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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στις αρχές του 2014 ισχυρή σεισμική ακολουθία έπληξε το νησί της
Κεφαλονιάς. Παρά το γεγονός ότι οι βλάβες που σημειώθηκαν ήταν περιορισμένης
έκτασης λόγω των αυστηρών διατάξεων αντισεισμικού σχεδιασμού που ισχύουν
στην περιοχή ήδη μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1953, οι βλάβες είναι
αντιπροσωπευτικές, αφορούν τόσο παλαιές όσο και νεότερες κατασκευές και
παρουσιάζουν εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον. Λόγω της ιδιαιτερότητας των
σεισμών τεκμαίρεται ότι πολλές βλάβες που σημειώθηκαν κατά τον κύριο σεισμό
πολλαπλασιάστηκαν κατά τους μετασεισμούς. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια
συστηματική ανασκόπηση και συσχέτιση των χαρακτηριστικών σεισμικών
καταγραφών και των σημαντικότερων βλαβών που παρατηρήθηκαν στα κτήρια του
Ληξουρίου και της ευρύτερης περιοχής με αυθεντικό υλικό που συγκεντρώθηκε
μετά από αυτοψία των συντακτών στην πληγείσα περιοχή. Επιπρόσθετα γίνεται
αποτίμηση της σεισμικής απόκρισης για ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις
κτηρίων και δομημάτων. Προσεγγίζονται αριθμητικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά
των κατασκευών και αιτιολογούνται επαρκώς οι παρατηρηθείσες βλάβες. Η
εργασία είναι διδακτική για τον μελετητή και επιβλέποντα μηχανικό και
ταυτόχρονα συμβάλλει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που αφορούν τον
αντισεισμικό σχεδιασμό.
ABSTRACT : In early 2014 a strong motion sequence shook the island of
Cephalonia. In more detail, on 26/01/2014 the main shock of magnitude 5.8 in
Richter scale is recorded, while two aftershocks of 5.1 and 5.7 magnitude occurred
on 26/01/2014 and 03/02/2014, respectively. Despite the fact that the structural
damages was presented in only few building cases, due to the strict provisions of
the Hellenic Seismic Code that were applicable for that region after the devastating
seismic event of 1953, these are of great scientific interest. Due to the particularity
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of the earthquakes, it is presumed that the damages occurred during the main shock
were accumulated during aftershocks. In the present study a systematic review of
the seismic records characteristic and the most significant damages observed in the
buildings of Lixouri, and the wider region, is made with authentic material collected
in-situ by the authors. Additionally, the seismic response of some typical structures
is evaluated. Numerical methods are adopted for the assessment of their seismic
performance and the verification of the observed damages. The present study haw
an educational role and at the same time it helps to draw useful conclusions
regarding the seismic design.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η περιοχή της Κεφαλλονιάς παρουσιάζει διαχρονικά ισχυρή σεισμική
δραστηριότητα. Η ισχυρή σεισμική διέγερση έντασης 7.2 της κλίμακας Richter που
την έπληξε το 1953 είχε καταστροφικές επιπτώσεις στο δομικό πλούτο του νησιού.
Συγκεκριμένα, πάνω από 20000 κτήρια κατεδαφίστηκαν ενώ ο σεισμός είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 500 ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος σεισμός
αποτέλεσε έναυσμά για τους ερευνητές μηχανικούς για την συγγραφή του πρώτου
αντισεισμικού κανονισμού το 1959 (ΒΔ, 1959). Η περιοχή των νησιών του Ιονίου
θεωρήθηκε ως η πλέον σεισμογενής και για αυτόν τον λόγο από τότε έως σήμερα
οι κατασκευές σχεδιάζονται με τις μεγαλύτερες δυνατές σεισμικές δράσεις. Ο
σεισμός έντασης 6.75 της κλίμακας Richter που εκδηλώθηκε το 1983 απέδειξε την
επιμέλεια με την οποία σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν οι κατασκευές του
νησιού. Παρά την ένταση του σεισμού, οι βλάβες που υπέστησαν οι κατασκευές
ήταν ελάχιστες.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ 2014
Στις 26/01/2014 έλαβε μέρος ο κύριος σεισμός μεγέθους 5.8 της κλίμακας Richter
και ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στις 26/01/2014 και 03/02/2014 με
μεγέθη 5.1 και 5.7, αντίστοιχα. Στο Σχήμα 1 απεικονίζονται στον χάρτη οι
συντεταγμένες των επικέντρων των τριών σεισμικών γεγονότων.
Στα Σχήματα 2 και 3 εμφανίζονται τα επιταχυνσιογραφήματα του πρώτου και του
τρίτου σεισμού, αντίστοιχα. Δεδομένα τα οποία τα λάβαμε από το ΙΤΣΑΚ. Εκτός
από τα διαγράμματα των επιταχύνσεων και των ταχυτήτων των δύο οριζόντιων
συνιστωσών για κάθε μία καταγραφή, στα σχήματα παρουσιάζονται επίσης και η
μέγιστη επιτάχυνση, μέγιστη ταχύτητα και η μέση ιδιοπερίοδος ανά καταγραφή. Σε
ότι αφορά τον πρώτο σεισμό, η καταγραφή του παρουσιάζεται είναι από τον
σταθμό του Αργοστολίου ARG2, ενώ για τον τρίτο σεισμό παρουσιάζεται η
καταγραφή από τον σταθμό του Λιξουρίου LXR1. Οι οριζόντιες επιταχύνσεις κατά
τον κύριο σεισμό είναι περίπου 0.4 g και ξεπέρασαν τα 0.6 g κατά τους
μετασεισμούς. Επιπλέον, καταγράφηκαν και υψηλές κατακόρυφες επιταχύνσεις
που στην περίπτωση του τελευταίου ισχυρού μετασεισμού ξεπέρασαν τα 0.5g.
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Σχήμα 1. Επίκεντρα των σεισμικών γεγονότων του 2014
Σεισμός 26-01-2014 – Καταγραφή από το σταθμό ARG2
E-W (PGA = 0.40 g, PGV = 0.16 m/s, Tm = 0.21 s)
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Σχήμα 2. Δεδομένα καταγραφής σεισμού 26/01/2014

Time (s)

Σεισμός 03/02/2014 – Καταγραφή από το σταθμό LXR1
E-W (PGA = 0.66 g, PGV = 1.15 m/s, Tm = 1.24 s)

N-S (PGA = 0.59 g, PGV = 0.79 m/s, Tm = 0.94 s)
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Σχήμα 3. Δεδομένα καταγραφής σεισμού 03/02/2014

Τα φάσματα απόκρισης (Σχήμα 4) δείχνουν σχετικά χαμηλές δεσπόζουσες
ιδιοπεριόδους (0.15-0.30 s) για τον κύριο σεισμό και αρκετά υψηλότερες (0.5-1.5
s) κατά τον δεύτερο μετασεισμό. Παρατηρείται δηλαδή μετατόπιση των
δεσποζουσών ιδιοπεριόδων προς τα δεξιά του φάσματος. Με βάση τα παραπάνω
προκύπτει ότι ο κύριος σεισμός έπληξε εντονότερα τα δύσκαμπτα κτήρια ενώ
αντιθέτως οι μετασεισμοί έπληξαν εντονότερα τα εύκαμπτα κτήρια και τα κτήρια
με βλάβες από τον κύριο σεισμό (σχηματισμός βλαβών, μείωση δυσκαμψίας,
μετατόπιση ιδιοπεριόδου προς τα δεξιά του φάσματος).
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Σχήμα 4. Φάσματα απόκρισης επιταχύνσεων (α) του πρώτου σεισμού και (β) του
δεύτερου μετασεισμού.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Διαμόρφωση Μαλακού Ορόφου
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργίας μηχανισμού ορόφου αποτελεί το
διώροφο κτήριο του Σχήματος 5 Το παρόν κτήριο κατασκευάστηκε στα τέλη του
1980 και διαστασιολογήθηκε σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959.
Η συγκεκριμένη πλαισιωτή κατασκευή είναι ορθογωνικής κάτοψής με ύψη ορόφου
3.30 m και 3.00 m για τον πρώτο και δεύτερο όροφο, αντίστοιχα. Ενώ παρατηρείται
πυκνός και συμμετρικός κάναβος υποστυλωμάτων (Σχήμα 6), λόγω της απουσίας
τοιχοπληρώσεων στον πρώτο όροφο η κατασκευή εμφανίζει μη κανονικότητα καθ’
ύψος. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που εμφανίστηκαν τόσο μεγάλης έκτασης
βλάβες στο συγκεκριμένο κτήριο.
Από της φωτογραφίες του Σχήματος 5 είναι εμφανές ότι οι βλάβες περιορίστηκαν
αποκλειστικά στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του ισογείου. Συγκεκριμένα, έχουν
δημιουργηθεί πλαστικές αρθρώσεις σε όλα τα υποστυλώματα, τόσο στον πόδα όσο
και στην κορυφή τους. Παρά τον επαρκή διαμήκη οπλισμό των υποστυλωμάτων, ο
εγκάρσιος οπλισμός (συνδετήρες) ήταν ανεπαρκώς αγκυρωμένος, μη μπορώντας
να συμβάλλει τόσο στην αντοχή σε διάτμηση όσο και στην περίσφιξη του
σκυροδέματος, επομένως και στην αύξηση της διαθέσιμης πλαστιμότητάς τους. Για
το συγκεκριμένο κτήριο έχει παρουσιαστεί και εργασία κατά την οποία, μέσω
αριθμητικών προσομοιωμάτων, έχουν επαληθευτεί οι παρατηρηθείσες βλάβες
(Kavvadias et al. 2015).

Σχήμα 5. Φωτογραφίες του εξωτερικού και του εσωτερικού.
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Σχήμα 6. Κάτοψη εξεταζόμενου κτηρίου.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα μαλακού ορόφου, ο οποίος όμως
δημιουργήθηκε σε ενδιάμεσο όροφο αυτή τη φορά, εμφανίζεται στο κτήριο του
Σχήματος 7. Το συγκεκριμένο κτήριο παρά το γεγονός ότι σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΑΚ2000, παρουσιάζει σημαντικά
μορφολογικά προβλήματα, με αναμενόμενη τη δυσμενή δυναμική του απόκριση.

Σχήμα 7. Φωτογραφία από τον εξωτερικό χώρο.

Στο Σχήμα 8 παρουσιάζονται οι κατόψεις του ισογείου και του 1ου ορόφου.
Συγκρίνοντας τις δύο κατόψεις είναι εμφανής η μείωση της επιφάνειας στον 1ο
όροφο. Κατά την μετάβαση από το ισόγειο στον όροφο, καταργείται η περιμετρική
συστοιχία υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων. Αναλυτικότερα, από τα 17 δομικά
κατακόρυφα στοιχεία του ισογείου, μόνο 9 συνεχίζουν στον όροφο. Από
υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν, η μεταβολή της δυσκαμψία καθ’ ύψος
είναι της τάξεως του 90% και 10% για τον άξονα y και x, αντίστοιχα. Αυτό το
στοιχείο και μόνο είναι ικανό να οδηγήσει σε μεγάλες σχετικές μετατοπίσεις
μεταξύ των δύο ορόφων. Επιπρόσθετα, λόγω των μεγάλων συμπαγών στηθαίων
που βρίσκονται στον μεσαίο όροφο, περιμετρικά του κτηρίου, εκτιμάται ότι η
μεταβολή της μάζας μεταξύ των δύο πρώτων ορόφων είναι της τάξεως του 40%. Η
συγκέντρωση περιττού-νεκρού φορτίου δρα επιβαρυντικά στη δυναμική απόκριση
της κατασκευής.

Ισόγειο 160 τ.μ.

Όροφος 100 τ.μ.

Σχήμα 8. Κατόψεις ισογείου και 1ου ορόφου.

Αναπτύχθηκε επίσης και αριθμητικό προσομοίωμα για τη διερεύνηση της
δυναμικής απόκρισης του εξεταζόμενου κτηρίου. Από την ιδιομορφική ανάλυση
επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα τα οποία τα είχαμε αρχικώς εκτιμήσει λόγω των
ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών των κτηρίων. Στη διεύθυνση y το
σχήμα της 1ης ιδιομορφής παρουσιάζει έντονη μεταβολή μεταξύ των πρώτων δύο
σταθμών (Δφ1-2 = 0.59), ενώ γίνεται εμφανής η μεγάλη δυσκαμψία στην πρώτη
στάθμη (Δφ0-1 = 0.06) που δικαιολογείται λόγω των τοιχωμάτων που εκτείνονται
αποκλειστικά στο ισόγειο.
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Σχήμα 9. (α) Προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων και (β) σχήμα 1ης ιδιομορφής y-y

Ένα ακόμα παράδειγμα μαλακού ορόφου παρουσιάστηκε στο καμπαναριό στη
περιοχή των Κουρουκλάτων. Το καμπαναριό που φέρει τη καμπάνα μάζας περίπου
500kg συνδέεται με το κύριο δύσκαμπτο σώμα με στύλους πολύ μικρής διατομής
με αποτέλεσμα κατά την δυναμική απόκριση της ταλαντούμενης μάζας οι
παραμορφώσεις να συγκεντρώνονται στη στάθμη των εύκαμπτων στύλων.

Σχήμα 10. Φωτογραφίες καμπαναριού και αποτελέσματα αριθμητικού προσομοιώματος.

Κοντά υποστυλώματα
Μία ακόμα χαρακτηριστική βλάβη που πραγματοποιήθηκε σε κατασκευή της
πληγείσας περιοχής, και οφείλεται σε μορφολογική αδυναμία, απεικονίζεται στις
φωτογραφίες του Σχήματος 11. Οι αναπτυσσόμενες βλάβες του εν λόγω κτηρίου
οφείλονται στη ύπαρξη μίας ολόκληρης σειράς κοντών υποστυλωμάτων
Σε κάτοψή (Σχήμα 12(α)) το κτήριο παρουσιάζει πυκνό κάναβο υποστυλωμάτων
και στις δύο διευθύνσεις. Παρατηρώντας όμως την τομή στη διεύθυνση y-y
(Σχήμα 12(β)) παρατηρούμε ότι η ανισοσταθμία μεταξύ των δύο πλακών οροφής
συντελεί στη δημιουργία κοντών υποστυλωμάτων.

Σχήμα 11. Φωτογραφίες βλαβών.

(α)

Σχήμα 12. (α) Κάτοψη και (β) τομή εξεταζόμενου κτηρίου

(β)

Επίδραση μετασεισμικής ακολουθίας σε κατασκευές που είχαν υποστεί βλάβες
κατά τον κύριο σεισμό
Όπως αναφέρθηκε και στη δεύτερη ενότητα του άρθρου, τα χαρακτηριστικά της
πρώτης ισχυρής σεισμικής διέγερσης ήταν τέτοια που είχαν ως αποτέλεσμα να
πλήξουν κατασκευές των οποίων οι κύριες ιδιοπερίοδοι κυμαίνονται από 0.15 –
0.30s, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών της Κεφαλονιάς
(2όροφα - 3όροφα). Επιπρόσθετα, από το φάσμα απόκρισης της καταγραφής του
ισχυρού μετασεισμού της 03/02 γίνεται εμφανές ότι πλήττονται κυρίως κατασκευές
με ιδιοπεριόδους 0.5 – 1.5s. Λόγω των περιορισμών δόμησης στην περιοχή, δεν
υπάρχουν κατασκευές που να εμφανίζουν μεγάλη κύρια ιδοπερίοδο. Ωστόσο, οι

βλάβες που αναπτύχθηκαν κατά τον κύριο σεισμό σε κατασκευές χαμηλής αρχικής
ιδιοπεριόδου είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενεργού ιδιοπεριόδου των
κατασκευών αυτών και επομένως ο μετασεισμός έπληξε τελικά κατασκευές
μεγάλης ιδιοπεριόδου. Λόγω της ιδιαιτερότητας των σεισμών πολλές βλάβες που
σημειώθηκαν κατά τον κύριο σεισμό πολλαπλασιάστηκαν κατά τους
μετασεισμούς.
Στο Σχήμα13 εμφανίζεται μία 2όροφή κατασκευή η οποία μετά τις βλάβες που
υπέστη από τον σεισμό της 26/01 είχε υποστυλωθεί. Παρά τα πρόχειρα μέτρα που
ελήφθησαν, ο μετασεισμός της 03/02 αποδείχθηκε καταστροφικός για τη
συγκεκριμένη κατασκευή.

Σχήμα 13. Φωτογραφία κτηρίου μετά τον μετασεισμό της 03/02.

Στο Σχήμα 14 παρουσιάζονται οι φωτογραφίες ενός 2όροφου κτηρίου, αριστερά
μετά τον σεισμό της 26/01 και δεξιά μετά τον σεισμό της 03/02. Κατά τον πρώτο
σεισμό αστόχησαν οι τοιχοπληρώσεις του ισογείου καθώς επίσης και το ενδιάμεσο
υποστύλωμα στην περίμετρο το οποίο αστόχησε διατμητικά. Ο μετασεισμός επί
της ουσίας έπληξε ένα κτήριο με μειωμένη δυσκαμψία, το οποίο αντιστεκόταν σε
οριζόντιες φορτίσεις μόνο μέσω των περιμετρικών υποστυλωμάτων του, τα οποία
αστόχησαν.

Σχήμα 14. Βλάβες κτηρίου μετά τον κύριο σεισμό και μετά τον μετασεισμό.

Ανατροπή αντικειμένων
Το σεισμικό γεγονός της 03/02 περιγράφεται από κύμα μεγάλης περιόδου. Είναι
γνωστό ότι το συχνοτικό περιεχόμενο της διέγερσης επιδρά σημαντικά στη
λικνιστική απόκριση, με κύματα μεγάλης περιόδου να επιφέρουν μεγαλύτερες
λικνιστικές στροφές. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις ανατροπές που παρουσιάστηκαν
στα νεκροταφεία του νησιού όπως φαίνονται στο Σχήμα 15.

Σχήμα 15. Καταστροφές σε μνήματα νεκροταφείων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ισχυρή σεισμική ακολουθία που έπληξε την Κεφαλονιά απορροφήθηκε επαρκώς
από τη συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευών (παλαιών και νέων), στο βαθμό
που εφαρμόστηκαν με συνέπεια οι αυστηρές διατάξεις του ΑΚ που ισχύουν στην
περιοχή ήδη από το 1959. Οι παρατηρηθείς βλάβες ωστόσο είναι
αντιπροσωπευτικές, εξόχως διδακτικές και θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
Ο ικανοτικός σχεδιασμός που εισήχθη με τους νέους κανονισμούς και επιτρέπει
την ιεράρχηση των αστοχιών ώστε να απομακρυνθεί όσο γίνεται ο σχηματισμός
μηχανισμού ορόφου ή γενικά μηχανισμού κατάρρευσης και ψαθυρών μορφών
αστοχίας πρέπει να τηρείται με μεγαλύτερη συνέπεια.
Η σεισμική ικανότητα είτε σε όρους έντασης είτε σε όρους παραμόρφωσης μπορεί
να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια σε επίπεδο σχεδιασμού. Αντίθετα η σεισμική
απαίτηση που σε σημαντικό βαθμό, μεταξύ άλλων, επηρεάζεται από το μέγεθος
του σεισμού, το έδαφος θεμελίωσης και τη μορφή του επιταχυνσιογραφήματος
(συχνοτικό περιεχόμενο), εξακολουθεί να αποτελεί μέγεθος χαοτικό, ειδικά όταν
τα χαρακτηριστικά των σεισμικών κυμάτων των κύριων σεισμών διαφέρουν
σημαντικά από τα αντίστοιχα των μετασεισμών.

Η δυσκαμψία των φορέων από Ο.Σ. υφίσταται συνεχή μείωση λόγω σταδιακής
κατάλυσης εσωτερικών δεσμών, ο φορέας γίνεται «μαλακότερος», «δραπετεύει»
από μεγάλες επιταχύνσεις σε πολύ μικρότερες και συχνά σώζεται από κατάρρευση.
Το «πληρώνει» όμως με αύξηση των μετακινήσεων.
Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, τα φάσματα απόκρισης έδειξαν σχετικά χαμηλές
δεσπόζουσες ιδιοπεριόδους για τον κύριο σεισμό και αρκετά υψηλότερες κατά τους
μετασεισμούς. Παρατηρήθηκε δηλαδή μετατόπιση των δεσποζουσών ιδιοπεριόδων
προς τα δεξιά του φάσματος με αποτέλεσμα, ο κύριος σεισμός να έχει πλήξει
εντονότερα τα δύσκαμπτα κτήρια ενώ αντιθέτως οι μετασεισμοί τα εύκαμπτα
κτήρια και τα κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τον κύριο σεισμό.
Επομένως, η συσχέτιση των χαρακτηριστικών του αναμενόμενου σεισμικού
κύματος και ιδιαίτερα του συχνοτικού περιεχομένου με τη σεισμική ικανότητα των
δομημάτων σε επίπεδο σχεδιασμού και συνακόλουθα με την κλίμακα και την
ποιότητα των αναμενόμενων βλαβών, είναι ζήτημα υπό διαρκή επιστημονικό
προβληματισμό. Οι επιστημονικές αναζητήσεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό
πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο χαοτικό φαινόμενο «σεισμώνμετασεισμών».
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