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1.

ΓΕΝΙΚΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η αποκατάσταση της στατικής επάρκειας
του

1. Ν. Αγίας Κυριακή στο Αίγιο, που είχε διαταραχθεί από σεισμούς με

αποκορύφωμα αυτόν του Ιουνίου

1995.

Συγκεκριμένα, αφού έγινε αποτίμηση των χαρακτηριστικών της υφιστάμενη ς

τοιχοποιίας,

προκρίθηκε

μεθοδολογία ε πέμβασης

με κριτήρια την βελτίωση

των

μηχανικών ιδιοτήτων τοιχοποιίας, την βελτίωση της σεισμικής αντοχής του φορέα και
την αποφυγή αλλοίωσης των επιφανε ιών των τοίχων.

Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου

είναι η αναστρεψιμότητα της επέμβασης και η ταχύτητα εφαρμογής.

2.

ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ

2.1

Ο Ιερός Ναός τη ς Αγίας Κυριακή ς (Φ ωτ

1)

ε ίναι κατασκευασμένος στην αρχή

του αιώνα σε περιοχή του Αιγίου που τώρα φέρει το όνομα του.

σταυροειδή ς και αποτελείται κυρίως από τέσσερις θόλους.
εξαγώνιος τρούλος ο οποίος συνδέει τους θόλους.

Η κάτοψή του είναι

Στο κέντρο υπάρχει

Τα υλικά κατασκευής είναι κυρίως

λίθοι καλής π οιότητας, συνδεόμενοι με κονίαμα χαμηλής ποιότητος.

Το μέγεθος των

λίθων είναι σχετικά μικρό , ενώ στις γωνίες υπάρχουν μεγάλοι λαξευμένοι λίθοι. Το άνω

μέρος των θολωτών τμημάτων, ο τρούλος και τα πε ριγράμματα ανοιγμάτων είναι

κατασκευασμένα από . συμπαγείς πλίνθους με όμοιο κονίαμα.

Γενικά η ποιότητα της

κατασκευής και των υλικών θεωρείται καλή σε σχέση με αντίστοιχες κατασκευές της
εποχής.

Το εσωτερικό του ναού ε ίναι διακοσμημένο με αγιογραφίες οι οποίες είναι

ιδιαιτέρως αξιόλογες ενώ εξωτερικώς η λ ιθοδομή είναι εμφανή ς .

1 Πολ.

Μη χανιιcός

2 Πολ.
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5-9, 157-00 Ζωγράφου.

2.2

Κατά το παρελθόν ο Ναός είχε υποστεί ορισμένες παρεμβάσεις, όπως η

τοποθέτηση καμπαναριού από οπλισμένο σκυρόδεμα στον θόλο της εισόδου και η

κατασκευή περιμετρικής δοκού στην στάθμη της θεμελίωσης, επίσης από οπλισμένο
σκυρόδεμα.

3.

ΠΕΡΙΓΡ ΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ

3.1 Οι υπάρχουσες βλάβες οφείλονται κατά κύριο λόγο σε σεισμικές ή τυχηματικές
δράσεις . Αρκετές από αυτές ενδεχομένως προϋπήρχαν του σεισμού του Ιουνίου

1995, ο

οποίος ωστόσο επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση.

3.2

Οι

βλάβες εκ

συγκεντρώνονται

στο

των σεισμικών δράσεων
άνω

μέρος

των

έχουν εκδηλωθεί

θολωτών

τμημάτων ,

ως

είναι

ρωγμές

που

διαμπερείς

και

παράλληλες προς τους άξονες συμμετρίας του κτιρίου χωρίζοντας το κτίριο σε τέσσε ρα
συμμετρικά μέρη που τείνουν να παραμορφωθούν προς την περίμετρο. Αλλες ρωγμές

έχουν εμφανισθεί στο άνω μέρος του τρούλου, οι οποίες είναι επίπεδες και διανύουν την
περίμετρο αυτού, όπως επίση ς και στο άνω τμήμα των ανοιγμάτων.

3.3

Οι βλάβες εκ τυχηματικών δράσεων είναι έκδηλες σε ένα εκ των θολωτών

τμημάτων όπου παρατηρείται πλήρης διάτρηση του θόλου μετά από πτώση δένδρου.

4. ΑΠΟΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΦΟΡΕΑ

4.1

Για

την

παραγράφου

αντιμετώπιση

2.1,

των

βλαβών,

και

υλοποιήθηκε λύση (ιδέ σχ.

δεδομένων

1-3)

των

περιορισμών

που ικανοποιεί τις

της

ακόλουθες

απαιτήσεις:

α) Επανασύνδεση του κτιρίου ως όλου.

β) Βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας στις ευαίσθητες
περιοχές των θόλων συνδέσεως.

γ) Εγκατάσταση μηχανισμού απορρόφηση ς ενέργειας σε μελλοντικούς σεισμούς.
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δ)

Δυνατότητα

διαρκούς

ελέγχου,

συντήρησης,

επαναθεώρησης

των

χαρακτηριστικών (μέχρι και αφαίρεση) των μελών που προστίθενται. Γενικά
αντιστρεψιμότητα της επέμβασης.

4.2

Η λύση συνίσταται απο τις ακόλουθες επεμβασεις:

α) Τοποθέτηση τεσσάρων ελκυστήρων με ελατήρια προέντασης, παράλληλα
στους τέσσερε ις κύριους τοίχους της εκκλησίας.

β) Τοποθέτηση μεταλλικού διατμητικού συνδέσμου περιμετρικά στο εσωτερικό
του τρούλ ου.

γ) Τοποθέτ ηση μεταλλικών λαμών στα υπέρθυρα των ανοιγμάτων (ακολουθούν το
καμπύλο σχήμα των υπέρθυρων).

δ) Αρμολόγημα των εμφανών ρωγμών σε βάθος.

4.3

Η τοποθέτηση των ελκυστήρων και των ελατηρίων εκπληρώνει

τους εξή ς

σκοπούς:

α) Υλοποιείται σύνδεση των τεσσάρων "τ εταρτημορίων" της εκκλησίας, ώστε το

δόμημα επαναποκτά την αρχική του ευστάθεια.

β) Οι ελκυστήρες παραλαμβάνουν τις ε φελκυστ ικ ές δυνάμεις που αναπτύσσονται

στην τοιχοποία ένεκα των σεισμικών φορτίσεων και περιορίζουν τις σχετικές
μετατοπίσεις.

γ) Επ ι βάλλε ται μικρή προένταση στο άνω μέρος των θολωτών στοιχείων καθώς
είναι γενικώς αποδεκτό ότι αυτή

βελτιώνει τις

μηχανικές

ιδιότητες της

τοιχοποιίας. Διά την αποφυγή του κινδύνου απώλειας τη ς προένταση ς, αλλά

και του

ελέγχου της μέγ ιστη ς τιμής της ,

χρησιμοποιήθηκαν

κατάλληλα

ελατήρια.

δ) Με την χρήση ελατήριων , τα οποία
(ιδέ

σχήμα2)

έχουν περιορισμένο εύρος λειτουργίας

εξασφαλίζεται αύξηση

της προέντασης

μόνο

όταν

αυτό

χρειάζεται. Στην περίπτωση που κατά την διάρκε ια των σεισμικών δράσεων οι
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σχετικές μετατοπίσεις υπερβούν το μέγιστο προκαθορισμένο όριο ΔχΊ τα
ελατήρια δεν προσφέρουν πιά
συμπεριφέρονται

πλέον

ως

προένταση στους ελκυστήρες, οι οποίοι
μηχανισμοί

απορρόφησ η ς

της

σεισμικής

ενέ ργ ειας.

4.4

Για την αντ ιμετώπιση των αστοχιών στην σύνδεση του τρούλου και της στέγης

προτάθηκε και υλοποιήθηκε η τοποθέτηση , περιμετρικά εις το εσωτερικό του τρούλου,
μεταλλικού διατμητικού συνδέσμου (Φωτ

4.5

2).

Δια την αντιμετώπιση των τοπικών αστοχιών στα παράθυρα του τρούλου και στα

υπέρθυρα τοποθετήθηκαν λάμες οι οποίες ακολουθούν το σχήμα των ανοιγμάτων.

4.6

Πέραν της αμέσου ενισχύσεως

-

τροποποίηση του στατικού μέρους, βελτιώθηκε

η ποιότητα της λιθοδομή ς, δια αρμολογήματος είς βάθος όπου υπήρχαν εμφανείς
βλάβες.

Το κονίασμα που χρησιμοποιήθηκ ε είναι τσιμεντοκονίασμα υψηλότερης

αντοχή ς από το αρχικό και τοποθετήθηκε ε ις βάθος σε όλες τις ρωγμές ή οπές που
είχαν δημιουργηθεί.

4.7

Η

χρή ση

καταστροφής είτε
ε ιδικών

εκτο ξευμένου

σκυροδέ ματος

απερρίφθη

λόγω

της

υποχρεωτική ς

της εξωτερικής είτε της εσωτερικής όψη ς των τοίχων.

τσιμεντ ενέσεων

απερρίφθει

λόγω

ενδεχόμενης

κακής

Η χρήση

συμπε ριφοράς

σε

σε ισμούς καθώς είχε παρατηρηθεί ανεξέλεγκτη κατανομή μεγάλης πρόσθετης μάζας
και τοπικ ή ς ακαμψίας σε τμήματα του δομήματος .

5.

ΜΟΝΤΕΛΟ

5.1

- ΑΝΑΛ ΥΣΗ

Σκοπός της ανάλυσης ήταν η αξιολόγ ηση της υφιστάμενης κατάστασης και στη

συνέχεια η

εφαρμογή

των ενισχύσεων

-

επισκευών στο μοντέλο πεπερασμένων

στοιχείων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η επά ρκε ια τους. Επίση ς

αξιολογ ή θηκαν διάφορα σενάρια προέντασης και τοποθέτησης ή όχι λαμών στα
υπέρθυρα .

5.2

Σε επίπεδο προμελέτης κατασκευάστηκε ένα επίπεδο μοντέλο πεπερασμένων

στοιχείων για έναν τοίχο και έγινε στατική ανάλυση ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε
πλήρες μοντέλο του φορ έα στο οποίο έγινε δυναμική ανάλυση . Για την τοιχοποιία
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χρησιμοποιήθηκαν επίπεδα τετραπλευρικά τετρακομβικά πεπερασμένα στοιχεία. Σε
αυτά τα στοιχεία αξιολογήθηκε η δράση μεμβράνης που λόγω της παραδοχής της
επιπεδότητας που εμπεριέχεται είναι ανεξάρτητη της καμπτικής. Στα σημεία που ήταν

κρίσιμα για την ανάλυση ή τα τοπικά σφάλματα της ανάλυσης αναμένονταν μεγάλα

έγινε

a-priori

πύκνωση του δικτύου.

Για τα μεταλλικά στοιχεία των ενισχύσεων

χρησιμοποιήθηκαν πεπ ε ρασμένα στοιχεία δοκού.

5.3

Από

τις πρώτες

αξιοπιστία

του

ίδιου

αναλύσεις του

του

μοντέλου ,

μοντέλου

των

βγήκαν

παραδοχών

συμπεράσματα για την

που

πε ριλάμβανε

και

της

ευαισθησίας της ανάλυσης σε σχέση με αυτές. Ακόμα, σε συνδυασμό φυσικά με την
άμεση παρατήρηση του φορέα και των βλαβών του , έγ ινε η αρχική εκτίμηση των

επισκευών. Στη συνέχεια ε φαρμόστη καν στο μοντ έλο οι επισκευές που αναφέρονται.
Έγιναν πολλαπλές επιλύσεις για διαφορετικές δυνάμεις προέντασης, θέσεις (καθ' ύψος)

των εντατήρων, τοποθέτησης ή όχι λαμών και πάχους (ακαμψίας) αυτών.
Αξιολογήθηκαν οι ισοϋψείς των κύριων και διατμητικών τάσεων αλλά και η μορφή του
πεδίου αυτών (τροχιές κυρίων τάσεων). Η αξιολόγηση αυτή σε συνδυασμό με την

ποιοτική

παρατήρηση

των

παραμορφώσεων

του

μοντέλου

οδήγησαν

στην

οριστικοποίηση των επεμβάσεων που τελικά εφαρμόστηκαν.
Στα Σχ.

4-6 απεικονίζονται

οι κύριες και διατμητικές τάσεις ενός τοίχου του δομή ματος

πριν και μετά την επισκευή, για σεισμικό συνδυασμό με διεύθυνση δράσης παράλληλη
στο επίπεδο του εικονιζόμενου τοίχου.

5.4

Οι δυνάμεις εκ σεισμικών δράσεων έχουν υπολογισθεί με τον νέο ελλην ικό

αντισεισμικό κανονισμό ΦΕΚ 613β/92 και ΦΕΚ 534β/95 και τα χαρακτηριστικά της

πλινθοδομής έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τη ν παρατιθέμενη βιβλιογραφία.

6.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

6.1

- ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Η εφαρμογή της ανωτέρω λύσης ήτο άμεση και γρήγορη. Η φάση προετοιμασίας

των υλικών

-

εξαρτημάτων διήρκησε λίγες μέρες ενώ ο επί τόπου απαιτούμενος χρόνος

για ένα τριμελές συνεργείο ήταν τρείς ημέρες.

Οι πιό χαρακτηριστικές φάσεις της

κατασκευής ήταν η τοποθέτηση των εξαρτημάτων και εφαρμογή της προένταση ς κατά
την οποία απαιτήθηκαν ακριβείς μετρήσεις των παραμορφώσεων των ελατηρίων,
προκειμένου να υλοποιηθεί το απαιτούμενο επίπεδο προέντασης.
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6.2

Κατά σχετικά αραιά, αλλά τακτά χρονικά διαστήματα και, πάντως, μετά από

ενδεχόμενους

σεισμούς,

είναι

απαραίτητος

ο

έλεγχος

της

συμπεριφοράς

των

ελκυστήρων και ελατηρίων και η διόρθωσή τους ή η αντικατάστασή τους, εφόσον
κριθεί

απαραίτητο,

καθώς

τα

μέλη

αυτά

είναι

συμπεριφερθούν ανελαστικά και να απορροφήσουν

διαστασιολογημένα

ώστε

να

έτσι σεισμική ενέργεια εφόσον

αυτό απαιτηθεί. Κάτι τέτοιο είναι εξάλλου εύκολο να πραγματοποιηθεί και το κόστος

δεν είναι απαγορευτικό.

7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η επέμβαση που υλοποιήθηκε παρέχει τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

•

Είναι

αναστρέψιμη

προκύψει

και συνεπώς μπορεί να

αφαιρεθεί εις το

μέλλον εφόσον

καλύτερη, ενώ δεν επιφέρει αλλοιώσεις ούτε στις εσωτερικές όψεις του

ναού (όπου υπάρχουν αγιογραφίες), ούτε στις εξωτερικές , οι οποίες είναι επίσης
χαρακτηριστικές (ανεπίχρηστη τοιχοποιία από μεγάλα λιθοσώματα).

•

Παρέχει μιά γρή γορη σε εφαρμογή λύση η οποία μπορεί, γενικά, να λειτουργήσει
ήδη στη διάρκεια μετασεισμού, ενώ και το κόστος είναι αρκετά χαμηλό.

•

Βελτιώνει τις μηχανικές

ιδιότητες της

λιθοποιίας

και

εξασφαλίζει την ενιαία

σεισμική συμπεριφορά του δομήματος.

•

Παρέχει έναν μηχανισμό απορρόφησης ενέργειας ο οποίος μπορεί εύκολα να
αντικατασταθεί.
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Φωτ.

Φωτ.

1:

Γενική άποψη

2: Τοποθέτηση μεταλλικού δακτυλίου στην βάση του τρούλου
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