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2 η Εκθεση 

Σχετικά με τήν κατάσταση καί τήν επέμβαση στην οροφή της Β.Προ-

στύσεως τοΟ 'Ερεχθείου. (Κατόπιν της αυτοψίας της 20ης 'Ιουνίου 

1978 στά φέροντα σιδηρά στοιχεία κβνω &ηύ τήν οροφή). 

II ε ρ ι ε χ 6 μ ε ν α : - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ. ' 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑ 

ΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. 

- ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

~ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

- ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΟΥΣ. 

ΑΠϋΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟ-

ΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 



ΕΙΣΑΓΩΓΙ 

Ή παρούσα έκθεση αποτελεί συμπλήρωμα της 1ης εκθέσεως της 

καταστάσεως της άνωδομίας της Β . Προστάσεως*. 

Στην σύνταξη της παρούσης δεν επαναλαμβάνονται, λεπτομέρειες 

που περιέχονται ήδη στην 1η έκθεση και επομένως η γνώση του περιε

χομένου της 1ης εκθέσεως είναι απαραίτητη γιά τήν εμπεριστατωμένη 

κατανόηση της παρούσης. 

*Η κατάσταση των φερόντων σίδηρων στοιχείων πάνω από τήν 

οροφή είχε προσεγγυσθεΐ στην 1η έκθεση μέσω θεωρητικών παραδοχών 

πού στηρίζονται στην t δέα ότι υπό ανάλογες συνθήκες αναπτύσσονται 

ανάλογα φαινόμενα καί κατά συνέπεια ότι ή αυτοψία κάτω άπό τήν ορο

φή έδινε ορισμένα μέτρα πού με κατάλληλη εφαρμογή μας έδιναν τήν 

αναμενόμενη είκόνα της καταστάσεως των φορέων πάνω άπό τήν οροφή. 

Τίς προβλέψεις εκείνες κού διατυπώθηκαν στην πιό μετριοπαθή 

μορφή τους,έρχεται νά επιβεβαιώσει πλήρως ή αυτοψία της 20ης 'Ιου

νίου στην θέση της πρώτης άπό Ν.αναρτήσεως της δυτικής δοκοΟ. 
1
Η περιορισμένη έκταση της αυτοψίας υπαγορεύει τήν επιφύλαξη 

ως προς τήν γενίκευση της διαγνώσεως. 

Είναι ενδεχόμενο ότι ή φθορά σέ διάφορες βλλες θέσεις θά πα

ρουσιάζεται περισσότερο ή λιγότερο προχωρημένη. 

Είδικά γιά τήν φθορά των αθέατων τμημάτων των άναρτήρων ή 

αυτοψία δέν έδωσε Ικανοποιητική γνώση μιά καί δέν εντοπίστηκε ή δέν 

αποκλείστηκε ή ύπαρξη σιμεντοκονίας πληρώσεως του κενού των όπων 

πού τους φιλοξενούν. Γιά τίς δύο αυτές περιπτώσεις ή αχρήστευση 

της διατομής των άναρτήρων άπό οξείδωση αναμένεται αντιστοίχως στό 

50% καί ατό 8 0?ό. Στην δεύτερη περίπτωση ή προετοιμασία της καταρ-

ρεύ σε ως μπορεί ν ά θεωρηθεί κρίσιμα προχωρημένη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΣ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ. 

Π α. ν ω άπό τήν μεσαία καί τίς δύο προς Λ. δοκούς είναι τοπο

θετημένοι- οι. φορείς,συνθέτες δηλαδή σιδηροδοκοί πού προκύπτουν and 

τήν παράθεση 3 Χ Ι ΝΡ 300. Οί τρεις δψίκρρμες διατομές ΙΝΡ 300 συν

δέονται μεταξύ τους με* δύο σειρές κοχλιώσεις 0 20 πού απέχουν 5cm 

* Απρίλιος 19 78, κατόπι ν αυτοψίας σε ορισμένα σημεία κσ.τω άπό τήν 

οροφή. 



άπό κάθε πέλμα. 

""Επιμήκεις πλάκες εδράζονται έ γ καρσί ω ς πάνω στους φορείς 

( Μ Χ Π Χ Υ = 50 Χ 12.5 Χ 5cm ) άποτελρϋνται άπό δύο συνηλωμένα 
ν 

ελάσματα (d= /2 = 2.5cm , 6 ήλοι σέ δύο σειρές) κάθε πλάκα φέρει 

δύο συμμετρικά τρήματα (040) σέ απόσταση αξονική 36 οιτιμέσα άπό τά 

όποια περνούν οί άναρτήρες (040). Καθώς τό πλάτος των 1ΝΡ 300 

είναι 12.5cm ,ή τό πλάτος των φορέων 3 Χ 12.5= 37.5cm δηλαδή 5.5 

cm μεγαλύτερο άπό τήν καθαρή απόσταση των άναρτήρων,ένα μέρος άπό 

τά άκραια πέλματα έχει άποτμηθει στίς θέσεις δ που διέρχονται οί 

άναρτηρες. 0Ê. άποτμήσεις αυτές πού μειώνουν κατά 11?ό τήν αντοχή 

των φορέων σέ κάμψη υπαγορεύτηκαν άπό τό προσφερόμενο διάστημα 

ανάμεσα στίς φατνωματικές πλάκες πού είναι 37cm περίπου. 

Τήν στερεότητα των αναρτήσεων αυξάνουν φουρούσια εφαρμοσμέ

να ανάμεσα στά άκραια πέλματα πού ή προεξοχή τους υποστηρίζει τά 

προέχοντα μέρη των πλακών. Αποτελούνται κάθε ένα άπό δύο μεικτό-

γράμμα ελάσματα (d= 40mm) τοποθετημένα εκατέρωθεν του άναρτηρος . 

Σέ θέσεις αντίστοιχες μέ τίς επάνω πλάκες υπάρχουν εντορμίες 

στο κάτω πέλμα των μαρμαρίνων δοκών (μέ διαστάσεις 50.5 Χ 13.0 Χ 

Χ 5 cm) στίς όποιες καταλήγουν οί οπές εγκαταστάσεως των άναρτήρων 

(άγνωστη διάμετρος) . Στίς έντορμίες είναι τοποθετημένες πλάκες, 

όμοιες μέ τίς επάνω πλάκες. 

Οί άναρτηρες συνδέουν τίς επάνω μέ τίς κάτω πλάκες. Στίς κά

τω πλάκες κοχλιώνονται σταθερά σέ σπειρώματα των πλακον ένω επάνω 

διαπερνούν τίς πλάκες καί φέρουν περικόχλιο (D = 8.5 Υ·- 6cm ) πού 

επιτρέπει ρύθμιση της τάσεως καί τοϋ μήκους της αναρτήσεως ώστε νά 

είναι δυνατή ή αποκατάσταση συνεχούς ευθύγραμμης μορφής στά κομμάτια 

της αναρτημένης δοκού ανεξαρτήτως άπό τήν παραμόρφωση του φορέως 

λόγω της φορτίσεως. Μεταξύ περικοχλίων καί πλακών δέν παρεμβάλλονται 

ροδέλλες ή Γκρόβερ. 

*Η μεσαία άπό τίς δοκούς της οροφής προέρχεται άπό τήν ρωμαϊ

κή επισκευή καί έχει μικρότερο στατικό υψος (ελλείπει σ'αύτήν ή με

σαία ενισχυτική υπερύψωση της διατομής πάνω άπό τήν στάθμη έδράσεως 

των φιττνωματ ικων πλακών) . 

Οί φορείς ύπερκεινται εξίσου πάνω άπό τίς δοκούς καί έτσι, 

επαναλαμβάνεται καί σ* αυτούς ή υψομετρική διαφορά των ράχεων των δο-

Η ω ν . 
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Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
* 

Σιδερένιες τεγίδες (ΙΝΡ 100 ανά 50 cm) εδράζονται έγηαρσίως 

πάνω στους φορείς χωρίς ν ά συνδέονται μ'αυτούς (έάν είναι γενικού-

σιμη ή παρατήρηο'η ατή θέση της αυτοψίας). Τά προέχοντα τμήματα των 

τεγίδων ανατολικά καί δυτικά άπό τους φορείς είναι κεκλιμένα πλησι

άζοντας προς τίς φ α τ ν ω μ α τ ι κ έ ς πλάκες. 

Οί. τεγίδες δέν υπηρετούν τήν κύρια στατική λειτουργία άλλα 

διαμορφώνουν τους στατικά καί κατασκευαστικά αναγκαίους φορείς της 

επικαλύψεως. 

Στά κάτω πέλματα των τεγίδων είναι περασμένες τηνιακές πλά

κες τετράγωνες πού δ taμορφώνουν μαζί μέ τους κορμούς των τεγίδων, 

σκαφοειδείς χώρους μέσα στους οποίους έχει χυίίει σκυρόδεμα καλής 

ποιότητος. 

Τό πάχος της σύνθετης πλάκας της επικαλύψεως φτάνει τά 11cm 

Πάνω στην πλάκα υπάρχει στεγανωτική πλακόστρωση μέ μαλτεζόπλακες 

(50/50/2,5) κολλημένες μέ στρώμα άσβεστοκονιάματος πάχους 3cm. 

Τό περίγραμμα καί οί αρμοί της επικαλύψεως στεγανώνουν στρώ

ματα πατητής σι μέντοκονίας. 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΙΔΗΡ0Λ0Κ0Ι ΦΟΡΕΙΩΝ, ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ Κ0ΧΛΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ. 

Πάνω άπό μία οριζόντια γραμμή πού διέρχεται 8cm πιό ψηλά 

άπό τό κάτω πέλμα των σιδηροδοκων εμφανίζεται ή οξείδωση των σιδη-

ρ ο δ ο κ ω ν καί όμοια μ ' α ύ τ ή ν , τ ω ν πλακών καί των κ ο χ λ ιώ σ ε ω ν,δ χ ι πολύ 

προχωρημένη. Τοπικές κηλίδες οξειδίου διακόπτουν τήν επίστρωση μι-

νίου ένω φαίνεται δτι κάτω άπό αυτήν υπάρχει ένα λεπτό στρώμα οξει

δίου . 

Κάτω άπό τήν οριζόντια γραμμή πού ά να φέραμε, ή οξείδωση τ to'ν 

σιδηροδοκων παρουσιάζεται υπερβολικά προχωρημένη. Εύκολη είναι ή 

απόσπαση στρωμάτων οξειδίων πάχους 13-lAcm τόσο άπό τόν κορμό,δσο 

καί άπό τά πέλματα των διατομών. 

0ί μετρήσεις αποκαλύπτουν άπομείωση κορμών καί πελμάτων αντι

στοίχως κατά 3 καί 4 χιλιοστά άπό κάδε πλευρά, 'Η άπομείωση λοιπόν 

φτάνει στό 60% μέχρι 70?ό γιά τους κορμούς καί στό 50?ό γιά τά πέλματα . 

0C συνδετήριες κοχλιώσεις είναι σέ μεγάλο βαθμό κατεστραμένες 

άπό τήν προχωρημένη οξείδωση, 

DC άναρτήρες καλύπτονται άπό στρώματα οξειδίων πάχους μεγα

λύτερου άπό lem. 
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'Η οξείδωση των άναρτήρων λοιπόν ενέχεται γιά τήν άλλεηάλ-

,ληλη διάρρηξη των αναστηλωμένων δοκών σέ διάφορες θέσεις αναρτή

σεως και γιά τήν ιϊ σ κ η σ η οριζοντίων δυνάμεων μεταξύ φ α τ ν ω μ α τ ι κ ω ν 
ι 

πλακών καί δοκών μέ συνέπεια τήν χαλάρωση της οροφής κα'τήν εμ

φάνιση ιδιαίτερων ρ ω γ μδν. 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ. 

Di τεγίδες δέν σώζουν £χνη μινίου καί παρουσιάζουν προχωρημένη 

οξείδωση ή άπομείωση τους φτάνει τό 50?ό ένω ή διόγκωση τό διπλάσιο 

των αρχικών παχών. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Αρχικά οί τρεις αναστηλωμένες δοκοί διεκόπτοντο ή κάθε μία 

μόνο άπό ενα ρήγμα κοντά στό μέσον τους. 'Αποτελούντο δηλαδή άπό 

δύο τμήματα μέ τά ελευθέρα άκρα τους έδραζόμενα κανονικώς πάνω στά 

περιμετρικά επιστήλια ένω μία εκτεταμένη περιοχή έκατέροθεν του 

κοινοΟ ρήγματος έφέρετο άπό τους φορείς μέσω των άναρτήρων. 

'0 αριθμός των αναρτήσεων κάνει τό σύστημα δοκών καί φορέων 

ύπερορισμένο και' δέν είναι δυνατή έκ τον υστέρων ή γνώση της πραγ

ματικής φορτήσεως των δοκών. 

'Η φόρτηση εξαρτήθηκε αρχικά άπό τήν τάση κοχλιώσεως των 

άναρτήρων. Άπό υπολογιστική εκτίμηση πάνω σέ φωτογραφίες φαίνεται 

οτι οί φορείς παρουσίαζαν βέλος περίπου 1,5-2οηι,ισως λίγο μεγαλύ

τερο άπό δσο θά έδινε μία συνεχώς ομοιόμορφη φόρτηση των φορέων μέ 

τό ανάλογο σέ κάθε δοκό φορτίο της οροφής. 

'Από τήν θέση του κέντρου βάρους των τεμαχίων των δοκών καί 

άπό τίς θέσεις των έδράσεων καί αναρτήσεων φαίνεται οτι κατά τήν 

ομοιόμορφη άνάρτηση-άποκατάσταση των δοκών αναπτύσσονται διαφορετι

κές αντιδράσεις στηρίξεως στά διάφορα σημεία έδράσεως καί αναρτήσεως 

Ή επίτευξη της ίδανικής αυτής στηρίξεως προϋποθέτει: 

Ιου στατική επίλυση γιά κάθε ενα τεμάχιο των δοκών μέ σκοπό 

τόν προσδιορισμό των αντιδράσεων στηρίξεως, καί 

2ον τήν τεχνική δυνατότητα έλεγχου της πραγματικής δυνάμεως 

αναρτήσεως κατά τήν κοχλίωση. '0 έλεγχος αυτός είναι δυνατός πάνω 

σέ κοχλιώσεις χωρίς σκουριές γρέζια καί ελαττώματα μέ κατάλληλη λί

πανση καί χρήση δυναμόκλειδου. 

Στην.πράγματικότητα έφ'δσου δέν ίκανόποιουνται τά π ιό πάνω 

ή εμπειρική κοχλίωση έχει σάν αποτέλεσμα τήν εφαρμογή τυχαίων δυνά

μεων στηρίξεως επομένως τήν ανομοιόμορφη ανάρτηση καί τήν εισαγωγή 

ανεπιθύμητων φορτίων στίς διατομές της δοκού καί του φορέως. 
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Σέ δύο ακραίες περιπτώσεις δυνατόν νά ποριοριστεΓ ή ανάρτηση στό 

ëva μόνο άπό τά δύο ζεύγη άναρτήρων είτε στό μεσαίο εΕτε στό ακραίο, 





ο. of 





ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α 

7 

Σήμερα καθώς οι δοκοί τεμαχίστηκαν σέ περισσότερα κομμάτια 

κάτω άπό τήν πίεση τ SS ν οξειδίων των άναρτήρων^παρουσιάζουν υπερύ

ψωση στό μέσον,αντί γιά τήν κανονικά αναμενόμενη υποχώρηση· Τό 

φαινόμενο αυτό οφείλεται στον συνδυασμό τριών διαφορετικών παρα

γόντων καί &ά αναλυθεί πιό κάτω. 

* Η άπομείωση των διατομών λόγω οξείδωσεως είχε σάν συνέπεια 

τήν αλλαγή χαρακτηριστικών μεγεθών πού εϋναι καθορ'ιστικά γιά τήν 

στατική λειτουργία: 

- Τό κέντρο βάρους της διατομής μετακινήθηκε κατά 6,3cm πιό 

ψηλά άπό τήν αρχική του θέση. Μαζί του μεταφέρθηκε καί ή ουδέτερη 

γραμμή τοΟ φορέως. 

- 'Η ροπή αδρανείας καί ή ροπή αντιστάσεως άπό 9.800cm καί 

65 3 cm ̂ απέμειναν αντιστοίχως 5 .674cm^ καί W
rrv
 = l«G5Qciïf* W = 440cm-'' 

Γ Λ a
 α ν ω κάτω 

Μέ τήν νέα τους διατομή εργάζονται οί. φορείς στά δρια τής 

αντοχής τους καί τά βέλη κάμψεως υπολογίζονται κάτω άπό τίς νέες 

συνθήκες κατά lem περίπου μεγαλύτερα άπό τά αρχικά (δπως είδαμε 

δμως συμβαίνει τό αντίθετο). 

ΕΖ να ι γνωστή ή αρχή οτι μία κατασκευή αναπτύσσει αυτομάτως 

νέα μορφή ή διαδοχικά περισσότερες νέες μορφές στατικής λειτουργίας 

έπί πλέον ή μετά άπό κατάργηση της τυπικής στατικής λειτουργίας, 

βάσει της οποίας υπολογίστηκε. Στην αρχή αυτή οφείλονται ευνοϊκές, 

συχνά ανεξήγητες,έπιβιωσεις κατασκευών παρά τήν κατάργηση των βα

σικών συνθηκών της τυπικής λειτουργίας τους. Στην ίδια δμως,οφείλε

ται συχνά ενα μέρος άπό τίς ανεπιθύμητες ή καί βλαβερές παρενέργειας 

της στατικής συμπεριφοράς ένω εμφανώς τηρείται ή τυπική λειτουργία• 

Τέλος ή κατασκευή οδηγείται σέ κατάρρευση μόνο έφ'δσον δέν διαθέτει 

άλλη ή εξαντλήσει κάθε δυνατή μορφή στατικής λειτουργίας. 

Φαίνεται οτι οί Ιδιοτυπίες των αναστηλωτικών κατασκευών τής 

οροφής ανταποκρίνονται σέ δλες τίς προτάσεις της αρχής πού άναφέ-

ραμε. 

Δηλαδή δτι:~άνεξαρτήτως των παραδοχών του κατασκευαστοΟ ή 

πρόσθετη επικάλυψη μετά τήν πάροδο ορισμένου χρόνου καί τήν μετα

βολή ορισμένων στοιχείων τής κατασκευής,άπό νεκρό φορτίο πού ήταν, 

αυτομάτως εξελίχθηκε σέ βασικό στοιχείο μιας νέας μορφής στατικής 

λειτουργίας κατά τήν οποία άρχικοίωορεΐς κα ί φερόμενη επικάλυψη συ

νεργάζονταν σέ ένα σύνθετο φορέα. 

Ή επικάλυψη αναλαμβάνει τίς θλιπτικές δυνάμεις,ο£ αρχικοί 
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φορείς καί τώρα δοκοί - έλκυστήρες ,άναπτύσουν έν μέρει τήν αρχική 

τους καμπτική λειτουργία καί έν μέρει τήν λειτουργία έλκυστήρος, 

σάν ύποστηρίζουσες δοκοί τουνέου φορέα. 

- Παρενέργεια τής νέας μορφής λειτουργίας είναι ή βίαιη άνιίπτυξη 

αντίρροπου βέλους noi; συνέβαλλε στίς γνωστές σφηνοειδεϋς ρωγμές 

των δομών. Τό αντίστροφο βέλος ερμηνεύεται σάν αποτέλεσμα τής έπι-

μηκύνσεως των Ολιβόμενων περιοχών τοΟ νέου φορέως δηλαδή τής αρχικά 
-

ουδέτερης έπικαλύψεως λόγω διογκώσεως των διατομών των τεγίδων καί 

πλακών αναρτήσεως πού βρίσκονται ενσωματωμένες στό μπετόν. 

- 'Η ανάπτυξη τής νέας μορφής λειτουργίας ανέβαλε τήν κατάρρευση 

τής οροφής. Κανονικά ή κατάρρευση αυτή ήταν ενδεχόμενη μέσα στην 

επόμενη δεκαετία πράγμα πού σημαίνει καί δτι άπό καιρό θά μπορούσε 

νά έχει συμβεί κάτω άπό δχι σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις,π.χ. 

σφοδρός άνεμος ή σεισμός. 'Η ανάπτυξη τής νέας στατικής λειτουργίας 

ήταν μία εύνοια τής τύχης γιά τήν ισορροπία τής κατασκευής δχι δμως 

καί γιά τήν καλή της συντήρηση. 

Ή συνεργασία τής επικαλύψεως έκ μπετόν καί των σίδηρων φο

ρέων προϋποθέτει δτι κατά τήν επιφάνεια επαφής των,είναι δυνατή 

ή μετάβαση των όρθων τεμνουσων ή μέ όρους τής κατασκευής οτι υπάρ

χει επαρκής άγκύρωση μεταξύ μπετόν καί φορέως. 

Καθώς οι τεγίδες είναι ασύνδετες μέ τους φορεΓς υπηρετούν μόνο τήν 

εγκάρσια διατομή καί δχι τήν άγκύρωση,αντιθέτως οί πλάκες αναρτή

σεως μέ μέτωπο 50 Χ 5οπικαθώς καί τά μεγάλα περικόχλια μέ μέτωπο 

8,5 Χ 6cm εξασφαλίζουν τήν άγκύρωση καί επομένως τήν συνεργασία σέ 

διάστημα 3m δηλαδή στά 5 0-55?ί του καμπτόμενου μήκους καί μάλιστα 

στό μέσον του δπου αναπτύσσονται οί δυσμενέστερες τάσεις. 

Οί πλάκες αναρτήσεως όμως εδράζονται άπλως πάνω στους φο

ρείς καί κανονικά θά ήταν δυνατή ή ολίσθηση τους πράγμα πού θά 

καταργούσε τήν άγκύρωση. 'Ασφαλώς ή τριβή έδρασεως τά οξείδια καί 

τά στρώματα μι ν ίου δέν θά μπορούσαν νά τίς συγκρατήσουν στή θέση 

τους. , , 

'Η συγκράτηση επιτυγχάνεται μέσω τής άποτμήσεως των πελ

μάτων καί των άναρτήρων. Βλέπουμε λοιπόν δτ,ΐ μία αρχικά κακή λύση 

συνέπεσε νά εξυπηρετήσει τήν άσφάλε ι α τής κατασκευής προσφέροντας 

τήν αναγκαία προϋπόθεση γιά τήν αυτόματη προσαρμογή της ,στήν νέα 

μορφή στατικής λειτουργίας. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ. 

Τους κινδύνους τους αναλύσαμε στην πρώτη σχετι κή έκθεση. 

Ή πρόσφατη αυτοψία δέν μετέβαλλε τήν διατύπωση των κινδύνων. 

Σχετικά μέ τήν σημασία του χρόνου σάν συναρτουντοτ παρά

γοντος τής φθοράς έγινε υδιαίτερη ανάπτυξη σέ προηγούμενες εκ

θέσεις, σέ σχετικά αυστηρό υφός πού δμως έάν μετρηθεί μέ μέτρο 

τήν σημασία του θέματος καί τό μέγεθος των ευθυνών κρίνεται 

άντικειμενικως μετριοπαθές. 

Στά σημεία πού προσφέρονται σάν αφορμές γιά τέτοιες άνα-

πτύξεις ας προστεθεί καί ή οροφή τής προστάσεως κυρίως δέ ή δυ

τική δοκός. Οί μετρήσεις του εύρους των ρωγμών στά μάρμαρα καί 

στά τζαμάκια έλεγχου των,δείχνουν δτι οί, ρωγμές παρουσιάζουν τό 

7Οίο του σημερινού τους εύρους ήδη κατά τό 1972. 

Οι δύο εκθέσεις πάνω στην κατάσταση τής οροφής αποκαλύ

πτουν τίς πραγματικές διαστάσεις καί τήν πολύπλοκη επιστημονική 

όψη του ζητήματος συνιστούν δέ τήν διάγνωση καί παρέχουν τήν πρό 

γνώση . Λαμβάνοντας αυτά όκ ' ΰψιν συμπεραίνεται δτι υποεκτιμήθηκε 

σέ πολύ μεγάλο βαθμό ή κατάσταση καί ανάλογα μέ τήν υποεκτίμηση 

της,ήταν καί τά μέτρα πού πάρθηκαν υποτυπώδη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

* 

Πιό κάτω αναλύονται οί τεχνικές λεπτομέρειες καί ορισμένες 

συνθήκες .τής σωστικής επεμβάσεως στίς δοκούς. 

*Η πρόβλεψη μέρους άπό αυτές ασφαλώς είναι απρόσιτη ακόμη 

καί στους εμπειρικούς τεχνικούς. Ακριβώς γι'αυτό τόν λόγο,γνω-

στ ο π ο ι ο υ ν τ α ι ο t λεπτομέρειες αυτές διότι είναι αποφασιστικές για 

τήν σωστή προετοιμασία τής επεμβάσεως. 

Οι δοκοί , οί φορείς καί τά στο ι χει α τής επικαλύψεως , δέν 

εCνα ι τά ίδανικά (δηλαδή απλουστευμένα) σώματα πού υπάρχουν μόνο 

στην είσαγωγή τής στατ ικής συμβατικδς καί στην αντίληψη των μή 

εί δι κων. Στην πραγματικότητα συναποτελοιίν ε να σύστημα όπου συντί

θενται πλήθος δυνάμεων καί παραγόντων σέ μία ισορροπία εύμετάβλη-

τη καί ευαίσθητη. Κάθε μεταβολή ενός παράγοντος ή μιας δυνάμεως 

(κατά μ έ γ ε θ ο ς κ α ί δ ι ε ύ θ υ ν ση ) 9 ε χ ε ι σάν σ υ ν έ π ε *. α τ ή ν δ ι α τ ά ρ α ξ η τ ή ς 
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υφιστάμενης ισορροπίας καί τήν μετάβαση σέ #λλη ισορροπία, 

* Απ'αυτήν τήν πραγματικότητα μας ενδιαφέρουν οί πιό κάτω 

λεπτομέρειες : 

Γιά νά γίνει ή επέμβαση στίς δοκούς πρέπει νά άφαιρεθεΓ 

ή επικάλυψη. 

Κατά τήν αφαίρεση τής επικαλύψεως έκει δπου αυτή συνεργά

ζεται μέ τους φορείς θά πρόκυψη ελάττωση φέρουσας ίκανότητος, ένω 

έκει δπου αποτελεί άπλως νεκρό φορτίο θά προκύψει μείωση φορτίων 

διατομής στίς αντίστοιχες θέσεις των φορέων. 

Σάν συνέπεια λοιπόν θά είναι ανάλογα μέ τίς πιό πάνω μετα

βολές νά αυξηθούν οι γωνίες στροφής των διατομών (πού είναι συναρ

τήσεις τής εντατικής καταστάσεως) ή μέ άλλα λόγια νά μεταβληθεί ή 

καμπύλη γραμμή κάμψεως των φορέων,σύτό σημαίνει κατάργηση στηρίξεως 

σέ ορισμένες αναρτήσεις ή άλλου πρόσθετη έπιπόνηση στίς μαρμάρινες 

δοκούς « , 

"Ομοια μέ τήν πιό πάνω περίπτωση μετά άπό κάθε αφαίρεση 

άναρτήρων,θά προκύπτει μέ τόν Càio τρόπο συνεχής ανακατανομή των 

δυνάμεων καί μέ ανάλογη διαδικασία μεταβολή τής καμπύλης των φορέων 

κλπ. Καί πάλι ή επιδείνωση σέ δύο σημεία τής δυτικής κυρίως δοκού 

είναι ενδεχόμενη. 

Είναι φανερό δτι κατά τήν επέμβαση θά πρέπει νά απαγορευθεί 

ή νά ελέγχεται ή ελευθερία τής κατασκευής. Αυτό άπό κάτω αντιμετω

πίζεται μέ τό φέρον ικρίωμα υποστηρίξεως ένω άπό πάνω μέ βοηθητικά 

αντίβαρα πού θά υποκαθιστούν διαδοχικά τήν άπομακρυνόμενη επικάλυψη 

καί τίς καταργούμενες αναρτήσεις. 

"Ενας άλλος παράγων είναι οι θερμοκρασιακές μεταβολές τοΟ 

σιδήρου πού έχουν σάν συνέπεια τήν μεταβολή τής αντοχής του καί έκ 

τούτου τήν μεταβολή των βέλων κάμψεως των δοκών. *0 παράγων αυτός 

υφίσταται καί ενεργεί συνεχώς άπό τότε πού εγκαταστάθηκαν οί φορείς 

καί πιθανόν έπαιξε τόν δυσμενή του ρόλο. 

Θ ε ρ μ ο κ ρ α 01 α κ έ ς δ ι α (ρ ο ρ έ ς μεταξύ επικαλύψεως καί φορέων είναι 

επίσης πιθανές και συντελούν στην εμφάνιση πρόσθετων ροπών,άλλοτε 

θετικών καί άλλοτε αρνητικών. 

Οί διαφορετικοί συντελεστές γραμμικής διαστολής μαρμάρου 

καί σιδήρου δπως καί ύγρσσιακής μεταβολής των ξύλωνθά προξενήσουν 

άνόμοιομορφία έδρασεως των δοκών δταν έγγύσει σ* αυτές τό φέρον 

ικρίωμα. ' I i λεπτομέρεια αοτή έπαιξε βασικό ρόλο στην σχεδίαση του 

ικριώματος. 'Έτσι αντί τό ίκρίωμα νά διαστασιολογηθει μόνο βάσει 
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του μέρους των δοκών πού χρειάζεται υποστήριξη,πήρε τίς μέγιστες 

επιτρεπόμενες διαστάσεις πού του επιτρέπει τό εσωτερικό περίγραμ-

μα τής οροφής ώστε νά φέρει αποκλειστικώς αυτό καί μόνο ολόκληρες 

τίς δοκούς· 

Ή έδραση των δοκών έν μέρει στό ικρίωμα καί έν μέρει στίς 

μαρμάρινες έδρες του περιγράμματος απαγορεύεται, 

(Γιά λόγους σχετικής ασφαλείας επισημάνθηκε ή απαγόρευση 

αυτή στους τεχνίτες πρίν καν ολοκληρωθεί ή κατασκευή του ικριώμα

τος σάν μία βασική αρχή. Ή αρχή αυτή έγινε έν τω μεταξύ κοινή 

συνείδηση) . 

- Γιά τήν αποκατάσταση των έδράσεων των δοκών πάνω στά έπι-

τείχια επιστήλια (αφαίρεση οξειδωμένων σιδηροδοκων) , είναι ανα

πόφευκτη ή αποσυναρμολόγηση τής ΒΔ. γωνίας τοΟ κεντρικού κτίσματος. 

- *Η αποσυναρμολόγηση τής γωνίας αυτής έχει σάν συνέπεια τήν 

μεταβολή των συνθηκών ισορροπίας τοΟ δυτικοί? τοίχου καί επομένως 

πρέπει νά προηγηθεί ή άντιστήριξη του δυτικοΟ τοίχου (βλέπε σχετι

κή μελέτη εργοταξίου). Γιά τήν άνετη αφαίρεση των φορέων είναι 

επιθυμητή ή απελευθέρωση του βορείου άκρου τους δηλαδή ή απομάκρυν

ση λίθων του θριγκοΟ καί του αετώματος. 

'Η αφαίρεση των πιο πάνω μελών πού είναι άπλως επιθυμητή 

γιά τήν προηγούμενη περίπτωση καί ή αφαίρεση τής ΒΔ.γωνίας ύπα-

γορεύονται ανεξαρτήτως άπό τους λόγους πού ήδη αναφέρθηκαν,καί 

άπό τήν 'Απαγόρευση ταυτοχρόνου έδράσεως των δοκών καί στό ικρίωμα 

καί στίς μαρμάρινες έδρες. Οί δοκοί πρέπει νά υπερυψωθούν κατά 

5 τουλάχιστον χιλιοστά καί επομένως προηγουμένως νά ελευθερωθούν 

τά άκρα τους. 

Δείχτηκε άπό τά πιό πάνω δτι ή επέμβαση δέν μπορεί νά γίνει 

ούτε εμπειρικά ούτε κατά συμβατική απομόνωση του προβλήματος άπό 

τό σύστημα του καί γύμνωση του άπό τίς λεπτομέρειες του. Στίς προ

ϋποθέσεις δέν θίξαμε καν τήν αποκατάσταση βορείου τοίχου καί θυ-

ρώματος καί τήν απαλλαγή των αναστηλωμένων σπονδύλων,κιονόκρανον 

καί επιστηλίων άπό τά σιδηρά στοιχεία τής παλαιάς αναστηλώσεως. 

Αυτά είναι, έργα πού εξετάζονται σέ άλλο μέρος τής με,\έτης καί συνα-

ποτελουν μέ τήν επέμβαση στην οροφή ένα αδιάσπαστο συνολικό έργο 

πού πρέπει νά γίνει σέ μία φάση. 

"Οπως τ ά αρχιτεκτονικά μέλη αποτελούν μία αδιάσπαστη κατα

σκευαστική αλληλουχία δπου ή διατήρηση των υπερκειμένων προϋποθέτει 

τήν καλή κατάσταση των υποκειμένων.έτσι καί τά στοιχεία τής άναστη-



λώσεως πρέπει νά υπακούουν σ'αυτήν τήν γενικά παραδεκτή αρχή. 

Καθώς κανένα άπό τά πιό πάνω έργα δέν επιτρέπεται ούτε νά συν-

τμηθει οΟτε νά απομονωθεί ούτε νά ύπεραπλουστευθει .χάριν ευκο

λίας είναι κατ*αρχή τόσο δυνατή δσο καί επιθυμητή ή ταχύτερη 

απομάκρυνση των σιδήρων άπό τήν οροφή δέν είναι δμως επιστημο

νικά επιτρεπτή ή αποκατάσταση τής οροφής πρίν τήν αποκατάσταση 

των υποκειμένων μέρων του κτηρίου. 

Καθώς κανένα άπό τά πιό πάνω έργα δέν επιδέχεται άλλη 

αναβολή καί βάσει τής προηγουμένης συνθήκης είναι ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ 

πλέον ή ανάγκη νά αποκτηθούν οί πραγματικές προϋποθέσεις σέ 

υλικό καί προσωπικό. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ εκσυγχρονισμός καί πλουτισμός 

εξοπλισμού καί απαλλαγή των λίγων τεχνικών άπό τίς ποικίλες απα

σχολήσεις δπου δέν αξιοποιείται ή δυσεύρετη αναστηλωτική καί 

καλλιτεχνική εμπειρία τους. Καί τότε ακόμη θά χρειαστεί καί πρόσ

ληψη νέων δχι μόνο λόγω τής εκτάσεως του έργου άλλα καί λόγω τής 

ανάγκης αντικαταστάσεως των παλαιμάχων αύτων πού σύντομα θά απο

συρθούν άπό τό επάγγελμα. 'Εκτός αύτοΟ θά χρειαστούν καί πραγμα

τικοί εργάτες γιά τίς εργασίες πού καταχρηστικώς έκαναν μέχρι 

τώρα καί οι τεχνίτες. 
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ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΒΕΑΟΣ Τ9Ν ΔΟΚΩΝ 

• 

Τό περίεργο αυτό φαινόμενο είναι επαλληλία τριών συνολικά 

παραγόντων: 

1ος παράγων: ή εγγενής Οπαρξη πλεονάσματος τάσεως στους άναρτήρες' 

λόγω αδυναμίας έλεγχου τής τάσεως κοχλιώσεως. Τό ζή-

τημα αναπτύχθηκε πιό πάνω. Ή πιθανότητα συνυπάρξεως 

αύτου του παράγοντος είναι σημαντική,δμως λαμβάνο

ντας ύπ'ΰψιν τά υφιστάμενα μεγάλα άντ-ί στροφα βέλη καί 

τήν συστηματική τους εμφάνιση στους ακραίους άναρτήρες, 

φαίνεται δτι ή συμμετοχή του παράγοντος είναι μικρή 

καί δτι ή τυχαιότητα πού του προσάπτουμε δέν συμβιβά

ζεται μέ τήν συστηματικότητα τοΟ φαινομένου· 

• 

2ος παράγων: 'Η αυτόματη αναπροσαρμογή τής κατασκευής σέ μία νέα 

μορφή στατικής λειτουργίας· Καί αυτό τό ζήτημα άνα-

πτύχθηκε πιό πάνω. Γιά τήν μεγάλη του σημασία δέν 

υπάρχει καμμία αμφιβολία. 

Ή ενίσχυση τής αντοχής λόγω συνεργασίας είχε σάν συ

νέπεια τήν διατήρηση μικρών βέλων κάμψεως Ι'σως μάλιστα 

τήν μείωση μερικών άπ'αύτά ένω οί φορείς παρουσίασαν 

καλπάζουσα ελάττωση αντοχής. 

Ή επιμήκυνση τής θλιβόμενης ί'νας του άπό συνεργασία 

φορέως (λόγω οξειδίων) θά μπορούσε νά γίνει υπαίτια 

εμφανίσεως ορισμένων αντίστροφων βελδν*. Τό μεγάλο 

μέγεθος,όμως των αντίστροφων βέλων πού υφίστανται ερ

μηνεύεται μόνο μέ τήν ύπόθεσι*) του 3ου παράγοντος. 

Πρέπει νά τονιστεί ί) βασική ιδιομορφία των άπό συνερ

γασία φορέων : 'Ενισχυμένο έναντι θετικής κάμψεως,λόγω 

τής συνεργασίας,είναι μόνο τό μεσαίο τμήμα έπί μήκους 

3μ , δηλαδή μεταξύ των ακραίων αναρτήσεων,διότι μόνο α9 

• 

αυτό επιτυγχάνονται ο£ "άγκυστρώσεις", Τά εκατέρωθεν 

τμήματα μέχρι τ ά & κ ρ α δ 6 ν επιτυγχάνουν συνεργασία καί 

σ'αύτά τό φέρον μέρος συμπίπτει μέ τους άπομειωμένους 
• 

φορείς. Δηλαδή οί. νέοι φορείς 'έχουν μεταβλητή διατομή 

μέ κρίσιμη μείωση αντοχής στά άκρα μήκους 1.50μ καί 

διατήρηση ή ίσως καί επαύξηση τής αντοχής στό μέσον 

μ ή κ ους "S μ. · 

* Στίς δοκούς εννοείται καί δχι στους φορείς γιά τους 

οποίους στην ίδια περίπτωση υποτίθεται απλώς ελάττωση 

• του κανονικού βέλους κάμψεως, 
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'Αντιστοίχως παρουσιάζονται μεγάλες γωνίες στροφής 

διατομής στά άκρα καί σημαντικά μικρότερες ατό ενι

σχυμένο τμήμα (γιά τήν αυτή φόρτιση). 

Ή διόγκωση των φορέων λόγω όξειδώσεως είχε σάν άλλη 

σημαντική,καί κατά πολύ πιό καταστρεπτική,συνέπεια : 

στίς θέσεις έδράσεως τήν ανύψωση των φορέων κατά διά

στημα ίσο μέ τήν διόγκωση του κάτω πέλματος. 

Στό σημείο αυτό τονίζεται ò κρίσιμος κατασκευαστικός 

παράγων: Τά άκρα των φορέων λόγω ελλείψεως χώρου 

εδράζονται μέσω παρεμβλημάτων (είναι έφεδρανα;) επάνω 

στίς ίδιες τίς δοκούς. Μέ τόν τρόπο αυτό οί δοκοί είναι 

αναρτημένες στό μέσον τους χωρίς δμως τά άκρα τους νά 

διαθέτουν ελευθερία κινήσεως προς τά άνω. 

Κατά τήν ανύψωση των φορέων λοιπόν οχι δμως καί των 

έδράσεων των ήταν δυνατή μόνο ή ανύψωση του μέσου των 

δοκών δχι δμως καί των άκρων τους. 

"Ετσι οί δοκοί δέν υπάκουσαν στην έλξη των φορέων καί 

εμπόδισαν τήν ανύψωση του μέσου των. "Ετσι μέσα στους 

φορείς αναπτύχθηκε πρόσθετη κ αμ πι κ ή ροπή λόγω τής ακαμ

ψίας των δοκών μέ συνέπεια τήν συνεχή άσκηση πρόσθετων 

ύπερυψωτικων δυνάμεων στην αναρτημένη περιοχή των δο

κών καί τήν ανάπτυξη αρνητικής ροπής κάμψεως στίς δο

κούς. 

"Οταν μέ τόν καιρό τά ρήγματα στίς θέσεις αναρτήσεως 

κατάργησαν μέρος των διατομών, μειώθηκε ή αντίσταση των 

δοκών μέ αποτέλεσμα τήν ένδοσή τους στίς πρόσθετες 

ύπερυψωτικές δυνάμεις καί σέ συνδυασμό μέ τήν συνεχή 

διόγκωση των άναρτήρων τόν ολοκληρωτικό κατακερματισμό 

στίς θέσεις αναρτήσεως τήν εμφάνιση των σφηνοειδών ρηγ

μάτων καί τέλος τοΟ μεγάλου αντιστρόφου βέλους. 

ί 

% 



Κριτική τοποθέτηση τοΟ ζητήματος των παρενεργειων τής 

αναστηλώσεως Μπαλάνου στην οροφή τής Β.Προστάσεως. 

"Οπως τονίζεται ήδη καί στην πρώτη έκθεση ή λύση πού δόθη

κε στην αναστήλωση των δοκών άπό τόν Ν.Μπαλάνο κρίνεται κατ'άρχήν 

εύστοχη σέ κτυπητή αντίθεση προς τήν αστοχία πού παρουσιάζουν οί 

λύσεις πού δόθηκαν στον βόρειο τοίχο. 

'Η αναγνώριση μιας συνθήκης έχει τήν σημασία κλειδιοΟ γιά 

λήψη αντικειμενικής κριτικής θέσεως απέναντι στό ζήτημα: δτι δη

λαδή ό σίδηρος ανεξαρτήτως τοΟ μειονεκτήματος του νά όξειδουται 

υπήρξε πάντοτε καί παραμένει καί σήμερα τό ισχυρότερο καί συνάμα 

προσιτότερο υλικό κατασκευής. Ακόμη καί έν γνώσει του μειονε

κτήματος του σιδήρου ή επιλογή του σάν ύλικοΟ πρίν 70 χρόνια δέν 

ήταν ασύνετη πράξη. 

Τήν εποχή εκείνη είχαν συμπληρωθεί 130 χρόνια άπό τήν κα

τασκευή τής πρώτης χυτοσιδηρής γέφυρας πού υφίσταται δν καί μέ 

έντονα προβλήματα μνημειακής συντηρήσεως μέχρι σήμερα (Severn 

Bridge at Coalbrookdale 1779). Σήμερα υφίστανται ακόμη οί περί

φημες γέφυρες του περασμένου αίωνος πάντοτε μέ προβλήματα συντη

ρήσεως άλλα δχι καταρρεύσεως δπως έφτασε νά είναι στην 'Ακρόπολη. 

Γιά δλους τους σιδηροκατασκευαστές καί γεφυροποιούς είναι κοινός 

τόπος δτι ή έφ άπαξ δημιουργία τής κατασκευής δέν σημαίνει τήν 

υπόσταση της στον έστω καί βραχύ χρόνο καί δτι ή διατήρηση της 

είναι αδιανόητη χωρίς μία συνεχή,αδιάκοπη συντήρηση. Δηλαδή ή 

διάρκεια στον χρόνο δέν είναι κάτι στατικό καί δεδομένο."Ηδη στά 

μέσα του 19ου αίωνος έγινε μία βασική αρχή τής κατασκευής τό 

άντικαταστατόν μέρων καί εξαρτημάτων μέ τρόπο πού νά μήν έπιρρεά-

ζει τήν υπόσταση καί λειτουργία τής κατασκευής. '0 περίφημος'Άγ-

γλος μηχανικός I.K.Brunei πρωτοπόρος στον τομέα αυτό (γύρω στά 

1850) δημιούργησε μία σειρά τύπων γεφυρών γιά τίς όποιες διατή

ρησε καί τό patent. Σ'αύτές ήταν δυνατή ή σταδιακή αντικατάσταση 

κομματιών χωρίς νά έπιρρεάζεται τό σύνολο. Καί σήμερα ακόμη ο£ 

σιδηρές γέφυρες υφίστανται μέσα στά δυσμενέστατα θαλάσσια περιβάλ 

λοντα δπως π.χ. ή γέφυρα του Firth-of Forth (1890) Albert Bridge 

1873 Britannia Bridge (1850). 

'Επομένως ή ατυχία μέ τίς αναστηλώσεις του Ν.Μπαλάνου βρί

σκεται άσφαλ23ς δχι στην εκλογή του σιδήρου σάν ύλικοΟ άλλα στον 



τρόπο καί τίς θέσεις πού χρησιμοποιήθηκαν ώστε σέ πλήθος περι

πτώσεις νά μήν είναι επισκέψιμος καί προσιτός γιά επισκευές, 

συντηρήσεις καί αντικαταστάσεις. 

Σέ ένα πλήθος άλλων θέσεων δπου ή κατασκευή επέτρεπε τόν 

εύκολο έλεγχο καί τήν εύκολη σταδιακή αντικατάσταση δπως είναι 

κυρίως οί δοκοί τής βορείας Προστάσεως,τήν ατυχία πρέπει νά ανα

γνωρίσουμε στην απουσία μιας αρχής πού θά έπρεπε νά έχει ήδη τε

θεί καί τηρηθεί άπό τόν Άναστηλωτή καί τους εκάστοτε υπευθύνους. 

Μέ τήν υπάρχουσα κατάσταση ήταν δυνατή ή διαδοχική αντι

κατάσταση των άναρτήρων,άς πούμε κάθε 20 χρόνια.
 Τ
Ηταν δυνατή ή 

παρακολούθηση καί ρύθμιση των κοχλιώσεων. 'Εάν π.χ. πρίν 30 χρό

νια είχαν έπαναρρυθμιστει οί κοχλιώσεις ανάλογα μέ τήν πρόοδο τής 

όξειδώσεως των φορέων,ή κατάσταση των δοκών θά παρέμενε δπως καί 

πρίν άπό τήν αναστήλωση. 

"Ετσι περισσότερο άπό τήν φύση του υλικού,τήν πορεία τής 

φθοράς επέτρεψε ό ανθρώπινος παράγων: δηλαδή ή απουσία μιας συ

νειδητοποιημένης αρχής γιά συνεχή ενεργητική παρακολούθηση άπό 

είδικούς τεχνικούς καί φυσικά ή απουσία των τελευταίων άπό τήν 

υπηρεσία. 
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Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

'Η επιτυχία ή καλύτερα ή αποφυγή καταστρεπτικών παρενερ

γειών κατά τήν επέμβαση απαιτεί τόν σεβασμό των συνθηκών καί τήν 

γνώση καί αντιμετώπιση των λεπτομερειών πού αναπτύξαμε. Μόνος, 

τεχνιτά,θεμιτός τρόπος είναι ή ενδεδειγμένη έργοταξιακή οργάνωση 

καί ή υπεύθυνη επιστημονική κάλυψη του έργου. 

'0 έργοταξιακός εξοπλισμός είναι μέρος του συνολικού εργο

ταξίου πού μελετάται άπό τό Τ.γραφείο. 

'Ικρίωμα ανυψωτικών διατάξεων. 

Οί μικρές διαστάσεις τής Προστάσεως καί τά εδαφικά δεδομένα 

καθορίζουν σάν ελάχιστο άνοιγμα ζυγόματος τά 9.50-10μ
#
άπό αυτό προ

κύπτει τό βάρος του πάνω άπό It. 

Σύμφωνα μέ τήν γενική προσπάθεια γιά περιορισμό των μεγάλων 

μεγεθών κατέληξε τό Τ.Γραφείο σέ μία μορφή ί,κριώματος πού επιτρέπει 

τό μισό περίπου άνοιγμα ζυγόματος. Τά άκραια στηρίγματα σέ δλες τίς 

περιπτώσεις διαμορφώνονται άπό δύο παράλληλες σειρές πυλόνων κατά 

μήκος τής βόρειας όψεως καί εσωτερικά του Β.τοίχου μέ προέκταση 

μέσω γεφυρώσεως προς Δ.κατά 2μ περά άπότήν Δ.πλευρά τής Β.Προστάσεως 

(βλέπε σχετικά σχέδια μελέτης). 

Γιά λόγους οικονομίας ή δεύτερη σειρά πυλόνων θά στηρίξει 

καί τήν τροχιά του ζυγώματος του Δ.τοίχου. / 

'Η ενδιάμεση σειρά στηριγμάτων θά τοποθετηθεί σέ δεύτερη 

φάση μετά τήν απομάκρυνση τεσσάρων φατνωματικων πλακών πού θά γίνει 

μέ ελαφρό προσωρινό ζύγομα. 

Τό ελαφρό προσωρινό ζύγίομα θά εδράζεται στην βόρεια σειρά 

πυλώνων καί στον βόρειο θριγκό σέ δύο θέσεις πάνω άπό τους κίονες 

μέ αντιδράσεις έδράσεως περίπου 0.70t. 

Τά ενδιάμεσα στηρίγματα θά άποτελεσθουν άπό προέκταση του 

υφιστάμενου φέροντος ικριώματος μέσα άπό τά μεταδόκια διαστήματα. 

Πάνω στους βόρειους πυλώνες θά τοποθετηθεί μία τροχιά-στά 

ενδιάμεσα στηρίγματα 2 καί στους πυλώνες τοΟ βορείου τοίχου μία 

μέ πρόβλεψη γιά 2η παράλληλη. 

Μέ τήν βοήθεια των δύο ζυγωμάτων πού θά κινοΟνται σέ ύψος 

2μ πιό ψηλά άπό τό επιστήλιο του κεντρικοΟ κτηρίου θά καταβιβαστοΟν 

τά μέλη τής ΒΔ γωνίας καί τά δυτικά τύμπανα του αετώματος ώστε νά 

απελευθερωθούν πλήρως οί, δοκοί άπό κάθε υπερκείμενο καί έμποδίζων 

μέλος. 

'Αμέσως μετά θά αρχίσει ή ομοιόμορφη περιστροφή των 24 γρύλων 



·*». 
κάθε δοκοϋ. 

Μετά τήν ανύψωση των δοκών κατά μερικά χιλιοστά πάνω άπό 

τίς εδράσεις τους
 ;
κατά τήν οποία θά διατηρηθεί ή δεδομένη μορφή 

των παραμορφώσεων των,θά αρχίσει ή καταστροφή των άναρτήρων πού 

θά συνοδεύεται άπό ταυτόχρονη υποκατάσταση των φορτίων αναρτή

σεως μέ αντίβαρα. 

Τό κόψιμο των άναρτήρων θά γίνει μέ σμιριδοτροχό."Οταν 

κοπεΓ καί ό τελευταίος άναρτήρας καί διακοπεί ή δυνατότητα στα

τικής άλληλεπιδράσεως δοκών καί φορέων,θά άφαιρεθοΟν τά αντίβαρα 

καί έν συνεχεία,οί. πλάκες αναρτήσεως καί τά φουρούσια.ίτήν συνέ

χεια θά ανυψωθούν οί φορείς κατά ένα περίπου μέτρο καί θά τεμα

χιστούν μέ φλόγα μέ Σέγα ή μέ τροχό σέ δύο μέρη (μήκους 3.30μ 

καί βάρους 500Kg περίπου) ò κάθε ένας γιά νά καταβιβαστοϋν πιό 

εύκολα. 

Ή επιχείρηση καταργήσεως καί καταβιβάσεως των φορέων θά 

διαρκέσει μία έως τρεις τό πολύ ήμερες. 'Ενδείκνυται νά γίνει μέ 

τόν χοντρό τρόπο πού περιγράψαμε διότι έτσι θά κερδιθει πολύτιμος 

χρόνος (ένω τά σκουριασμένα σίδερα δέν έχουν καμμία αξία) καί θά 

ελαχιστοποιηθεί ή διάρκεια καί ή ένταση των κραδασμών πού θά προ

ξενούσε ô κλασσικός αντίστροφος τρόπος (δηλαδή ή επίπονη άποκοχλί

ωση των περικοχλίων πού έχουν σχεδόν συμφυθει μέ τους άναρτήρες 

κλπ. ). 

'Αμέσως μετά θά κοπούν οί άναρτήρες στό χαμηλότερο δυνατό 

σημείο καί θά αρχίσει ή ελεγχόμενη διάτρηση τοΟ πυρήνα τους μέ 

κατάλληλα ηλεκτρικά ("κολωνάτα") τρυπάνια. Μετά τό κάθε "ξετρύ-

πημα" θά επαναλαμβάνεται ή διαδικασία μέ μεγαλύτερα διαμετρήματα 

καί στό τέλος μέ είδική συρματόβουρτσα θά γίνει ò τελικός καθα

ρισμός άπό τά τελευταΓα στρώματα οξειδίων. 

Προς τό τέλος των διατρήσεων θά γίνει καί ή αφαίρεση των 

κάτω πλακών καί θά τελειώσει έτσι ή πρώτη φάση του έργου πού είναι 

ή ίδίως σωστική φάση. 

*Η αφαίρεση των άναρτήρων θά εξαρτηθεί άπό τό προσωπικό 

καί τόν αριθμό των εργαλείων : υπολογίζεται δτι θά απαιτηθούν μόνο 

τρεις βδομάδες έφ'δσον διατεθούν 2 ηλεκτρικά δράπανα και τέσσερεις 

τεχνίτες αποκλειστικώς καί μόνο γι'αυτήν τήν εργασία. Μετά τήν 

απαλλαγή άπό τά κατάλοιπα των άναρτήρων θά είναι δυνατή ή ελεύθερη 

καί χωρίς προβλήματα υπερύψωση των έπί μέρους τεμαχίων των δοκίον 

• 



(πάντοτε μέ τήν βοήθεια των γρύλων) ώστε νά είναι δυνατή ή επέμ

βαση στά επιστήλια,ή καταβίβαση τριών επιστηλίων καί ή επέμβαση 

στά ανώτερα μέρη των δύο δυτικών κιόνων χωρίς νά χρειαστεί νά κατα-

βιβαστοΟν οί δοκοί. 

"Ομοια θά γίνει ή αναγκαία σωστική επέμβαση στον Β.τοΠχο: 

1. αφαίρεση μεγάλων καί μικρών σιδηροδοκων. 

2. ανάταξη άνωφλίων καί υπερθύρου,υπερκειμένων λιθοπλίνθων 
• 

έπικρανίτιδων καί έπιτοιχίων επιστηλίων. 

Μέ αυτές τίς φάσεις θά ολοκληρωθεί τό σύνολο_των ΣΩΣΤΙΚΩΝ 

επεμβάσεων στήν_Β.Πρόσταση. 

Τότε μόνο μπορεί νά αρχίσει μέ τήν αντίστροφη φορά ή συναρ

μολόγηση,πού αποτελεί τήν αποκατάσταση Υ) ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ τής Β.Προ-
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στάσεως. 

Κάθε υπερκείμενο μέλος θά τοποθετείται τ ό τ ̂  καί μόνο τότε 

δταν στό υποκείμενο έχουν εξαντληθεί δλες οί δυνατές μέθοδοι απο

καταστάσεως εξασφαλίσεως καί ενισχύσεως.Ετσι μόνο μετά τήν πλήρη 

αποκατάσταση των επιστηλίων θά γίνει.ή καταβίβαση των δοκών (μέ 

τους γρύλλους πάντα) καί ή πλήρης καί κατά τό δυνατόν ακριβέστερη 

ανάταξη τους. Μετά τήν ανάταξη των δοκών θά γίνει ή τοποθέτηση 

των φορέων των άναρτήρων κλπ. πού κατά τήν αρχή λειτουργίας δέν 

θά διαφέρουν άπό αυτή τής αναστηλώσεως Μπαλάνου θά κατασκευαστοΟν 

δμως μέ τό ανοξείδωτο μέταλλο τιτάνιο. Μετά τήν αποκατάσταση των 

δοκών θά επανατοποθετηθούν άφου γίνει κάθε αναγκαία συντήρηση *τά 

υπόλοιπα υπερκείμενα μέλη. 

Περιγραφή των ικριωμάτων των πυλώνων καί των ανυψωτικών 

διατάξεων. 

Οί ανατολικοί πυλώνες θά άποτελεσθουν άπό πλαίσια τύπου 

Βιοσώλ (1.20 Χ 1.80 50) . 

Θά είναι συνολικά τρεις σέ καθαρές αποστάσεις 2.40 μ. 

Κάθε πυλώνας θά είναι τετράστηλος καί θά αποτελείται άπό 7 "ορό

φους" ύψους 1.80 

Τό ανατολικό καί τό μεσαίο στήριγμα τής ενδιάμεσης σειράς 

θά είναι τετράστυλα μέ κάτοψη 1.20 Χ 0.30 τό κάθε ένα. 

Τό δυτικό άκρο τής ενδιάμεσης σειράς θά αποτελέσει πυλώνα, 

δμοιο μέ τής βόρειας σειράς. 

Ή σειρά τοϋ Β.τοίχου θά άποτελεσθει άπό δύο (αντί άπό τρεις) 

πυλώνες στοιχισμένους μέ τους ανατολικούς καί δυτικούς πυλώνες 

των άλλων σειρών. Τό μέσον του ανοίγματος της θά στηριχθεί μέ πλά-

για γραμμικά στοιχεία των δύο πυλώνων της. Τό σύνολο των πυλώνων 

θά ασφαλιστεί έναντι λυγισμοΟ μέ οριζόντιες καί διαγώνιες συνδέσεις 



μεταξύ πυλόνω·ν καί μεταξύ πυλόνων καί φέροντος ικριώματος. 

Μέ τή βοήθεια δύο προσκεφαλαίων καί ενός μικροΟ ζυγού 1.30μ 

περίπου θά αποκτηθούν οί εδράσεις των τροχιών πού θά πρέπει 

νά ορίζουν ενα σταθερό οριζόντιο επίπεδο. 

Οί τροχιές θά άποτελεσθουν άπό τίς είδικές διατομές 

μορφοσιδήρου όπως καί τά δύο ζυγόματα. Σέ κάθε ζύγομα θά 

αναρτηθεί άπό μία μηχανή 70t 

Γιά τους 6 πυλώνες,τήν διαγώνια καί κεντρική στερέωση 

τους καί γιά τήν οργάνωση τους σάν πλήρη ίκριώματα ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

92 πλαίσια 1.20 Χ 1.80 μ 

160 ορθογώνιοι συνδετήρες 

24 σωλήνες των 6 μ 

44 " των 5 μ 

28 " των 4 μ 

70 διαγώνιοι συνδετήρες 

180 καβίλιες έπιμηκύνσεως 

24 κοχλιοφόρα πέλματα (βάσεις-γρύλους) 

32 κοχλιοφόρες κεφαλές δοκοθήκες 

12 προσκεφάλοια 1.30 

10 ζυγούς 1.30 

48 μαδέρια των 4μ. 

ή προμήθεια των ύλικων αύτων απαιτεί μέ καλή προσέγγυση δαπάνη 

200.000 δρχ. 

Ή κατασκευή του ίκριώματος απαιτεί εργασία συνεργεία τεσσάρων 

τεχνιτών έπί ένα μήνα δηλαδή δαπάνη άνω των 100.000 δρχ. 

Τουλάχιστον τό κατώτερο μέρος του ίκριώματος αύτου πρέπει νά γίνει 

τό ταχύτερο γιά νά μπορέσει νά αξιοποιηθεί καί γιά τήν ολοκλήρωση 

τής άποτυπώσεως τής άνωδομίας τής Β.Προστάσεως ίόστε νά αποφευχθεί 

πρόσθετη δαπάνη είδικά γιά ένα ανεξάρτητο ίκρίωμα εργασίας μόνο 

γιά τίς σχεδιάσεις. Στό σημείο αυτό καί πάλι προσκρούουμε στην 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ανάγκη διευρύνσεως του συνεργείου των τεχνιτών. 
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