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Οι τυπικές βλάβες που παρουσιάζονται καταγράφηκαν Οι τυπικές βλάβες που παρουσιάζονται καταγράφηκαν 
κατά την διάρκεια επισκέψεων της Οµάδας ΕΜΠ κατά την διάρκεια επισκέψεων της Οµάδας ΕΜΠ 

(Χ.(Χ.ΖέρηςΖέρης, Κ., Κ.ΤρέζοςΤρέζος, Μ., Μ.Χρονόπουλος Χρονόπουλος και Ε.Βιντζηλαίου) και Ε.Βιντζηλαίου) 
στους Νοµούς Ηλείας, Αρκαδίας και Ευβοίας.στους Νοµούς Ηλείας, Αρκαδίας και Ευβοίας.

Οι βλάβες παρουσιάζονται κατά κατηγορίες.Οι βλάβες παρουσιάζονται κατά κατηγορίες.

Γίνεται απόπειρα ποιοτικής ερµηνείας τους.Γίνεται απόπειρα ποιοτικής ερµηνείας τους.

Θα ακολουθήσει προσπάθεια υπολογιστικής Θα ακολουθήσει προσπάθεια υπολογιστικής 
αναπαραγωγής τους (σε επιλεγµένες περιπτώσεις)αναπαραγωγής τους (σε επιλεγµένες περιπτώσεις)

Μέθοδος/κριτήρια αποτίµησης των κτηρίωνΜέθοδος/κριτήρια αποτίµησης των κτηρίων

Προτάσεις για µεθόδους επισκευήςΠροτάσεις για µεθόδους επισκευής

(λαµβάνοντας υπ’ όψη και τις σεισµικές δράσεις)(λαµβάνοντας υπ’ όψη και τις σεισµικές δράσεις)



Η ερµηνεία δεν είναι πάντα ευχερής…Η ερµηνεία δεν είναι πάντα ευχερής…

Καθηµερινή, 16.09.07Καθηµερινή, 16.09.07



ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΚΤΗΡΙΑ ΑΠΌ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

(Νοµοί Ηλείας και Αρκαδίας)(Νοµοί Ηλείας και Αρκαδίας)

Συνήθως, κτήρια µονώροφα ή διώροφα από λιθοδοµή Συνήθως, κτήρια µονώροφα ή διώροφα από λιθοδοµή 
µε ξύλινη στέγη.µε ξύλινη στέγη.

Λίγα κτήρια από ωµοπλινθοδοµή (µονώροφα)Λίγα κτήρια από ωµοπλινθοδοµή (µονώροφα)

Λίγα κτήρια µε τοίχους από ωµοπλινθοδοµή, Λίγα κτήρια µε τοίχους από ωµοπλινθοδοµή, 
λιθοδοµή και οπτοπλινθοδοµήλιθοδοµή και οπτοπλινθοδοµή

Λίγα κτήρια (κυρίως αποθήκες) από τσιµεντόλιθουςΛίγα κτήρια (κυρίως αποθήκες) από τσιµεντόλιθους

Αρκετά κτήρια µε ισόγειο από λιθοδοµή και όροφο Αρκετά κτήρια µε ισόγειο από λιθοδοµή και όροφο 
από οπτοπλινθοδοµή µε οριζόντια διαζώµατα από από οπτοπλινθοδοµή µε οριζόντια διαζώµατα από 

ωπλισµένο ωπλισµένο σκυρόδεµα. σκυρόδεµα. 



















Αποκόλληση και πτώση επιχρισµάτων (στον όροφο)Αποκόλληση και πτώση επιχρισµάτων (στον όροφο)

Απώλεια προστασίας για την λιθοδοµή/Διάρκεια Απώλεια προστασίας για την λιθοδοµή/Διάρκεια 
πυρκαγιάς;)πυρκαγιάς;)





Καύση και κατάρρευση ξύλινων στεγών και Καύση και κατάρρευση ξύλινων στεγών και υποστέγωνυποστέγων







Καύση και κατάρρευση ξύλινων πατωµάτωνΚαύση και κατάρρευση ξύλινων πατωµάτων





Καύση ξύλινων υπερθύρων και συνακόλουθη µερική Καύση ξύλινων υπερθύρων και συνακόλουθη µερική 
τοπική κατάρρευση υπερκείµενης τοιχοποιίαςτοπική κατάρρευση υπερκείµενης τοιχοποιίας















Αντιθέτως…Αντιθέτως…



Ρηγµάτωση Ρηγµάτωση υπερθύρωνυπερθύρων





Εντός επιπέδου συµπεριφορά τοίχωνΕντός επιπέδου συµπεριφορά τοίχων

Πλάκα Ω.Σ.Πλάκα Ω.Σ.









Οριζόντιες ρωγµές στις στάθµες των Οριζόντιες ρωγµές στις στάθµες των 
διαζωµάτων Ω.Σ.  διαζωµάτων Ω.Σ.  



Εκτός επιπέδου συµπεριφορά τοίχωνΕκτός επιπέδου συµπεριφορά τοίχων



Εκτός επιπέδου Εκτός επιπέδου 
παραµόρφωση τοίχου.παραµόρφωση τοίχου.
Παρακολουθείται από το Παρακολουθείται από το 
διάζωµα Ω.Σ.διάζωµα Ω.Σ.



Κατακόρυφες ρωγµές στις περιοχές των γωνιών/σε Κατακόρυφες ρωγµές στις περιοχές των γωνιών/σε 
ενδιάµεσες θέσειςενδιάµεσες θέσεις

(δεν είναι πάντοτε ευκρινές το αίτιο(δεν είναι πάντοτε ευκρινές το αίτιο--εντός ή εκτός εντός ή εκτός 
επιπέδου;)επιπέδου;)

Έντονη ρωγµή αµέσως µετά Έντονη ρωγµή αµέσως µετά 
την ισχυρή γωνία. Μικρότερου την ισχυρή γωνία. Μικρότερου 
ανοίγµατος ρωγµές κοντά στην ανοίγµατος ρωγµές κοντά στην 
στέψη κατά µήκος του τοίχουστέψη κατά µήκος του τοίχου



Λάκτισµα στέγης; Μήκυνση Λάκτισµα στέγης; Μήκυνση διαµήκων διαµήκων και εγκάρσιων και εγκάρσιων 
τοίχων λόγω µεγάλης θερµοκρασίας; Συνδυασµός µε τοίχων λόγω µεγάλης θερµοκρασίας; Συνδυασµός µε 
εκτός επιπέδου παρ/σεις λόγω εκτός επιπέδου παρ/σεις λόγω εµποδιζόµενης εµποδιζόµενης εντός εντός 
επιπέδου παρ/σης;  επιπέδου παρ/σης;  







Κατάρρευση τµήµατος κτηρίουΚατάρρευση τµήµατος κτηρίου





Ας σηµειωθεί ότι,Ας σηµειωθεί ότι,

--Οι βλάβες έχουν εκδηλωθεί σε µέρος των κτηρίων από Οι βλάβες έχουν εκδηλωθεί σε µέρος των κτηρίων από 
τοιχοποιία τοιχοποιία 

--Συχνά, σε κτήρια εγκαταλελειµµένα ή σε αποθήκες Συχνά, σε κτήρια εγκαταλελειµµένα ή σε αποθήκες 
εκτός οικισµού ή σε κτήρια τα οποία ενδεχοµένως είχαν εκτός οικισµού ή σε κτήρια τα οποία ενδεχοµένως είχαν 
ήδη βλάβες από άλλη αιτία (σε ορισµένες περιπτώσεις ήδη βλάβες από άλλη αιτία (σε ορισµένες περιπτώσεις 
ήταν σαφές το ίχνος ήταν σαφές το ίχνος προϋπαρχουσών προϋπαρχουσών ρωγµών)ρωγµών)

--Οι βλάβες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις Οι βλάβες είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
επισκευάσιµεςεπισκευάσιµες

Με βάση αυτά τα στοιχεία,Με βάση αυτά τα στοιχεία,

Διατυπώνεται η άποψη ότι πρέπει να αποφευχθεί µια Διατυπώνεται η άποψη ότι πρέπει να αποφευχθεί µια 
γενική απόφαση περί κατεδάφισης των κτηρίων από γενική απόφαση περί κατεδάφισης των κτηρίων από 
τοιχοποιία και αντικατάστασής τους από (ΠΡΚ;) κτήρια τοιχοποιία και αντικατάστασής τους από (ΠΡΚ;) κτήρια 
από από ωπλισµένοωπλισµένο σκυρόδεµα.  σκυρόδεµα.  



Εύβοια (Οικισµός «Ακτή Εύβοια (Οικισµός «Ακτή ΝηρέωςΝηρέως»: Κτήρια 4»: Κτήρια 4--ώροφαώροφα

Ηλεία: Κτήρια µονώροφα, συνήθως διώροφα (συχνά, µε Ηλεία: Κτήρια µονώροφα, συνήθως διώροφα (συχνά, µε 
πιλοτή)πιλοτή)



Αποκόλληση και πτώση επιχρισµάτωνΑποκόλληση και πτώση επιχρισµάτων

Αλλοίωση Αλλοίωση 
χρώµατοςχρώµατος



ΠλάκεςΠλάκες

Καύση µονωτικού, ρωγµή στην πλάκαΚαύση µονωτικού, ρωγµή στην πλάκα

Δίκτυο διαµπερών ρωγµώνΔίκτυο διαµπερών ρωγµών



Αλλαγή Αλλαγή 
χρώµατος/τοπική χρώµατος/τοπική 
απώλεια επικάλυψης απώλεια επικάλυψης 
οπλισµούοπλισµού





Ρωγµή στην πλάκα. Ρωγµή στην πλάκα. 
Συνεχίζεται στην δοκόΣυνεχίζεται στην δοκό







Εκτεταµένη αποφλοίωση πλάκας και απώλεια συνάφειας Εκτεταµένη αποφλοίωση πλάκας και απώλεια συνάφειας 
οπλισµούοπλισµού















ΔοκοίΔοκοί

Αποφλοίωση ακµής δοκούΑποφλοίωση ακµής δοκού



Αποφλοίωση ακµής δοκούΑποφλοίωση ακµής δοκού



Λοξές ρωγµέςΛοξές ρωγµές



Λοξές και κατακόρυφες ρωγµές (συνεχίζονται Λοξές και κατακόρυφες ρωγµές (συνεχίζονται 
στην πλάκα)στην πλάκα)



Ρωγµές σε δοκόΡωγµές σε δοκό

…και στην …και στην 
πλάκαπλάκα







Μεγάλου εύρους ρωγµή Μεγάλου εύρους ρωγµή 
στην δοκό και στην πλάκαστην δοκό και στην πλάκα



…και στην πλάκα…και στην πλάκα

Στην δοκό…Στην δοκό…



Πολλαπλές ρωγµές Πολλαπλές ρωγµές 
στην δοκόστην δοκό





Βέλη δοκών (έµµεση διαπίστωση)Βέλη δοκών (έµµεση διαπίστωση)

Οριζόντια ρωγµή στον τοίχο πληρώσεως, πάνω από δοκόΟριζόντια ρωγµή στον τοίχο πληρώσεως, πάνω από δοκό



Διαπιστώνεται το βέλος Διαπιστώνεται το βέλος 
της υποκείµενης δοκούτης υποκείµενης δοκού



ΥποστυλώµαταΥποστυλώµατα

Αποκόλληση επικάλυψης διαµήκους Αποκόλληση επικάλυψης διαµήκους 
ράβδου γωνιακού υπ/ράβδου γωνιακού υπ/τοςτος

Διάβρωση Διάβρωση 
ράβδου/προϋράβδου/προϋ
πάρχουσα πάρχουσα 
κατακόρυφη κατακόρυφη 
ρωγµή;;;ρωγµή;;;





ΚόµβοιΚόµβοι



Τοίχοι πληρώσεωςΤοίχοι πληρώσεως

Αποκόλληση από τα πλαίσια και παρ/σηΑποκόλληση από τα πλαίσια και παρ/ση





Ρωγµή στον τοίχο Ρωγµή στον τοίχο 
και στο διάζωµακαι στο διάζωµα

Αποφλοίωση τοίχων πληρώσεωςΑποφλοίωση τοίχων πληρώσεως





ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ





Πλάγια όψηΠλάγια όψη

Ακραίο πλαίσιοΑκραίο πλαίσιοΔυο γειτονικά κτήριαΔυο γειτονικά κτήρια

Μεταλλικοί Μεταλλικοί 
φορείς στέγηςφορείς στέγης


	seminar_megalopoli
	seminar_megalopoli2

