventions should be uniformly distributed (both strength and 
stiffness). 

With opportune cautiousness, suggested techniques are the “scuci-
cuci”, non cement-based mortar grouting, mortar repointing, 
insertion of “diatoni” (masonry units disposed in a orthogonal 
direction respect the wall’s plane) or small size tie beams across 
the wall, with connective function between the wall’s leaves.
Injections 
technique: 
example of suitable 
execution and of 
problems related to 
uncorrected 
execution (e.g. lack 
of uniformity)

Interventions to strengthen the masonry walls           
Interventions aimed at increasing the masonry strength may be used to re-establish 
the original mechanical properties lost because of material decay or to upgrade 
the masonry performance. Techniques used must employ materials with 
mechanical and chemical-physical properties similar to the original materials. 

Mortar repointing
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Town Walls, Cittadella: 

• local rebuilding

• grout injection 

• repointing

Interventions to strengthen the masonry walls
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S. Sofia Church, Padova, XII c.

Interventions to strengthen the masonry walls
Reinforced repointing: application for the control of long term behavior
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Interventions to strengthen the masonry walls

The Civic tower of Vicenza, XII-XV c.:
Slender structure with a base section of 6.2x6.5 m and a 
height of about 82 m, the Tower suffers a substantial out-of-
plumb, and a damage characterized by localized deep 
cracks, diffused micro-cracks and material deterioration
The interventions:  
• grout injections;
• pointing of mortar joints;
• reinforced repointing;
• metallic horizontal reinforcing rings and 

anchoring ties.

Reinforced repointing: application for the control of long term behavior
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Examples on diagnosis and safety evaluation of real cases (I):
Investigation and monitoring for the design of a strengthening 
intervention on the Frari Basilica – Venice
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The Frari bell-tower, built between 1361 and 1396, with its 9.50 
m wide base side and 65.00 m tall, shows a double pipe brick 
masonry structure, supporting the internal staircase: it was firstly 
conceived as a complete independent structure respect the 
basilica

The construction of the “present” Basilica, started in 1340 and 
finished in the second half of the XV century, entailed the 
inclusion of the south-east corner of the structure of the 
bell-tower inside the masonry walls of both transept and left 
aisle, at their junction.

The bell-tower started showing the first signs of deterioration at 
the end of the XVI century.

The remarkable settlements manifested by the bell-tower – in 
the first years of the 20th century, a differential settlement of 
about 0.30 m respect the basilica’s structure and a out of plumb
toward south-east of 0.765 m on a height of 42.5 m were 
reported – caused major damages to the vaults of the left aisle 
of the church, requiring necessary repair interventions on the 
masonry walls and at the level of the foundations.
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1) 1862 – 1866: first documented intervention on the 
structures of the bell-tower

2) 1867 – 1873: second repair intervention

3) 1902: the Frari bell-tower is studied and monitored to 
evaluate its continuative and progressive settlement
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Experimental investigations and monitoring

1990:
out of plumb of about 0.8 m

2000:
disconnectedness of the stone ashlars of the aisle arch adjacent to the bell-tower (differential 
settlement of the arch supports) installation of a timber prop

average subsidence of the structure of the church: - 10 ÷ - 20 mm
average subsidence of the area of the bell-tower base: - 49.8 mm East corner 

- 61.3 mm South corner
- 93.3 mm West corner

settlements
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2001:
automatic monitoring system (check of the deformations):

- 6 long base extensometers relative displacements 
between the walls of the bell-tower and the adjacent 
structures of the basilica;

- 8 crack-gauges installed on the main cracks of the 
South-West side of the bell-tower and of the wall above 
the stone arch.

the opening of the cracks is only partly caused by the 
settlement noticed at the foundations level0 2.5 5m

A3 A4

A6

A5

A2A1

B4
y

x

B3y
x

B2

y

x

A : long-base extensometers
B : crack-gauges

XV-XXXV XX-XXI The differential settlements and the 
comparison between the 
photogrammetric survey of 1995 and 
2000, indicated that the bell-tower is 
tilting in the opposite direction 
respect the “historical” tendency, 
meaning that it is going back towards 
its vertical. 
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2003 investigation campaigns
flat-jack testing technique: to measure the existing  
state of stress on the masonry structures of the bell-
tower and of the adjacent structures of the Basilica

2003 extension of the automatic monitoring system

2003 extensive geotechnical investigation campaign
- analysis of the subsoil stratigraphy and  

geotechnical properties;  
- exploration of the exact geometry and typology of the   

foundation block;
- definition of an accurate geotechnical model of the 

foundation finally completed;
- in situ tests
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Structural modeling

The modelled portion of structure includes the bell-tower 
and the adjoining parts of the church that were mostly 
affected by the interaction with the tower

The only load condition considered is the self weight. The 
load corresponding to some parts of the real structure not 
modelled (timber structure roof of the basilica, belfry), was 
imposed as external forces; the crossed vaults’ filling was 
included as surface load. 

The mechanical properties chosen to describe the 
materials arise from the results of previous tests performed 
on the masonry structures. In particular:
- elastic modulus E = 3300 MPa (average of the results of 

double flat jack tests performed on the bell-tower masonry)
- density ρ = 2000 kg/m3

The material is considered homogeneous and isotropic, and 
the analyses performed are linear elastic.
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compressivetensile

Structural modeling

− preferential channels of compressive stress
localized inside the masonry wall above the 
propped arch; 

− high tensile stresses in the same masonry wall 
wide crack patterns and loss of shape of the 

stone arch;

− high stress below the capital of the column 
horizontal thrust determined by the movements 
of the bell-tower; 

− tensile stress in correspondence of the bell-
tower window opening on the transept 
presence of the main fissure on the external 
pipe of the bell-tower.
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Provisional intervention 

Structural 
schemes

considered for 
the design of the 

intervention
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Provisional intervention
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Provisional intervention
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Possible evolution following the incremental approach (‘design in process’), depending on the results of 
the continuous monitoring of soil settlements: use of “limited”, “controlled” and “removable” forces to 
counteract uniform/differential settlements at the base of the tower.

Major concerns in this respect are: deterioration processes identified in the timber piles; the advanced 
plasticity phase of the layers of limes  that keeps most of the vertical load, demonstrated by the high 
sensitivity that has been observed to suffer significant deformations under limited load changes.

The possibility of relying on the injection pipes to transmit such forced to the deeper rigid (sand) soils has 
been experimentally demonstrated.   
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Examples on diagnosis and safety evaluation of real cases (II):
Investigation and monitoring for the design of strengthening 
intervention on Santa Maria Assunta Cathedral - Reggio Emilia

Main nave 

Cupola from below

Roman mosaic under the crypt

Main façade 
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Adopted methodology:

In a first instance an extensive knowledge of the fabric was achieved, considering 
i) its construction history and structural evolution, 
ii) damage manifested by the building after the historic seismic events and 
iii) the present day crack pattern

iv) a wide on-site investigation campaign was carried out, including local analyses 
aiming at qualitatively defining the composition of the investigated structural 
elements (sonic pulse velocity tests) and at quantitatively characterize the 
dynamic response of relevant portions of the complex (AVT dynamic tests). 

v) Finally the seismic assessment of relevant parts of the structure, involving 
different modelling strategies, was carried out. 

A complete damage survey of the building was carried out, as a 
redefinition of the geometrical survey provided, lacking in necessary 
data to feed the successive modelling phase

• Global linear elastic numerical models, calibrated on the basis of the results of 
the experimental phase, were used to feed local non linear numerical models 

• Push-over analyses were carried out on the non linear models in order to obtain 
seismic capacity curves, to be confirmed by the actual seismic damage pattern 

• Limit analysis was comparatively used to define the seismic capacity of 
selected macroelements, defined in the numerical models corresponding areas.

2

1
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Original structure (referred construction date 857 A.D.)

X-XI centuries: erection of the transept and apses

Early  XIII century: construction of the dome lantern

XIII century: construction of the crypt below the main chapel

XIII century: closing of the clerestory windows

Original structure (Romanesque church)
after 1269: construction of the new façade with dome lantern
after 1269: reconversion of the main apse (semicircular)
after 1269: connection between transept and Bishop’s Palace
Late XIII century: widening of the crypt, below the transept 

Romanesque church
After the late XIII century interventions
1451: raising of the  façade’s  dome lantern

1505-1506: widening of the main chapel and construction of the two side chapels

Half XV – end XVI centuries: erection of the aisles’ chapels. The Bishop’s and 

Canonicals’ Palaces surround the Cathedral
Half XVI century: marble veneers on the façade 

Romanesque church
After the late XIII century interventions
After the XV-XVI centuries interventions
Early XVII century: raising of the right aisle’s chapels
1624-1624: substitution of the old dome lantern with a dome
1767, 1774: Modification of the transept’s chapels

1832: lowering  and reconstruction of a wall of the façade dome lantern 

Late XIX century: closing of the main apse’s windows

(1)   IX-XIII c. (2)   XIII-XV c.

(3)   XV-XVI c. (4)   XVII-XIX c.

Historical notes
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The present damage pattern shown by the Cathedral is highly indicative of the structural 
response of the building, and denounces the areas manifesting higher seismic vulnerability

Façade area

Nave vaults
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Experimental investigations and monitoring

A diagnostic survey was performed on the 
masonry structures of the Cathedral to increase 
the knowledge of morphology and consistency of:

- the masonry of the crypt’s two main pillars
- a lateral pillar: 3 horizontal core samples (Cn)
- the masonry of the crypt’s underlying room: 2 

horizontal and 1 vertical core sample on the 
foundation structure (CFn)

The holes, once extracted the sample, has been 
inspected with a video endoscope. 

In addition, a static monitoring system aimed to 
detect the behaviour of the principal load-bearing 
structures.

long base cable 
extensometers Electric extensometers

multi base extensometers
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The seasonal effect is generally visible and the relative 
displacement are generally contained within narrow variations (the 
tenth part of a millimeter/half mm).
Since maintenance works are being carried out where the sensors 
are positioned, some of the curves were modified in order to remove 
inconsistent data caused by accidental sensors disturbance.
It is visible a general slight tendency to “open” (positive values are 
related to increase in terms of distance between the measuring fixed 
points): however, the recorded data present reduced values.

Relative distance
cable extension position transducers EF1…EF10
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Quantitative 
determination 
of the 
mechanical 
characteristic
s of structural 
elements

Execution of 
ND tests in 
portions 
previously 
evaluated by 
means MD test 

Extension of 
ND tests to 
wider areas of 
the structure

Execution of 
ND dynamic 
tests to 
characterize 
the seismic 
response of 
the structure

LOCAL, 
QUANTITATIVE

LOCAL, 
QUALITATIVE

GLOBAL, 
QUANTITATIVE

Dynamic tests, control points 

Direct sonic tests

Double Flat jack tests

Experimental investigations and monitoring

Several investigation procedures have been implemented; the attempt is to use non 
destructive techniques (NDT) as much as possible. With the exception of few MDT investigation 
techniques that can provide information about quantitative characteristics of materials and 
structural elements, most of the procedures can give only qualitative results 
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Structural modelling

Both the limit analysis kinematic approach and the FE 
modelling strategy provided fairly satisfactory results in terms 
of comparative evaluation. 
From the comparison between models, it is evident that, 
according to the numerical outcomes, the closer failure mode 
implemented with the limit analysis corresponds to model FKMI1.

Damage 
identification
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Interventions

General interventions were carried out by using traditional techniques, devoted to give back to 
the structure its integrity and continuity, to reestablish connections between structural elements 
and to substitute damaged structural elements. The typology of these interventions are: 
- the traditional “scuci-cuci” (substitution of damaged elements with new ones);
- mortar repointing and grout injections, especially in the cracked vaulted system.  

Other strengthening interventions were carried out at the roof level (restoration of the wooden 
truss structure; reestablishment of the connections between wooden structural elements. 

Roof wooden trusses: (a) metallic “T” shaped connection elements; (b) 
substitution of the old wooden trusses of the left nave with new elements, 
with stainless steel tie beams. Roof level: (c) a “scuci-cuci” intervention.

(a)

(b)

(c)
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Specific strengthening interventions are conceived to improve the seismic behavior of the 
portions of the complex manifesting higher vulnerability rather than to modify the 
overall structural response of the structure.

1. The walls of the lateral apses: apses’ walls are subject 
to overturning mechanisms so they have been provided 
with welded straight stainless steel rods in the masonry 
wall thickness at different heights, creating polygonal 
confinement rings

2. The lantern at the top of the dome: diffuse cracks (up to 12mm 
of thickness) and shear damage in the pillars of the lantern were 
noticed. The strengthening intervention consisted in confinement 
rings at the top and base of the lantern, in providing vertical steel
rods inside the columns of the lantern and in improving the 
connection with the cupola by means of anchor bolts.
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3. The vaults of the central apse 

Diffuse damage was present in the barreled presbytery vaults (geometric deflections, 
penetrating fissures and masonry detachments). The high vulnerability of the vaults was due to:
- the presence of brick masonry pillars, positioned on the vaults for partial roof beams 

support, and possibility of the hammering of the pillars on the vault;
- big amount of arches and vaults’ infill (noticeably increasing of the dead load).

The intervention redesigned the support layout of the roof wooden structure removing the 
pillars and introduced two transverse arches, spanning between the main apse opposite walls, 
with the function of stiffening the barreled vaults and to improve the walls’ connection.

a) Central apse roof and vaults plan and localization of the transverse arches; 
b) rendering of the stiffening system; c) views of the finished intervention
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4. The vaults of the main nave 

The Reggio Emilia Cathedral presents stiff vertical elements (high grade of confinement 
provided by the adjacent structures) and the presence of metallic tie beams reduces the 
possibility of relative displacement between the vaults’ supports. 

In spite of this, the main nave barreled vaults suffered damage. The vulnerability is due to:
- the remarkable span (10 m);
- the reduced thickness of the vaults (in some point less than 0.15 m);
- torsion and flexural effects induced by the dome and the bell tower.
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To increase the stiffness of the vaults four transverse arches were provided: these arches, 
besides spanning through the cracked parts of the vault, should provide further resistance to the 
vaulted system, increasing its seismic capacity, and providing supplementary connections 
between the walls of the main nave.
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5. The façade area

The façade is the part that mainly suffered the past seismic events. The massive bell tower, 
sustained by the façade wall and by the first couple of pillars, increases the seismic load. 
Moreover, the constructive process led to a general lack of connection between the façade 
area and the rest of the structure. 
After the 2000 earthquake, the already present damage pattern further worsened, with increase 
of the deep cracks throughout the height of the façade
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The design of the 
strengthening intervention 
aims at increasing the 
connections between the 
façade and bell tower 
walls: the structural 
integrity of the façade 
areas is provided by 
connecting the structural 
elements with extra
stainless steel tie 
beams at different 
heights.
To reestablish structural 
continuity between 
masonry walls separated 
by wide fissures, diffuse 
interventions of “scuci-
cuci” are considered.

Vertical cross section of 
the left nave; view of the 
interventions in the façade; 
elevation and vertical cross 
section of the bell tower
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Stabilizing effect due 
to the newly provided 
seismic devices

+1846

new tie o

Mechanism’s 
modification

T3

Tesist

T2

T1

Effectiveness evaluation

The seismic verification according to the national seismic standard (OPCM 3431/2005) is 
obtained for almost all the considered kinematic mechanism, even before the strengthening 
interventions: to appreciate the extra stabilizing effect of the structural interventions, the 
kinematic mechanisms implemented were re-evaluated considering the contribution of the newly 
installed seismic devices (stainless steel tie beams and confinement rings). 

T1

T2
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Results obtained indicate a considerable α0 value increase; the stainless steel tie beams 
positioning is particularly effective for the overturning mechanism of the façade corner part, 
presenting high seismic vulnerability in its previous state (not verified according to the national 
seismic standards). 

Façade  
Out-of-plane damage 
mechanisms

Collapse 
coefficient (g)

Pre strengthening 
intervention

Post strengthening 
intervention

increment

0,457 0,670 +47%

0,143 0,190 +33%

0,151 0,191 +26%

0,115 0,299 +160%

Apses  
Out-of-plane damage 
mechanisms

Collapse 
coefficient (g)

Pre strengthening 
intervention

Post strengthening 
intervention

increment

North side apse 0,118 0,196 +66%

South side apse 0,102 0,157 +54%

O
bt

ai
ne

d 
in

cr
em

en
t

Horizontal multiplier

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Sd (m)

Sa (g) CURVA DOM ANDA

CURVA CAPACITA'

SPOSTAM ENTO ULTIM O

DOM ANDA SPOSTAM ENTO

CURVA CAPACITA' PRIM A IC

capacity curves of the mechanism in un-
strengthened and strengthened state
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Μνηµεία σε σεισµικό κίνδυνο
µετά από αναστηλωτικές επεµβάσεις

Κ. Θεοχαρίδου
∆ρ. Αρχιτέκτων - Αναστηλώτρια



Ταξιάρχης Αιανής. Κατάρρευση µετά τον σεισµό του 1995



Αγ. Αθανάσιος, Καλόχιο Γρεβενών. Κατάρρευση µετά τον σεισµό του 1995



Θεοτόκος Κνίδης. Κάτοψη µε περιοχές καταρρεύσεων µετά τον σεισµό του 1995



Αγ. Νικόλαος Αιανής. Η κατάσταση του ναού το 1971 και µετά το σεισµό του 1995



Αγ. Νικόλαος Αιανής. Κάτοψη σε δύο στάθµες µε παθολογία (µελέτη 1997).
Κατάρρευση κόγχης ιερού µετά τον σεισµό του 1995 



Αγ. Νικόλαος Αιανής. Παθολογία µετά το 1995. Τοµές. (µελέτη 1997). Κατάσταση στο εσωτερικό



Αγ. Νικόλαος Αιανής. Παθολογία µετά το 1995. ∆υτική, Ανατολική και Νότια όψη (µελέτη 1997) 



Κοσµοσώτειρα, Φέρες. Κάτοψη και Τοµή (Α. Ορλάνδου).Άποψη κεντρικού τρούλου πρίν το 1992 



Κοσµοσώτειρα, Φέρες. Νότια όψη πρίν το 1992 



Κοσµοσώτειρα, Φέρες. Εξωτερική άποψη κόγχης ιερού πρίν το 1992 



Τάφος Σουλεηµάν Χορτατζή, Ροτόντα Θεσ/νίκης. Άποψη από νότια σήµερα



Τάφος Χορτατζή. Γενική άποψη από Β.Α. σήµερα. Σχέδιο µελέτης επεµβάσεων 1999 



Τάφος Χορτατζή. Απόψεις από το εσωτερικό και λεπτοµέρεια πεσσών σήµερα



Τάφος Χορτατζή. Αποσύνδεση µαρµάρινων στοιχείων. Επαφή µε την κόγχη της Ροτόντα. 
Λεπτοµέρεια ξύλινων σενάζ στέψης



Τάφος Χορτατζή. Σκαρίφηµα πρότασης εξασφάλισης µε ιµαντώσεις (µελέτη 1991) 



Αγ. Απόστολοι Καλαµάτας. Πρίν και µετά την κατάρρευση στο σεισµό του 1986 



Αγ. Παρασκευή Παλαιοχωρίου. Κάτοψη. Άποψη από Β.Α. πρίν το 1995. Ανατολική όψη µε
καταρρεύσεις µετά το 1995 και ανάλυση στατικού φορέα (µελέτη στερέωσης 1999) 



Αγ. Νικόλαος Σαρακίνας. Κάτοψη (µελέτη στερέωσης 1999) 



Αγ. Νικόλαος Σαρακίνας. Καταρρεύσεις µετά το σεισµό (µελέτη στερέωσης 1999).
Γενική άποψη στις αρχές του 20ου αι



Προϊστορικός οικισµός Ακρωτηρίου, Σαντορίνη.
Απόψεις των ερειπίων µε τις ενισχύσεις και «αποκαταστάσεις» από οπλισµένο σκυρόδεµα



Προϊστορικός οικισµός Ακρωτηρίου. «Αποκαταστάσεις» από οπλισµένο σκυρόδεµα



Προϊστορικός οικισµός Ακρωτηρίου. Λεπτοµέρειες «αποκαταστάσεων» από οπλισµένο σκυρόδεµα



Συµπεράσµατα

1. Νοµοθέτηση Εθνικών Προδιαγραφών εκπόνησης µελετών µε έµφαση στην
συστηµατική τεκµηρίωση κατασκευής και βλαβών και κυρίως απαίτηση
ερµηνείας των βλαβών.

2. Σύσταση Ειδικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου για τις Αναστηλωτικές
επεµβάσεις µε κατάλληλη σύνθεση µελών από τις αναγκαίες προς τούτο
ειδικότητες. 

3. Επανεξέταση της κατάστασης επισφαλών µνηµείων και εκπόνηση σχετικών
µελετών στερέωσης.

4. Ουσιαστικότερη διεπιστηµονική συνεργασία στον τοµέα των µεταπτυχιακών
σπουδών αναστήλωσης στην χώρα µας και έλεγχος των σχετικών
προγραµµάτων σπουδών.



Από το πρόγραµµα σπουδών 2008-2010 στο Μεταπτυχιακό του ΑΠΘ



Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισµών
Οργανισµός Αντισεισµικού σχεδιασµού και Προστασίας

Στρατηγικές για την αντισεισµική προστασία των Μνηµείων
Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2008

Θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα
εφαρµογής ελκυστήρων στη στερέωση και αντισεισµική

προστασία µνηµείων
Πέτρος Κουφόπουλος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

Αρχιτέκτων,  Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Πολιτικός Μηχανικός



ΑΣΦΑΛΕΙΑ vs ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ερείπωση και
κατάρρευση

Άκριτες δοµικές ενισχύσεις

Καθαίρεση και ανακαταστευή

ΤαΤα ΜνηµείαΜνηµεία οδηγούνταιοδηγούνται στηνστην καταστροφήκαταστροφή......
........απόαπό φυσικάφυσικά καικαι ανθρωπογενήανθρωπογενή αίτιααίτια!!



Tεχνικές ανάληψης του εφελκυσµού στις τοιχοποιίες: 

• Βελτίωση της αντοχής της τοιχοποιίας µε χρήση αρµολογηµάτων και
ενεµάτων. 
• Εφαρµογή οπλισµένων επιχρισµάτων.  
• Ενίσχυση µε µανδύα από εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (gunite).

• Εισαγωγή ελκυστήρων σε κατάλληλες θέσεις στον φορέα του δοµήµατος. 
• Αντιστήριξη µε πρόσθετες κατασκευές (αντηρίδες, κλπ).
• Προσθήκη στον φορέα κατακόρυφων ή οριζόντιων στοιχείων ακαµψίας
και σύνδεσή τους µε τον φορέα (διαφράγµατα, πλαίσια, κλπ.).  



Κτήριο ΥΠΠΟ, 
πρώην ∆/ση Συντήρησης
Πολυγνώτου 1, Αθήνα.

Κτήριο ΗΣΑΠ στο
Μοναστηράκι, Αθήνα



∆υνατότητες κατάταξης των ελκυστήρων: 

• Ανάλογα προς το υλικό τους: Ξύλο, σίδηρο, χάλυβα, τιτάνιο κλπ.

• Ανάλογα προς τη θέση τους στο δόµηµα: εµφανείς (σε τόξα, 
θόλους, εξωτερικές περιδέσεις), αφανείς (µέσα στη µάζα της
τοιχοποιίας), εµφανείς αλλά στο προσωπο της τοιχοποιίας
(ξυλοδεσιές), κλπ.  

• Σε σχέση προς τη µονιµότητά τους: προσωρινοί ή παραµένοντες
µόνιµα στο δόµηµα.

• Σε σχέση µε την εντατική κατάσταση τους: άτονοι ή προεντετα-
µένοι.

• Σε σχέση µε την γεωµετρία τους: καρφίδες, τένοντες, αγκύρια, κλπ

• Σε σχέση µε το µήκος τους.  



Παραδείγµατα ελκυστήρων



Στροφάδες Καθολικό ∆αφνίου



Τοπικές ενισχύσεις µε εφελκυόµενους µηχανισµούς και τένοντες



Προϋποθέσεις για την εφαρµογή ελκυστήρων στην
στερέωση ενός δοµήµατος: 

• Αξιόπιστη γεωµετρική, αρχιτεκτονική, ιστορική και δοµητική
τεκµηρίωση του µνηµείου.

• Εκτίµηση αντιστάσεων δοµικών µελών έναντι µηχανικών και
φυσικοχηµικών δράσεων.  

• Επιλογή µεθόδου δοµητικής ανάλυσης.

• Επιβαλλόµενες δράσεις, όπως συνήθη φορτία, εδαφικές
µετακινήσεις και επίδραση αυτών στο δοµικό σύστηµα και τυχηµατικές
(σεισµικές) δράσεις, µε τελική απόφαση για τον σεισµό σχεδιασµού.

• Αποτίµηση φέρουσας ικανότητας του µνηµείου έναντι συνήθων και
σεισµικών δράσεων.

• Προµελέτη εναλλακτικών µεθόδων επεµβάσεως.



Επιτελεστικότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν: 

• ∆οµητική ασφάλεια, που αφορά στο µνηµείο καθαυτό και στους
ανθρώπους που θα διαβιώνουν µέσα και γύρω από το µνηµείο.

• Αρχιτεκτονική ακεραιότητα, στην οποία υπάγεται η αρχική αξία η
ιστορική και συµβολιστική αξία, η αξία της µορφής, η αξία των υλικών, 
η τεχνική αξία, η καλλιτεχνική αξία και η µελλοντική προσέγγιση.  

• Αναστρεψιµότητα και επανεπεµβασιµότητα των διατάξεων.

• Ανθεκτικότητα στη διάρκεια του χρόνου, από εσωτερικές και
εξωτερικές επιδράσεις.

• Κατασκευαστική αξιοπιστία στην εφαρµογή και τον έλεγχο.

• Λειτουργική εξυπηρέτηση τυχόν νέων χρήσεων

• Κόστος εφαρµογής.



Έχουν οι ελκυστήρες καλή επιτελεστικότητα; 

• Πολύ καλύ δοµητική ασφάλεια: µείωση εκκεντροτήτων και επιβολή µόνιµης ήπιας
θλίψης, δεν προστίθενται ίδια βάρη.

• ∆ιατηρούν επαρκώς την αρχιτεκτονική ακεραιότητα, αφού αποµειώνουν µόνον
µερικώς την αξία των, ή την αξία της µορφής και την καλλιτεχνική αξία (εµφανείς
ελκυστήρες). 

• Έχουν πολύ ικανοποιητική αναστρεψιµότητα. Οι εµφανείς σχεδόν απόλυτη, ενώ και
οι αφανείς καλή. 

• Η επανεπεµβασιµότητα είναι οµοίως καλή, αφού οι ελκυστήρες δεν εµποδίζουν την
εφαρµογή άλλης επέµβασης, είτε ως αντικατάσταση αυτών, είτε ως συµπλήρωσή
τους. 

• Παρουσιάζουν µέτρια ως πολύ καλή ανθεκτικότητα και διάρκεια στον χρόνο
ανάλογα µε το υλικό και τον τρόπο εφαρµογής, αλλά µεγάλη κατασκευαστική
αξιοπιστία.

• Στη λειτουργική εξυπηρέτηση νέων χρήσεων, οι αφανείς ελκυστήρες έχουν πολύ
καλή επιτελεστικότητα.

• Ανάλογα µε το υλικό και τη διαδικασία εφαρµογής του το κόστος µεταβάλλεται, όµως
σε συνεκτίµηση µε το ποσοστό συµβολής των ελκυστήρων στο συνολικό κόστος και
στην καθολική ασφάλεια, η επιτελεστικότητα είναι πολύ καλή.



Πως επιλέγεται το είδος των ελκυστήρων: 

• Αν πρόκειται για επείγοντα µέτρα θα προτιµηθούν οι εµφανείς ελκυστήρες
από τους ενσωµατωµένους.

• Αν πρόκειται για περίδεση δοµήµατος ή τµήµατος αυτού (πχ τρούλος) θα
προτιµηθούν οι εµφανείς ελκυστήρες.  

• Αν πρόκειται για εφαρµογή ελκυστήρων σε θέσεις όπου υπήρχαν
ελκυστήρες αρχικά θα συνεκτιµηθεί η δυνατότητα και η επιτελεστικότητα
εφαρµογής ελκυστήρων από όµοιο υλικό (πχ ξύλο) ή από ανοξείδωτο
χάλυβα, µε τις σχετικές προσαρµογές.

• Αν πρόκειται για εξ αρχής τοποθέτηση ελκυστήρων, θα συνεκτιµηθεί η
δυνατότητα και η επιτελεστικότητα εφαρµογής προεντεταµένων ελκυστήρων
µε εµφανή τα δύο άκρα, ή τυφλών προεντεταµένων αγκυρίων. 

• Αν πρόκειται να συρραφούν τεµάχια δοµικών µελών ή σε άλλες ειδικές
περιπτώσεις όπως η σύνδεση τµηµάτων κιόνων, πεσσών και ενίσχυση
εσωραχίων τόξων, ενδέχεται να προτιµηθούν τα άτονα αφανή αγκύρια.

• Ανάλογα µε τις συνθήκες, τις δυσκολίες πρόσβασης και οργάνωσης των
διατάξεων διάτρησης και τάνυσης, καθώς και µε το επίπεδο ασφαλείας των
εργαζοµένων, µπορεί να επιλεγούν διαφορετικά είδη ελκυστήρων.



• Άτονοι ενεµατωµένοι.

• Προεντεταµένοι χωρίς ένεµα.  

• Προεντεταµένοι µε ασθενές ένεµα.

• Προεντεταµένοι µε ισχυρό ένεµα.

• Προεντεταµένοι µέσα σε «κάλτσα».

Τρόποι εφαρµογής των ελκυστήρων: 

Cintech systems

Εργα ΕΣΜΑ



Συγκόλληση αρχιτεκτονικών
µελών µε άτονες ράβδους

τιτανίου

ΕΣΜΑ- Εργοτάξιο Παρθενώνος:
Αποκατάσταση Οπισθονάου (2001-2004)
Συντονιστής & Επιβλέπων του έργου: Πέτρος Κουφόπουλος
Συνεργάτες-Υπεύθυνοι:  Ρ. Χριστοδουλοπούλου, Ε-Ε Τουµπακάρη



Μέσα στο πάχος της τοιχοποιίας

Στο έσω πρόσωπο της τοιχοποιίας

Στις δύο παρειές της τοιχοποιίας

∆υνατές θέσεις τοποθέτησης ελκυστήρων σε τοιχοποιίες



Πύργος Ι. Μονής Στροφάδων (17ος αι)
Προσωρινή περίδεση µε προεντεταµένα καλώδια
στην έσω & έξω παρειά των τοίχων.



Παντάνασσα στο Μοναστηράκι, Αθήνα Μονή ∆αφνίου, Ανατολική Πτέρυγα

Μνηµεία µε προσωρινή περίδεση εξωτερικά Αγ. Αντώνιος, Καρυές Αγ. Όρους



Σχηµ. Παν. Τουλιάτος

Μόνιµη ∆έση & Περίδεση
µε

εµφανή εφελκυόµενα στοιχεία

Βατοπαίδι, Πύργος Παναγίας
Περίδεση c.1935

Παναγία Χαλκέων



Σιµωνόπετρα:  Στερέωση και
Αποκατάσταση Κοιµητηριακού ναού
(1999-2001)

Αρχιτέκτονες: Π. Κουφόπουλος, Μ. Μυριανθέως. 
Συνεργάτης: Κ.Σκαρής, Στ. Παρασκευόπουλος
Πολ. Μηχανικός: Π. Παναγιωτόπουλος





Στερέωση και Αποκατάσταση
Κυριακού σκήτης Αγ. ∆ηµητρίου
Ι. Μονής Βατοπαιδίου
Αποτύπωση: Σ&Α Μαµαλούκου
Αρχιτεκτονικά: Π.Κουφόπουλος, Μ. Μυριανθέως
& συνεργάτες
Πολ. Μηχανικός: Π.Παναγιωτόπουλος
Εκτέλεση: Αυτεπιστασία ΙΜΜΒ

∆οµικές ενισχύσεις: Μνηµειοτεχνική ΕΠΕ
Συντήρηση τοιχογραφιών: 10η ΕΒΑ

Εξαρτήµατα και ράβδοι που συναρµόζονται
σε έναν εγκάρσιο ελκυστήρα



Οι ελκυστήρες
αποτελούνται από σειρά

µηχανουργικών
εξαρτηµάτων που απαιτούν

τον ανάλογο σχεδιασµό.









Ένα είδος επέµβασης στερέωσης
που θα θέλαµε να αποφεύγεται....

Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ, ΑΘΗΝΑ
∆οµική Ενίσχυση Κωδωνοστασίων µε
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα (gunite).



Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ – Ο∆. ΣΚΟΥΦΑ, ΑΘΗΝΩΝ
∆οµική Αποκατάσταση Κωδωνοστασίων, 
Πολ. Μηχανικός: Παν. Παναγιωτόπουλος, Εφαρµογή: Μνηµειοτεχνική ΕΠΕ.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΚΟΡΥΦΗ ΤΡΟΥΛΟΥ: ΕΩΣ 52% ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ Χ – Υ, ΕΩΣ 59% ΚΑΤΑ Ζ
ΑΚΡΑ ΤΡΟΥΛΟΥ: ΕΩΣ 50% ΚΑΤΑ Χ – Υ, ΕΩΣ 32% ΚΑΤΑ Ζ



Στερέωση και Αποκατάσταση
Καθολικού Μονής Αγ. Ασωµάτων
Πετράκη, Αθήνα
Αποτύπωση: Σ&Α Μαµαλούκου
Αρχιτεκτονικά: Π.Κουφόπουλος, Μ. Μυριανθέως, Συνεργάτες:   
Κ. Σκαρής, Σ. Παρασκευόπουλος, Π. Κοκκινάκης, Α. Ανουσάκη
Πολ. Μηχανικός: Π.Παναγιωτόπουλος
Σύµβουλοι: Σ. Μαµαλούκος, Α. Γαλανού, Γ. ∆ογάνη



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΒΛΕΟΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΕΩΣ 47% ΚΑΤΑ Χ - Υ, & ΕΩΣ 12% ΚΑΤΑ Ζ.    ΑΚΟΜΗ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΒΥΘΙΣΗ ΚΛΕΙ∆ΑΣ ΘΟΛΩΝ ΕΩΣ 20%



Συνδυασµός ελκυστήρων µε άλλες δοµικές ενισχύσεις

Αποκατάσταση και επαναλειτουργία
Ανατολικής πτέρυγας Ι. Μονής Βατοπαιδίου
Αρχιτέκτονες: Π&Μ. Κουφοπούλου, Σ&Α Μαµαλούκου, ∆. Μυριανθεύς,  Πολ. Μηχανικός: Π. Παναγιωτόπουλος
Εκτέλεση: Αυτεπιστασία ΙΜΜΒ, 
µε συντονιστή τον Μον. Ιγνάτιο, συνεργάτης. ∆.Κροκίδης





Λεπτοµέρειες εµ-πλοκής
νέου µεταλλικού φορέα
ανάµεσα στα αυθεντικά
ξύλινα στοιχεία κσι
σύνδεση µε τις τοιχοποιίες
και επιλεκτική χρήση
ελκυστήρων



Αποκατάσταση και επαναλειτουργία
Νότιας πτέρυγας Ι. Μονής Βατοπαιδίου
Αρχιτέκτονες: Π&Μ. Κουφοπούλου, Σ&Α Μαµαλούκου, 
Πολ. Μηχανικός: Π. Παναγιωτόπουλος
Εκτέλεση: Αυτεπιστασία ΙΜΜΒ, συντονιστές: Μον. Ιγνάτιος & ∆ανιήλ



Ι. Μ. Σινά, Ανατολική Πτέρυγα
Συνδυασµός χαλύβδινων αγκυρίων µε ξύλινους φορείς





Strategies towards seismic protection of monuments
Athens, 26-27 February 2009

Guidelines for evaluation and mitigation of 
seismic risk to cultural heritage

Sergio Lagomarsino
Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering

University of Genoa (Italy)
sergio.lagomarsino@unige.it



Strengthening interventions in the last century
Ancient masonry buildings were realized by the RULES OF ART, based on an 
empirical knowledge of the structural behaviour; this trial and error process 
took into consideration mainly static actions. Earthquakes have always caused 
serious damage to masonry buildings. The Local Seismic Culture (Ferrigni):

High seismicity areas - PREVENTION AWARENESS 
Moderate seismicity areas - REPAIR AND STRENGTHENING

In the second half of the XIX century, structural analysis and safety checks 
started to be used for the design of buildings, in place of the empirical rules. In 
the same period there was a transition from masonry to reinforced concrete 
buildings (or steel structures), which can be analysed as linear elastic frames. 
After the main earthquakes at the beginning of the XX century (Messina 1908, 
etc.), new technologies were adopted for masonry buildings (confined masonry) 
and r.c. elements were used also for the strengthening.

Reinforced concrete was used also for monuments, according to the restoration 
charter of Athens (1931). In Italy, in the first half of the XX century many 
monuments were strengthened by invasive interventions. 



CHIESA CHIESA DIDI S. ANDREA, VERCELLI S. ANDREA, VERCELLI –– A. GIBERTI,1926.A. GIBERTI,1926.



TOWERSTOWERS



BASILICA BASILICA DIDI SAN GAUDENZIO, NOVARA SAN GAUDENZIO, NOVARA –– A. DANUSSO, 1930A. DANUSSO, 1930--19451945



MOLE ANTONELLIANA, TORINO – A. POZZO, 1930-1936



The earthquake proof (Umbria 1997) 

After two big earthquakes (Friuli 1976, Irpinia 1980), the Italian seismic code 
proposed to apply systematically for the retrofitting of existing masonry 
buildings the concepts of confined masonry or of the new generation of 
masonry buildings: r.c. stringcourses and vertical elements inside masonry, 
substitution of flexible and light timber floors and roofs with heavy and stiff 
r.c. slabs. 

Wide preventive actions were funded by government in many regions, after 
some small earthquakes.

The negative effect of this approach appeared evident in the Umbria 
earthquake (1997).



Insertion of r.c. stringcourses and change of timber floors with r.c. slabs



Increase of masses at roof level and torsional effects due to rigid floors



Disaggregation and sliding between masonry and r.c. ring beams



A new approach to seismic strengthening of masonry buildings
Last earthquakes in Italy (Umbria 1997) proved the ineffectiveness of invasive 
and non conservative interventions, based on:
• increasing of stiffness (so reducing the displacement capacity)
• increasing of masses (so increasing the seismic actions)
• modifying the original structural behaviour (so loosing authenticity) 

For the reduction of vulnerability in ancient masonry buildings the correct 
approach should follow this line: 
• singling out of possible failure mechanisms (based on intuition and damage 
observation, after recent earthquakes, in buildings of the same typology)
• aware use of mechanical models, in order to evaluate the actual vulnerability 
and the improvement achieved with different possible intervention strategies
• use again the traditional techniques of intervention, usually effective and 
compatible with the original behaviour of masonry buildings
• use of innovative materials and techniques, paying attention to lightness, 
durability and reversibility (FRP, shape memory alloy, dissipative devices, etc.)

Interpretation and modelling of seismic mechanisms



Seismic behaviour of masonry buildings

IN-PLANE MECHANISMS
(2° failure mode) 

 

OUT-OF-PLANE MECHANISMS
(1° failure mode)

Clamping between orthogonal walls
Local connections (tie rods, timber floors)



Out-of-plane mechanisms (1° failure mode)

Connection realized by the floor
Weakening due to windows



In-plane mechanisms (2° failure mode)
 



Shear in-plane mechanisms (2° failure mode)



Seismic behaviour of ancient churches

MACROELEMENTS
(Doglioni et al., 1993)

DAMAGE MECHANISMS



Overturning of the church façade 



Overturning of the church façade 



Overturning of the façade gable



Shear mechanisms in the plane of the façade 



Triumphal arches 



Out-of-plane mechanisms of the lateral walls 



A. Giuffrè – Safety and conservation in Ortigia
historical centre (Syracuse, Sicily) 

Vulnerability of historical centres - collapse mechanisms

BUILDINGS’ AGGREGATE



Mechanical models for masonry structures
The first mechanical models for the theoretical analysis of masonry 
structures, in the XVIII century, were based on equilibrium concepts and 
tried to represent the way in which the structure reach collapse (De La Hire, 
De Belidor, Mascheroni, Coulomb, etc.).
In the XIX century the constitutive law of material was introduced (elasticity 
theory); through complex models, stress and strain may be evaluated in any 
point of the structure, but under conditions very far from failure (in particular 
for masonry structures). Safety is evaluated from the occurrence of failure in 
single points of the structure.  
SEISMIC SAFETY: we need to assess if the building collapses under severe 
earthquakes (return period greater than 500 years), in order to guarantee the 
safety of people (and preserve monuments). We are less interested in the 
occurrence of cracks (damage limit state). Available models are:
• Out-of-plane mechanisms: collapse limit analysis 
• In-plane mechanisms: non linear pushover analysis



Mechanical models for seismic analysis of masonry buildings
Models advised by the intuition of failure mechanisms and the damage observation

Equilibrium limit analysis
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Non linear finite element modelling



COLLAPSE LIMIT ANALYSIS
Due to the low tensile strength of masonry, collapse occurs with the transformation 
of the structure in a kinematism of big blocks which loose equilibrium. The problem 
is not the local failure of masonry, but the relation between the shape of the 
structure and the force distribution, mainly due to its own mass.
HEYMAN (1969) Proved the applicability of classical limit analysis theorems also for 
masonry structures, under these hypothesis:
• no tension material
• unlimited compressive strength
• rigid material
• absence of shear sliding
Two theorems may be used:
SAFE THEOREM: given a force distribution, if a balanced configuration of internal 
and external actions is determined, the structure is safe
UNSAFE THEOREM: if a kinematism of rigid blocks is assumed for the structure 
and a force distribution is considered (some of them variable with a multiplier λ), the 
value of the collapse multiplier λ is unsafe, as the actual value is the minimum 
among all the possible collapse mechanisms for the structure.



SEISMIC LIMIT ANALYSIS
For the seismic evaluation by collapse limit analysis the following actions have to
be considered:
• dead loads
• applied external actions (tie rods, clamping with other structures)
• horizontal actions proportional to dead loads through the multiplier λ, 

representative of seismic actions

λλ = = aamaxmax / g/ g
With the unsafe theorem, it is necessary to single out the correct mechanism



SEISMIC LIMIT ANALYSIS

∆x1 = θ1(yA-y1) ∆y1 = θ1(x1- xA) 

∆x2=θ1(yA-yB)+θ2(yB-y2)  ∆y2=θ1(xB-xA)+θ2(x2-xB) 

∆x3 = θ3(yD-y3) ∆y3 = θ3(x3-xD) 

∆l = θ3(ycatena-yD) - θ1(ycatena-yA) 
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Non linear kinematic analysis
Evaluation of the capacity curve and the displacement demand (CSM)
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Equivalent SDOF system
Analytical formulation

β = 125°
s/R = 0.06

θ lim = 0.0385 rad

(b)



Non linear kinematic analysis
This approach considers not only strength but also the displacement capacity.

displacement

λ

Two blocks (or walls) of the same 
slenderness but of different size have 
the same seismic horizontal multiplier 
but different displacement capacity.
The bigger one is safer under 
earthquake action.

The use of a stiff tie-rod may be 
ineffective because may break or pull 
out the masonry. 
A deformable tie-rod, able to keep the 
pull increasing the displacements, 
may be better.



If out-of plane mechanisms are prevented, seismic actions move to stiffer elements.
The seismic analysis of a building can take into account only the in-plane loaded walls.

NON LINEAR PUSHOVER ANALYSISNON LINEAR PUSHOVER ANALYSIS
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Detailed non linear finite element modelling of 
masonry structures till to collapse is difficult.
For masonry buildings a possible approach is 
the non linear equivalent frame (TREMURI)

NON LINEAR PUSHOVER ANALYSISNON LINEAR PUSHOVER ANALYSIS
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NEW ITALIAN SEISMIC CODE AND GUIDELINES

Civil Protection Department – OPCM n° 3274/03 and upgrades. 

“Seismic code for design, evaluation and upgrade of buildings”

Ministry of Infrastructures and Trasportation – DM 14.1.2008 
(GU n.29 del 4.2.2008, suppl.ord. N. 30)   

“Technical code for the design of civil constructions”

Directive of the Prime Minister – 12 ottobre 2007
(GU n.25 del 29.1.2008, suppl.ord. N. 24)

“Guidelines for evaluation and mitigation of seismic risk to 
cultural heritage”



1. Aims of the Guidelines
2. Safety and conservation requirements
3. Seismic action
4. The building knowledge (survey and investigations)
5. The seismic analysis of masonry structures
6. Strengthening interventions 



Chapter 1 – Aims of the guidelines

SEISMIC UPGRADE
With the term seismic upgrade we mean an intervention that gives to 
the monumental building a safety level which can be lower than that 
requested for the design of a new building; in other words, for any 
monumental building the seismic retrofitting is not mandatory.
The aim of evaluating the seismic safety, before and after, is double:
- judge if the intervention is really effective, from the comparison 
between the safety before and after the strengthening;
- know the safety level achieved and decide if it is sufficient for the 
use and the conservation of the monument (prevention).
The Guidelines ask for a quantitative evaluation of the seismic safety, 
but the decision on the acceptability of the intervention turns out from 
a comprehensive judgement that takes into consideration: 1) the 
requirements of conservation, 2) the will of preservation from seismic 
damage or collapse, 3) the demand of safety for the occupants. 



Chapter 1 – Aims of the guidelines
The problem of conciliate safety and conservation involves relevant aspects    

in terms of responsibility of the various subjects: 1) the designer,                   
2) the official charged with the control, 3) the owner of the building.

The procedure to endorse a seismic upgrade intervention is:
- evaluate the safety in the current state
- evaluate the safety level that can be achieved in the monument through 

interventions compatible with the requirements of conservation
- compare this safety level with the hazard in the site and with the safety 

demand connected to the use of the building
- judge if the solution is admissible and, eventually, change the function of 

the building or prescribe some limitations of the use.
As a safety verification is not mandatory, the judgement should comes out 

from a qualitative and quantitative global evaluation. Thus:
- the designer is responsible of the correctness of the structural evaluations 

and should justify the suitability of the building to its function
- the officials must control the quality of the design and the admissibility of 

the proposed intervention, with reference to the conservation
- the owner should be aware of the final safety level of the building



Chapter 2 – Safety and conservation requirements 

PERFORMANCE LIMIT STATES FOR MONUMENTS

SLU (collapse limit state) – In the case of a rare earthquake, the building 
undergoes serious damage but doesn’t collapse, maintaining a residual 
strength and stiffness to horizontal actions and the whole capacity to bear 
vertical loads. The safety of occupants and the reparability of the 
monuments are assured. 

SLD (damage limit state) – The building undergoes only light damage and it is 
fit for use after an earthquake that occurs more frequently. This check is 
required only for strategic buildings.

SLA (limit state of damage to the artistic assets) – The artistic assets (frescoes, 
stucco-works, etc.) undergo light damages due to frequent earthquake (the 
same used for SLD), that can be restored without a significant cultural 
loss. In the case of very important artistic assets, the SLA should be 
verified with a stronger earthquake (the one used for SLU). This check is 
required only in the macroelements where artistic assets are present.



Chapter 2 – Safety and conservation requirements 

SAFETY LEVELS
Due to the fact that a seismic retrofit is not mandatory, it is reasonable to 

consider a seismic action properly scaled in comparison with the one used 
for the design of new buildings, taking into account the characteristics of 
the monument: cultural significance; use and function.

Cultural significance categories: low, medium, high (according to the 
evaluation of the Ministry of Cultural Heritage)

Use categories: deserted or occasional, frequent, daily (and/or crowding)

Significance category
Use category low medium high

Deserted or occasional 0.5 0.65 0.8
Frequent 0.65 0.8 1
Daily (crowding) 0.8 1 1.2



Chapter 4 – The building knowledge 

∑
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Chapter 5 – The seismic analysis of masonry structures

Vulnerability assessment of
monuments at  territorial scale

Design of restoration intervention
(evaluation on a single monument)

LV1: analisys by means of
simplified mechanical or statistical
based models

LV2: evaluation on single macroelements
(design of local interventions)

LV3: evaluation of the seismic response of
the whole constructions (design of a 
global restoration intervention)
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Chapter 6 – Strengthening interventions

The requirements of a conservative intervention on an historical building:
• Reversibility
• Architectural integrity
• Durability and compatibility

The applicability and the effectiveness of the most used strengthening 
techniques is explained. Traditional interventions are suggested in a large 
number of cases, as they maintain the original structural behaviour.

The seismic upgrade must comes out from the diagnosis, as the proper 
solution to reduce the seismic vulnerability.  Check list:
1. Connection between walls and reduction of their flexural slenderness
2. Connection of the roof, by elimination of thrusts and roof bracing
3. Connection between floors and walls (eventually, in-plane stiffening)
4. Strengthening of masonry material



CONCLUSIONSCONCLUSIONS

In order to find the optimal equilibrium between safety and conservation, 
the big challenge is to use both a qualitative approach and proper 
mechanical models.

In the last decades, in Italy, architects and engineers adopted invasive 
interventions, suggested by elastic models or only by the common
practice, with intervention not always effective or necessary.

The correct use of mechanical models can be a decisive help for an 
aware conservation of historical buildings in seismic areas.
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∆ΙΗΜΕΡΙ∆Α Ο.Α.Σ.Π 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Προβλήµατα επεµβάσεων σε µνηµειακές και ιστορικές κατασκευές . 
Μερικές σκέψεις πάνω στις έννοιες, τους ορισµούς, τις αρχές, την
αναλυτική προσέγγιση και τα Κανονιστικά κείµενα.

Some considerations regarding concepts, definitions, principles, analytical 
approach and regulatory texts in view of preparing the new Code on 
structural interventions in monuments and historical buildings.

Εισηγητής : Άριστόδηµος Χατζηδάκης , πολιτικός µηχανικός
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Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να συµβάλει στον
προβληµατισµό που προκάλεσε η Οργανωτική
Επιτροπή της διηµερίδας στα πλαίσια της επεξεργασίας
ενός Κανονιστικού πλαισίου για τις δοµοστατικές
επεµβάσεις σε ιστορικές κατασκευές. 
Μέσα από τα παραδείγµατα συγκεκριµένων έργων
θα επισηµάνουµε µερικές πλευρές της ιδιαιτερότητας
της στατικής αντιµετώπισης των ιστορικών
κατασκευών και µνηµείων.
Ανταποκρινόµενοι στην κατεύθυνση της οργανωτικής
επιτροπής θα προσπαθήσουµε να αναφερθούµε σε ένα
ευρύτερο προβληµατισµό αντί να παρουσιάσουµε τις
επεµβάσεις καθ’ αυτές.
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ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ

Η απουσία διεθνώς κειµένων µε απαιτήσεις Κανονισµού είναι ενδεικτική της
πολυπλοκότητας του ζητήµατος και της καθυστερηµένης
συνειδητοποίησης της αναγκαιότητας διαφορετικού τρόπου
προσέγγισης µεταξύ νέων και υπαρχουσών κατασκευών. Οι γενικές και
µονοσήµαντες λύσεις είναι εξ’ αρχής καταδικασµένες, αν λάβουµε υπ’ όψη
µας την πληθώρα των παραγόντων που συνήθως υπεισέρχονται στο
πρόβληµα.

Οι σχετικά πρόσφατες Συστάσεις για την Ανάλυση Συντήρηση και ∆οµητική
Αποκατάσταση της Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς της ISCARSAH του
ICOMOS, είναι ένα εξαιρετικό κείµενο πάνω στην πολυπλοκότητα και τις
βασικές παραµέτρους του προβλήµατος, που προβάλλει τόσο την ποιοτική
όσο και την αναλυτική προσέγγιση των δοµικών προβληµάτων των
µνηµείων.

Πέρα από τις εγγενείς αβεβαιότητες και την µειωµένη αξιοπιστία της
προσέγγισης των ιστορικών κατασκευών, θα πρέπει να λυθεί µε βέλτιστο
τρόπο η εγγενής αντίφαση ανάµεσα στους περιορισµούς που επιβάλλει
η ανάγκη σεβασµού της αρχιτεκτονικής και δοµικής ταυτότητας της
κατασκευής και τις επεµβάσεις που θα επέβαλλε η σηµερινή
επιστηµονική γνώση πάνω στην συµπεριφορά των κατασκευών και τα
σηµερινά επίπεδα ασφαλείας που θεσπίζουν οι ισχύοντες για νέες
κατασκευές Κανονισµοί.
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Για το πρόβληµα αυτό η προηγούµενη έκδοση του Ευρωκώδικα 8  
µέρος 1-4 αναφέρει:
ΣΤ.4.4.2  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει σύγκρουση µεταξύ δοµικής
ασφάλειας και αρχιτεκτονικής/ καλλιτεχνικής ακεραιότητας πρέπει να
πραγµατοποιηθεί κάποιου είδους ανάλυση “κόστους/ ωφέλειας” , όπου η
ωφέλεια θα συνίσταται σε αύξηση της ασφάλειας και το κόστος
συνίσταται σε απώλεια αρχιτεκτονικής ακεραιότητας. Στις περιπτώσεις
αυτές το θέµα θα πρέπει να συζητηθεί από δύο οµάδες αντιστοίχων
ειδικών και να καταλήξουν σε κοινή απόφαση. 
Πιστεύουµε λοιπόν ότι ο καθορισµός των δράσεων σχεδιασµού για
ένα µνηµείο µέσα από τον συλλογικό καθορισµό του “ επιπέδου
επιδόσεων µνηµείου” είναι η σωστή διαδικασία αντιµετώπισης . Η
θεώρηση αυτή γίνεται και σήµερα κατά τρόπο σιωπηρό και ίσως όχι
τόσο συστηµατοποιηµένο χωρίς προσπάθεια βαθµονόµησης των
παραµέτρων. 
Η διεπιστηµονική προσέγγιση και η λήψη αποφάσεων στα πλαίσια µιας
ευρύτερης οµάδας ειδικών κατοχυρώνονται στα κείµενα τόσο του
Ευρωκώδικα όσο και των Συστάσεων, παραµένει ωστόσο ασαφές το θέµα
των ευθυνών που συνεπάγεται η συλλογική επιλογή ενός µειωµένου
σεισµικού συντελεστή η µιας χαµηλής στάθµης επιτελεστικότητας του
µνηµείου. Και στο σηµείο αυτό χρειαζόµαστε σαφέστερες διατυπώσεις
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ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μια πρώτη προσπάθεια θα πρέπει να στραφεί στον ορισµό του αντικειµένου του
Κανονιστικού πλαισίου. Οι έννοιες µνηµείο και ιστορική κατασκευή θα πρέπει να
διακριθούν σαφώς. ∆εν είναι κάθε ιστορική κατασκευή µνηµείο και προφανώς κάθε
µνηµείο δεν είναι της ίδιας «αξίας».
Το µέρος 1-4 του προηγουµένου Ε.Κ.8 (1995) στο Παράρτηµα ΣΤ έκανε την εξής
διάκριση:
Το µνηµείο είναι µια κατασκευή µε «πολιτιστική αξία» τόσο υψηλή που είναι αναγκαία
(ικανή ;) για να εγγυηθεί την διατήρηση του.
Το ιστορικό κτήριο είναι ένα κτήριο µε «πολιτιστική αξία» που προκύπτει από την
ένταξη του σε µια ιστορική αστική περιοχή, ενώ το ίδιο το κτήριο δεν αποτελεί
µνηµείο. Τούτο σηµαίνει ότι η διατήρηση αφορά τον γενικό χαρακτήρα των
κατασκευαστικών τεχνικών που είναι τυπικές για όλη την περιοχή. 
Μέσα στην έννοια του ιστορικού κτηρίου υπάρχουν και πλήθος από ελλάσονες
κατασκευές ( minor buildings) για τις οποίες θα µπορούσαν κάλλιστα να τεθούν
µικρότερες απαιτήσεις τόσο στο επίπεδο σεβασµού, όσο και στις µεθόδους
ανάλυσης. 
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση (βαθµονόµηση) είναι βασική αναγκαιότητα ώστε µαζί
µε τον σκοπό της επέµβασης και την επιθυµητή νέα χρήση της ιστορικής κατασκευής
να τεθούν µε ορθολογικότερο τρόπο οι απαιτήσεις σεβασµού και διατήρησης εν
σχέση και µε την οικονοµικότητα της όλης επέµβασης.
Η σηµερινή περίπου ενιαία απαίτηση επιπέδου διατήρησης κάθε είδους
ιστορικής κατασκευής από πλευράς Υπηρεσιών, ούτε ορθολογική είναι ούτε
βοηθάει την σωστή συνεργασία µελετητών και ελεγχόντων. 
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Νοµίζουµε ότι η βασική απαίτηση που πρέπει να έχουµε
από µία επέµβαση είναι η αποτελεσµατικότητα σε σχέση
µε τους στόχους που τέθηκαν και στη συνέχεια η
συµµόρφωση µε τους χαρακτηρισµούς «ήπια» η
«αναστρέψιµη», που παρ’ όλο που οι ορισµοί τους
παραµένουν ασαφείς τείνουν να γίνουν του συρµού και
να προτάσσονται σε κάθε περίπτωση επέµβασης. 
Θεωρώ χρήσιµο να υπενθυµίσω σε ελεύθερη απόδοση
τον αφορισµό του Viollet le Duc, ότι αναστύλωση είναι η
κοπιώδης προσπάθεια να επαναφέρουµε ένα µνηµείο σε
µια κατάσταση στην οποία δεν υπήρξε ποτέ.
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ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ

Η κυρίαρχη τάση αυτή την στιγµή είναι η αντιµετώπιση της ασφάλειας, άρα και της λογιστικής
τουλάχιστον αστοχίας, µέσω διαφόρων επιπέδων επιτελεστικότητας (seismic performance) που
περιγράφονται τόσο στους Ε.Κ. και στο εγχειρίδιο της FEMA, όσο και στον δικό µας ΚΑΝ.ΕΠΕ Είναι
φανερό ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί και για τις ιστορικές κατασκευές, µόνο που ο
καθορισµός αντίστοιχων επιπέδων για αυτές θα πρέπει να προκύψει από έναν νέο συµβιβασµό, που
πέρα από την ασφάλεια και την οικονοµία θα αντιπαραθέσει κυρίως την ασφάλεια µε την διατήρηση
της ιστορικής αξίας και την οικονοµία ασφαλώς.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει και θα πρέπει να µας απασχολήσει η πρόταση των Ιταλών
συναδέλφων όπως καταγράφεται στον εξαίρετο οδηγό µε τίτλο « Linee Guida per la 
valutazione e riduzione del riscio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme
tecnice per le construzioni» Ιούλιος 2006.

Ωστόσο και η απλή βελτίωση της απόκρισης ενός µνηµείου και όχι η συµµόρφωση µε
κάποιο από τα έστω µειωµένα επίπεδα επιδόσεων θα πρέπει να µπορεί να είναι
αποδεκτή , µετά από συλλογική απόφαση
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΓΝΩΣΗΣ
Η βαθµονόµηση των επιπέδων γνώσης και οι συντελεστές αξιοπιστίας δεδοµένων
της γεωµετρίας και των µηχανικών χαρακτηριστικών της κατασκευής που
προβλέπονται για την αποτίµηση υπαρχουσών κατασκευών, θα πρέπει να
προσαρµοστούν κατάλληλα δεδοµένης της έλλειψης επαρκών γνώσεων και την
µεγαλύτερη διασπορά τιµών στις ιδιότητες των ιστορικών λιθοδοµών. 
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι για την πλειοψηφία των µνηµείων δεν διατίθενται σχέδια και
λεπτοµέρειες ενώ η επί τόπου διαπίστωση των γεωµετρικών και µηχανικών
χαρακτηριστικών συναντά συχνά αξεπέραστες δυσκολίες. 

Μέσα στις λιθοδοµές του ίδιου µνηµείου δεν είναι σπάνιο να συναντούµε
λίθους µε διαφορές αντοχών της τάξεως του 1  προς 10  και κονιάµατα
ποικίλων συνθέσεων και αντίστοιχης διαφοράς αντοχών.  Και φυσικά η αντοχή
του συνόλου εξαρτάται άµεσα από τον βαθµό έντεχνης δόµησης και
αλληλεµπλοκής των λίθων που αποτυπώνει την προσωπικότητα του τεχνίτη και
διαφέρει από θέση σε θέση. Μία τοπική κακοτεχνία αρκεί συχνά για να δώσει
αστοχία τελείως διάφορη από αυτήν που θα ανεµένετο µε βάση τις αναλύσεις
µας. Η δειγµατοληψία και οι εργαστηριακοί έλεγχοι είναι απαραίτητοι για την
διακρίβωση των ιδιοτήτων των υλικών αλλά συνήθως είναι αδύνατον να γίνουν
στην έκταση και µε την διασπορά εκείνη που θα µας επέτρεπε την εξαγωγή
χαρακτηριστικών τιµών για τους λίθους και τα κονιάµατα. ’Έτσι κατά κανόνα οι
τιµές των αντοχών µας είναι οι ονοµαστικές και η αντοχή της τοιχοποιίας
συνάγεται έµµεσα µέσω εµπειρικών σχέσεων από τις ονοµαστικές τιµές των
συστατικών της. Η επίπτωση των αδυναµιών αυτών στην σύγχρονη πιθανοτική
αναλυτική αντιµετώπιση της ασφάλειας µιας κατασκευής είναι προφανής.
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Θεωρούµε ότι βασική έλλειψη για την βελτίωση της
αξιοπιστίας στην αποτίµηση της πραγµατικής στατικής
λειτουργίας και βαθµού ασφαλείας υφισταµένων
µνηµειακών κατασκευών είναι η δηµιουργία µιας ευρείας
βάσης πειραµατικών δεδοµένων για τους διάφορους
τύπους λιθοδοµών και την ποικιλία τρόπου κτισίµατος
που αναπτύχθηκε ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και
ιστορικές περιόδους στη χώρα µας. Η ανάγκη ύπαρξης
βάσης αξιόπιστων µηχανικών χαρακτηριστικών από
πραγµατικές λιθοδοµές του ελληνικού χώρου είναι κατά
τη γνώµη µας επιτακτική. 
Στόχος είναι να υπάρξουν αξιόπιστα δεδοµένα
χρησιµοποιήσιµα από τον µέσο εξειδικευµένο
δοµοστατικό µηχανικό σε συνδυασµό µε τα επί τόπου
ερευνητικά δεδοµένα που ασφαλώς δεν µπορούν να µην
είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητα.
∆εν έχει νόηµα, και συχνά αισθανόµαστε έτσι, να
κάνουµε σωστές πράξεις µε λάθος αριθµούς.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η προσπάθεια στατικής ανάλυσης, µε τους σηµερινούς κανόνες της επιστήµης, των ιστορικών
κατασκευών που έχουν σχεδιαστεί µε τους κανόνες της τέχνης και κατασκευαστεί µε υλικά
µη «βιοµηχανικού» τύπου, συναντά σοβαρά προβλήµατα . Συχνά ακόµα και η “ ανάγνωση “
του στατικού φορέα µέσα στο µνηµείο είναι δυσχερής, ενώ τα προβλήµατα προσοµοίωσης , 
κυρίως των ιδιοτήτων του υλικού σοβαρά.
Βασικές παραδοχές που προϋποθέτει η εφαρµογή των σύγχρονων αναλυτικών µεθόδων όπως
ισοτροπία, ελαστική συµπεριφορά και οµογένεια δεν πληρούνται ενώ οι καταστατικοί νόµοι για τα
διάφορα είδη της τοιχοποιίας δεν είναι επαρκώς γνωστοί. Τα προβλήµατα πολλαπλασιάζονται
όταν από το στοιχείο µεταφερθούµε στο σύνολο του δοµήµατος ( πολλές φάσεις, διάφορα υλικά, 
ασαφή γεωµετρικά στοιχεία, δύσκολα αποτιµώµενες συνδέσεις, άγνωστα δυναµικά
χαρακτηριστικά, ελάχιστα γνωστοί µηχανισµοί απόσβεσης κλπ.). Υπάρχει λοιπόν µια εγγενής
αβεβαιότητα που δεν µπορεί να αγνοείται στις προσεγγίσεις µας.
Η προσέγγιση µας επίσης στο θέµα της ασφάλειας των µνηµειακών κατασκευών, διαµορφωµένη
µέσα από την παιδεία του σχεδιασµού νέων κατασκευών, συχνά αγνοεί το αυτονόητο του
ασφαλούς αρχικού σχεδιασµού κατασκευών που επέζησαν για εκατονταετίες.
Μια γενική και ουσιώδης διαφορά είναι ότι πρόκειται για κατασκευές που έχουν συλληφθεί
και σχεδιαστεί µε τους λεγόµενους κανόνες της τέχνης που ασφαλώς είναι πολύ καλά
προσαρµοσµένοι µέσα από την τεράστια κατασκευαστική εµπειρία στο κατά κανόνα λίθινο
υλικό δοµής των µνηµείων.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι απουσίαζαν τελείως οι αναλυτικοί υπολογισµοί πάνω στο µέγεθος
και την ροή των δυνάµεων , ήταν όµως απλοί γεωµετρικοί κανόνες προσαρµοσµένοι στις
στατικές γνώσεις της εποχής και έτσι στις συνήθεις περιπτώσεις είχαµε κατά κανόνα
υπερδιαστασιολόγηση της κατασκευής για τα συνήθη τουλάχιστον φορτία Ο σεβασµός των
εµπειρικών γεωµετρικών κανόνων και των “κανόνων της τέχνης” εξασφάλιζε αυτόµατα και
την στατική επάρκεια και αντοχή του δοµήµατος.
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Ας µην ξεχνάµε ότι παρόµοια “γεωµετρική” αντιµετώπιση της στατικής επάρκειας ίσχυε µέχρι
πρόσφατα και για απλές κατασκευές από σκυρόδεµα και εξακολουθεί να ισχύει για “απλά
κτίρια” από τοιχοποιία σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 6. Ας µην ξεχνάµε επίσης ότι µε πλήρη
ανάπτυξη της ελαστικότητας και των σύγχρονων στατικών θεωριών υιοθετήσαµε για το οπλισµένο
σκυρόδεµα και επί χρόνια εφαρµόσαµε σε επιτυχηµένες κατασκευές αυτό που ο Hardy Cross
αποκάλεσε « την πλέον περίπλοκο ανοησία την οποία έχει γεννήσει ο ανθρώπινος νους που
παρά ταύτα ενδείκνυται ιδιαιτέρως ως Λυδία λίθος δια την άκριτον ακατανοησίαν.»
Η υποτίµηση αυτής της προσέγγισης και η αγνόηση της ως απλοϊκής υπό το πρίσµα των
σηµερινών γνώσεων, είναι πιστεύουµε λανθασµένη. Αν σκοπός κάθε δοµοστατικής θεωρίας είναι
ο σχεδιασµός και η κατασκευή ασφαλών δοµηµάτων, τότε η παραδοσιακή προσέγγιση έχει
αποδείξει τις αναµφισβήτητες αρετές της. Η επιβίωση των µνηµειακών κατασκευών είναι η
καλύτερη απόδειξη του επιτυχούς (ασφαλούς) σχεδιασµού τους και αυτό που θα ήταν πράγµατι
αφελές είναι να θεωρήσουµε ότι όλες αυτές οι κατασκευές είναι τυχαία αποτελέσµατα φτιαγµένα
από αδαείς τεχνίτες και µηχανικούς. 
Πιστεύουµε λοιπόν ότι έχουµε αρκετά να διδαχθούµε από τους µακρινούς οµότεχνους
µας και από την «προεπιστηµονική» προσέγγιση της τέχνης των κατασκευών. Και
στον τοµέα αυτό έχουµε σηµαντική υστέρηση αφού το ενδιαφέρον για την ιστορία των

κατασκευών από δοµοστατική άποψη είναι σχετικά πρόσφατο.
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Κανόνες της τέχνης



20



21



22

Η µέθοδος ανάλυσης είναι λογικό να συναρτηθεί από το επίπεδο γνώσης των
δεδοµένων, τον τύπο και την σπουδαιότητα του δοµήµατος . 
Η βαθµονόµηση των επιπέδων γνώσης και οι συντελεστές αξιοπιστίας δεδοµένων
της γεωµετρίας και των µηχανικών χαρακτηριστικών της κατασκευής που
προβλέπονται για την αποτίµηση υπαρχουσών κατασκευών, θα πρέπει να
προσαρµοστούν κατάλληλα δεδοµένης της έλλειψης επαρκών γνώσεων και την
µεγαλύτερη διασπορά τιµών στις ιδιότητες των ιστορικών λιθοδοµών. 
Από αναλυτική πλευρά πιστεύουµε ότι η σύγχρονη τάση για την αντιµετώπιση
των υφισταµένων κατασκευών µέσα από στατικές µη γραµµικές αναλύσεις ( 
deformation – force demands) θα αποδειχθούν εξαιρετικά εργαλεία στα χέρια του
δοµοστατικού µηχανικού φτάνει να τεθούν σαφώς τα όρια των αναλύσεων αυτών
και να υποστηρίζονται από αξιόπιστα και επαρκή εργαστηριακά δεδοµένα. 
Η γενίκευση του performance based design και του push over analysis για τις
υφιστάµενες µνηµειακές κατασκευές προϋποθέτει αξιόπιστα εγχειρίδια που δεν
διατίθενται σήµερα στη χώρα µας και καθορισµό αρκετών παραγόντων για την
µετατροπή του διγραµµικής συµπεριφοράς σε µονοβάθµιο ταλαντωτή. 
Τα θέµατα που σχετίζονται µε τους πραγµατικούς µηχανισµούς απόσβεσης, 
την δυναµική συµπεριφορά, και την σταδιακή υποβάθµιση της ακαµψίας των
λίθινων κατασκευών µας είναι πολύ λίγο γνωστά για αξιόπιστες αναλύσεις.
Οι ελαστικές αναλύσεις στις µνηµειακές κατασκευές κατά κανόνα οδηγούν σε αστοχία
για ένα σεισµό της τάξεως του 5-10%g. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα της
εµπειρίας και είναι προφανές ότι θα πρέπει να µεταφερθούµε από την αστοχία του
πρώτου στοιχείου στην αστοχία του συνόλου. Υπάρχει αρκετή έρευνα για τον
επανακαθορισµό του q σε αισθητά µεγαλύτερες τιµές µε συνυπολογισµό των
υπεραντοχών των λιθοδοµών πράγµα που θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια
αντίστοιχη µε το σκυρόδεµα ελαστική ανάλυση µε µειωµένους φασµατικούς
συντέλεστές. 
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Έχουµε την γνώµη ότι οι λίθινες µνηµειακές κατασκευές προσφέρονται για απλούστερη αναλυτική
προσέγγιση βασισµένη στις εξισώσεις ισορροπίας και στην δυνατότητα ύπαρξης λύσεων
µεταβίβασης των δυνάµεων µέσα στα πλαίσια της γεωµετρικής ακεραιότητας τους. 
Απλοποιηµένοι κανόνες για συνήθεις τύπους κτηρίων και γνωστούς µηχανισµούς αστοχίας θα
µπορούσαν να συστηµατοποιηθούν καλύπτοντας πολλές περιπτώσεις της πράξης.
Η συναίσθηση της πολυπαραµετρικότητας του προβλήµατος είναι ασφαλώς µια πρόοδος. Σε
τέτοιες περιπτώσεις και άλλες ευγενείς επιστήµες ( υδραυλική, µετεωρολογία κλπ) καταφεύγουν
σε στατιστικές και εµπειρικές σχέσεις που προϋποθέτουν επαρκή πειραµατικά δεδοµένα που
στην περίπτωσή µας δυστυχώς απουσιάζουν.   
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Χρονικά πιστεύω ότι βρισκόµαστε σε µια µεταβατική περίοδο που η αρχική αναλυτική µας
µονοµανία έχει αρχίσει να υποχωρεί. Η υπερεκτίµηση των νέων δυνατοτήτων που µας
προσέφεραν οι υπολογιστές και τα προγράµµατα που έγιναν προσιτά στον µέσο µηχανικό, χωρίς
να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις σωστής χρήσης τους, αντιµετωπίζονται µε όλο και
περισσότερο σκεπτικισµό πράγµα που είναι σηµάδι ωριµότητας. Ίσως µάλιστα να έχουµε φτάσει
στο αντίθετο άκρο του πλήρους σκεπτικισµού. Η βιασύνη µε την οποία αποµακρυνθήκαµε από τις
συµβατικές µεθόδους « υπολογισµού στο χέρι» και κατά συνέπεια από την άµεση επαφή µε το
φυσικό αντικείµενο και την αναλυτική µηχανική σκέψη, προς όφελος µιας µη ελεγχόµενης
συνήθως αναλυτικής µονοµανίας αδιαφορώντας για τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να έχει η
εφαρµογή της, ήταν νοµίζω το χαρακτηριστικό της αµέσως προηγούµενης περιόδου.
Βέβαια θα ήταν εξ’ ίσου λάθος να αρνηθούµε τις δυνατότητες που µας ανοίγουν τα νέα αναλυτικά
εργαλεία υπό τον όρο να έχουµε επίγνωση των προϋποθέσεων και των ορίων που θέτει η σχετική
υστέρηση αξιόπιστων πειραµατικών δεδοµένων για την τροφοδότηση τους στις διάφορες
περιπτώσεις πραγµατικών κατασκευών. 
Μια πιο ισορροπηµένη προσέγγιση θα ήταν νοµίζουµε η ταυτόχρονη χρήση παραδοσιακών και
σύγχρονων µεθόδων ανάλυσης για την αντιµετώπιση των µνηµειακών κατασκευών και η
συγκριτική αξιολόγηση, έστω και ποιοτική, των αποτελεσµάτων.
Η µικτή αυτή προσέγγιση απαιτεί κατά κανόνα την διεύρυνση του δοµοστατικού µελετητικού
υποκειµένου από το ατοµικό στο συλλογικό επίπεδο. Ο χρόνος που απαιτείται για την σωστή
εκµάθηση του µέσου γενικού προγράµµατος στατικής ανάλυσης είναι πολύ µεγάλος και στην
ουσία απαιτεί συνεχή ενασχόληση µε αυτό. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο ατόνησης άλλων βασικών
δεξιοτήτων του µηχανικού, όπως η δυνατότητα σύλληψης, η φυσική αίσθηση των πραγµάτων, και
η ικανότητα προσέγγισης της τάξεως µεγέθους των κρίσιµων µεγεθών µε απλούς και σύντοµους
υπολογισµούς. Ίσως θα πρέπει να δεχθούµε την αγγλοσαξονική διάκριση ανάµεσα σε designer
και analyst στα πλαίσια της στατικής οµάδας µε ότι αυτό συνεπάγεται σε δεοντολογικό και
επαγγελµατικό επίπεδο.
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Με τις αβεβαιότητες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία η ιστορική γνώση και η ποιοτική
θεώρηση της συµπεριφοράς του µνηµείου τόσο στις συνήθεις φορτίσεις και τις
µακρόχρονες περιβαλλοντικές δράσεις όσο και στα σηµαντικά σεισµικά περιστατικά της
ιστορίας του. Πραγµατικά ο σεισµός είναι ένα µείζον πείραµα σε πραγµατική κλίµακα πάνω
στη κατασκευή µας που κανένα θεωρητικό µοντέλο δεν µπορεί να το αντικαταστήσει. Εάν
έχουµε βεβαιωµένες µαρτυρίες και οι λοιποί παράγοντές δεν έχουν µεταβληθεί µπορούµε
να θεωρήσουµε επαρκή απόδειξη της ασφάλειας ενός µνηµείου την επιτυχή συµπεριφορά
του σε ανάλογα σεισµικά γεγονότα. 
Σχετικά ο Ευρωκώδικας αναφέρει τα εξής:
Σε περιπτώσεις ενίσχυσης και επισκευής οι ποιοτικοί έλεγχοι για τον προσδιορισµό και την
εξάλειψη σηµαντικών στατικών ελαττωµάτων µπορεί να είναι πολύ σηµαντικοί και δεν θα
πρέπει να αποτρέπονται από την περισσότερο ποσοτική προσέγγιση για την οποία
αναπτύχθηκε το παρόν Μέρος του Ευρωκώδικα 8. Μολονότι ευρίσκεται εκτός του
αντικειµένου του παρόντος Μέρους , προβλέπεται ότι σε ορισµένες περιστάσεις θα είναι
δυνατόν να εξαχθούν συγκεκριµένες προτάσεις σχετικά µε τον νέο σχεδιασµό στις οποίες η
ποιοτική πλευρά θα κυριαρχεί.
ΣΤ.2.1 Στην περίπτωση µνηµείου η ιστορικού κτιρίου ,  οι πληροφορίες βασίζονται κυρίως
σε πραγµατικά γεγονότα που προέρχονται από προηγούµενους σεισµούς και από την
γνώση των παλαιών κατασκευαστικών τεχνικών .
ΣΤ.2.2 Συγκεκριµένα εάν ένα µνηµείο η µία ιστορική αστική περιοχή έχει αντεπεξέλθει σε
ένα µέγιστο ιστορικό γεγονός µε ορισµένες γνωστές ζηµιές, η πληροφορία αυτή µπορεί σε
γενικές γραµµές να είναι αρκετή για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την σεισµική
ασφάλεια και να προταθούν πιθανές παρεµβάσεις,  µε την προϋπόθεση φυσικά ότι οι
συνθήκες χρήσης του κτηρίου δεν έχουν αλλάξει και ότι η εξασθένηση και οι δοµικές
τροποποιήσεις δεν έχουν µεταβάλει τις µηχανικές ιδιότητες της κατασκευής.
ΣΤ.3.2  Αξιολόγηση σε περίπτωση αξιόπιστου σεισµικού ιστορικού.
Στην περίπτωση αυτή , οι πληροφορίες µπορεί να θεωρηθούν επαρκείς για τις αποφάσεις
σχετικά µε την ασφάλεια , οι οποίες αφορούν το µνηµείο η το ιστορικό κτήριο , χωρίς
πρόσθετους υπολογισµούς.
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ΝΕΩΡΙΟ ΜΟΡΟ
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ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ανάλυση



31

Μέτρα µε βάση τους κανόνες της τέχνης
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ΚΑΜΙΝΑ∆ΕΣ ΑΒΕΑ
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Ανάλυση push over
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ΡΟΛΟΙ ΧΑΝΙΩΝ
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Ιστορικές πληροφορίες

∆εν υπάρχουν θραυστά αδρανή. Όλα τα χρησιµοποιούµενα τόσο
για κονιάµατα όσο και για σκυροδέµατα είναι ποτάµιας
προέλευσης. Σε ότι αφορά τους λίθους σε όλα τα Τιµολόγια
προδιαγράφονται τα λατοµεία των Λενταριανών και της Χαλέπας.
Παρά την διάδοση του τσιµέντου, βασική υδραυλική κονία
εξακολουθεί να είναι η θηραϊκή γη. Όπως προκύπτει από τα
σχετικά τιµολόγια η χρήση της περιορίζεται στις κατασκευές
θεµελίων και στο αρµολόγηµα των λαξευτών όψεων ενώ το κτίσιµο
των ανωδοµών γίνεται µε σκέτο ασβεστοκονίαµα.
Όλες οι κορωνίδες και τα γείσα είναι κατασκευασµένα από
σιδηροπαγές σκυροκονίαµα, των 325 κιλών τσιµέντου και µε
αναλογία 8 οκάδων (10,2 κιλων) σιδήρου ανά κυβικό µέτρο, και
επιχρισµένα µε τσιµεντοκονία. 
Από την 7η πιστοποίηση της εργολαβίας Γιαννακάκη προκύπτει ότι
κατασκεύασε 87,0 µ3 κοινής τοιχοποιίας και 52,0 µ3 ξεστής
τοιχοποιίας. Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι και στην κοινή λιθοδοµή
περιλαµβάνονται και οι απαραίτητοι γωνιόλιθοι, δικαιολογείται η
παραδοχή ότι η ανωδοµή αποτελείται κατά 50% από γωνιολίθους.
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∆οµική έρευνα
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∆οµική ταυτότητα-παθολογία (γήρανση)
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Στατική ανάλυση
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προτάσεις
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Μιναρές Σπλάντζιας Χανίων
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Απλές στατικές θεωρήσεις
Βασική αντιµετώπιση: σεβασµός στους κανόνες της τέχνης που µας
αποκαλύπτει
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Καθαίρεση-συντήρηση
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Κατασκευή νέων µελών
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επαναδόµηση
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Τέµενος Σουλεϊµάν στη Ρόδο
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Ανάλυση push over
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Γενική αντιµετώπιση: κανόνες της τέχνης

Οι αρχικές µας προτάσεις ήταν ποιοτικού χαρακτήρα και
προσαρµοσµένες στην εµπειρία των Χανίων .
• Έτσι προτείναµε την καθαίρεση και του υπάρχοντος τµήµατος και
την ανακατασκευή του µιναρέ µε λίθινο υλικό υψηλότερης αντοχής
και µεταλλικούς συνδέσµους τόσο κατά την οριζόντια διεύθυνση
(τζινέτια )  για την συνοχή των δακτυλίων όσο και κατά την
κατακόρυφη (γόµφοι)  για περιορισµό των σχετικών ολισθήσεων
µεταξύ των διαδοχικών δακτυλίων. 
•Το µικρό µέγεθος των λίθινων δόµων καθιστά ευαίσθητες τις
συνδέσεις αυτές γιατί µπορούµε να έχουµε εύκολα θραύσεις από
σύνθλιψη της άντυγας της οπής αγκυρώσεως τους λόγω µικρού
πάχους υλικού µεταξύ οπής και πέρατος λίθου. Για τον λόγο αυτό η
άποψη µας ήταν ότι η ανακατασκευή έπρεπε να γίνει µε
µεγαλύτερο µέγεθος λίθων. 
•Τέλος προτείναµε την αξιοποίηση της ελικοειδούς λίθινης κλίµακας
για την αντοχή και ευστάθεια της όλης κατασκευής κατασκευάζοντάς
την κατά το υπόδειγµα των Χανίων από περισσότερα µέλη σε κάθε
σκαλί κατά τον κυκλικό τοµέα που θα µας επιτρέπει την ανάβαση.
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Η ανάγκη υιοθέτησης ειδικών
προδιαγραφών δοµοστατικής
αντιµετώπισης των κατασκευών αυτών
είναι επιτακτική καθώς και η σύνταξη
κώδικα αµοιβών που να αντιστοιχεί στις
προδιαγραφές αυτές. Ο σηµερινός
αυθαίρετος και υποτιµηµένος τρόπος
προσδιορισµού από τις Υπηρεσίες των
σχετικών αµοιβών είναι εις βάρος της
ποιότητας των µελετών και της αναγκαίας
τεκµηρίωσης των παραµέτρων
υπολογισµού.

Η µόρφωση µιας οµάδας εξειδικευµένων
µηχανικών για την αντιµετώπιση των
ιστορικών κατασκευών, κρίνεται αναγκαία
καθώς ο όγκος των απαραίτητων
γνώσεων αυξάνεται µε πολύ γρήγορους
ρυθµούς. Η γνώση της ιστορικής εξέλιξης
των στατικών γνώσεων και των
κατασκευαστικών µεθόδων πρέπει να
είναι ουσιώδες συστατικό της παιδείας
των αναστηλωτών- µηχανικών. 

Ευχαριστώ



Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Πρόγνωσης των Σεισμών 
Διημερίδα: Στρατηγικές για την αντισεισμική προστασία των μνημείων 

Αθήνα 26-27/2/2009 
 

Προβλήματα από την εφαρμογή των κανονισμών φορτίσεων στα μνημεία 
 

Φ.Β. Καραντώνη 
 

Περίληψη 
Η έλλειψη κανονισμών φορτίσεων για τη μελέτη των επεμβάσεων σε μνημεία ή ακόμα και σε κτίρια από 
τοιχοποιία, είναι ένας παράγοντας που σε συνδυασμό με ένα πλήθος απαγορευτικών εγκυκλίων ή γνωμα-
τεύσεων δεν ενθαρρύνει την ενασχόληση των ειδικών με την αποκατάστασή τους αλλά και μπορεί να οδη-
γήσει σε μέτρα προστασίας που θα κρίνονταν υπερβολικά. Οι επεμβάσεις είθισται να γίνονται μετά από 
ένα ισχυρό σεισμό και αφού το μνημείο έχει υποστεί σημαντικές βλάβες. Ένας ακόμα παράγων που δυ-
σχεραίνει τη λήψη αποφάσεων είναι ο αριθμός των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρμοδίων. 
 Το πρόβλημα είναι διεθνές και γεννάται από τις υψηλές τιμές της φασματικής επιτάχυνσης των νέων 
αντισεισμικών κανονισμών σε συνδυασμό με τον χαμηλό δείκτη συμπεριφοράς για τις κατασκευές από 
τοιχοποιία, που είναι η συντριπτική πλειονότητα των μνημείων. Είναι σχεδόν αδύνατον κατασκευές υφι-
στάμενες για αιώνες ή ακόμα και χιλιετίες να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των κανονισμών για τις 
νέες κατασκευές.  
 Ως πρώτο παράδειγμα αναφέρεται η μικρή σταυροειδής μετά τρούλου βυζαντινή εκκλησία, Μονή Φρα-
γκαβίλλας Αμαλιάδας (Σχ.1).  Ο ναός έχει ηλικία 800 περίπου ετών και αν και βρίσκεται στη Δυτική Ελ-
λάδα, την πλέον σεισμογενή περιοχή της Ευρώπης, παρέμενε σχεδόν αβλαβής μέχρι το 1993 οπότε υπέστη 
σοβαρές βλάβες από τη σεισμική ακολουθία των σεισμών του Πύργου. Ο ισχυρός προσεισμός (Μw=5.5) 
της 23/3/1993, δύο λεπτά πριν τον κύριο σεισμό (Μw=5.8), είχε το επίκεντρό του σε απόσταση περίπου 5 
km από το ναό και η φασματική επιτάχυνσή, η οποία προέκυψε από τις καταγραφές σε απόσταση 2km από 
αυτόν και αντιστοιχεί στην ιδιοπερίοδο του μνημείου είναι 0.12g. Για τη μελέτη της συμπεριφοράς του 
ναού έγιναν γραμμικές ελαστικές αναλύσεις με φασματική επιτάχυνση όση η καταγραφείσα και τα αποτε-
λέσματα τους επιβεβαιώθηκαν από τις αναπτυχθείσες βλάβες, (Σχ. 2). Από τις αναλύσεις προκύπτει ότι για 
τα κατακόρυφα φορτία η εντατική κατάσταση στις περιοχές έδρασης του τρούλου στα σφαιρικά τρίγωνα, 
είναι οριακή (Σχ. 3), ενώ για τα σεισμικά φορτία, σε όλα τα τμήματα της κατασκευής εκτός των περιμετρι-
κών τοίχων, συμβαίνει υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας. Η εφαρμογή των φορτίων 
σχεδιασμού του ΕΑΚ για την ιδιοπερίοδο της κατασκευής δίνει φασματική επιτάχυνση Φd(Τ)=0.46g, και η 
ένταση που δημιουργείται στο ναό για τη φόρτιση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με μέτρα που δεν θα 
βλάπτουν ανεπανόρθωτα το μνημείο. Σημειωτέον ότι ο ναός υποστυλωμένος και με μέτρα ενίσχυσης των 
περιμετρικών αβλαβών τοίχων, δεν υπέστη περαιτέρω βλάβες από το σεισμό του 2008, χαρακτηριστικά 
του οποίου αναφέρονται κατωτέρω.  
 Ως δεύτερο παράδειγμα αναφέρεται ένα κτίριο ηλικίας 80 ετών από φέρουσα τοιχοποιία στην Αμα-
λιάδα, 2 km από τη Μονή Φραγκαβίλλας. Το κτίριο είναι συνήθης κατοικία, με φέροντες τοίχους μόνο 
στην περιμετρό του, από αργολιθοδομή στο ισόγειο και οπτοπλινθοδομή στον όροφο. Στη στάθμη των α-
νωφλίων του δευτέρου ορόφου υπάρχει συνεχές οριζόντιο διάζωμα από σκυρόδεμα. Το κτίριο δεν υπέστη 
ζημιές από τον προαναφερόμενο σεισμό του 1993 αλλά από τον σεισμό Αχαΐας Ηλείας του 2008 (Μw 6.4) 
ανέπτυξε ελαφρότατες ρηγματώσεις στους φέροντες τοίχους του ορόφου. Η μέγιστη φασματική επιτάχυν-
ση του σεισμού αυτού από καταγραφές του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σε απόσταση 500m από το κτίριο 
είναι 0.24g και αντιστοιχεί στην ιδιοπερίοδο του κτιρίου. Και πάλι οι αναλύσεις επιβεβαίωσαν τις θέσεις 
και το μέγεθος των βλαβών. Η ένταση που δημιουργείται στο κτίριο από εφαρμογή των φορτίων του ΕΑΚ 
(Φd(Τ)=0.60g) μπορεί να αναληφθεί ασφαλώς μόνο με την κατασκευή αμφίπλευρων μανδυών πάχους 
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Διημερίδα: Στρατηγικές για την αντισεισμική προστασία των μνημείων
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Προβλήματα από την εφαρμογή των 
σεισμικών φορτίσεων των 
κανονισμών στα μνημεία

Φ.Β. Καραντώνη
Πανεπιστήμιο Πατρών

• Οι υψηλές εδαφικές επιταχύνσεις των
σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών σε
συνδυασμό με το χαμηλό δείκτη
συμπεριφοράς για την άοπλη τοιχοποιίαμ ρ φ ρ ς γ η η χ
έχουν ως αποτέλεσμα υψηλή φασματική
επιτάχυνση για την ανάλυση των μνημείων

• Το αποτέλεσμα είναι να κρίνονται ανεπαρκή
ό ά ό έ (και μόνο μετά από ισχυρές (και

ανεπιθύμητες) ενισχύσεις μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
κανονισμών.
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EAK

Τιμές  Φd(T) για  έδαφος Β
q 1 1.5
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ηθβAγΤΦd
0
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Ανερχόμενος κλάδος

Αg 0.16 0.24 0.16 0.24
T1

0.01 0.18 0.26 0.17 0.25
0.04 0.22 0.34 0.19 0.28
0 06 0 26 0 38 0 20 0 30q 0.06 0.26 0.38 0.20 0.30
0.09 0.30 0.46 0.22 0.34
0.1 0.32 0.48 0.23 0.35

0.12 0.35 0.53 0.25 0.37
0.13 0.37 0.55 0.25 0.38
0.14 0.38 0.58 0.26 0.39
0.15 0.40 0.60 0.27 0.40

Υφιστάμενα μονώροφα

Υφιστάμενα διώροφα

Βυζαντινή εκκλησία
Μονή Φραγκαβίλλας, Αμαλιάδα

Κτίστηκε το 2ο μισό 
του 12ου αιώνα…

…και παρέμενε 
σχεδόν αβλαβής 
μέχρι το 1993
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Εγγεγραμμένος 
σταυροειδής με γωνιακά 
διαμερίσματα 

Κατανομή σ1 για G

Οριακή επάρκεια
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Βλάβες από το 
σεισμό του 
Πύργου, 1993

Η επιτάχυνση του  εδάφους σε απόσταση 2km 
λ ό φά ό

Μεγαλύτερος προσεισμός Πύργου, Μ=5.5 
2min πριν τον κύριο σεισμό Μ=5.8,
επίκεντρο 5km περίπου 

και το ελαστικό φάσμα απόκρισης 

(Kalogeras, I.S and Stavrakakis, G.N, 1995).
Τ=0.10sec
A=0.12g



5

G-0.3Ex-Ey

Οι προβλεπόμενες βλάβες ταυτίζονται 
με τις σημειωθείσες

y

x

Κατανομή σ1 για G+Ex-0.3Ey

Ανάλυση με το φάσμα σχεδιασμού

⎤⎡ ϑT

• Φd(Τ) =0.46g

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+=ΤΦ )1(1)( 0

1
1 βϑηγ

qT
TAd

A=0.24g      
T=0.10sec
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σεισμός από καταγραφή

G+Ex+0.3Ey

y

x

σεισμός από ΕΑΚ

Σεισμός Ανδραβίδας

Μ=6.4 

• Το φάσμα απόκρισης στο σταθμό Αμαλιάδα (Kalogeras I. et al, 2008)
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Κτίριο στην Αμαλιάδα

yx

Ανάλυση για Φ(T) =0.60g

Πλάκες ο.σ σε οροφή ισογείου

y

Πλάκες ο.σ και 2ο σενάζΑμφίπλευρος μανδύας ο.σ

G+0.30Q+Ex+0.30Ey

yx
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Κτίριο στα Λεχαινά

Νεώτερο, 
οπτοπλινθοδομή 
με πλάκες και 
σενάζ

Ανάλυση για Φ(T) =0.60g

y

Διάζωμα ο.σ στη λιθοδομή

yx

Εξωτερικός μανδύας 70 mm στη λιθοδομή

G+0.30Q+Ex+0.30Ey

Εξωτερικός μανδύας 70 mm σε όλο το κτίριο 
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Ανάλυση για Φ(T) =0.24g

Διάζωμα ο.σ στη λιθοδομή 

Αντιμετώπιση διεθνώς
• Καναδάς: κτίρια από λιθοδομή με δύσκαμπτα 
διαφράγματα

– Εκτίμηση της εν δυνάμει τρωτότητας με συμπλήρωση
εντύπου από επιτόπου παρατήρηση. Απαντάται η
εκπλήρωση ή όχι μίας συνθήκης. Δίδεται η
δυνατότητα απάντησης και για την έλλειψη της
πληροφορίας
Σ ή ά 60% δ ά– Σεισμική επάρκεια για το 60% των δυνάμεων του
κανονισμού του 1995.

– Επιθυμητή η αναβάθμιση στο 100%.
– Δεν απαιτείται η επάρκεια για τα φορτία του
κανονισμού του 2003.
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• Ιταλία: 
• Υψηλός δείκτης συμπεριφοράς για κατασκευές από τοιχοποιία

• Κεφάλαιο στον αντισεισμικό κανονισμό για υφιστάμενα κτίρια 

– q=2.0 αu/α1 για κτίρια κανονικά καθ’ ύψος

1 5 / ί ό ώ θ’ ύψ– q=1.5αu/α1 για κτίρια εκτός των κανονικών καθ’ ύψος

αu/α1

Μονόροφα από άοπλη τοιχοποιία 1.4

πάνω από μονόροφα από άοπλη τοιχοποιία 1.8

Μονόροφα οπλισμένης 1.3

πάνω από μονόροφα από οπλισμένη τοιχοποιία 1.5

Κτίρια από ο.τ με αρχές ικανοτικού σχεδιασμού 1.3

Πρόταση για συζήτηση

Διαχωρισμός των ομάδων μνημείων (αρχαίων,
β ζ ώ έ ) ίβυζαντινών νεωτέρων) σε κατηγορίες
σπουδαιότητας (2ή 3)

Ανάλογα με την κατηγορία θα πρέπει να
διατεθούν τα κατάλληλα οικονομικά μέσα για
τον προσδιορισμό των απαραίτητων στοιχείωντον προσδιορισμό των απαραίτητων στοιχείων
για περισσότερο αξιόπιστη ανάλυση
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Για τα νεώτερα μνημεία

• Θέσπιση κατηγοριών τρωτότητας (6?)

• Τα κτίρια θα κατατάσσονται σε αυτές αφού 
ληφθεί υπόψη:

Το υλικό της τοιχοποιίας

• Ωμοπλινθοδομή

• Αργολιθοδομή και ημιλαξεμένη λιθοδομή

• Μικτή (κατά μήκος και πάχος) τοιχοποιία

• Λαξεμένη λιθοδομή και οπτοπλινθοδομή

• Οι ωμοπλινθοδομές θα ανήκουν στην 
κατηγορία υψηλότερης τρωτότητας, ακόμα κι 
αν συναντώνται σε ένα μόνο όροφο
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Pyrgos

Aegion
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Ύπαρξη περιμετρικών διαζωμάτων

Για τα κτίρια από υλικά εκτός ωμοπλινθοδομής θα 
συνεκτιμώνται:

Ύπαρξη περιμετρικών διαζωμάτων

• Απουσία

(Κατά αύξουσα αποτελεσματικότητα στη μείωση της 
τρωτότητας)

• Άλλο

• Μεταλλικά

• Από οπλισμένο σκυρόδεμα

Είδος πατωμάτων

• Εύκαμπτα

• Αψιδωτά

• Δύσκαμπτα
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Damaged buildings

2/2

Αριθμός ορόφων
• 1
• 2-3
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Απόσταση φερόντων τοίχων
• >5.0m 

• <5.0 m

Φέροντες τοίχοι ανά κατεύθυνση
• 2

• >2

Εσωτερικοί φέροντες τοίχοι
• Και στον ανώτερο όροφο?

Διάταξη ανοιγμάτων
• Μη συμμετρική καθ΄ ύψος

• Συμμετρική καθ΄ ύψοςΣυμμετρική καθ  ύψος

Ποσοστό ανοιγμάτων

• >50% 50%

60% 55%
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58.60%
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Μεταβολή μάζας

• Από όροφο σε όροφο
>20%– >20%

– <20%

• Εσοχές 
– >30% παράλληλης διάστασης
– <30% παράλληλης διάστασης

• Εκκεντρότητα ΚΒ και ΚΕ?

Κατάσταση υλικών
• Κριτήρια ποιοτικής κατάστασης λιθοσωμάτων 
και κονιάματος

ΛυγηρότηταΛυγηρότητα
• Εκπλήρωση κριτηρίων για νέες κατασκευές

Συνδέσεις
• Τοίχων μεταξύ τουςχ μ ξ ς

₋ Καλή, μέτρια, κακή

• Αψίδων και τρούλων με κολώνες
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Απλοποιημένος έλεγχος διάτμησης

• Από κατανομή της τέμνουσας ορόφου στους 
φέ ί άλλ λφέροντες τοίχους παράλληλα στην 
εξεταζόμενη διεύθυνση 
– έλεγχος τ<fvk0 

– έλεγχος τ<0.40σd

– Αν δεν εκπληρούται το κριτήριο, αύξηση τοίχων

Εκτίμηση της κατάστασης

• Ιστορικό φορτίσεων και βλαβών

• Παθολογία 

Με σημαντική βαρύτητα ο παράγοντας αυτός
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Τελικώς:

• Λήψη μέτρων που θα αναβαθμίζουν κατά 2 
(?) κατηγορίες το κτίριο να εγκρίνονται μετά 
από ποιοτική αξιολόγιση ότι δεν επιβαρύνουν 
τμήματα της κατασκευής

άλ ά φ ί θ ί• Ανάλυση με σεισμικά φορτία που θα είναι 
μικρότερα αυτών του σχεδιασμού νέων 
κατασκευών

Ποσοστό ανοιγμάτων 70%
Μικτή τοιχοποιία
3 όροφοι
Σε περιοχή σεισμικότητας ΙΙ (αg=0.24)Σε περιοχή σεισμικότητας ΙΙ (αg 0.24)
Έχει υποστεί μακρινούς και κοντινούς σεισμούς
(με βάση τα ανωτέρω κριτήρια                   υψηλή τρωτότητα)

Κι όμως…

Παραμένει σεισμικώς αβλαβές
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