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Εισαγωγή
Στις 9 Αυγούστου του 1953 ξεκινά μια σεισμική ακολουθία ισχυρών σεισμών με επίκεντρα τα Ιόνια
Νησιά. Ο ισχυρότερος όλων, γίνεται την 12 Αυγούστου, έχει επίκεντρο την Κεφαλονιά, μέγεθος
Μ=7,2 στην κλίμακα Richter και ένταση Χ+ κατά την κλίμακα Mercalli. Το αποτέλεσμα αυτού του
σεισμού στα νησιά Ζάκυνθο, Ιθάκη και Κεφαλονιά είναι πλήρης καταστροφή του οικιστικού ιστού.
Διασώθηκαν μερικά κτήρια στο δυτικό μέρος της Κεφαλονιάς, στη χερσόνησο της Παλλικής. Για την
ανοικοδόμηση των νησιών το Ελληνικό κράτος, δεν χρηματοδότησε μόνον την κατασκευή των
σπιτιών αλλά, παρείχε και τεχνική βοήθεια. Το μεγαλύτερο τμήμα των νέων κτηρίων κτίστηκε με
πρότυπες μελέτες που εκπονήθηκαν από το Υπουργείο. Καθώς τα χρήματα για την κατασκευή τους
ήταν κρατική βοήθεια ή αρωγή, τα κτήρια αυτά ονομάστηκαν "κτήρια αρωγής". Το δομικό σύστημα
που επελέγη να αντικαταστήσει τα λίθινα κτήρια που κατέρρευσαν ήταν αυτό της οπλισμένης
περισφιγμένης τοιχοποιίας από τεχνητά λιθοσώματα.
Στις 23 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2014 δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 6.1 και 6.0 με επίκεντρα
που φαίνονται στο Σχήμα 1 έπληξε το δυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς, την περιοχή Παλλική. Οι
σεισμοί του 2014, οπότε καταγράφηκε η υψηλότερη εδαφική επιτάχυνση στο ελληνικό χώρο, ίση με
0.76g (Theodoulidis 2016), προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στα κτήρια που είχαν διασωθεί από τους
σεισμούς του 1953 αλλά δεν προκάλεσαν καμία βλάβη στα κτήρια της “αρωγής”, εφόσον δεν είχαν
υποστεί μεταβολές. Αντιθέτως, βλάβες παρουσιάστηκαν σε κτήρια της “αρωγής” που είχαν υποστεί
προσθήκες. Οι προσθήκες είναι είτε κατ΄επέκτασιν είτε καθ΄υψος του αρχικού κτηρίου και
χαρακτηρίζονταν από τη χρήση υλικών διαφορετικών από τα αρχικά. Παρατηρήθηκαν ακόμα και
προσθήκες καθ΄ ύψος με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι με την πάροδο
των ετών το συγκεκριμένο σύστημα εγκαταλείφθηκε και τα νέα κτήρια κτίζονται με σκελετό
οπλισμένου σκυροδέματος. Στην περιοχή της Παλλικής σημειώθηκαν επίσης πολλές βλάβες σε αυτά
τα σύγχρονα κτήρια καθώς υπήρχαν σφάλματα στο σχεδιασμό ή την κατασκευή τους (μαλακός
όροφος στο ισόγειο, κακή τοποθέτηση των οπλισμών στους κόμβους, φυτευτά υποστυλώματα κλπ. Η
σεισμική συμπεριφορά των κτηρίων της “αρωγής” υπό τόσο υψηλή επιτάχυνση ήταν το έναυσμα για
την παρούσα μελέτη.
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Σχήμα 1. Το ρήγμα της Κεφαλονιάς και τα επίκεντρα των σεισμών του 2014 (με κίτρινο) και του 1953
(με πράσινο). Από Σ. Βαλκανιώτη

Ο σεισμός του 1953
Στις 9 Αυγούστου 1953 ξεκίνησε μια σεισμική ακολουθία ισχυρών σεισμών με επίκεντρο τα Ιόνια
νησιά. Στις 12 Αυγούστου συνέβη ο ισχυρότερος εξ αυτών, μεγέθους Μ=7,2 και έντασης Χ+ στην
κλίμακα Mercalli με επίκεντρο κάτω από την Κεφαλονιά. Αυτός ο σεισμός πρακτικώς κατέστρεψε
όλα τα κτήρια τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στα διπλανά νησιά Ζάκυνθο και Ιθάκη. Σημειωτέον ότι
ο σεισμός αυτός βρήκε τα κτήρια πολύ πληγωμένα από τους προηγηθέντες σεισμούς. Το αποτέλεσμα
του σεισμού ήταν κατάρρευση 27659 (από 33000) κτηρίων, αλλά παρέμειναν σχεδόν αβλαβή 467
κτήρια στα βόρεια της Κεφαλονιάς. Τα υπόλοιπα κτήρια υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Κατεγράφησαν
455 νεκροί, 21 αγνοούμενοι και 2412 τραυματίες. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, 145000 άνθρωποι
έμειναν άστεγοι. Στο Σχήμα 2 φαίνεται τμήμα του Αργοστολίου μετά τους σεισμούς.
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Σχήμα 2.Το Αργοστόλι μετά τον σεισμό της 12/8/1953

Τα κτήρια της Κεφαλονιάς ήταν στην πλειονότητα τους διώροφα και τριώροφα από λιθοδομή ενώ
ένας σημαντικός αριθμός αγροικιών ήταν από ωμόπλινθους. Ο Δ. Παυλάτος (1988) στο επετειακό
έργο «Γιατί κατέρρευσαν τα κτήρια μας» αποδίδει τις καταρρεύσεις κυρίως στους παράγοντες: α) τη
μεγάλη ηλικία των κτηρίων που συντηρούνταν πλημμελώς, β) τις παλιές μεθόδους κατασκευής και γ)
στην αυξητική δράση των αλλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων. Όμως, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει, σημαντική συμβολή είχε η ανεπαρκής μορφολογία. Χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι : «Δέος με κυριεύει, όταν αναλογίζομαι, τώρα «που» έμενα. Τέσσερις (4) λιθόκτιστοι τοίχοι
απέξω, τέσσερα όρθια μαχαίρια, δέκα (10) μέτρων ύψους κι από μέσα διαχωριστικά μοροφίντα, επάνω
στα ξύλινα πατώματα. Τα πατώματα εστηρίζοντο σε τράβα, που εισχωρούσαν στους εξωτερικούς τοίχους
για στήριξη. Από κάτω αβέρτο όλο το ημιυπόγειο, χωρίς έστω ένα κατακόρυφο στήριγμα, ενδιάμεσα, για
την οροφή του, που ήταν και το πρώτο πάτωμα. Από πάνω μας ένα φορτίο φοβερό, μια πολύ βαριά από
τράβα και μεγάλα κεραμίδια στέγη που επικαθόταν στους δύο απέναντι εξωτερικούς τοίχους» και
συνεχίζει περιγράφοντας τους εξώστες, τις βεράντες και το κλιμακοστάσιο.
Αν και μετά το σεισμό της Κορίνθου το 1928 υπήρχε ο κανονισμός δόμησης του 1929 για τα κτήρια,
δεν τηρείτο. Τρία κτήρια στη Ζάκυνθο που είχαν τηρήσει τις απαιτήσεις για κατασκευή
αντισεισμικών κτηρίων του 1929, δεν επλήγησαν από τους σεισμούς του 1953. Όπως προαναφέρθηκε,
ένας πολύ μεγάλος αριθμός κατοίκων έμειναν άστεγοι. Το Ελληνικό κράτος, δεν χρηματοδότησε
μόνον την ανοικοδόμηση των νησιών, παρείχε και τεχνική βοήθεια. Συγκεκριμένα, παρείχε πλήρεις
μελέτες και αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά σχέδια για διάφορα μεγέθη κατοικιών, ανάλογα με τις
ανάγκες των κατοίκων. Το δομικό τους σύστημα μπορεί να καταταγεί σε αυτό που σήμερα λέμε
οπλισμένη διαζωματική (περισφιγμένη) τοιχοποιία. Επειδή τα κτήρια έγιναν με κρατική αρωγή,
ονομάστηκαν από τους κατοίκους των νησιών, «κτήρια της αρωγής». Κατά τους σεισμούς του 2014,
τα κτήρια αυτά δεν ανέπτυξαν καθόλου βλάβες εκτός αν είχαν τροποποιηθεί καθ΄ύψος ή κατά το
μήκος τους. Αντιθέτως, τα κτήρια που επέζησαν του σεισμού του 1953 υπέστησαν σοβαρές βλάβες (
Σχήμα 3), καθώς και αρκετά σύγχρονα κτήρια με προβλήματα μόρφωσης. Αυτή η συμπεριφορά μας
ώθησε να μελετήσουμε το συγκεκριμένο σύστημα τοιχοποιίας και να συγκρίνομε τη σεισμική του
απόκριση με τα άλλα συστήματα που θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί αλλά δεν
προτιμήθηκαν.
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(β)
(α)
Σχήμα 3. Βλάβες κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία που είχαν επιζήσει του σεισμού του 1953, (α)
Χαβριάτα και (β) Ληξούρι
Τα κτήρια της “αρωγής”
Γενικά
Στην Κεφαλονιά, τα κτήρια της “αρωγής” κατασκευάστηκαν κυρίως στα χωριά και εκτός του
οικιστικού ιστού των δύο μεγάλων πόλεων Αργοστολίου και Ληξουρίου. Κύριο χαρακτηριστικό
αυτών των κτηρίων είναι ότι το δομικό τους σύστημα είναι οπλισμένη διαζωματική (περισφιγμένη)
τοιχοποιία (CM), δηλαδή τοποθετείται οπλισμός στους οριζόντιους αρμούς ο οποίος αγκυρώνεται σε
κατακόρυφες ζώνες οπλισμένου σκυροδέματος που κατασκευάζονται στις συμβολές των φερόντων
τοίχων, ισχυρή οριζόντια ζώνη οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευάζεται επίσης στη στέψη των
τοίχων. Επιπλέον, κατακόρυφος οπλισμός τοποθετείτο σε πεσσούς μεγαλύτερους από περίπου 2.00m.
Σε πιο κάτω εδάφια θα αναφερθούν λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο δομικό σύστημα. Το υλικό των
τοίχων είναι: α) τσιμεντόλιθοι κατασκευασμένοι ειδικώς για τα κτήρια αυτά, με αυξημένη
περιεκτικότητα σε τσιμέντο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή θλιπτική αντοχή, β) αργιλικές οπτόπλινθοι.
Από τα διατιθέμενα επιτόπου στοιχεία προκύπτει ότι οι κάτοικοι σε μεγάλο βαθμό επέλεξαν τη χρήση
τσιμεντολίθων. Το 1955 από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
συντάχθηκαν σχέδια για κατοικίες ικανές να καλύψουν ποικίλες ανάγκες στέγασης οι οποίες κυρίως
εξαρτώνται από το μέγεθος της οικογένειας, έτσι προσφέρονταν κατόψεις διαφόρων εμβαδών,
ισόγειες ή διώροφες. Οι κατοικίες είχαν καθιστικό, κουζίνα, λουτρό και κυμαινόμενο αριθμό
υπνοδωματίων. Επίσης, αναλόγως του προσανατολισμού του οικοπέδου, υπήρχαν παραλλαγές των
σχεδίων ώστε το καθιστικό να μην είναι στο βορρά. Η επιστέγαση ήταν ξύλινη στέγη με σημαντική
κλίση. Το καθαρό ύψος του ορόφου είναι 2,70m και το τελικό ύψος του κορφιά της στέγης είναι στα
4.00m. Η μελέτη συνοδευόταν από σχέδια όψεων και τομών καθώς και κατασκευαστικά σχέδια που
περιελάμβαναν: α) σχέδια τοποθέτησης οπλισμών σε τσιμεντολιθοδομή και οπτοπλινθοδομή σε
κάτοψη αλλά και όψη, β) λεπτομέρειες διαμόρφωσης των παραστάδων, γ) λεπτομέρειες οπλισμού
ανωφλίου, δ) σχέδια θεμελίωσης. Από τα διατιθέμενα σχέδια προκύπτει ότι οι φέροντες τοίχοι δεν
είναι μόνον οι περιμετρικοί αλλά τουλάχιστον τρείς ανά κατεύθυνση, όπως φαίνεται στα Σχήμα 5. Οι
διαχωριστικοί τοίχοι έχουν θεμέλιο και συνδέονται μέσω οριζοντίων οπλισμών με τους φέροντες.

4

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχήμα 4. Χαρακτηριστικό μονώροφο κτήριο “αρωγής”
Κατασκευαστικές λεπτομέρειες
Κατόπιν έρευνας, μεταξύ άλλων βρέθηκαν τα κατασκευαστικά σχέδια του μονώροφου κτηρίου του
Σχήμα 4 για τις δύο περιπτώσεις υλικών, δηλαδή για οπλισμένη διαζωματική τοιχοποιία από τσιμεντολίθους και οπτοπλίνθους. Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι τα διώροφα
κτήρια είναι εξ΄ολοκλήρου από ο.σ. ή από τρίστρωτη οπλισμένη τοιχοποιία στην οποία οι εξωτερικές
στρώσεις είναι από συμπαγή τούβλα και η εσωτερική από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτή την
περίπτωση, το δάπεδο του ορόφου είναι πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
Κτήρια από τσιμεντολίθους
Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται τo κατασκευαστικό σχέδιο δύο κατόψεων σε περίπτωση χρήσης
τσιμεντολίθων. Το πάχος των τοίχων είναι 0.25 m και σχηματίζεται από μία στρώση τσιμεντολίθων
διαστάσεων (ℓ*h*w) 34*25*14cm οι οποίοι παρασκευάστηκαν ειδικά για την ανοικοδόμηση των
Ιονίων Νήσων. Ο οριζόντιος (διαμήκης) οπλισμός τοποθετείται στο μέσον του πάχους του τοίχου και
είναι Φ4/15, δηλαδή τοποθετείται οπλισμός σε κάθε οριζόντιο αρμό. Στα κατώφλια των παραθύρων ο
οπλισμός είναι 1Φ12 και διατρέχει όλον τον τοίχο. Οι οπλισμοί εισέρχονται στις κατακόρυφες ζώνες
σκυροδέματος, όπου αγκυρώνονται. Στην άκρη κάθε ανοίγματος, διαμορφώνεται ο λαμπάς από ζώνη
οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.) μήκους 4-10cm οπλισμένη με κατακόρυφο οπλισμό 1Φ12. Σε
πεσσούς μεγαλύτερους από 2.00m, τοποθετείται μία κατακόρυφη ράβδος Φ10 στο μέσον του μήκους
τους, η οποία περιβάλλεται με μία διαμήκη ράβδο Φ4/15 που εκτείνεται και περιβάλλει τη ράβδο του
λαμπά. Οι κατακόρυφες ζώνες σκυροδέματος έχουν διαστάσεις που ποικίλουν, και για το κτήριο του
Σχήμα 4 φαίνονται στο Σχήμα 5. Οι κατακόρυφοι οπλισμοί αυτών των ζωνών είναι 4Φ12 στις
γωνιακές και 4Φ8 στις υπόλοιπες. Οι διαχωριστικοί τοίχοι πάχους 0,10m οπλίζονται με μία ράβδο
(σύρμα) σε κάθε αρμό διαμέτρου 3mm. Αυτές οι ράβδοι εισέρχονται στους αρμούς του εγκάρσιου
φέροντα τοίχου συνδέοντας έτσι τους διαχωριστικούς με τους φέροντες τοίχους ώστε να αποτρέπεται
η αποκόλληση τους. Οι οριζόντιες ζώνες Ο.Σ. οι οποίες διαμορφώνουν το ανώφλι, έχουν διαμήκη
οπλισμό 3Φ12 κάτω, 3Φ10 άνω και 1Φ4 στο μέσον και συνδετήρες μόνον πάνω από τα ανοίγματα
Φ4/10. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι είχαν τοποθετηθεί συνδετήρες σε όλο το μήκος του τοίχου. Το
Σχήμα 6 παρουσιάζει λεπτομέρειες σε όψη και σε οριζόντια τομή της διάταξης των οπλισμών σε
τσιμεντολιθοδομή. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 7, η ανωδομή έχει πλάτος 0.40m και ύψος περίπου
0.50m εξαρτώμενο από τις εδαφικές συνθήκες, ο άνω οπλισμός της είναι 2Φ12 +1Φ10, ο κάτω 3Φ12
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ενώ 1Φ10 τοποθετείται στο μέσον του κορμού. Η θεμελιολωρίδα έχει πλάτος και ύψος 0.50m κι είναι
άοπλη. Στη βάση και εκετέρωθεν της θεμελίωσης τοποθετείται χαλίκι για απορρόφηση των σεισμικών
κραδασμών.

(α)
(β)
Σχήμα 5. Κατασκευαστικά σχέδια δύο κτηρίων από τσιμεντολιθοδομή

Σχήμα 6. Λεπτομέρειες οπλισμού σε όψη

Σχήμα 7. Κατακόρυφη τομή τσιμεντολιθοδομής

Κτήρια από οπτοπλίνθους
Σε αυτά τα κτήρια, οι τοίχοι έχουν πάχος 0,24m και συντίθενται από δύο κατακόρυφες στρώσεις
συμπαγών τούβλων. Ο οριζόντιος οπλισμός (Φ4) τοποθετείται σε κάθε δεύτερο οριζόντιο αρμό, σε
κάθε στρώση, έτσι ο οπλισμός κάθε κατακόρυφης στρώσης είναι Φ4/20. Οι γωνιακές ζώνες
περίσφιξης είναι 0.24x0.24m και οπλίζονται με 4Φ8. Οι ενδιάμεσες ζώνες περίσφιξης είναι είτε
0.24x0.24 ή 0.24x0.30 οπλισμένες με 4Φ8. Τα ανώφλια οπλίζονται με 2Φ14 άνω και κάτω. Οι
υπόλοιπες λεπτομέρειες οπλισμού είναι όπως στα κτήρια από τσιμεντολίθους. Στο Σχήμα 8 φαίνονται
τα κατασκευαστικά σχέδια για δύο ισόγεια κτήρια από οπτοπλίνθους με κάτοψη όπως αυτή του Σχήμα
5.
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(α)

(β)
Σχήμα 8. Κατασκευαστικά σχέδια δύο κτηρίων από οπτοπλινθοδομή
Σεισμική απόκριση κτηρίων “αρωγής”
Τα κτίρια της «αρωγής» επέδειξαν εξαιρετική αντοχή στους σεισμούς του 2014 εφόσον δεν είχαν
υποστεί μεταβολές, όπως επεκτάσεις καθ΄ύψος και σε κάτοψη με υλικά ασύμβατα μεταξύ τους, π.χ.
σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος επί φερόντων τοίχων, χρήση διάτρητων οπτοπλίνθων κλπ..
Αντιθέτως, κτήρια από άοπλη τοιχοποιία, που είχαν επιζήσει των σεισμών του 1953, συνήθως
λιθοδομή, υπέστησαν σοβαρές βλάβες, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3. Προκειμένου να διερευνηθεί
η πολύ καλή σεισμική τους συμπεριφορά αλλά και οι διαφορές με την παραδοσιακή άοπλη τοιχοποιία
(λιθοδομή χωρίς διαζώματα με ξύλινη στέγη, URM-1T) ή την άοπλη τοιχοποιία όπως την επιβάλει ο
Ευρωκώδικας 6, δηλαδή άοπλοι τοίχοι με οριζόντιο διάζωμα στη στέψη τους ΕΝ1996-1-1),
πραγματοποιήθηκαν γραμμικές ελαστικές αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία. Προκειμένου να
συγκριθεί η συμπεριφορά των κτηρίων της «αρωγής» με συστήματα που θα μπορούσαν να είχαν
προταθεί, έγινε επίσης διερεύνηση της περίπτωσης η ανοικοδόμηση να γινόταν με κτήρια από
λιθοδομή με προσθήκη στην οροφή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος (URM-1S) για την
εξασφάλιση της διαφραγματικής λειτουργίας και μείωση των εκτός επιπέδου μετακινήσεων, όπως
επίσης και της περίπτωσης το εφαρμοζόμενο σύστημα (CM-1T) να είχε πλάκες Ο.Σ. αντί στέγης
(CM-1S). Οι αναλύσεις έγιναν για φασματική επιτάχυνση που προέκυψε από τη μεγαλύτερη
καταγεγραμμένη εδαφική επιτάχυνση, στα Χαβριάτα (Theodoulidis et al, 2016). Από επεξεργασία των
στοιχείων του ΙΤΣΑΚ (http://www.itsak.gr/db/data) προέκυψαν τα φάσματα του Σχήμα 9 από όπου
παρατηρείται ότι στην περιοχή των θεμελιωδών ιδιοπεριόδων των υπό μελέτη κτηρίων (0,05-0,10sec)
η φασματική επιτάχυνση είναι 1.0g.

Σχήμα 9. Τα φάσματα απόκρισης της επιτάχυνσης της ισχυρής δόνησης 03/02/2014 όπως
κατεγράφησαν στο σταθμό στα Χαβριάτα (σε g)
7
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Υποθέσεις για την ανάλυση
Κάθε σεισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πείραμα υπό πλήρη κλίμακα, έτσι και οι σεισμοί του 2014
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα πείραμα για τον έλεγχο των κτηρίων της «αρωγής». Οι
αναλύσεις που έγιναν επιβεβαιώνουν το πείραμα και διερευνούν τι θα είχε συμβεί αν είχε
χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση των Ιονίων νήσων το ίδιο σύστημα της παραδοσιακής
λιθοδομής, τακτική που συχνά εφαρμόζεται σε προγράμματα αποκατάστασης οπότε και χρηματοδοτείται από το κράτος μόνον η επαναφορά στην προτεραία κατάσταση. Επελέγη ένα κτήριο του
οποίου ήταν διαθέσιμα τα σχέδια και αντιστοιχεί στο κτήριο των Σχημάτων Σχήμα 4 και Σχήμα 5 (β).
Έγινε προσομοίωση με ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία που είναι συνδυασμός στοιχείων
δίσκου και στοιχείων πλάκας ώστε να λαμβάνουν υπόψη τόσο την εντός όσο και την εκτός επιπέδου
σεισμική δράση. Τα στοιχεία είναι ορθογωνικά αν το επιτρέπει η διάταξη των ανοιγμάτων και τοίχων
ή τριγωνικά και έχουν διαστάσεις περίπου 0,50m. Στο Error! Reference source not found. φαίνεται
το πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων του κτηρίου της «αρωγής» που εικονίζεται στη Σχήμα 4 και έχει
την κάτοψη του Σχήμα 5(β). Οι ιδιότητες των στοιχείων που αντιστοιχούν στα διαζώματα (γκρί
χρώμα) έχουν ιδιότητες σκυροδέματος και τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην τοιχοποιία (μπεζ
χρώμα) έχουν ιδιότητες τοιχοποιίας. Οι διαχωριστικοί τοίχοι δεν έχουν προσομοιωθεί, επί το
δυσμενέστερον για το κτήριο. Στην περίπτωση θεώρησης οροφής από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι
πλάκες περιλαμβάνονται στο προσομοίωμα, ενώ η ξύλινη οροφή προσομοιώνεται μόνον με τα φορτία
της, σε κάθε κόμβο των περιμετρικών τοίχων όπου εδράζεται.

Σχήμα 10. Διακριτοποίηση του κτηρίου της «αρωγής» με πεπερασμένα
στοιχεία, το γκρι χρώμα αντιστοιχεί στις ζώνες οπλισμένου σκυροδέματος
Το κτήριο «αρωγής» που αναλύθηκε είναι από τσιμεντόλιθους καθώς από επιτόπιους ελέγχους
προέκυψε ότι αυτό το υλικό προτιμήθηκε περισσότερο από τους κατοίκους των νησιών. Για τον
υπολογισμό των μηχανικών ιδιοτήτων της τοιχοποιίας ελήφθη υπόψη ότι οι τσιμεντόλιθοι είναι
Ομάδας 2 κατά ΕΝ 1996-1-1 με αντοχή fbc =15 MPa. Για το συνδετικό τσιμεντοκονίαμα ελήφθη fm =
2.5 MPa. Για τον υπολογισμό της θλιπτικής αντοχής χρησιμοποιήθηκε η πρόταση του ΕΝ 1998-3
(1)
Όπου fw είναι η μέση αντοχή υπολογισμένη για μονόστρωτη τοιχοποιία και CFm ο συντελεστής
αξιοπιστίας που για τη συγκεκριμένη στάθμη αξιοπιστίας δεδομένων λαμβάνεται ίσος με 1. Από τις
διαστάσεις των τσιμεντολίθων, προέκυψε δ≈0.95. Από την Εξ. (1) προκύπτει fd=4.22MPa. Ελήφθη
ενεργό μέτρο ελαστικότητας Eeff=0.5E=2100 MPa, όπου Ε=1000fd. Το σκυρόδεμα θεωρήθηκε Β10,
δηλαδή αντοχή κυβικού δοκιμίου 10 MPa. Πραγματοποιήθηκε ισοδύναμη στατική ανάλυση με

8

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

σταθερή καθ΄ύψος επιτάχυνση 1.0g, όση είναι η φασματική επιτάχυνση από τα φάσματα απόκρισης
που προέκυψαν από τις καταγραφές στα Χαβριάτα για την ιδιοπερίοδο του κτηρίου. Η ομοιόμορφη
καθύψος κατανομή προσομοιώνει ικανοποιητικά την πραγματική συμπεριφορά φορέων με
κατανεμημένη μάζα.
Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με τέσσερα κριτήρια: 1) Το μέγεθος της μέγιστης μετακίνησης (ως
διάνυσμα στο χώρο) που σημειώθηκε σε οποιοδήποτε κόμβο του προσομοιώματος των τοίχων του
κτηρίου, 2) Το μέγεθος του λόγου των σχετικών μετακινήσεων καθ΄υψος, dh, 3) το μέγεθος του λόγου
των σχετικών μετακινήσεων εκτός επιπέδου, dpl, (βλέπε σχήμα Σχήμα 11, Karantoni et al, 2016) και
τέλος 4) την έκταση της επιφανείας των τοίχων που βρίσκονται εκτός της περιβάλλουσας αστοχίας
όπως αυτή ορίζεται στο Σχήμα 11 και περιγράφεται αναλυτικώς στο Karantoni et al, (1993).
Στο
Σχήμα 12 παρουσιάζονται οι περιπτώσεις που διερευνώνται καθώς και τα αντίστοιχα προσο-μοιώματα
πεπερασμένων στοιχείων. Σε όλα τα προσομοιώματα, το γκρίζο χρώμα αντιστοιχεί στα διαζώματα
οπλισμένου σκυροδέματος, ενώ το πράσινο σε πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος..

Σχήμα 10. Ορισμός των λόγων των σχετικών μετατοπίσεων

Σχήμα 11. Η περιβάλλουσα αστοχίας
Σύγκριση της συμπεριφοράς
Προκειμένου να συγκριθεί η συμπεριφορά των κτηρίων της «αρωγής» με ξύλινη στέγη, (CM-1T),
όπως δηλαδή υλοποιήθηκαν ή με πλάκα Ο.Σ. (CM-1S), με εκείνα της παραδοσιακής τοιχοποιίας με
ξύλινη στέγη (URM-1T) ή με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, (URM-1S), καθώς με αυτά από
άοπλη τοιχοποιία κατά Ευρωκώδικa 6, (PM-1T), υπολογίσθηκε για κάθε περίπτωση η μέγιστη
μετακίνηση, καθώς και οι μεγαλύτερες σχετικές μετακινήσεις του περισσότερο μετακινουμένου
κόμβου, α) σε σχέση με τον αντίστοιχο κόμβο που βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο στη στάθμη
έδρασης του τοίχου, dh, που εκφράζει την καθ΄ ύψος παραμόρφωση του τοίχου εντός ή εκτός του
επιπέδου του, όποια είναι μεγαλύτερη, και β) τη μέγιστη μετακίνηση εκτός επιπέδου d pl σε σχέση με
τη γωνία του τοίχου που εκφράζει το βέλος κάμψης εκτός του επιπέδου του τοίχου. Οι μετακινήσεις
αυτές διαιρούμενες με την απόσταση μεταξύ του σημείου αναφοράς και του σημείου μεγαλύτερης
μετακίνησης, εκφράζονται ως ανηγμένες παραμορφώσεις, (το αποτέλεσμα δίνεται ως αδιάστατος
αριθμός) Σχήμα 11. Χρησιμοποιείται ως κτήριο αναφοράς η περίπτωση URM-1T που είναι το
περισσότερο τρωτό κτήριο και αντιπροσωπεύει έναν τύπο κτηρίου αντίστοιχο των υφισταμένων προ
του σεισμού κτηρίων με τη διαφορά ότι στα μεν υφιστάμενα κτήρια η τοιχοποιία αποτελείται από
λιθοσώματα με μη κανονικό σχήμα (αργολιθοδομή) το δε κονίαμα στους οριζόντιους και κατακόρυφους αρμούς είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, ενώ στα νέα θα κατασκευάζονταν με τσιμεντόλιθους
9
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περίπτωση

3D-προσομοίωμα

Διακριτοποίηση Π.Σ

περίπτωση

CM-1T

CM-1S

URM1T

URM1S

3D-προσομοίωμα

Διακριτοποίηση Π.Σ

PM-1T

Σχήμα 12 Εξεταζόμενες περιπτώσεις και τα αντίστοιχα προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων.
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και τσιμεντοκονίαμα, όπως τα κτήρια CM. Στον Πίνακας 1 εκτός αυτών των μεγεθών παρουσιάζονται
επίσης για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση οι αντίστοιχες μειώσεις που προκαλούνται στα μεγέθη,
έναντι της περίπτωσης URM-1T. Προκύπτουν τα εξής:
 Χρησιμοποιώντας το δομικό σύστημα της διαζωματικής (περισφιγμένης τοιχοποιίας) για τα κτήρια
της "αρωγής", (CM-1T), σημειώθηκε μείωση της μέγιστης μετακίνησης από 3,64mm σε 1,30 mm,
δηλαδή μείωση κατά 64% σε σύγκριση με το κτίριο από παραδοσιακή φέρουσα τοιχοποιία. Οι
μέγιστες τιμές των σχετικών μετακινήσεων dh και dpl μειώθηκαν κατά 70% και 45%, αντίστοιχα
και από 0,14% και 0,13% έγιναν 0,04% και 0,07% αντίστοιχα. Οι τελευταίες τιμές, είναι
μικρότερες από την ικανότητα της τοιχοποιίας σε κάμψη και διάτμηση.
 Εάν για την ανοικοδόμηση είχαν κατασκευαστεί κτήρια URM με πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος (URM-1S), που εξασφαλίζει διαφραγματική λειτουργία, θα επιτυγχάνετο μείωση
74%, ήτοι 10% μεγαλύτερη από ότι με το επιλεγέν σύστημα των κτηρίων της “αρωγής”, αλλά αυτό
θα είχε ως συνέπεια μεγαλύτερο κόστος καθώς η ξύλινη στέγη θα έπρεπε να κατασκευαστεί
υπεράνω της πλάκας για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της υπαίθρου.

(α)

(β)

Σχήμα 13. (α) Μέγιστη μετακίνηση και (β) τιμή κριτηρίου αστοχίας

Σχήμα 14. Τιμές των σχετικών παραμορφώσεων
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 Αν εφαρμοζόταν το σύστημα της άοπλης τοιχοποιίας κατά τους σύγχρονους κανονισμούς (ΕΝ
1996-1-1) δηλαδή φέροντες τοίχοι ελάχιστου πάχους 0.24m με οριζόντιο διάζωμα στη στέψη των
τοίχων (PM-1T) και ξύλινη στέγη, η μείωση της μέγιστης μετακίνησης είναι 58%, δηλαδή
μικρότερη από το εφαρμοσθέν σύστημα και των παραμορφώσεων dh και dpl κατά 64% και 38%,
αντιστοίχως, ομοίως μικρότερη από ότι στην περίπτωση CM-1T.
 H επιλογή της στέγασης των κτηρίων της «αρωγής» με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος (CM-1S)
αντί κεραμοσκεπής θα μείωνε ακόμα πιο πολύ τις μετακινήσεις και τις παραμορφώσεις (περίπου
κατά 20% ) αλλά θα αύξανε το κόστος. Όπως απεδείχθη από τη συμπεριφορά τους υπό τόσο
υψηλή επιτάχυνση, αυτό το επιπλέον μέτρο δεν ήταν αναγκαίο.
Πίνακας 1. Κατανομή των παραμορφώσεων και σχετικών μετατοπίσεων για G+Ex+Ey
Κτήριο

Παραμορφωμένη κατασκευή

Max Μετακίνηση

dpl (%)

dh (%)

μείωση

μείωση

μείωση

3.64 mm

0.14

0.13

-

-

-

1.3 mm

0.04

0.07

64%

70%

45%

1.53 mm

0.05

0.08

58%

64%

35%

0.93 mm

0.01

0.03

74%

92%

77%

0.6 mm

0.004

0.03

84%

97%

78%

URM-1T

CM-1T

PM-1T

URM-1S

CM-1S
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Ανάλογα αποτελέσματα προκύπτουν και από τη θεώρηση του κριτηρίου αστοχίας των Karantoni et al.
(1993). Στον Πίνακα 2 με κόκκινο χρώμα απεικονίζονται οι ορατές περιοχές των τοίχων στις οποίες η
εντατική κατάσταση τις τοποθετεί εκτός της περιβάλλουσας αστοχίας. Tα στοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα δεν απεικονίζονται, καθώς το κριτήριο εφαρμόζεται μόνον στην τοιχοποιία. Στο κτήριο
Πίνακας 2. Περιοχές τοίχων όπου ξεπερνιέται το κριτήριο αστοχίας (με
κόκκινο οι περιοχές υπέρβασης του κριτηρίου αστοχίας)
Επιφάνεια σε αστοχία
Περίπτωση
Ποσοστιαία μείωση
8.6%
URM-1T
Επιφάνεια αναφοράς

2%
URM-1S
78%

0.3%
CM-1T
99%

0%
CM-1S
100%

1%
PM-1T
88%

λιθοδομή
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URM-1T 8,6% της επιφανείας των τοίχων, που είναι κυρίως στις περιοχές των ανωφλίων, βρίσκονται
υπό εντατική κατάσταση εκτός της περιβάλλουσας αστοχίας, δηλαδή αναμένεται να αναπτύξουν
βλάβες. Σύμφωνα με το Karantoni et. al (2014), το κτήριο θα αναπτύξει βλάβες βαθμού 1 κατά την
Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Κλίμακα (Grünthal, 1998). Όλα τα άλλα συστήματα βελτιώνουν τη
σεισμική απόκριση του. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το εν λόγω κριτήριο, στην περίπτωση
URM-1S οι περιοχές εν δυνάμει αστοχίας είναι στη βάση του κτηρίου και αυτό οφείλεται στο
φαινόμενο του λικνισμού που δημιουργεί αδρανείς περιοχές στη βάση του. Το φαινόμενο αυτό
δεν παρατηρείται στην περίπτωση CM-1S.
Από το Σχήμα 13(α) φαίνεται ότι η μέγιστη μετακίνηση στην περίπτωση του κτηρίου χωρίς
καθόλου διαζώματα ή πλάκα (URM-1) είναι υπερδιπλάσια από ότι σε κάθε άλλη περίπτωση, ενώ
από το Σχήμα 13(β) φαίνεται ότι η τιμή του κριτηρίου είναι λίγο μεγαλύτερη της μονάδας σε όλες
τις περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων URM. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και στις περιοχές
βλαβών οι βλάβες θα είναι μικρές.
Από το Σχήμα 14 φαίνεται ότι μόνον για το κτήριο URM-1T, δηλαδή ένα κτήριο όπως
κατασκευαζόταν παραδοσιακά στην Ελλάδα η παραμόρφωση oφειλόμενη σε κάμψη εκτός του
επιπέδου των τοίχων είναι μεγαλύτερη από την παραμόρφωση καθ΄ύψος, γιατί σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις είτε η πλάκα (URM-1S και CM-1S), είτε το διάζωμα (CM-1Tκαι PM-1T), εμποδίζουν
αυτή την παραμόρφωση κάνοντας την καθ’ ύψος παραμόρφωση πλέον κρίσιμη.
Στην τελευταία γραμμή του Πίνακας 2 παρουσιάζεται ένα κτήριο που αντιπροσωπεύει τα κτήρια από
λιθοδομή, όπως αυτό του Σχήμα 3, με περιμετρικούς μόνον φέροντες τοίχους. Ο βαθμός βλάβης
αντιστοιχεί σε 5 της Ευρωπαϊκής Μακροσεισμικής κλίμακας (Grünthal, G., 1998) και απεικονίζει
πλήρως το επίπεδο βλαβών των κτηρίων από λιθοδομή που είχαν μείνει ανέπαφα από το σεισμό
του 1953. H μέγιστη ισοδύναμη τάση σ* στο κτήριο αυτό είναι 8.57, δηλαδή σχεδόν τριπλάσια
από ότι στο κτήριο URM-1T. Σημειωτέον ότι τα μηχανικά χαρακτηριστικά στο κτήριο αυτό
αντιπροσωπεύουν μία λιθοδομή μέσης θλιπτικής αντοχής με fw=2.5MP.

Συμπεράσματα
Έναυσμα για την εργασία αυτή ήταν η απουσία βλαβών, παρά την υψηλή επιτάχυνση που
καταγράφηκε, από τους σεισμούς του 2014 στα κτήρια της «αρωγής», δηλαδή αυτά που
κατασκευάστηκαν στην Κεφαλονιά και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, μετά τους καταστρεπτικούς
σεισμούς του 1953 σύμφωνα με τις μελέτες του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Αναζητήθηκαν και
ανευρέθησαν σχέδια και πληροφορίες για το εν πολλοίς άγνωστο στην υπόλοιπη Ελλάδα σύστημα
οπλισμένης περισφιγμένης τοιχοποιίας (CM-1T) και μέσω γραμμικών ελαστικών αναλύσεων
εξετάστηκε η συμπεριφορά τους. Η απόκριση των κτηρίων της “αρωγής” στην υψηλότατη φασματική
επιτάχυνση ίση με 1.0g, συγκρίθηκε με αυτή με των κτηρίων που προκύπτουν από τους
παραδοσιακούς τρόπους δόμησης με τεχνητά λιθοσώματα καθώς επίσης και με το σύστημα της
άοπλης τοιχοποιίας κατά Ευρωκώδικα 6. Επίσης, έγινε σύγκριση με την συμπεριφορά ενός κτηρίου
από λιθοδομή, όπως αυτά που επέζησαν των σεισμών του 1953. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα κριτήρια
και όλα κατέδειξαν τα εξής:
 Η απόφαση για τη χρήση του συστήματος της οπλισμένης περισφιγμένης τοιχοποιίας με
ξύλινη στέγη (CM-1T) υπήρξε πολύ εύστοχη καθώς βελτίωσε την απόκριση των κτηρίων
θεαματικά, έναντι του συστήματος της άοπλης τοιχοποιίας χωρίς διάζωμα (URM-1T) που
είναι το σύστημα που έκτιζαν την εποχή εκείνη στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η κατασκευή πλάκας
14
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αντί στέγης, βελτίωνε κατά 10% την απόκριση των μονώροφών κτηρίων της μελέτης, αλλά
όπως απέδειξε το πείραμα σε φυσική κλίμακα που απετέλεσαν οι σεισμοί του 2014, δεν
χρειαζόταν μεγαλύτερη σεισμική αντοχή ενώ αύξανε το κόστος κατασκευής.
Η επιλογή της ανοικοδόμησης με το σύστημα της άοπλης τοιχοποιίας με πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος (URM-1S), με το κριτήριο των παραμορφώσεων φαίνεται περισσότερο
αποτελεσματική από το επιλεγέν σύστημα αλλά με το διαξονικό κριτήριο αστοχίας υστερεί
αυτού.
Η επιλογή του συστήματος της άοπλης τοιχοποιίας κατά Ευρωκώδικα 6, δηλαδή με
κατασκευή οριζόντιου διαζώματος στη στέψη κάθε φέροντα τοίχου (PM-1T), όπως
αναμένεται αποδεικνύεται λιγότερο καλή επιλογή από το σύστημα της περισφιγμένης
τοιχοποιίας, αυτός είναι και ο λόγος που η χρήση της απλής τοιχοποιίας υφίσταται
περιορισμούς κατά τον Ευρωκώδικα 8.
Η (προφανώς) κακή επιλογή της ανοικοδόμησης με το υφιστάμενο μέχρι τότε σύστημα της
αργολιθοδομής με μόνον περιμετρικούς φέροντες τοίχους, θα οδηγούσε στην επανάλησψη της
καταστροφής του 1953, τουλάχιστον στις περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, δηλαδή
στη χερσόνησο της Παλλικής, όπου τα κτήρια αυτού του τύπου που υπήρχαν, κατεστράφησαν
ή υπέστησαν σημαντικές βλάβες.
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