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ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ «ΕΓΓΥΣ-ΠΕΔΙΟΥ»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



Πείροι αγκύρωσης περίδεσης ισογείου. 

Άποψη της δυτικής όψης του κτιρίουΆποψη της νότιας όψης του κτιρίου





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Κατανομή των βλαβών όπως προέκυψαν από επιτόπια επιθεώρηση.



ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ



Οπλισμός εσωτερικής δοκού με μεταλλικά ελάσματα

Λεπτομέρειες προένταση με χαλύβδινες ράβδους στη
γωνία

Τομή A-A

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ



Ανατολική άποψη της στέγης Νοτιοδυτική άποψη της στέγης

ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ



ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

8η ιδιομορφή, T=0,17sec 9η ιδιομορφή, T=0,16sec



ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

AIGIO TRANSVERSE 15/06/95
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Τεχνητό επιταχυνσιογράφημα συμβατό με το φάσμα του EAK 2000

Διαμήκης συνιστώσα του σεισμού του Αιγίου Εγκάρσια συνιστώσα του σεισμού του Αιγίου

AIGIO LONGITUDINAL 15/06/95
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αξονομετρική απεικόνιση προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων από ΒΔ άποψη. Με κόκκινο, 
γκρι και καφέ χρώμα απεικονίζονται οι περιοχές όπου εμφανίζονται οι σημαντικότερες τάσεις



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΟΡΟΦΟΥ



ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ

AIGIO LONGITUDINAL -  EAK2000
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Σύγκριση απαιτούμενης πλαστιμότητας
για τη διαμήκη συνιστώσα του σεισμού
και για τεχνητό επιταχυνσιογράφημα. 

AIGIO TRANSVERSE -  EAK2000
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Σύγκριση απαιτούμενης πλαστιμότητας
για την εγκάρσια συνιστώσα του σεισμού
και για το τεχνητό επιταχυνσιογράφημα
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

1. Εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας στις στάθμες των
πατωμάτων Α’ και Β’ ορόφου και κατασκευή διαζώματος από
οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του Β’ ορόφου. 

2. Εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας στις στάθμες οροφής του
ισογείου, του Α’ και του Β’ ορόφου.

3. Κατασκευή ξύλινων περιμετρικών διαζωμάτων στις στάθμες των
πατωμάτων Α’ και Β΄ ορόφου, και κατασκευή περιμετρικών
διαζωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη του Β’ ορόφου.



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Τιμές του λόγου τελικής προς αρχική κύρια τάση για τους διαφορετικούς τρόπους επέμβασης



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρουσιάζεται η μελέτη της απόκρισης ενός
διατηρητέου κτιρίου από άοπλη φέρουσα τοιχοποιΐα σε
σεισμό εγγύς-πεδίου.

Επιβεβαιώνεται η αξιοπιστία της μεθόδου των
πεπερασμένων στοιχείων στον εντοπισμό των περισσότερο
ευπαθών στοιχείων του φέροντος οργανισμού με ελαστική
ανάλυση του προσομοιώματος

Μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων επέμβασης που
εξετάστηκαν, η εξασφάλιση διαφραγματικής λειτουργίας σε
όλες τις στάθμες του κτιρίου προέκυψε να είναι η πλέον
αποτελεσματική. 

Σε σχετικά δύσκαμπτες κατασκευές με τιμές η≈1 η
επάρκεια σε αντοχή αντισταθμίζει την απουσία επαρκούς
πλαστιμότητας, όπως προκύπτει από παραμετρικές επιλύσεις
μονοβάθμιων συστημάτων. 


