
Από τουσ Αρχαίουσ Ναοφσ ςτθν

φγχρονθ Αντι-ειςμικι Προςταςία 

μζςω Λικνιςμοφ τθσ Θεμελίωςθσ 

Γ. Γκαηζτασ  

EMΠ



Ο Ναόσ του Επικοφριου Απόλλωνα Βαςςϊν 
(Πολφςπονδοι  Κίονεσ)



Ο Ναόσ του Απόλλωνα ςτθν Κόρινκο
(Ολόςωμοι  Κίονεσ)



Εχει πλιρωσ αναγνωριςκεί θ  καυμαςτι 

ικανότθτα των κιόνων (υποςτυλωμάτων) των 

αρχαίων ελλθνικϊν ναϊν  να ανκίςτανται 

ακόμθ και ςε ιςχυροφσ ςειςμικοφσ κραδαςμοφσ 

Είναι δε αναντίρθτα τεκμθριωμζνο οτι 

θ πλιρθσ ι μερικι καταςτροφι των ναϊν 

οφείλεται κυρίωσ ςε ανκρϊπινθ δράςθ 

παρά ςε ςειςμικοφσ κραδαςμοφσ. 



Ποφ οφείλεται θ εγγενισ αυτι ικανότθτα των 
κιόνων των ελλθνικϊν ναϊν ;

Είναι μφκοσ οτι οφείλεται μόνον
ςτον ξφλινο/μεταλικό ςφνδεςμο (βλιτρο) 

ςτο κζντρο μεταξφ των δφο διαδοχικϊν 
ςπονδφλων.     

(Απόδειξθ: οι ολόςωμοι κίονεσ ςτθν 
Κόρινκο...)

Κφριο Αίτιο:  Η  δυνατότθτα  (ελευκερία) 
λικνιςτικισ ταλάντωςθσ !!

(μεταξφ  κιόνων και ςτθρίξεων, και μεταξφ ςπονδφλων)
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(ψευδο)ςτατικά: 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η  = 30 cm

B  = 10 cm

B/H = 0.33
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δυναμικά ΟΧΙ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ

small shaking table videos\12-big.avi


Πειραματικι και κεωρθτικι ζρευνα πολλϊν 
μθχανικϊν

(Μακρισ, Ψυχάρθσ, πανόσ, Βιτηθλαίου, 
Παπδόπουλοσ, Μουηάκθσ, Αναςταςόπουλοσ, 

Δρόςοσ,...) απζδειξαν οτι:

Γιά να κατερρεφςει ζνασ ςφςτθμα κιόνων 
απαιτοφνται πολλαπλάςιεσ  επιταχφνςεισ κι από 

τισ ιςχυρότερεσ που ζχουν καταγραφεί ςτθν 
Ελλάδα. 

Παρκενϊνασ:  > 1.2 g
Μικρότεροι κίονεσ > 0.8 g



Πειραματικι επαλικευςθ:

Εργαςτθριακι δοκιμι ςτθν ειςμικι Σράπεηα 
του Εργαςτθρίου Εδαφοδυναμικισ ςτο ΕΜΠ

(α) μεμονωμζνων κιόνων 

(β)  ηεφγουσ κιόνων με επιςτφλιο

Επιτυχισ απόκριςθ ςε ιςχυρότατουσ 
ςειςμικοφσ κραδαςμοφσ

Σα video παίηουν ςτον http://ssi.civil.ntua.gr/







Δφο  Εφαρμογζσ ςτθν Πράξθ 
(ςε περιοχζσ μεγάλθσ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ)

Θεμελίωςθ Βάκρου τθσ Γζφυρασ Rangitikei  ςτθν 
Νζα Ζθλανδία

Σα βάκρα τθσ Γζφυρασ Ρίου–Αντιρρίου



Rangitikei Bridge, Νew Zealand

80 m



“Stepping
Foundation”





ωλθνωτά

Ενκζματα

(θλϊςεισ)

90 m

25 m

Πείραμα

Βάκρο

Θεμζλιο 80 m



Η νζα γενιά των αντιςειςμικϊν κανονιςμϊν ζχει 

αρχίςει να αναγνωρίηει τα πλεονεκτιματα του 

λικνιςμοφ ςτθν βάςθ των καταςκευϊν.



Τέλος


