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“Συμπεριφορά δομικών κατασκευών στην

Κεφαλονιά-Συγκρίσεις των δύο σεισμών”
Λεκίδης Βασίλης, Διευθυντής Ερευνών, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ
Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ
Καρακώστας Χρήστος, Διευθυντής Ερευνών, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ
Μορφίδης Κωνσταντίνος, Εντεταλμένος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ

Επίκεντρα των δύο σεισμών
που έπληξαν την Κεφαλονιά
στις 26/1/2014 και
3/2/2014 (Δνση Τεχνικής
Σεισμολογίας, Μ.Ε. ΙΤΣΑΚ,
ΟΑΣΠ)
Μεγάλο κόκκινο αστέρι για
τον σεισμό στις 26/1/14 και
μικρό κόκκινο αστέρι για
τον σεισμό της 3/2/14.
Επίσης φαίνονται και οι
μηχανισμοί διάρηξης.

Φάσματα απόκρισης επιταχύνσεων των οριζοντίων συνιστωσών των
σεισμών. Πράσινη γραμμή, σεισμός 26/1/2014, καταγραφή στο
Αργοστόλι. Μπλε γραμμή, σεισμός 3/2/2014, καταγραφή Ληξούρι. Κόκκινη
γραμμή, σεισμός 3/2/2014, καταγραφή Αργοστόλι.

Τύποι κτιρίων
•Μονώροφα και διώροφα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία: Υπάρχουν κτίρια από
φέρουσα τοιχοποιία με πλίνθους ή τσιμεντόλιθους και ισχυρό τσιμεντοκονίαμα τα
οποία συναντώνται κυρίως στο Αργοστόλι και στο Ληξούρι. Επίσης υπάρχουν
μονώροφα κτίρια με ημικατεργασμένους λίθους και ασθενέστερο κονίαμα όπως
αργιλοκονίαμα τα οποία βρίσκονται κυρίως στα χωριά και στους μικρούς οικισμούς.
Τα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία ήταν γενικά περιορισμένα σε αριθμό λόγω του
καταστροφικού σεισμού που έπληξε το Νησί το 1953.
• Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα: Τέτοια κτίρια βρίσκονται σε όλο το νησί και
κατασκευάστηκαν κυρίως από το 1953 και έπειτα μέχρι σήμερα. Τα κτίρια αυτά είναι
από μονώροφα έως τετραώροφα. Έχουν αρκετούς οπλισμούς στα στοιχεία
σκυροδέματος καθώς επίσης και τοιχώματα. Υπάρχουν αρκετά κτίρια από
οπλισμένο σκυρόδεμα τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία.
•Μνημειακές κατασκευές και άλλα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς από
φέρουσα τοιχοποιία: Τα κτίρια αυτά έχουν λειτουργία ως Ναοί ή ως εκπαιδευτήρια
(σε οικισμούς κυρίως) και είναι μονώροφα ή διώροφα. Τα κτίρια αυτά είναι δομημένα
κυρίως με βάση παραδοσιακές αντισεισμικές τεχνικές.
•Λοιπές κατασκευές: Υπάρχουν ορισμένα κτίρια από ξύλο, ορισμένες πέτρινες
γέφυρες και γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

.

Σύγκριση φασμάτων απόκρισης επιταχύνσεων των οριζοντίων συνιστωσών
της σεισμικής κίνησης στο Αργοστόλι του σεισμού της 17.01.1983 (Μ7.0)
και αυτού της 26.01.2014 (Μ6.1).

Πίνακας 1. Παράμετροι της μέγιστης οριζόντιας
εδαφικής επιτάχυνσης του σεισμού μεγέθους Μ:6,1 στις 26/1/2014.

ΘΕΣΗ

Επικεντρική
Απόσταση (km)

Μέγιστη Εδαφική
Επιτάχυνση
(cm/s/s)

Μέγιστη Εδαφική
Ταχύτητα
(cm/s)

Μέγιστη Εδαφική
Μετάθεση
(cm)

13

383.4

20.5

3.7

34

95.0

8.4

2.1

Αργοστόλι
(ARG2)
Βασιλικάδ
ες (VSK1)

Πϊνακας 2. Παράμετροι της μέγιστης οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης του
σεισμού μεγέθους Μ=6.0 στις 3/2/2014 στις θέσεις Χαβριάτα, Αργοστόλι,
Ληξούρι και Βασιλικάδες.
Επικεντρική
Απόσταση
(km)

Μέγιστη Εδαφική
Επιτάχυνση
(cm/s/s)

Χαβριάτα (CHV1)

7

752

Μέγιστη
Εδαφική
Ταχύτητα
(cm/s)
62

Ληξούρι (LXR1)

7

667

122

30.5

Αργοστόλι (ARG2)

12

264

30

5.7

Βασιλικάδες (VSK1)

23

57

5

1.4

ΘΕΣΗ

.

Μέγιστη Εδαφική
Μετάθεση
(cm)
11

.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Σύγκριση ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού ΕΑΚ2003 –σεισμικών συντελεστών
κανονισμού 1959 -1985 με τα φάσματα απόκρισης του σεισμού της
26/1/2014 (καταγραφές Αργοστόλι ) Απαιτήσεις πλαστιμότητας 3,4-4,5

.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Σύγκριση ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού ΕΑΚ2003 –σεισμικών συντελεστών
κανονισμού 1959 -1985 με τα φάσματα απόκρισης του σεισμού της
3/2/2014 (καταγραφές Αργοστόλι) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ πλαστιμότητας μικρές !!!!

.
ΧΑΒΡΙΑΤΑ
Σύγκριση ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού ΕΑΚ2003 –σεισμικών συντελεστών
κανονισμού 1959 -1985 με τα φάσματα απόκρισης του σεισμού της
3/2/2014 (καταγραφές Χαβριάτα) απαιτήσεις πλαστιμότητας 6,5-8,2 (1,78-2,3)
Υπεραντοχή 1,4 και τοιχοποιία 2,5 τότε ο συντελεστής γίνεται από 0,27 -0,95

.
Ληξούρι
Σύγκριση ελαστικών φασμάτων σχεδιασμού ΕΑΚ2003 –σεισμικών συντελεστών
κανονισμού 1959 -1985 με τα φάσματα απόκρισης του σεισμού της
3/2/2014 (καταγραφές ΛΗΞΟΥΡΙ) απαιτήσεις πλαστιμότητας 4,10-7,8 (1,15-2,2)
Υπεραντοχή 1,4 και τοιχοποιία 2,5 τότε ο συντελεστής γίνεται από 0,27 -0,95

•Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα: Τα περισσότερα κτίρια που υπάρχουν
στην Κεφαλονιά είναι αυτής της κατηγορίας. Η συνηθέστερη μορφή βλάβης
είναι η αποκόλληση των τοιχοποιιών πλήρωσης από τα περιβάλλοντα
πλαίσια οπλισμένου σκυροδέματος. Τονίζεται ότι παρά την προσεκτική
παρατήρηση, στα περισσότερα κτίρια με τέτοιες βλάβες, δεν εντοπίζονταν
ρωγμές στα φέροντα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος. Ομοίως δεν
παρατηρήθηκαν διαγώνιες ρωγμές σε τοιχοποιίες πλήρωσης στα
περισσότερα κτίρια με τέτοιες βλάβες. Αυτό δείχνει ότι οι τοιχοποιίες
πλήρωσης ήταν καλοδομημένες. Η κατασκευή δύο σενάζ καθ’ ύψος των
τοιχοποιιών πλήρωσης είναι συνηθισμένη κατασκευαστική πρακτική στην
περιοχή και παρατηρήθηκε σε κάθε νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Λόγω της
καλής κατασκευαστικής πρακτικής στις τοιχοποιίες πλήρωσης, τα πλαίσια
οπλισμένου σκυροδέματος υποβοηθούνται και περιορίζεται σημαντικά η
παραμόρφωσή τους.
Προφανώς υπήρξαν και εξαιρέσεις. Βρέθηκαν ορισμένες κατασκευές
οπλισμένου σκυροδέματος με εκτενείς βλάβες σε στοιχεία σκυροδέματος
ή/και σε τοιχοποιίες πλήρωσης. Τα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος,
βρέθηκε να περιέχουν σημαντικό αριθμό ράβδων οπλισμού και συνδετήρων.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 0.36 !!!!!!

3 ορόφων κτίριο στο Λιβάδι που ο δεύτερος όροφος βυθίστηκε στο ισόγειο
μετά τον πρώτο σεισμό
• Μέχρι τα τέλη του Μαρτίου του 2014 ελέγχτηκαν 4.026 κτίρια δημόσια και
ιδιωτικά σε Αργοστόλι Ληξούρι και Ιθάκη. Προσωρινά μη κατοικήσιμα τα 1.614
(40%). Δευτεροβάθμιος έλεγχος έγιναν 1579 αυτοψίες (97%) από τα οποία 469
ήταν πράσινα (30%) 988 κίτρινα (62%) και 122 κόκκινα (8%). Στον επανέλεγχο
από τριμελή επιτροπή προέκυψε ότι 40 πρέπει να κατεδαφιστούν.
•ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ . ΑΠΟ ΤΙΣ 65 ΜΟΝΑΔΕΣ 37 ΗΤΑΝ ΠΡΑΣΙΝΑ (ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ)
•19 ΚΙΤΡΙΝΑ (ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ) ΕΝΏ 9 ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ( ΕΝΙΣΧΥΣΗ)
•ΙΘΑΚΗ : 3 ΠΡΑΣΙΝΑ 4 ΚΙΤΡΙΝΑ

Υπάρχει μία ομάδα δημόσιων κτιρίων στο Αργοστόλι (π.χ. Αρχαιολογικό
Μουσείο, Δικαστικό Μέγαρο κ.ά) τα οποία κατασκευάστηκαν με φέροντα
οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα κτίρια αυτά, μεταξύ άλλων, έχουν
εμφανίσει τοπικές αστοχίες σε φέροντα στοιχεία, οι οποίες υποβοηθούνται
από την προσβολή της ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος, με
εκτεταμένες διαβρώσεις οπλισμών και εκτινάξεις της επικάλυψης
σκυροδέματος των οπλισμών. Τονίζεται ότι τα κτίρια αυτά έχουν μισό και
πλέον αιώνα ζωής, χωρίς να έχει γίνει συντήρηση ή βελτίωση της
ανθεκτικότητας του οπλισμένου σκυροδέματος η οποία όπως αποδείχθηκε
παρουσιάζει προβλήματα.
Σχηματική παράσταση της ηλεκτροχημικής
διεργασίας διάβρωσης του χάλυβα οπλισμών

Κτίριο με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα στο
Αργοστόλι, με βλάβες κατά τους
σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω) και
στις 3-2-2014 (κάτω).

Κτίριο με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα στο Αργοστόλι,
με βλάβες κατά τους σεισμούς στις
26-1-2014 (άνω) και στις 3-2-2014
(κάτω).

Νοσοκομείο με φέροντα οργανισμό
από οπλισμένο σκυρόδεμα στο
Αργοστόλι, με βλάβες κατά τους
σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω) και
στις 3-2-2014 (κάτω).

Εργατικές Κατοικίες με φέροντα
οργανισμό από οπλισμένο
σκυρόδεμα στο Ληξούρι, με
βλάβες κατά τους σεισμούς στις
26-1-2014 (άνω) και στις 3-22014 (κάτω).

Εργατικές Κατοικίες με φέροντα
οργανισμό από οπλισμένο
σκυρόδεμα στο Ληξούρι, με βλάβες
κατά τους σεισμούς στις 26-1-2014
(άνω) και στις 3-2-2014 (κάτω).

Σχολικό κτίριο με φέροντα οργανισμό
από οπλισμένο σκυρόδεμα στο
Ληξούρι, με βλάβες κατά τους
σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω) και
στις 3-2-2014 (κάτω).

Κτίριο με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα στον Άγιο
Δημήτριο, με βλάβες κατά τους
σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω) και
στις 3-2-2014 (κάτω).

Το ίδιο κτίριο με φέροντα οργανισμό
από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Άγιο
Δημήτριο, με βλάβες κατά τους
σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω) και
στις 3-2-2014 (κάτω).

Κτίριο με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα στο δρόμο για
Λιβάδι, με βλάβες κατά τους
σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω) και
στις 3-2-2014 (κάτω).

Κτίριο με φέροντα οργανισμό από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε οικισμό
Νότια της Παλικής, με βλάβες κατά
τους σεισμούς στις 26-1-2014 (άνω)
και στις 3-2-2014 (κάτω).

Δεξιά κτίριο στο
Ληξούρι με διεύρυνση
των ρηγματώσεων
Αποδιοργάνωση του
σκυροδέματος στα
όρια της κατάρρευσης
Κτίριο στο δρόμο για το Λιβάδι με πρόσθετο λυγισμό
των οπλισμών μετά τον σεισμό της 3/2/2014

•Λοιπές κατασκευές: Υπάρχουν ορισμένα κτίρια από ξύλο, ορισμένες
πέτρινες γέφυρες και γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Δεν
εντοπίστηκαν εμφανείς βλάβες σε πέτρινες γέφυρες και σε γέφυρες
οπλισμένου σκυροδέματος κατά την διάρκεια των εποχούμενων αυτοψιών
σε όλη την χερσόνησο της Παλίκης, βόρεια προς τους οικισμούς Αθέρα και
Φισκάρδο καθώς επίσης και προς τον Πόρο. Ένα ξύλινο κτίριο που βρέθηκε
δεν είχε εμφανείς βλάβες. Δεν βρέθηκαν μεταλλικά κτίρια.

Συμπεράσματα από την απόκριση των κατασκευών
1. Συνοπτικά η σφοδρότητα του σεισμού (επιτάχυνση, ενέργεια,
φάσμα) δεν αποτυπώθηκε στην συνολική εικόνα βλαβών που
βλέπει κανείς στο νησί της Κεφαλονιάς. Φυσικά υπάρχουν βλάβες
κυρίως σε λιθόκτιστα κτίρια και σε κτίρια σχεδιασμένα με τους
παλαιότερους κανονισμούς. Δεν παρατηρήθηκαν επαρκείς
περιπτώσεις ανάπτυξης υστερητικής απόσβεσης μέσω της
ρηγμάτωσης του οπλισμένου σκυροδέματος και της ανελαστικής
παραμόρφωσης του χάλυβα των οπλισμών, καθόσον περιπτώσεις
ρηγμάτωσης του φέροντα οργανισμού κτιρίων Ο/Σ ήταν
περιορισμένες.
2. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, ότι τα
υφιστάμενα κτίρια διαθέτουν σημαντικά, πέραν των αναλυτικά
υπολογιζόμενων, αποθέματα αντοχής. Τα αποθέματα αυτά
οφείλονται στην υπερστατικότητα του φέροντος οργανισμού, στην
υπεραντοχή των επιμέρους δομικών τους στοιχείων, την
υποβοήθηση των φερόντων στοιχείων από τις τοιχοποιίες
πλήρωσης και από αποσβέσεις της σεισμικής ενέργειας κατά την
εισαγωγή της στο κτίριο από την θεμελίωση μέχρι την ανωδομή
(ιξώδεις αποσβέσεις και αποσβέσεις τριβής).

4. Λόγω και του μεγέθους της σεισμικής διέγερσης, πιθανότατα αναπτύχθηκαν σε
σημαντικό βαθμό φαινόμενα αλληλεπίδρασης εδάφους – κατασκευής που
επέδρασαν ευνοϊκά στην εν γένει σεισμική απόκριση των κατασκευών. Αυτό
δείχνει ότι διατίθενται πρόσθετοι μηχανισμοί διάχυσης της σεισμικής ενέργειας,
και παράγοντες που συνεισφέρουν σε σημαντική βελτίωση της σεισμικής
συμπεριφοράς των κτιρίων.
5. Η συσσωρευμένη εμπειρία τόσο από τους σεισμούς του θέματος, όσο και από
προηγούμενους σεισμούς οδηγεί σε ενδείξεις ότι η σεισμική προστασία όχι μόνο
της Κεφαλονιάς αλλά και των άλλων Ελληνικών αστικών περιοχών ενισχύεται
επιπρόσθετα και από διάφορους εναλλακτικούς παράγοντες όπως η ορθή
διάταξη του δομικού συστήματος ανάληψης σεισμικών φορτίων, η εκτενής χρήση
τοιχωμάτων, η καλή κατασκευή των τοιχοποιιών πλήρωσης με οριζόντια σενάζ
από Ο/Σ, η καλή ποιότητα υλικών και κατασκευής κ.ά.
6. Η καλή ποιότητα κατασκευής των περισσότερων κτιρίων του νησιού αναμφίβολα
συνεισέφερε ευνοϊκά στη σεισμική τους συμπεριφορά. Αυτό το γεγονός οφείλεται
στην μακρόχρονη εμπειρία των εντόπιων τεχνιτών να κατασκευάζουν κτίρια τα
οποία γνωρίζουν ότι θα υποβληθούν σε ισχυρές σεισμικές διεγέρσεις.

Από τα κτίρια με ελαφρές ή εκτενείς βλάβες κατά τον πρώτο σεισμό μόνο σε
ορισμένα αναπτύχθηκαν περαιτέρω βλάβες κατά τον δεύτερο ισχυρό σεισμό στις
3/2/2014. Στα κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος, όπου υπήρχαν βλάβες κατά τον
πρώτο σεισμό παρατηρήθηκαν αστοχίες του σκυροδέματος σε θραύση και τοπικός
λυγισμός οπλισμών. Η σχετικά πυκνή διάταξη των συνδετήρων είχε μεγάλη σημασία
στην αποφυγή κατάρρευσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και στην μη ύπαρξη
ανθρώπινων απωλειών. Αποδείχθηκε ότι οι υψηλές απαιτήσεις σε συνδετήρες, από
σύγχρονους κανονισμούς, είναι αιτιολογημένες καθώς η δομική ακεραιότητα πολλών
κατασκευών εξαρτάται από την δυνατότητα που παρέχουν οι συνδετήρες να
παραμένουν τα κομμάτια σκυροδέματος στην θέση τους και να αποτρέπουν τον
λυγισμό των διαμήκων ράβδων του κύριου οπλισμού. Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι
καλά κατασκευασμένες τοιχοποιίες πλήρωσης με σενάζ καθ’ ύψος και στοιχεία
σκυροδέματος γύρω από τα ανοίγματα, υποστηρίζουν τα πλαίσια οπλισμένου
σκυροδέματος έναντι κατακόρυφων και οριζόντιων φορτίων βελτιώνοντας την αντοχή
και δυσκαμψία των κατασκευών. Στην υψηλή αντοχή και δυσκαμψία των κατασκευών
της Κεφαλονιάς, έναντι σεισμικών δράσεων, μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλλων, η
γενικώς καλή απόκρισή τους.

Για τα σημαντικά κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία (ναοί κ.ά. Μνημεία), κατά τον
δεύτερο σεισμό, παρατηρήθηκε κυρίως η διεύρυνση ρηγμάτων που δημιούργησε ο
πρώτο σεισμός. Τα ρήγματα αυτά παρατηρήθηκαν σε πεσσούς μεταξύ ανοιγμάτων
και σε υπέρθυρα (spandrels).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
?????
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