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Περίληψη – Παξνπζηάδεηαη ε δηεξεύλεζε ηεο ζεηζκηθήο
απόθξηζεο ηνπ Βπδαληηλνύ Ι.Ν. ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
Ραγθαβά ζηελ Πιάθα (11νοαηώλαο). Έγηλαλ ειαζηηθέο
αλαιύζεηο, ε αμηνπηζηία ησλ νπνίσλ επαιεζεύηεθε από ηε
ζύγθξηζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζέζεσλ βιαβώλ κε ηηο
πθηζηάκελεο
ξσγκέο.
Δπίζεο
δηεξεπλήζεθε
ε
απνηειεζκαηηθόηεηα δηαθόξσλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ κλεκείνπ θαη εθηηκήζεθε ε θαηαπόλεζή
ηνπο ζε κειινληηθνύο ζεηζκνύο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ
όηη νη επεκβάζεηο πνπ εμεηάζζεθαλ κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ
ηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, αιιά δελ κπνξνύλ λα εμαιείςνπλ
ηνλ θίλδπλν ζεκαληηθώλ βιαβώλ ζε έλα ηζρπξό ζεηζκό, ιόγσ
ησλ ελδνγελώλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ν λαόο.

Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε
ελδειερήο ηζηνξηθή έξεπλα κειεηώληαο ην ηζηνξηθό θαη
πνιενδνκηθό πιαίζην ηεο βπδαληηλήο Αζήλαο, ηελ
βπδαληηλή λανδνκία κε ηνπο δηάθνξνπο αξρηηεθηνληθνύο
ηύπνπο λαώλ, θαη ηελ ζεηζκηθόηεηα ηεο πεξηνρήο, πνπ
επέηξεςαλ ηελ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ηζηνξηθήο
παζνινγίαο ηνπ κλεκείνπ.
Παξάιιεια
κε
ηελ
ηζηνξηθή
ηεθκεξίσζε,
πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απνηππώζεσλ θαη
δηεξεπλήζεσλ επί ηόπνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηνύλ
όια ηα ζρέδηα αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίσζεο ηνπ
κλεκείνπ(θαηόςεηο, όςεηο, ηνκέο), ηα ζρέδηα αλαγλώξηζεο
ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεσλ θαη ηα ζρέδηα αλαπαξάζηαζεο
ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ βπδαληηλνύ λανύ.Αλαγλσξίζηεθε
επίζεο ην ζύζηεκα δόκεζεο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη
εθηηκήζεθαλ νη θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ
πιηθώλ, νη νπνίεο επαιεζεύηεθαλ από ηα απνηειέζκαηα
ηεο αλάιπζεο. Αθόκε, δηαγλώζηεθε ε παζνινγία ηνπ
κλεκείνπ θαη εξκελεύηεθαλ ηα ζεκαληηθόηεξα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη.
Σα απνηειέζκαηα όισλ ησλ απνηππώζεσλ θαη
δηεξεπλήζεσλ αμηνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
ηελ
αλάπηπμε
ελόο
αμηόπηζηνπ
ππνινγηζηηθνύ
πξνζνκνηώκαηνο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ππάξρνπζαο
θαηάζηαζεο θαη ην ζρεδηαζκό θαη απνηίκεζε ησλ
αλαγθαίσλ εληζρπηηθώλ επεκβάζεσλ. Έγηλαλ ειαζηηθέο
δπλακηθέο
αλαιύζεηο
ρξνλντζηνξίαοκε
ρξήζε
ηξηζδηάζηαησλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ.Δθαξκόζηεθαλ
πέληε ζεηζκηθέο θαηαγξαθέο πνπ επειέγεζαλ κε βάζε ηε
κειέηε ζεηζκηθήο επηθηλδπλόηεηαο ηεο πεξηνρήοησλ
NicholasAmbraseys&IoannisN. Psycharis.
Σέινο, κε βάζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ,
αλαπηύζζεηαη κία πξόηαζε ελίζρπζεο-απνθαηάζηαζεο κε
βάζε ην ηζρύνλ ζεζκηθό θαη λνκνζεηηθό πιαίζην.

Λέμεηο-Κιεηδηά: εηζκηθέο βιάβεο, Απνηίκεζε, Δλίζρπζε,
Απνθαηάζηαζε, Μλεκείν

I. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ο Ι.Ν. ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Ραγθαβά (11νο αηώλαο)
βξίζθεηαη ζηελ πην ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο Αζήλαο, ζηελ
Πιάθα,θαη είλαη έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα βπδαληηλά
κλεκεία πνπ έρνπλ δηαζσζεί κε ην πέξαζκα ησλ
ρξόλσλ.Η ζεκεξηλή ηνπ κνξθή είλαη απνηέιεζκα δύν
θάζεσλ θαηαζθεπήο, κε ηε δεύηεξε λα γίλεηαη ηνλ 19ν
αηώλα θαη λα αιιάδεη ξηδηθά ηελ θπζηνγλσκία ηνπ
βπδαληηλνύ κλεκείνπ.

II. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΝΑΟΤ ΚΑΙ
ΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ
Ο λαόο είλαη έλα ζπγθξόηεκα πνπ απνηειείηαη από ηνλ
αξρηθό βπδαληηλό λαό ηνπ 11νπαηώλα θαη ηηο
κεηέπεηηαπξνζζήθεο ηνπ 19νπαηώλα.Η πξνζζήθε πξνο ηα
δπηηθά απνηειείηαη από ηα ηκήκαηα ηνπ πξνλάνπ, ηνπ
λάξζεθα θαη ηνπ γπλαηθσλίηε, ελώ ε πξνζζήθε πξνο ηα
λόηηα απνηειεί ην ζε επαθή παξεθθιήζη ηεο Αγίαο
Παξαζθεπήο. ηελ λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
δηακνξθώλεηαη ην θσδσλνζηάζην (ρ. 1).

Δηθ. 1. Άγηνο Νηθόιανο Ραγθαβά – Βόξεηα όςε

Με ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
εληνπηζηνύλ ηα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο πνπ απμάλνπλ ηελ
ηξσηόηεηά ηεο ζην ζεηζκό θαη ζπγρξόλσο δηεξεπλνύληαη
κέζνδνη θαη ηερληθέο επέκβαζεο πνπ λα βειηηώλνπλ ηελ
απνθξηζή ηεο ζηηο ζεηζκηθέο δηεγέξζεηο.
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ρήκα 1. Γηαρσξηζκόο ζπγθξνηήκαηνο

κε ην θσδσλνζηάζην ζηα δπηηθά ηνλ 19ν αηώλα.Δίρε
ζνβαξέο θζνξέο θαη γηα ην ιόγν απηό ε 1 ε Δ.Β.Α.,ην
1979,πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά ζεκαληηθώλ εξγαζηώλ
ζηεξέσζεο θαη απνθαηάζηαζήο ηνπ. Έγηλε θπξίσο
πξνζπάζεηα λα απνθαιπθζνύλ θαη λα απνθαηαζηαζνύλ
όζα από ηα ηκήκαηα ηεο βπδαληηλήο θάζεο ηνπ λανύ δελ
είραλ αιινησζεί.Γύν πνιύ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ
αλέδεημαλ νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 1979 ήηαλ ε
κεγάιε ξσγκή πνπ ππήξρε ζηνλ ηξνύιν κε δηεύζπλζε ΒΝ θαη ε δηάξξεμε ησλ αλαηνιηθώλ θηόλσλ πνπ βξίζθνληαη
κέζα ζην Ιεξό κε απόζπαζε ηκήκαηνο ηεο δηαηνκήο ηνπο.
Γεληθά ην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λανύ παξνπζίαδε ηα
κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα γη΄απηό θαη ζε πξσγελέζηεξν
ρξόλν (19νο αη.) είραλ πξνβεί ζε ζηεξεσηηθέο εξγαζίεο
κεγάιεο έθηαζεο.
Η παζνινγία πνπ εκθαλίδεη ζήκεξα ε θαηαζθεπή
νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ελδνγελείο αδπλακίεο ηεο,όπσοζηε
ρακειή πνηόηεηα πιηθώλ θαη ηξόπνπ δόκεζεο ηεο
ηνηρνπνηίαο, ζηελ πιεκκειή ζύλδεζε ησλ εμσηεξηθώλ
θεξόλησλ ηνίρσλ ζηελ πεξηνρή ζπλαξκνγήο ησλ δύν
θάζεσλ, θαζώο θαη ζε εμσηεξηθνύο παξάγνληεοόπσοζηελ
έληνλε παξνπζία πγξαζίαο θαη ζηε δξάζε ηνπ ζεηζκνύ.Χο
ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε εθηόο επηπέδνπ
θάκςε ηνπ βόξεηνπ θαη λόηηνπ ηνίρνπ ηνπ βπδαληηλνύ
λανύ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπ αξρηθνύ δπηηθνύ
ηνίρνπθαη ηα έληνλα πξνβιήκαηα ιόγσ ηεο ππάξμεο
πγξαζίαο κε απνηέιεζκα ηελ απνζύλζεζε, ηελ
απνδηνξγάλσζε θαη ηελ γήξαλζε ηεο θαηαζθεπήο.

Σνλ ππξήλα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί λαόο
ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο κε ηξνύιν. ε θάηνςε έρεη
εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο 7,40x10,25 κέηξα θαη δηαηξείηαη
λνεηά ζε ελλέα δηακεξίζκαηα ιόγσ ηεο ηππνινγίαο ηνπ. Ο
ηξνύινο έρεη ζρήκα εκηζθαηξηθνύ ζόινπ θαη έρεη
εζσηεξηθή δηάκεηξν 2,40m. Οη σζήζεηο ηνπ κεηαθέξνληαη
ζηε βάζε δηα ησλ ηεζζάξσλ θηόλσλ, κε ηε κεζνιάβεζε
ηνπ ηπκπάλνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ ζθαηξηθώλ ηξηγώλσλ,
θαη ζηνπο πεξηκεηξηθνύο ηνίρνπο δηα ησλ ηεζζάξσλ
εκηθπιηλδξηθώλ ζόισλ.Οη ζόινη (θεξαίεο) έρνπλ
εζσηεξηθή δηάκεηξν 2,40m ελώ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο
επηθάλεηα δηακνξθώλνληαη αεησκαηηθέο απνιήμεηο.Σα
ηέζζεξα ελαπνκείλαληα δηακεξίζκαηα θαιύπηνληαη θαη
απηά κε εκηθπιηλδξηθνύο ζόινποκηθξόηεξεο δηακέηξνπ
1,40m.ηνλ αλαηνιηθό ηνίρν όπνπ είλαη ην Ιεξό, ππάξρνπλ
ηξείο εκηθπιηλδξηθέο θόγρεο (αςίδεο) πνπ θαιύπηνληαη κε
ηεηαξηνζθαηξηθνύο ζόινποδηακέηξνπ 1,00m. Δμσηεξηθά
νη ηξείο απηέο αςίδεο έρνπλ ελνπνηεζεί κε εληαία αληεξίδα
θαηά ηελ 2ε θάζε ησλ πξνζζεθώλ.
Η θέξνπζα ηνηρνπνηία ηνπ κλεκείνπ απνηειείηαη από
δύν ζπζηήκαηα δόκεζεο ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ
δύν νηθνδνκηθώλ θάζεσλ.Ο ηξόπνο δόκεζεο ηεο
ηνηρνπνηίαο ηνπ αξρηθνύ λανύ (11νο αη.) αθνινπζεί ηνλ
θαη΄εμνρήλ ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν δόκεζεο ηεο ειιαδηθήο
ζρνιήο, πνπ είλαη ην πιηλζνπεξίθιεηζην ζύζηεκα, δειαδή
κε ηεηξάπιεπξεο πέηξεο πιαηζησκέλεο από ιεπηά θόθθηλα
ηνύβια, πιίλζνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό θηίζηεθαλ ηα
αλώηεξα ηκήκαηα ηνπ λανύ ηνπ 11νπ αηώλα, ελώ ρακειά,
θάησ από ηελ πνδηά ηεο πξώηεο ζεηξάο ησλ παξαζύξσλ ε
ηνηρνπνηία είλαη ιηγόηεξε θξνληηζκέλε. Απνηειείηαη από
αξγνιηζνδνκή κε άηαθηα ηνπνζεηεκέλα ηνύβια ζηνπο
αξκνύο ζε ζπλδπαζκό κε κεγάιεο ηεηξάπιεπξεο πέηξεο,
δνκνύο από παιηόηεξα κλεκεία, θνκκέλεο ζε κε θαλνληθά
ζρήκαηα. Οη εκηζθαηξηθνί ζόινη, νη θακάξεο θαη ν
αζελατθόο ηξνύινο είλαη από εκηιαμεπηνύο ιίζνπο.
Η ηνηρνπνηία ηεο δπηηθήο πξνζζήθεο (19νο αη.)
δνκείηαη εμ΄νινθιήξνπ από αξγνύο αθαλόληζηνπο ιίζνπο
θαηά ην ζύζηεκα ηεο αξγνιηζνδνκήο, ελώ ε θάιπςε ησλ
ηκεκάησλ ησλ επεθηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε μύιηλε
ζηέγε, όπνπ εζσηεξηθά έρεη πξνζαξηεζεί επίπεδε νξνθή
κε θαηλώκαηα θαη κε δσγξαθηθή δηαθόζκεζε ζην θέληξν.
Οβπδαληηλόο λαόο είρε ππνζηεί ζνβαξέο αιινηώζεηο κε
ηελ πξνζζήθε ηνπ λνηίνπ παξεθθιεζίνπ θαη ηνπ λάξζεθα
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III.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΤΗ, ΔΙΜΙΚΗ
ΓΙΔΓΔΡΗ, ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΜΑ
Η κέζνδνο αλάιπζεο πνπ εθαξκόζηεθε γηα ηελ
απνηίκεζε ηνπ κλεκείνπ ζηεξίρζεθε ζηε δπλακηθή
αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο κε ρξνλντζηνξίεοθόξηηζεο, κε
πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ απεπζείαο νινθιήξσζε
ησλ εμηζώζεσλ θίλεζεοζε θάζε ρξνληθό βήκα.
Έγηλαλ ειαζηηθέο επηιύζεηο ρξνλντζηνξίαο κε ην
πξόγξακκα ABAQUS, ζηηο νπνίεο εθαξκόζηεθαλ θαη νη
ηξεηο ζπληζηώζεο πέληε πξαγκαηηθώλ θαηαγξαθώλ
(πίλαθαο Ι), ε επηινγή ησλ νπνίσλ βαζίζηεθε ζηηο κειέηεο
ησλ NicholasAmbraseys&IoannisN. Psycharis πνπ έγηλαλ
γηα λα δηαπηζησζεί πνηνο είλαη ν κέγηζηνο δπλαηόο
ζεηζκόο πνπ πηζαλόλ λα έρεη γίλεη ζηελ πεξηνρή ηεο
Αθξόπνιεο, ν νπνίνο νξηαθά δελ ξίρλεη ηνπο δύν
αλαζεκαηηθνύο θίνλεο ηνπ κλεκείνπ ηνπ Θξαζύιινπ ζην
λόηην ηείρνο, νη νπνίνη ζηέθνπλ όξζηνη εδώ θαη 2300
ρξόληα.
Από
ηελ
εθαξκνγή
ησλ
παξαπάλσ
επηηαρπλζηνγξαθεκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο,πξνθύπηεη έλα ρακειόηεξν άλσ νξίν ηνπ
κέγηζηνπ δπλαηνύ ζεηζκνύ πνπ πηζαλόλ λα έρεη γίλεη ζηελ
πεξηνρή.
Γηα
ηελ
πξνζνκνίσζε
ηεο
θαηαζθεπήο
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρσξηθά ηεηξαεδξηθά πεπεξαζκέλα
ζηνηρεία, ελώ ιήθζεθαλ ππόςε όιεο νη γεσκεηξηθέο
ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζην θέξνληα νξγαληζκό. Σα
ηκήκαηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζεσξήζεθαλ ζηαηηθά
εμαξηεκέλα, ελώ δελ ζεσξήζεθαλ θξνπζηηθά θαηλόκελα.
Όια ηα πιηθά ζεσξήζεθαλ ειαζηηθά θαη γηα ηηο ηδηόηεηεο
ηεο ηνηρνπνηίαο ζεσξήζεθε νκνγελνπνίεζε.πλνιηθά, ην
κνληέιν ππνινγηζκνύ απνηειείηαη από 157.257 ζηνηρεία
ηύπνπ C3D10 θαη 265.701 θόκβνπο.

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΜΔΓΔΘΤΝΗ ΔΙΜΙΚΧΝ ΓΙΔΓΔΡΔΧΝ

εηζκόο
Campano
Lugano, Italy
Campano
Lugano, Italy
Northridge
California, USA
Kozani, Greece
Athens, Greece

Καηαγξαθή

Μεγέζπλζε C

Bisaccia (BSC)

0,9

Bagnoli-Irpino
(BGI)
Los Angeles
Wonderland Ave.
(WON)
Kozani Prefecture
Blg (KOZ)
Syntagma Metro
B (SGMB)

1,2
ρήκα 3. ύγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ξσγκώλ ζηε θεληξηθή ηνμνζηνηρία
ηεο πξνζζήθεο κε ηηο πεξηνρέο όπνπ νη θύξηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο είλαη
κεγαιύηεξεο από150kPa (γθξη ρξώκα) ζηνλ ζεηζκό BSC.

2,7
2,7

Με ηνλ ίδην ηξόπν θαηέζηε δπλαηό λα εξκελεπηνύλ
ζρεδόλ όιεο νη ξσγκέο ζηνπο ηνίρνπο θαη ηε ζνινδνκία
ηνπ κλεκείνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζύκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη κε βάζε ηελ κειέηε ησλ
NicholasAmbraseys&IoannisPsycharis, πνπ δηαπίζησζαλ
πνηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ν κέγηζηνο δπλαηόο ζεηζκόο
ζηελ πεξηνρή ηεο Αθξόπνιεο, πξνθύπηεη έλα πνιύ
ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα,ζύκθσλα κε ην νπνίν κεηώλεηαη
ηνόξην ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ ζεηζκνύζηελ πεξηνρή ζε
ρακειόηεξε ηηκή.πγθεθξηκέλα ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ
βπδαληηλνύ κλεκείνπ ηνπ 11νπ αηώλα επαξθεί νξηαθά
κέρξη θαη ην επίπεδν ηνπ ζεηζκνύ BGI (Bagnoli-Irpino,
Italy) κε κεγέζπλζε 1,2. Πέξα από απηό ην άλσ όξην
δεκηνπξγνύληαη
ζνβαξά
πξνβιήκαηα
θέξνπζαο
ηθαλόηεηαο πνπ δελ κπνξεί λα ηα αλαιάβεη ην κλεκείν
ρσξίο ζνβαξή ελίζρπζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ.
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IV. ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

1. Ανάλςζε ηερ Καηαζκεςήρ Χυπίρ Δπεμβάζειρ
ε απηό ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ρσξίο
επηζθεπέο θαη εληζρύζεηο. θνπόο απηώλ ησλ αλαιύζεσλ
ήηαλ ε επαιήζεπζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο ειαζηηθήο
αλάιπζεο λα πξνβιέςεη ηθαλνπνηεηηθά ηε δπλακηθή
ζπκπεξηθνξά θαη λα εξκελεύζεη ηελ παζνινγία πνπ
εκθαλίδεη ζήκεξα ην κλεκείν θαζώο λα πξνζδηνξηζζεί έλα
λέν επίπεδν ζεηζκηθήο ηξσηόηεηαο ηεο πεξηνρήο ηεο
Αθξόπνιεο. Αξρηθά επηβεβαηώζεθαλ νη ηηκέο ησλ
κεραληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πιηθώλ πνπ ιήθζεθαλ
ππόςε ζην πξνζνκνίσκα ππνινγηζκνύ. Γηα ηελ εξκελεία
ηεο παζνινγίαο πνπ εκθαλίδεη ζήκεξα, κπνξνύκε λα πνύκε
πσο απνδίδεηαη ζε ζεηζκό κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε
ηνλ κεγεζπκέλν ζεηζκό BSC (Bisaccia, Italy). Έλα
παξάδεηγκα ησλ απνηειεζκάησλ δίλεηαη ζηα ζρήκαηα 2 θαη
3, όπνπ δείρλνπκε ηηο θύξηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο πνπ
αλαπηύζζνληαη κε βάζε ηελ αξηζκεηηθή αλάιπζε ζηα
ζεκεία πνπ εκθαλίδνληαη ξσγκέο. ε απηά ηα ζρήκαηα, κε
γθξη ρξώκα ζεκεηώλνληαη νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη ηάζεηο
είλαη κεγαιύηεξεο από 150kPa γηα ηνλ ζεηζκό BSC.
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε εθειθπζηηθή αληνρή ηεο
ηνηρνπνηίαο ηελ έρνπκε ζεσξήζεη 120kPa, θαηά κέγηζην,
είλαη αλακελόκελν λα ζπκβνύλ ξεγκαηώζεηο ζε απηέο ηηο
πεξηνρέο. Όλησο νη πθηζηάκελεο ξεγκαηώζεηο ζπκθσλνύλ
ζρεδόλ απόιπηα κε ηελ πξόβιεςε ηεο αξηζκεηηθήο
αλάιπζεο γηα ηνλ παξαπάλσ ζεηζκό.

2. Ανάλςζε ηερ Καηαζκεςήρ με Δπεμβάζειρ
Η αλάιπζε ηεο θαηαζθεπήο ρσξίο επεκβάζεηο έδεημε
όηη ζε πεξίπησζε ηζρπξώλ ζεηζκώλ αλαπηύζζνληαη ζηελ
ηνηρνπνηία θαη ηε ζνινδνκία κεγάιεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο,
νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα παξαιεθζνύλ αθόκα θαη αλ
επηδηνξζσζνύλ νη πθηζηάκελεο βιάβεο. Δίλαη πξνθαλέο
όηη ππάξρνπλ ελδνγελή πξνβιήκαηα θαη αδπλακία ηεο
θαηαζθεπήο λα παξαιάβεη κεγάια ζεηζκηθά θνξηία, πνπ
πξνέξρνληαη από ηελ αξρηηεθηνληθή δηακόξθσζε θαη ηνλ
ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ κλεκείνπ, όπσο ε κε επαξθήο
ζύλδεζε ηνπ θπξίσο λανύ κε ηελ δπηηθή πξνζζήθε θαη ην
κεγάιν θνξηίν ηνπ γεκίζκαηνο ηεο δπηηθήο θεξαίαο ζηελ
πεξηνρή ζπλαξκνγήο ησλ δύν θάζεσλ.
Γηεξεπλνύκε ηέζζεξηο ηερληθέο επέκβαζεο γηα ηελ
ελίζρπζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηνπ κλεκείνπ.
1) Δθαπμογή ενεμάηυν ζηεν ηοισοποιία: Η εθαξκνγή
ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία απνζθνπεί ζηελ θαηά ην
δπλαηόλ πιήξσζε ησλ θελώλ πνπ ππάξρνπλ ζην
εζσηεξηθό ηεο ηνηρνπνηίαο, ζηε βειηίσζε ησλ κεραληθώλ
ηεο ηδηνηήησλθαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο
κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ. Δθαξκόδνπκε απηή ηελ
κέζνδν ζηελ ηνηρνπνηία ηεο Β΄ θάζεο (αξγνιηζνδνκή) θαη
ζην θσδσλνζηάζην. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλόηη ε
επέκβαζε απηή ελώ βειηηώλεη ηε ζεηζκηθή απόθξηζε, δελ
κπνξεί λα απνθιείζεη ηε δεκηνπξγία κειινληηθώλ βιαβώλ
ζε θξίζηκεο πεξηνρέο.
2) Καηαζκεςή πεπιμεηπικού διαδώμαηορ ζηε ζηέτε ηυν
ηοίσυν ηερ Β΄θάζερ:Η επέκβαζε απηή εμαζθαιίδεη ηελ
ζπλεξγαζία ησλ ηνίρσλ ζηηο γσλίεο θπξίσο ηεο αλώηεξεο
ζηάζκεο κέζσ ηεο δηαθξαγκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ην δηάδσκα δελ βειηηώλεη
αηζζεηά από κόλν ηνπ ηε ζεηζκηθή απόθξηζε ηνπ
κλεκείνπ θαη δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηε δεκηνπξγία

ρήκα 2. ύγθξηζε ησλ πθηζηάκελσλ ξσγκώλ ζηα ηόμα θαη ζηνπο
ζόινπο κε ηηο πεξηνρέο όπνπ νη θύξηεο εθειθπζηηθέο ηάζεηο είλαη
κεγαιύηεξεο από 150kPa (γθξη ρξώκα) γηα ην ζεηζκό BSC.
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κειινληηθώλ βιαβώλ ζε θξίζηκεο πεξηνρέο. Γηα ην ιόγν
απηό πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαη κε άιια κέηξα επέκβαζεο.
3) Γιάηαξε μεηαλλικών ελκςζηήπυν ζηον βςδανηινό
ναό:Οη ειθπζηήξεο εμαζθαιίδνπλ ηελ επζηάζεηα ησλ
ππνθείκελσλ ηνίρσλ αλαιακβάλνηαο ηηο νξηδόληηεο
σζήζεηο θαηά ηε κεηαθνξά ησλ θαηαθόξπθσλ θνξηίσλ.
Δπίζεο ε ύπαξμή ηνπο κεηώλεη ζεκαληηθά ηηο
κεηαθηλήζεηο ησλ θεθαιώλ ησλ πεζζώλ θαη ησλ ηνίρσλ.
ηηο
αλαιύζεηο
ηνπνζεηνύληαη πέληε ζπλνιηθά
ειθπζηήξεο, δύν ζηελ δηεύζπλζε Α-Γ θαη ηξεηο ζηελ
δηεύζπλζε Β-Ν,ζηηο γελέζεηο ησλ ζόισλ ησλ γσληαθώλ
δηακεξηζκάησλ.Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε
ηνπνζέηεζε ησλ ειθπζηήξσλ δελ κεηαβάιιεη νπζηαζηηθά
ηελ θαηαλνκή ησλ ηάζεσλ θαη ησλ παξακνξθώζεσλ ζηελ
θαηαζθεπή. Απηό νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηεο ειαζηηθήο
αλάιπζεο λα εθηηκήζεη ηελ εληαηηθή θαηάζηαζε ηνπ
θνξέα κεηά ηελ έλαξμε ησλ ξεγκαηώζεσλ. Η παξαπάλσ
αδπλακία ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί ζεσξώληαο
δπζκελή ζελάξηα ξεγκαηώζεσλ ζηελ θαηαζθεπή, ώζηε λα
κπνξέζνπλ λα ελεξγνπνηεζνύλ νη ειθπζηήξεο.

ηνπνζέηεζε ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία γηα ηελ ζθξάγηζε
ησλ ξσγκώλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ θηηζηώλ θνιώλσλ ηνπ
δπηηθνύ ηκήκαηνο ηνπ βπδαληηλνύ λανύ πνπ θαίλεηαη λα
απνηεινύλ ηα ιείςαλα ησλ δπηηθώλ παξαζηάδσλ ηνπ
αξρηθνύ λανύ θαζώο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο μύιηλεο
ζηέγεο ηεο δπηηθήο πξνζζήθεο.
Γηα ην θσδσλνζηάζην απαηηείηαη λα πξνεγεζεί ε
ζπλνιηθόηεξε δηεξεύλεζε θαη θαηαλόεζε ηνπ θέξνληα
νξγαληζκνύ ηνπ θαη νη ζπλζήθεο κεηαβίβαζεο ησλ
θνξηίσλ ηνπ ζηηο ηνηρνπνηίεο ηεο βάζεο ηνπ.

4) Ομογενοποίεζε μάδαρ και οπιδόνηιο διάδυμα ζηε
ζηέτε ηυν ηοίσυν:Σν ηέηαξην ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη
απνηειεί ζπλδπαζκό δύν από ηηο παξαπάλσ ηερληθέο. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη βειηηώλεηαη αηζζεηά ε
απόθξηζε ηεο θαηαζθεπήο θαη κεηώλνληαη αξθεηά νη
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλαπηύζζνληαη εθειθπζηηθέο ηάζεηο
ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ ξεγκαηώζεηο ζε έλα ηζρπξό
ζεηζκό.

V. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ε απηή ηελ εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί
αξρηηεθηνληθά θαη ζηαηηθά ν Ι.Ν. ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
Ραγθαβά ζηελ Πιάθα ώζηε λα πξνηείλνπκε, κε βάζε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο, ην ζεζκηθό θαη λνκνζεηηθό
πιαίζην, ηηο βέιηηζηεο ιύζεηο ελίζρπζεο – απνθαηάζηαζεο
γηα ηελ κείσζε ηεο ζεηζκηθήο ηνπ ηξσηόηεηαο. Σα
απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ν ζπλδπαζκόο παξαπάλσ ηνπ
ελόο κέηξνπ επέκβαζεο βειηηώλεη ζεκαληηθά ηελ
ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κλεκείνπ αθόκα θαη ζε
ηζρπξνύο ζεηζκνύο.Δκθαλήο είλαη ε βειηίσζε από ηνλ
εκπνηηζκό ελεκάησλ ζηελ ηνηρνπνηία ηνπ βόξεηνπ ηνίρνπ
ηνπ βπδαληηλνύ λανύ, ελώ γηα ηνλ λόηην ηνίρν απαηηνύληαη
θαη άιια κέηξα ελίζρπζεο, όπσο πεξίδεζε κε βιήηξα.
Παξόηη έγηλαλ κόλν ειαζηηθέο αλαιύζεηο, θαηέζηε
δπλαηόλ λα εξκελεπηεί πνιύ ηθαλνπνηεηηθά ε παζνινγία
ηνπ λανύ, ε νπνία επαιεζεύεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνλ
κεγελζπκέλν ζεηζκό BSC.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην κλεκείν έρεη ελδνγελή
πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηνλ ηξόπν πνπ έρεη
θαηαζθεπαζηεί ε Β΄ θάζε θαη ζηε γήξαλζε ησλ πιηθώλ,
κε απνηέιεζκα λα είλαη επάισην ζε ζεηζκηθέο
θαηαπνλήζεηο. Οη αλαιύζεηο έδεημαλ όηη νη επεκβάζεηο
πνπ δηεξεπλήζεθαλ βειηηώλνπλ ηελ ζεηζκηθή ηνπ
ζπκπεξηθνξά, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαιείθνπλ
ηνλ θίλδπλν ζνβαξώλ δεκηώλ ζε κειινληηθνύο ζεηζκνύο.
Ιδηαίηεξα επηθίλδπλε είλαη ε πεξηνρή ζύλδεζεο ησλ δύν
θάζεσλ, πνπ ην εγθάξζην ηόμν ηεο λόηηαο πξνζζήθεο
κπνξεί λα εκβνιίζεη (δξάζε «θξηνύ») ηνλ βπδαληηλό λαό.

ρήκα 4. ύγθξηζε θύξησλ εθειθπζηηθώλ ηάζεσλ γηα ην ζεηζκό SGMB:
α) Υσξίο ελίζρπζε ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=9,35sec (fr: 187) θαη β)
Γηαδώκα κε εκπνηηζκό κάδαο ηελ ρξνληθή ζηηγκή t=9,30sec (fr: 186)

3. Παποςζίαζε επεμβάζευν ολοκλήπυζερ ηερ

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θν Ισάλλε
Φπράξε γηα ηελ επίβιεςε θαη ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο
ηνπ, θαζώοθαη ηελ θα Έθε Γειεληθόια θαη ηνλ ζύδπγό
ηεο Νίθν Γειεληθόια γηα ηελ πνιύηηκε βνεζεηά ηνπο ζε
όιεο ηηο θάζεηο ηεο κειέηεο.

αποκαηάζηαζερ
Γύν βαζηθέο ζηεξεσηηθέο επεκβάζεηο πνπ επηβάιιεηαη
λα γίλνπλ ζηελ πξώηε θάζε ησλ εξγαζηώλ
απνθαηάζηαζεο είλαη ε πεξίδεζε κε κεηαιιηθέο ζηεθάλεο
ησλ ηεζζάξσλ καξκάξηλσλ θηόλσλ πνπ θέξνπλ ηνλ
ηξνύιν ηνπ βπδαληηλνύ λανύ, δηόηη εκθαλίδνπλ ηνπηθή
απνκείσζε δηαηνκήο κε απόζπαζε ηκήκαηνο καξκάξνπ
από ηνλ θνξκό ηνπο, θαη ε ηνπνζέηεζεκηαο
δηαθξαγκαηηθήο θαηαζθεπήο (πηζαλόλ κεηαιιηθήο) κε
αλεμάξηεην θέξνληα νξγαληζκό ζην δπηηθό όξην ηνπ
αξρηθνύ βπδαληηλνύ λανύ, ζηελ πεξηνρή ζπλαξκνγήο ησλ
δύν θάζεσλ, ιόγσ ηεο αλππαξμίαο ηνπ δπηηθνύ ηνίρνπ
ζηε ζέζε απηή.ηελ δηαθξαγκαηηθή θαηαζθεπή ζα
αλαηεζεί κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνιηθώλ δξάζεσλ πνπ
αζθνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ ζε εθείλε ηελ
πεξηνρή, πνπ όπσο δείρλνπλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
αλάιπζεο είλαη αξθεηά ηξσηή.
Δπίζεο ζε επόκελε θάζε απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε
ηνπ αξρηθνύ λόηηνπ ηνίρνπ ιόγσ ηνπηθήο θύξησζεο, ε

ΑΝΑΦΟΡΔ
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