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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μελέτη δομικής αποκαταστάσεως του Οπι- 

σθονάου του Παρθενώνος περιλαμβάνει την επισή- 
μαση, διάγνωση και αποτίμηση των βλαβών του 
φέροντος οργανισμού αυτής της περιοχής του 
κτιρίου, και τις προτάσεις αποκαταστάσεως τους. 
Πρόκειται για μιά ειδική μελέτη που συνοδεύει το 
γενικό μέρος, το οποίο περιέχεται κυρίως στον 
πρώτο τόμο της Μελέτης Αποκαταστάσεως του 
Παρθενώνος1 και σχετικά με τα δομοστατικά 
προβλήματα στο δεύτερο τόμο1 2.

Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο α
φορά αποκλειστικά στον Οπισθόναο και περιέχει 
τα νέα στοιχεία που συμπληρώνουν το πλούσιο 
υλικό του πρώτου τόμου. Στο δεύτερο παρου
σιάζονται οι μέθοδοι υπολογισμού και τα πειρα
ματικά δεδομένα, που αφορούν στη συμπεριφορά 
του κτιρίου σε μηχανικές καταπονήσεις και στο 
σχεδιασμό της δομικής αποκαταστάσεως. Το μέρος 
αυτό έχει ένα γενικώτερο χαρακτήρα καθώς επι- 
χειρείται μια συμβολή στην περιορισμένη βιβλιο
γραφία3 σχετικά με τις δομικές επεμβάσεις στα 
αρχαία μνημεία.

Για τις επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό των 
αρχαίων μνημείων δεν υπάρχουν κανονισμοί, πρό
τυπα, επίσημα αποδεκτές μέθοδοι στατικού υπολο
γισμού και οι αναγκαίες για τους υπολογισμούς 
χαρακτηριστικές τιμές των φυσικών και μηχανι
κών ιδιοτήτων των υλικών. Άρα η θεωρητική προ
εργασία για την επέμβαση βρίσκεται ανάμεσα στη 
μελέτη και την έρευνα, η δε εκτέλεση κάθε επεμβά- 
σεως αποτελεί ανεκτίμητη εμπειρία.

Τα βασικά ζητήματα της μελέτης είναι δυο, η 
γνωμάτευση περί της σοβαρότητος ή μη των βλα
βών και η προτεινομένη μέθοδος θεραπείας. Ενώ 
σε μια σύγχρονη κατασκευή οι βλάβες είναι η 
εξαίρεση, σε κάθε αρχαίο μνημείο είναι ο κανό
νας. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να καταγραφούν 
και να επισκευαστούν όλες οι βλάβες , γιατί αυτό 
θα σήμαινε πλήρη αλλοίωση του χαρακτήρα του 
μνημείου. Στην περίπτωση των μνημείων της Α-

1 Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος. Υπό Μ. Κορρέ - X.
Μπούρα. Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών. Επιτροπή Συν- 
τηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Αθήνα 1983. Στο εξής θα ανα- 
φέρεται συντομογραφικώς Μελέτη τ. 1.
3 Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος. Υπό Μ. Κορρέ - Ν. 
Τογανίδη - Κ. Ζάμπα - θ. Σκουλικίδη κ.α Υπουργείο Πολιτι
σμού. Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως. Αθήνα 
1989. Στο εξής Μελέτη τ. 2.
3 Βλ. συστηματική εξέταση των αναστηλώσεων αρχαίων μνημείων 
κατά τους δυο τελευταίους αιώνες και εκτεταμένη παρουσίαση 
της σχετικής βιβλιογραφίας στο Schmidt Η. "Wiederaufbau" 
Denkmalpflege an archäologischen Statten : Bd. 2, Stuttgart, 
Theiss, 1993.

κροπόλεως θα συνεπαγόταν την πλήρη αποσυναρ- 
μολόγησή τους.

Για τη διάγνωση των αιτίων και την αποτίμηση 
των βλαβών οι σύγχρονες μέθοδοι στατικής 
αναλύσεως των κατασκευών προσφέρουν πολύτιμη 
βοήθεια, πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται κριτι
κά με γνώμονα τη μέχρι σήμερα συμπεριφορά του 
μνημείου, στην ανάγνωση της οποίας θα πρέπει να 
δίνεται το κύριο βάρος. Το μνημείο εκτός από φο
ρέας καλλιτεχνικών και ιστορικών αξιών, είναι ε
πίσης ένας στατικός φορέας, που έχει υποστεί ανά 
τους αιώνες πλήθος καταπονήσεων και τα ιστά- 
μενα τμήματά του έχουν ανταποκριθεΐ ικανοποι
ητικά. Έχει δηλαδή το τεκμήριο της μακραίωνης 
συμπεριφοράς σε φορτία, που δεν έχουν τα νεώτε- 
ρα κτίρια. Το τεκμήριο αυτό αξίζει την προσοχή 
και τον σεβασμό του μελετητή.

Το ίδιο ισχύει και για τη διαμόρφωση των προ
τάσεων θεραπείας. Στην ανέγερση ή την επισκευή 
νέων κατασκευών είναι θεμιτό να σχεδιάζεται ή 
να ανασχεδιάζεται η κατασκευή έτσι ώστε να 
συμπεριφέρεται στις μηχανικές καταπονήσεις με 
τον τρόπο που επιλέγει ο μελετητής και να λαμβά- 
νονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τον σκοπό 
αυτό. Στην περίπτωση των αρχαίων μνημείων δεν 
μπορεί να ισχύσει η ίδια προσέγγιση. Ο σχεδιασμός 
της δομικής αποκαταστάσεως πρέπει να λαμβάνει 
υπ' όψη τη μέχρι σήμερα συμπεριφορά και να την 
υποβοηθεΐ με τις προτεινόμενες επεμβάσεις.

Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για την προστα
σία των μνημείων αυξάνεται όλο και περισσότερο, 
με αποτέλεσμα να προσελκύονται στον τομέα αυτό 
ερευνητικές εργασίες όλων των επιστημονικών 
κλάδων , γεγονός αναμφισβήτητα πολύ θετικό. 
Υπάρχει όμως ένας πειρασμός που πρέπει να απο
φευχθεί, και ένας κίνδυνος που πρέπει να αποτρα- 
πεΐ. Ο πειρασμός είναι να προκύπτουν συμπερά
σματα περί της ανάγκης εκτεταμένων επεμβάσεων 
βασισμένα σε αξιόλογες κατά τα άλλα ερευνητικές 
εργασίες, που όμως βρίσκονται σε απόσταση από 
το πραγματικό πρόβλημα. Ο κίνδυνος έγκειται 
στην πιθανή υιοθέτηση από τις αρμόδιες αρχές 
επεμβάσεων που δεν στηρίζονται στην καλή γνώση 
της πραγματικής συμπεριφοράς των μνημείων.

Στη σύνταξη της μελέτης δομικής αποκαταστά
σεως του Οπισθονάου κατεβλήθη προσπάθεια να 
υλοποιηθούν οι προηγούμενες γενικές σκέψεις4. I-

4 Για την πρώτη διατύπωση των κατευθύνσεων στις οποίες υπάρ
χει ο πυρήνας των γενικών αυτών σκέψεων βλ. Σ. Αγγελίδης. " Η 
Στατική στη συντήρηση και αποκατάσταση των ιστορικών μνη
μείων.”, Διαλέξεις - Συζητήσεις TEE, Αθήνα 5 Μαρτίου 1980, 
Μονάδα Τεκμηρίωσης TEE, αρ. εισ. 498.
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διαίτερο βάρος δόθηκε στην άντληση του μεγίστου 
δυνατου αριθμού πληροφοριών, από αυτές που φέ
ρει το ίδιο το κτίριο και στην εφαρμογή συγχρό
νων υπολογιστικών και πειραματικών μεθόδων 
για την επαλήθευση ή την ερμηνεία των πληροφο
ριών αυτών.

Ενώ την ευθύνη της μελέτης έχει ο γράφων, 
πρέπει να τονιστεί ότι εκπονήθηκε στα πλαίσια 
μιας συλλογικής προσπάθειας, άρα εμπεριέχει την 
συμβολή όλων όσων εργάζονται για το έργο απο- 
καταστάσεως του Παρθενώνος υπό την επιστη
μονική, οργανωτική και οικονομική εποπτεία της 
Επιτροπής Συντηρήσεως των Μνημείων Ακρο- 
πόλεως (ΕΣΜΑ), στα πλαίσια μιας οργανωμένης 
υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Α' 
Εφορείας Κλασσικών και Κλασσικών Αρχαι
οτήτων, με κανονική χρηματοδότηση από το Ελ
ληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση. Την

εκπόνηση της μελέτης παρακολούθησε εκ μέρους 
της ΕΣΜΑ ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ κ. Σ. 
Αγγελίδης. Η στενή συνεργασία με το εργατοτε
χνικό προσωπικό του έργου και το επιστημονικό 
και τεχνικό προσωπικό του Τεχνικού Γραφείου 
είναι πανταχού παρούσα στη μελέτη. Πρόθυμα 
έχουν συμβάλλει στην εκτέλεση των πειραμάτων 
που παρουσιάζονται στο Β μέρος οι υπεύθυνοι του 
Κέντρου Ερευνών Δημοσίων Έργων, του Εργαστη
ρίου Οπλισμένου Σκυροδέματος του ΕΜΠ και του 
Κέντρου Ερευνών και Τεχνολογίας Αεροπορίας, 
ενώ έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν στη μελλοντι
κή έρευνα οι υπεύθυνοι των Εργαστηρίων Αντοχής 
των Υλικών και Αντισεισμικής Τεχνολογίας του 
ΕΜΠ και του Εργαστηρίου Σιδηροπαγούς Σκυρο
δέματος του ΑΠΘ. Τους ευχαριστούμε όλους θερ
μά.

Φωτ. 1. Η δυτική περιοχή του Παρθενώνος μετά την ολοκλήρωση της αποσυναρμολογήσεως της οροφής 
του δυτικού πτερού και του θριγκού του Οπισθονάου. (Φεβρουάριος 1993. Φωτογ. Σ. Μαυρομμάτη -Σ.Μ)
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A' ΜΕΡΟΣ . ΜΕΛΕΤΗ ΑΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΩΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ.

1. ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜ
ΒΑΣΕΙΣ.

Από τον Οπισθόναο του Παρθενώνος (φωτ. 1) 
άρχισαν οι εκτεταμένες επεμβάσεις στα μνημεία 
της Ακροπόλεως της περιόδου 1898-1933 υπό την 
διεύθυνση του νομομηχανικού Ν. Μπαλάνου. Η 
αφορμή για την έναρξη των έργων ήταν οι βλάβες 
που προκάλεσε στα επιστύλια του Οπισθονάου ο 
σεισμός του 18941, όπως οι βλάβες από τον σεισμό 
του 1981 ήταν η αφορμή για την επίσπευση των 
επεμβάσεων που είχαν ήδη αρχίσει να προγραμ
ματίζονται νωρίτερα από την ΕΣΜΑ . Ισιος αυτή 
είναι και η μόνη ομοιότητα μεταξύ των βλαβών 
που προκάλεσαν οι δυο σεισμοί. Ενώ από τον σει
σμό του 1981 ο Παρθενών υπέστη γενικές παρα
μορφώσεις από τους κατώτερους σπονδύλους των 
κιόνων μέχρι τον θριγκό (βλ. Α.3), το 1894 "ένεκα 
του επισυμβάντος σεισμού κατέπεσαν τεμάχια μαρ
μάρου εκ των επιστυλίων της προστάσεως του οπι- 
σθοδόμου"2.

Από συστηματικές παρατηρήσεις στον Παρθενώ
να δεν εντοπίστηκαν σημεία στα οποία ο σεισμός 
του 1894 να προκάλεσε μόνιμες παραμορφώσεις. Η 
κατάπτωση τεμαχίων από τον Οπισθόναο είναι ευ
εξήγητη, αφού αυτή η περιοχή του κτιρίου έφερε 
τις μεγαλύτερες βλάβες από την πυρκαγιά των αρ
χαίων χρόνων και τα θραύσματα των επιστυλίων 
θα ήταν ήδη σε επισφαλή κατάσταση ισορροπίας.

Οι επεμβάσεις του Ν. Μπαλάνου στον Οπισθό- 
ναο διήρκεσαν από το 1899 έως το 1902.3 Αφαι- 
ρέθηκαν οι λίθοι του εσωτερικού διαζώματος και 
6 πλίνθοι των επιστυλίων (οι 3 του πρώτου από Β 
μετακιονίου, οι 2 εσωτερικές του τρίτου και η εσω
τερική του τέταρτου), αφού προηγήθηκε υποστή- 
λωση των θράνων. Καταβιβάστηκε επίσης η 1η 
από Β ελεύθερη δοκός της οροφής του δυτικού 
πτερού, επειδή κρΐθηκε ότι η φέρουσα ικανότητά 
της ήταν ανεπαρκής. Συμπληρώθηκαν με νέο μάρ
μαρο τα κιονόκρανα του 1ου, 4ου (φωτ. 2), και 
5ου κίονος, στη θέση των αφαιρεθέντων μελών το
ποθετήθηκαν μέλη εκ νέου μαρμάρου (6 πλίνθοι 
επιστυλίου και 8 του διαζώματος) και προστέθη
καν επίσης 2 θράνοι του Οπισθονάου, 2 θράνοι της 
περιστάσεως, 2 μεταδόκιες πλάκες και μια δοκός

1 Ο σεισμός είχε επίκεντρο στον Άγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος 
και είχε μέγεθος Μ=7.0 (βλ.Β. Παπαζάχου, Κ. Παπαζάχου "Οι 
σεισμοί της Ελλάδας" Εκδόσεις Ζήτη Θεσσαλονίκη 1989, σ. 298)
2 Ν. Μπαλάνος. "Η αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπό
λεως", Εν Αθήναις 1940, σ.16.
3 Ν. Μπαλάνος, ό.π., σ. 86-104.

Φωτ. 2. Τοποθέτηση συμπληρώματος εκ νέου μαρ
μάρου στο κιονόκρανο του 4ου από Β κιόνος (Ν. 
Μπαλάνος "Η αναστήλωσις των μνημείων της 
Ακροπόλεεος" εικ. 78).
εκ νέου μαρμάρου. Στο αξονομετρικό σχ. 1 φαίνο
νται τα αρχιτεκτονικά μέλη εκ νέου μαρμάρου.

Η επέμβαση είχε θετικά αποτελέσματα για το 
φέροντα οργανισμό του κτιρίου στην περιοχή αυτή, 
αφού βελτιώθηκε η ακαμψία και η αντοχή του 
θριγκού χωρίς να προκληθούν οι βλάβες που δημι
ούργησαν τα σιδηρά συνδετήρια των λοιπών επεμ
βάσεων του Ν. Μπαλάνου στα μνημεία της Ακρο
πόλεως.4

Στη δεκαετία του 1950 κατασκευάστηκαν εκ 
νέου μαρμάρου τα ελλείποντα αρχιτεκτονικά μέ
λη προκειμένου να ανακατασκευαστεί η οροφή 
του δυτικού πτερού και να προστατευθεί η δυτική 
Ζωφόρος από τη φθορά.5 Επί του θέματος υπήρ
ξαν αρκετές θεωρητικές αντιρρήσεις, αλλά προ- 
εβλήθησαν κυρίως οι ανησυχίες για την αντοχή 
του κτιρίου.6 Η υπό τον καθηγητή του ΕΜΠ Δ. 
Κορωναίο επιτροπή αποφαίνεται ότι η καταπό- 
νηση των κιόνων θα είναι ασήμαντη και συμφωνεί 
με τη στέγαση υποδεικνύουσα την ενίσχυση των δο

4 "Τα χρησιμοποιηθέντα νέα σιδηρά εις την σύνδεσιν των μαρ
μάρων της περιστάσεως του οπισθονάου... κατεσκευάσθησαν εν 
Ελβετία, κατόπιν χημικής αναλύσεως του εν τω Παρθενώνι 
αρχαίου σιδήρου, ταύτα δε προ της τοποθετήσεώς των εγαλβανί- 
σθησαν. Εις τα υπόλοιπα μέρη του Παρθενώνος, ως και κατά την 
αναστήλωσιν των άλλων μνημείων της Ακροπόλεως εχρησιμοποι- 
ήθη σίδηρος εμπορίου." Ν. Μπαλάνος, ό.π., σ. 77.
5 Αναλυτική αναφορά στην προϊστορία του θέματος βλ. X. 
Μποόρας. "Έκθεσις περί του τρόπου στεγάσεως της δυτικής εσω
τερικής στοάς του Παρθενώνος" Αρχείο ΕΣΜΑ 24/5/1976.
6 Τα σχετικά στοιχεία εδόθησαν από την αρχαιολόγο κ Φ. Μαλ- 
λούχου-Tufano, από το υλικό που έχει συγκεντρώσει στα πλαίσια 
εκπονήσεως διδακτορικής διατριβής με θέμα " Επεμβάσεις στα 
αρχαία μνημεία στη νεώτερη Ελλάδα".
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κών της οροφής με προένταση, αλλά το έργο δεν 
πραγματοποιήθηκε7.

Η πρόσφατη καταβι'βαση των αρχιτεκτονικών 
μελών της οροφής του δυτικού πτερού και του 
θριγκού του Οπισθονάου πραγματοποιήθηκε μετα
ξύ των ετών 1992-1993 με σκοπό τη μεταφορά 
των λίθων της δυτικής Ζωφόρου στο Μουσείο 
Ακροπόλεως για συντήρηση και φύλαξη σε ελεγ
χόμενο περιβάλλον. Αποδεΐχτηκε όμως ότι είχε 
σωστικό χαρακτήρα και για τον φέροντα οργα
νισμό του Οπισθονάου8, αφού τα μάρμαρα που δεν 
αφαιρέθηκαν από το Ν. Μπαλάνο, έφεραν πλήθος 
βλαβών και η φέρουσα ικανότητά του θριγκού 
ήταν σημαντικά υποβαθμισμένη.9

2.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.

Οι κύριες δομικές βλάβες που υπέστη ο Οπισθό- 
ναος του Παρθενώνος κατά τη διάρκεια των 25 
αιώνων της ζωής του κτιρίου είναι τεσσάρων ει
δών:
α) Καταρρεύσεις τμημάτων, 
β) Θραύσεις μαρμάρων.
γ) Παραμορφώσεις του κτιρίου ή τμημάτων του. 
δ) Αστοχίες συνδέσεων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα τέσσερα αυτά 
είδη βλαβών συνυπάρχουν, αφού μια βλάβη προ- 
καλεί άλλες στο ίδιο τμήμα του κτιρίου ή και στο 
ίδιο δομικό μέλος. Οι παραμορφώσεις για παρά
δειγμα, έχουν σαν αποτέλεσμα ανακατανομή των 
μηχανικών τάσεων, συγκέντρωσή τους σε κάποιες 
θέσεις και ενδεχομένως θραύση του μαρμάρου, εί
τε αστοχία της συνδέσεως με θραύση του συνδετη- 
ρίου είτε του μαρμάρου στην περιοχή της αγκυρώ- 
σεως. Σε άλλες περιπτώσεις ενα είδος βλάβης υφί- 
σταται αυτοτελώς, όπως για παράδειγμα οι αστο
χίες στα συνδετήρια στοιχεία λόγω διαβρώσεως.

Καταρρεύσεις έχουν γίνει από τα ανώτατα 
τμήματα του Οπισθονάου: από τη στέγη, τις ορο
φές και από τμήματα των θριγκών, θραύσματα 
διαφόρων μεγεθών από τα μάρμαρα που κατέ
πεσαν σώζονται και είναι προς εξέταση το ενδεχό
μενο επανατοποθετήσεώς τους στο κτίριο μετά την 
αναγκαία θεραπεία και πιθανώς την συμπλήρωσή 
τους με νέο μάρμαρο.

Η θραύση των μαρμάρων του Παρθενώνος σε 
συσχετισμό με τις αιτίες που την προκάλεσαν έχει

7 Τα αρχιτεκτονικά μέλη έχουν αποτυπωθεί από τον Μ. Κορρέ 
Μελέτη τ.1, σ. 248
8 Οπως προβλεπόταν άλλωστε στη Μελέτη τ.1, Μ.Κορρές σ. 431, 
Πρόγραμμα 9.
9 Αναλυτικά για την πρόσφατη επέμβαση και τα συμπεράσματα
που προκύπτουν βλ. Μελέτη τ.3α, Π. Κουφόπουλος.

Φωτ. 3. Οι τρεις πρώτοι από Β κίονες του Οπισθο- 
νάου από το σηκό. Λιακρινονται οι εσωτερικές 
καμένες επιφάνειες των κιόνων και οι απώλειες 
μάζας του στυλοβάτη.
διερευνηθεί συστηματικά στη " Μελέτη Αποκατα- 
στάσεως του Παρθενώνος"10. Η θραύση των μαρ
μάρων μπορεί να εκδηλώνεται με την εμφάνιση 
μιας ή περισσοτέρων ρωγμών ή με την πλήρη λύση 
της συνέχειας και σχετική μετακίνηση των τεμα
χίων που προκύπτουν. Εάν τα θραύσματα κατα
πέσουν υπάρχει και απώλεια μάζας. Στον Οπισθό- 
ναο εμφανίζεται εκτεταμένη θραύση του στυλοβά
τη και των σπονδύλων των κιόνων με διαμπερή 
χαίνοντα ρήγματα και σημαντική απώλεια μάζας 
(φωτ. 3)11, θραύση των μελών του θριγκού (φωτ. 
4) και της οροφής και θραύση των επιστυλίων τό
σο στην περιοχή των συνδέσεων, όσο και σε ενδιά
μεσες θέσεις (φωτ. 5).

Παραμορφώσεις εμφανίζονται στη στάθμη του 
στυλοβάτη με προχώρηση των γωνιών και συνεχί
ζονται με την ίδια μορφή αλλά σε έξαρση μέχρι 
την στάθμη της μαρμάρινης οροφής. Οι σημαντικές 
αυτές παραμορφώσεις είναι χωρίς άλλο αποτέλε-

10 Μελέτη τ.1, Μ.Κορρές, σ. 285 κ.ε.
11 Κωδικοί των αρχιτεκτονικών μελών κατά την κωδικογράφη- 
ση που περιέχεται στη Μελέτη τ.1, Μ. Κορρές, σ. 216-232.
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Φωτ. 4. Η ΝΑ γωνία της Ζωφόρου κατακερματι
σμένη. Είναι εμφανής η εξώθηση προς Α. (Σ.Μ)

Φωτ. 5. Τα επιστύλια της ΝΑ γωνίας της δυτικής 
προστάσεως με εκτεταμένη θραύση στην περιοχή 
των συνδέσεων και σε ενδιάμεσες θέσεις. (Σ. Μ)
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Φωτ. 6. Οι λίθοι της Ζωφόρον και οι δυο μη a ντικα τα στ a θέντες από το Ν. Μπαλάνο λίθοι του εσωτερικού 
διαζώματος (2° μετακιόνιο) κατακερματισμένοι από την πυρκαγιά των αρχαίων χρόνων και από τη 
διόγκωση οξειδωμένων συνδετηρίων. (Σ. Μ)

σμα μιας ή περισσοτέρων ισχυρότατων μηχανικών 
καταπονήσεων του κτιρίου και προκάλεσαν λόγω 
ανακατανομής των μηχανικών τάσεων θραύση των 
μαρμάρων του Οπισθονάου και αστοχία των 
συνδέσεων.

Οι συνδέσεις στη στάθμη των επιστυλίων και 
στο θριγκό έχουν αστοχήσει επίσης λόγω διαβρώ- 
σεως των σιδηρών συνδετηρίων. Η αποσυναρμολό- 
γηση της Δυτικής Ζωφόρου έφερε στο φώς την ε
κτεταμένη καταστροφή των συνδέσμων και των 
γόμφων (φωτ. 6).

Οι δομικές βλάβες απεικονίστηκαν σε μία σει
ρά εποπτικών σχεδίων που δίνουν την δυνατότητα 
παρακολουθήσεως της αλληλουχίας των βλαβών 
και διευκολύνουν τη διάγνωση των αιτίων τους.

Οι γενικές παραμορφώσεις του Οπισθονάου 
συνδέονται με τις τις παραμορφώσεις της ευρύτε
ρης δυτικής περιοχής του Παρθενώνος, που περι
λαμβάνει τον Οπισθόδομο και το προς δυσμάς 
τμήμα της περιστάσεως. Για το λόγο αυτό η εξάρ
τηση των μετρήσεων έγινε από ένα γενικώτερο σύ
στημα που αναφέρεται στο στυλοβάτη της περιστά- 
σεως του κτιρίου. Ο Μ.Κορρές με συστηματικές με
τρήσεις έχει αποδείξει ότι ο στυλοβάτης είναι το 
πλέον σταθερό τμήμα του κτιρίου και γιαυτό ε- 
ξαρτά τις πολυάριθμες δικές του μετρήσεις από 
αυτόν.12 Ενώ όμως δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδή
ποτε καθίζηση στους λίθους του στυλοβάτη, έχουν 
παρατηρηθεί σημαντικές προχωρήσεις.13 Οι προ

12 Μελέτη τ.1, Μ.Κορρές, σ. 255
13 Μελέτη τ.1, Μ.Κορρές, σ. 262, 266

χωρήσεις αυτές καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τον 
καθορισμό αξόνων αναφοράς των μετρήσεων που 
να αντιστοιχούν στην αρχική θέση ή τουλάχιστον 
στην αρχική διεύθυνση του στυλοβάτη.

Για να καθοριστούν οι άξονες αναφοράς των 
μετρήσεων έγιναν αρχικώς μετρήσεις των αποκλί
σεων του στυλοβάτη της περιστάσεως και του τοι- 
χοβάτη του σηκού από ενα τυχόν σύστημα ορθογω
νίων αξόνων και χαράχθηκαν οι καμπύλες των 
τεσσάρων πλευρών. Από τις καμπύλες αυτές προ
κύπτουν οι αρχικές κύριες οριζόντιες διευθύνσεις 
του κτιρίου και από κατακόρυφα επίπεδα που ο
ρίζονται από τις κύριες διευθύνσεις γίνονται οι 
μετρήσεις των οριζοντίων παραμορφώσεων.

2.1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟΒΑΤΗ, ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟ.

Οι μετρήσεις έγιναν από τον γράφοντα και τον 
εργοδηγό τοπογράφο Γ. Βασιλάρα στο διάστημα 
από Μάιο μέχρι Ιούλιο 1993 με ταχύμετρο τύπου 
Theo 020 A. Το αρχικό επίπεδο αναφοράς των 
μετρήσεων ορίστηκε στη δυτική πλευρά της περί- 
στασεως έτσι, ώστε το ίχνος του επί του στυλοβάτη 
να ισαπέχει από δύο σημεία του, που δεν εμφανί
ζουν αισθητές προχωρήσεις. Από το επίπεδο αυτό 
μετρήθηκαν οι αποστάσεις των μετώπων των λίθων 
του στυλοβάτη εκατέρωθεν κάθε ορθίου αρμού. 
Κατά την εκτέλεση των μετρήσεων δόθηκε προσο
χή στα εξής σημεία:
• Την ακριβή οριζοντίωση του δίσκου του οργά-
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νου, τον έλεγχο των μετρήσεων με αναστροφή - 
περιστροφή του σκοπεύτρου σε κάθε στάση και 
τον επανέλεγχο με στάση του οργάνου σε δυο 
γωνίες της κάθε πλευράς.

• Την αποφυγή λαθών, που μπορεί να εισάγει το
πική διάβρωση των λίθων στη θέση μετρήσεως, 
με χρησιμοποίηση μικρού πήχεως, ο οποίος σε 
κάθε περίπτωση προσαρμόζετο στην κάτω ακ
μή του μετώπου κάθε λίθου.

• Την εξαίρεση από τις μετρήσεις θραυσμένων 
λίθων του στυλοβάτη που έχουν απωλέσει την 
αρχική επιφάνεια του μετώπου τους ή παρου
σιάζουν προχώρηση ενός αποκολλημένου 
θραύσματος.
Με τοποθέτηση του ταχυμέτρου στη ΒΔ και 

ΝΔ γωνία της περίστασεως μετρήθηκαν οι απο
στάσεις των λίθων της Β και Ν πλευράς του στυ
λοβάτη αντιστοίχως από κατακόρυφα επίπεδα 
κάθετα σε αυτό της Δ πλευράς. Τέλος από τη ΒΑ 
γωνία μετρήθηκαν οι αποστάσεις των λίθων της Δ 
πλευράς από κατακόρυφο επίπεδο κάθετο σε αυτά 
των μακρών πλευρών. Οι μετρήσεις επαληθεύ
τηκαν με στάση του οργάνου στη ΝΑ γωνία. Κατά 
τις επαληθεύσεις η μέγιστη διαφορά ήταν 3 mm 
μεταξύ των μετρήσεων που για τη μία στάση του 
οργάνου ήταν οι εγγύτερες, ενώ γιά την άλλη οι 
απώτερες .

Από τα ίδια επίπεδα μετρήθηκαν οι αποστά
σεις των εξωτάτων ραβδώσεων των κιόνων της πε
ρίστασεως στο βαθύτερο σημείο κάθε ραβδώσεως.

Από ένα επίπεδο παράλληλο προς αυτό της 
δυτικής πλευράς κοντά στο στυλοβάτη του Οπι- 
σθονάου και από στάσεις του οργάνου στη ΝΔ 
γωνία και για επαλήθευση στη ΒΔ, μετρήθηκαν οι 
αποστάσεις των άκρων των λίθων του στυλοβάτη, 
των εξωτάτων ραβδώσεων των κιόνων στη βάση 
και στο υποτραχήλιο, και τέλος των άκρων των 
κιονοκράνων.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνονται 
στους επτά πίνακες του σχ 2.

Στην πρώτη στήλη των πινάκων που αντιστοι
χούν στις πλευρές της περιστάσεως και τις μακρές 
πλευρές του σηκού δίνονται οι αποστάσεις Χ£ των 
λίθων του στυλοβάτη και του τοιχοβάτη από τα 
επίπεδα αναφοράς των μετρήσεων, ενώ στη δεύτε
ρη στήλη οι διαφορές Δχ των αποστάσεων αυτών 
από την απόσταση ενός γωνιακού λίθου τυχαία ε
πιλεγμένου σε κάθε περίπτωση. Με τεταγμένες τις 
διαφορές αυτές σε φυσική κλίμακα και τετμημένες 
τις θέσεις των αρμών επί της κατόψεως του ναού 
σε κλίμακα 1:100 ορίζονται τα σημεία των κα
μπύλών που δίνουν εν εξάρσει την οριζόντια παρα
μόρφωση του στυλοβάτη και του τοιχοβάτη.

Οι καμπύλες αυτές ενώ παριστούν σωστά την 
παραμόρφωση κάθε πλευράς δέν είναι σωστά συ
σχετισμένες μεταξύ τους, επειδή το αρχικό επίπεδο 
αναφοράς των μετρήσεων στη δυτική πλευρά ορί
στηκε αυθαίρετα. Γιαυτό το λόγο οι αποκλίσεις 
από την ευθυγραμμία αυξάνονται προοδευτικά 
προς μία γωνία σε κάθε πλευρά.

Γιά τη διόρθωση του συστήματος των επιπέδων 
αναφοράς των μετρήσεων γίνονται οι εξής παρα
δοχές:
• Οι πλευρές της περίστασεως και του σηκού σε 

κάτοψη ήταν αρχικώς ευθείες14 και οι απέ
ναντι παράληλλες.

• Τα μάρμαρα του στυλοβάτη της περιστάσεως 
και του τοιχοβάτη του σηκού έχουν ελευθερία 
οριζόντιας κίνησεως προς τα έξω, αλλά όχι 
προς το εσωτερικό του κτιρίου, αφού παρεμπο
δίζονται από τα μάρμαρα των δαπέδων και 
τους λίθους του υποστρώματος. Έχουν δηλαδή 
ελευθερία προχωρήσεων, αλλά όχι οπισθοχω
ρήσεων.

• Η καμπύλη της παραμόρφωσεως κάθε πλευράς 
πρέπει να παρουσιάζει μακροσκοπικά τουλά
χιστον μια συμμετρία ως προς την μεσοκάθετο 
της πλευράς. Οι ερμητικά κλειστοί αρμοί με
ταξύ των λίθων του στυλοβάτη οδηγούν με βε
βαιότητα στο συμπέρασμα, ότι οι μετρούμενες 
παραμορφώσεις είναι ερπυστικού χαρακτήρα 
και λόγω της γενικής συμμετρίας του κτιρίου 
δεν μπορεί παρά εν κατόψει να δίνουν καμπύ
λες γενικά συμμετρικές. Δεν είναι δυνατό στις 
μακρές πλευρες της περίστασεως να έχουμε ση
μαντικές προχωρήσεις στη ΒΔ και ΝΑ γωνία 
και μηδενικές στις άλλες δυο, όπως φαίνεται 
στις καμπύλες των Δχ που έχουν χαραχθεΐ με 
αφετηρία τη ΒΑ και ΝΔ γωνία αντιστοίχως.

Με τις παραδοχές αυτές προσδιορίζονται γρα-
φικώς και με διαδοχικές προσεγγίσεις οι άξονες 
αναφοράς των παραμορφώσεων που φαίνονται στο 
σχ. 2 με αξονική γραμμή.15 θεωρείται ότι οι άξο

14 Σχετικά με το ενδεχόμενο να υπήρχε στον Παρθενώνα κατα
σκευαστική οριζόντια καμπυλότητα ο Penrose μετά από λεπτο
μερείς μετρήσεις στο επιστύλιο κατέληξε κατηγορηματικά σε αρ
νητική γνώμη (The Principles, Ch. Ill, note 1, p. 22). Ομοίως και 
ο Μ.Κορρές (Μελέτη τ.1, σ.265). Η κατηγορηματική διαφωνία 
με την άποψη άλλων μελετητών που συνέχεαν την παραμόρφωση 
των θριγκών του κτιρίου με κατασκευαστική καμπυλότητα είναι 
δικαιολογημένη. Η απάντηση όμως στο ερώτημα απαιτεί μάλλον 
λεπτομερέστερες μετρήσεις. Μια ένδειξη για ύπαρξη οριζόντιας 
καμπυλότητος είναι η ελαφρά απόκλιση από τις 90° δυο 
σημειών, που ορίζουν τις διευθύνσεις των επιστυλίων και 
διαπιστώθηκε στο κιονόκρανο του ΒΑ κίονος κατά την εκτέλεση 
του προγράμματος αποκαταστάσεως της ανατολικής όψεως.
15 Οι άξονες αναφοράς των παραμορφώσεων ανά δύο διαδοχικοί 
σχηματίζουν γωνία που αποκλίνει της ορθής κατά 3/100 της 
μοίρας, δηλαδή σε όλο το μήκος των στενών πλευρών
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νες αυτοί αντιστοιχούν στις αρχικές διευθύνσεις 
των πλευρών του στυλοβάτη και του τοιχοβάτη 
και χαράχθηκαν έτσι ώστε να εφάπτονται στις 
καμπύλες των Δχ σε ένα τουλάχιστον σημείο. Οι 
αποστάσεις των σημείων των καμπύλών των Δχ 
από τους αντίστοιχους άξονες δίνουν κατ' 
ελάχιστον 16 τις προχωρήσεις των μαρμάρων του 
στυλοβάτη ιΐ£ και του τοιχοβάτη υχ. Το 
διάγραμμα των προχωρήσεων u δίνεται στο σχ.2 
με τα διαγραμμισμένα χωρία σε κλίμακα 
εκατονταπλάσια της κλίμακας της κατόψεως του 
κτιρίου.

Στις τρεις τελευταίες στήλες των πινάκων που 
αντιστοιχούν στις τέσσερεις πλευρές της περιστά- 
σεως δίνονται οι αποστάσεις χχ_ των βαθύτερων 
σημείων των εξωτάτων ραβδώσεων των κιόνων 
από τα επίπεδα αναφοράς, οι αποστάσεις τους s 
από το μέτωπο του στυλοβάτη και οι κατ' ελάχι
στον προχωρήσεις ιΐ]^ των κιόνων.

Στη δυτική πρόσταση εκτός από τις προχωρή
σεις των μαρμάρων του στυλοβάτη προσδιορίστη
καν με την ίδια μέθοδο οι προχωρήσεις uy των α- 
νωτάτων σπονδύλων των κιόνων κάτω από το υ
ποτραχήλιο και των κιονοκράνων στις δύο προς Δ 
γωνίες τους (Επειδή δέν ήταν δυνατή η μέτρηση 
των αποστάσεων σε όλο το μήκος της πλευράς από 
μια στάση του οργάνου, μετρήθηκαν από δύο στά
σεις - οι τιμές εντός παρενθέσεων αντιστοιχούν στη 
δεύτερη στάση- και στη συνέχεια έγιναν οι συσχετι
σμοί των μετρήσεων.)

Από ένα κατακόρυφο επίπεδο παράλληλο προς 
τον άξονα αναφοράς των παραμορφώσεων της 
δυτικής προσόψεως μετρήθηκαν17 οι αποστάσεις 
των τεσσάρων άκρων των λιθοπλίνθων της 
εσωτερικής παρειάς του Δυτικού Θυραίου τοίχου, 
σε όσες θέσεις σώζεται η αρχική τους επιφάνεια 
(φωτ. 7). Οι μετρήσεις αυτές δίνονται στο σχ. 3. 
Επειδή ο τοίχος ήταν αρχικώς κατακόρυφος18 , οι 
διαφορές των αποστάσεων αυτών από την απόστα
ση ενός σημείου της δυτικής θύρας, που θεωρούμε 
αμετακίνητο, μας δίνουν τις οριζόντιες μετατοπί
σεις των άκρων των λιθοπλίνθων (σχ. 4).

παρατηρείται απόκλιση 12 χιλιοστομέτρων. Η απόκλιση από 
την ορθή γωνία ανά μέτρο μήκους είναι 5/10 του χιλιοστομέτρου 
περίπου. Ο Μ. Κορρές εκτιμά την ακρίβεια εκτελέσεως του κτι
ρίου σε 2/10 του χιλιοστομέτρου ανά μέτρο ύψους και 1/10 του 
χιλιοστρομέτρου ανά μέτρο μήκους (Μελέτη τ.1, σ. 120).
16 Οι προχωρήσεις κάθε πλευράς θα πρέπει να προσαυξηθούν 

• ισότιμα κατά ένα ποσό, εάν και τα " βαθύτερα" σημεία των κα
μπύλών Δχ, όπου εφάπτονται οι άξονες αναφοράς των παρα
μορφώσεων, έχουν υποστεί και αυτά κάποια προχώρηση, που δεν 
είναι όμως δυνατό να προσδιοριστεί.
17 Με τη βοήθεια του τεχνίτη Β. Καραγεώργη.
18 Ορλάνδος Α. Η Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, σ. 279. Επί
σης νεώτερες παρατηρήσεις του Μ. Κορρέ στη Μελέτη τ. 4.

Φωτ. 7. Η εσωτερική όψη του νότιου τμήματος του 
δυτικού θυραίου τοίχου με εκτεταμένη θερμική 
θραύση των λιθοπλίνθων της (Σ. Μ).

Όμοιες μετρήσεις έχουν γίνει από τον Ν.Τογα- 
νίδη στο Β και Ν τοίχο του σηκού19 . Οι αποστά
σεις των τεσσάρων άκρων των λιθοπλίνθων του in 
situ τμήματος του Β τοίχου σύμφωνα με τις μετρή
σεις αυτές δίνονται στο σχ. 5. Επειδή ο τοίχος 
αρχικώς δεν ήταν κατακόρυφος, αλλά παρουσί
αζε κλίση προς το εσωτερικό του σηκού, υπολο
γίζεται η κλίση αυτή και σε συνέχεια οι οριζόντιες 
αποστάσεις από το επίπεδο αναφοράς των μετρή
σεων στις στάθμες των οριζοντίων αρμών στην αρ
χική απαραμόρφωτη κατάσταση . Οι αποστάσεις 
αυτές αναγράφονται στο σχ. 5 στο δεξιό άκρο του 
τοίχου . Οι διαφορές τους από τις μετρηθεΐσες α
ποστάσεις δίνουν τις παραμορφώσεις του τοίχου 
(βλ. σχ. 6).

Οι παραμορφώσεις στην περιοχή του Οπισθόδο
μου και του Οπισθονάου που προκύπτουν από τις 
παραπάνω μετρήσεις παρουσιάζονται συγκεντρω
τικά στο σχ. 7. Οι παραμορφώσεις των τοίχων δί
νονται ανά δύο οριζόντιους αρμούς για καλύτερη

19 Μελέτη τ.2α, Ν.Τογανίδης, σ. 118.
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εποπτεΐα, σε βοηθητικά επίπεδα παράλληλα προς 
τις αρχικές επιφάνειες, σε κλίμακα 25 φορές 
μεγαλύτερη από αυτή του κτιρίου. Υπό την ίδια 
κλίμακα παριστάνονται με βέλη οι προχωρήσεις 
των κιόνων στη στάθμη των υποτραχηλίων τους.

2.2 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ.

Οι παραμορφώσεις των τεσσάρων πλευρών του 
στυλοβάτη της περίστασεως δίνουν καμπύλες με τα 
κοίλα προς τα έξω και μέγιστες τεταγμένες στα ά
κρα κάθε πλευράς. Οι καμπύλες είναι γενικά ομα
λές, με εξαίρεση ορισμένες θέσεις στις οποίες πα
ρουσιάζονται ασυνέχειες. Αυτές αντιστοιχούν σε 
σημαντικές προχωρήσεις των μη φερόντων μαρμά
ρων, που βρίσκονται κατά κανόνα στα μέσα των 
δυο μετακιονίων στα άκρα κάθε πλευράς (φωτ. 8). 
Οι μέγιστες τιμές αυτών των προχωρήσεων παρα
τηρούνται:
Στην ανατολική πλευρά: 
στο 1° μετακιόνιο 97 mm 
στο 2° μετακιόνιο 15 mm 
στο 6° μετακιόνιο 16 mm 
στο 7° μετακιόνιο 58 mm 

Στη νότια πλευρά: 
στο 2° μετακιόνιο 33 mm

Φωτ. 8. Η πλίνθος του πρώτου από Β μετακιονίου 
της δυτικής όψεως που παρουσιάζει προχώρηση 
165 mm προς Λ. (Σ. Μ)

στο 9° μετακιόνιο 21 mm 
στο 10° μετακιόνιο 15 mm 
στο 16° μετακιόνιο 14 mm 
Στη δυτική πλευρά: 
στο 1° μετακιόνιο 165 mm 
στο 2° μετακιόνιο 17 mm 
Στη βόρεια πλευρά: 
στο 10 μετακιόνιο 15 mm 
στο 2° μετακιόνιο 14 mm 
στο 16° μετακιόνιο 17 mm

Οσον αφορά στους γωνιακούς λίθους του στυ
λοβάτη, οι μετατοπίσεις τους αντιστοιχούν σε γε
νική διαστολή των πλευρών και όχι σε διαφορικές 
μετατοπίσεις μεμονωμένων λίθων, αφού σε όλο το 
μήκος των πλευρών οι όρθιοι αρμοί είναι ερμητικά 
κλειστοί. Οι μετατοπίσεις αυτές σε καθένα από 
τους γωνιακούς λίθους αθροιζόμενες διανυσματι- 
κά δίνουν συνισταμένη υπό γωνία ως προς τις κύ
ριες διευθύνσεις του κτιρίου και είναι ίσες με:
• 16.5 mm στη B A γωνία
• 10.1 mm στη ΝΑ γωνία
• 20.6 mm στη ΒΔ γωνία
ενώ δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί στην ΝΑ 
γωνία, που παρουσιάζει μετατόπιση κατά την 
διεύθυνση Β-Ν 9 mm, γιατί το προς Δ μέτωπο του 
λίθου είναι θραυσμένο και δεν μπορεί να γίνει μέ
τρηση ακρίβειας.

2.3 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΒΑΤΗ 
Η στρώση των λίθων του τοιχοβάτη, ο οποίος 

στις στενές πλευρές γίνεται στυλοβάτης των προ- 
στάσεων, παρουσιάζει τις παραμορφώσεις, που 
φαίνονται με διαγραμμισμένα χωρία στο σχ. 2. Οι 
καμπύλες των παραμορφώσεων έχουν τα κυρτά 
προς τα έξω, με τις μέγιστες τεταγμένες περί το 
μέσον του κυρίως ναού, παρουσιάζουν δηλαδή 
αντίθετη εικόνα σε σχέση με τον στυλοβάτη της 
περιστάσεως. Όπως φαίνεται στο σκαρίφημα του 
υπομνήματος των μετρήσεων, ενώ ο πρώτος ανα
βαθμός στο κατώτερο τμήμα του εφάπτεται κατά 
μέτωπο με τις πλάκες του δαπέδου του πτερού, ο 
τοιχοβάτης εδράζεται απλώς επί του αναβαθμού. 
Αυτό σημαίνει ότι εάν οι αρμοί του δαπέδου του 
πτερού είναι κλειστοί,20 ο αναβαθμός παρακολου
θεί τις προχωρήσεις του στυλοβάτη της περιστά- 
σεως, ενώ ο τοιχοβάτης μπορεί να έχει και ίδιες 
μετατοπίσεις ανεξάρτητες του στυλοβάτη. Στην 
περίπτωση αυτή η συνολική μετατόπιση κάθε λίθου 
του τοιχοβάτη είναι το αλγεβρικό άθροισμα της 
ίδιας μετατοπίσεως και της μετατοπίσεως του α
ναβαθμού.

20 Δεν είναι πάντα. Όπου μετρήθηκε το εύρος, σημειώνεται με j.
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Οι καμπύλες των παραμορφώσεων παρου
σιάζουν ασυνέχειες όμοιες με αυτές της περίστα- 
σεως στις θέσεις των μη φερόντων λίθων μεταξύ 
των παραστάδων των τοίχων και των γωνιακών 
κιόνων των προστάσεων. Οι προχωρήσεις των λί
θων είναι 22 και 23 mm στα προς Δ άκρα των 
δυο πλευρών του τοιχοβάτη και 17 mm στο προς 
A άκρο της νότιας πλευράς (στο προς À τμήμα 
της βόρειας πλευράς δεν γίνονται μετρήσεις γιατί 
οι λίθοι έχουν μετακινηθεί ).

Οι μέγιστες τεταγμένες των καμπύλών των πα
ραμορφώσεων είναι 26 mm στη νότια πλευρά και 
24 mm στη βόρεια. Όπως φαίνεται από την δια
κύμανση του πλάτους d του 1ου αναβαθμού του 
τοιχοβάτη (σημειώνεται με πλάγιους χαρακτήρες 
σε διάφορες θέσεις), το κύριο μέρος των παραμο
ρφώσεων οφείλεται σε σχετικές μετατοπίσεις των 
λίθων του στυλοβάτη ως προς τον αναβαθμό. Οι 
μέγιστες και ελάχιστες τιμές του πλάτους είναι 
333 και 315 mm στη νότια πλευρά και 315 και 
296 mm στη βόρεια. Τα αρχικά πλάτη των ανα
βαθμών, όπως προκύπτουν από μετρήσεις στις θέ
σεις που σώζονται οι αρχαίες σημείες (φωτ. 9) και 
ορίζουν την αρχική θέση του τοιχοβάτη επί του 
αναβαθμού, είναι d0 = 336 mm στη νότια πλευρά 
και 320 mm στη βόρεια.

Φωτ. 9. Λεπτομέρεια (X 2.5) του πρώτου αναβαθ
μού του τοιχοβάτη του βόρειου τοίχου. Λιακρί- 
νεται η σημεία που υποδηλώνει την αρχική θέση 
του λίθου του τοιχοβάτη και το ίχνος της δια- 
βρο'χτε(ος που αντιστοιχεί στη νέα θέση μετά την 
παραμόρφωση του κτιρίου. (Σ. Μ)

Η καμπύλη της παραμορφώσεως του στυλοβάτη 
του Οπισθονάου δεν έχει σαφή μορφή λόγω της ε
κτεταμένης θραύσεως των μετώπων των λίθων. Α
ξιοπρόσεκτη είναι η στροφή του λίθου που φέρει 
τον ΝΑ κίονα.

2.4 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ.
Τα σωζόμενα στη θέση τους τμήματα των πλευ

ρικών τοίχων εμφανίζουν μια κυρτότητα της εξω
τερικής επιφάνειας ορατή δια γυμνού οφθαλμού. 
Στο σχ. 7 φαίνεται ότι οι επιφάνειες των τοίχων 
αυτών έχουν μια θλάση ακριβώς στη θέση συνα- 
ντήσεώς τους με το Δυτικό Ουραίο τοίχο. Στη θέση 
αυτή οι κατακόρυφοι αρμοί έχουν διανοιχτεί (εύ
ρος μέχρι 21mm) και τα προς Δ τμήματα των τοί
χων μετά τους διανοιγμένους αρμούς έχουν μετα
τοπιστεί προς Δ κατά 2 cm περίπου σε σχέση με 
τον ορθοστάτη21 (φωτ. 10).

Είναι σαφές ότι οι εγκάρσιες προς την επιφάνει
α των τοίχων παραμορφώσεις έχουν γίνει προς τα 
έξω, αφού οι λιθόπλινθοι της πρώτης στρώσεως υ
περκαλύπτουν στις θέσεις αυτές τον ορθοστάτη, 
ενώ αρχικώς η επιφάνεια του ορθοστάτη προεΐχε 
κατά 7 έως 10 mm της επιφάνειας του τοίχου22. 
Η μέγιστη τεταγμένη της κυρτής επιφάνειας των 
παραμορφωμένων τοίχων είναι γιά το νότιο 33 
mm στο ύψος της 15^9 στρώσεως και για το βόρειο 
26 mm στο ύψος της 295, στρώσεως.

Στο Δυτικό Θυραΐο τοίχο υπάρχει επίσης μια 
αισθητή κυρτότητα προς το εσωτερικό του κτιρίου. 
Οι μετρήσεις του σχ. 4 και κατά συνέπεια οι παρα
μορφώσεις που υπολογίζονται (σχ. 5) δεν αντιστοι
χούν με ακρίβεια στις μετακινήσεις των λιθοπλίν- 
θων, γιατί η περιοχή αυτή έχει πληγεί σοβαρά από 
την πυρκαϊά του 3ου μ.Χ αιώνα23 και μεγάλες 
φλούδες που σώζουν την αρχική επιφάνειά είναι 
αποκολλημένες, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να 
επηρεάζονται από το εύρος των αθεάτων ρηγμά
των. Παρά την επιρροή αυτού του σφάλματος 
στις μετρήσεις, η γενική εικόνα της παραμορφώ
σεως είναι χαρακτηριστική. Στα άκρα του τοίχου 
παρουσιάζεται μετατόπιση πρός Δ της τάξεως των 
4 cm στο νότιο άκρο και των 7 cm στο άνω τμήμα 
του βόρειου άκρου.

2.5 ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ 
ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ.

Οι οριζόντιες μετατοπίσεις του στυλοβάτη φαί
νονται στο σχ.2, ενώ οι άλλες δομικές βλάβες στο

21 Κορρές Μ. Σεισμικές βλάβες στα μνημεία της Ακροπόλεως. 
Υπό δημοσίευση.
22 Ορλάνδος Α. Η Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, σ. 272
23 Μελέτη τ.1, Μ.Κορρές, σ. 348-349
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Φωτ. 10. Η εξωτερική επιφάνεια του νότιου 
τοίχου με τους διανοιγμένους αρμούς στη θέση 
συναντήσεχος με το δυτικό θυραιο τοίχο. (Σ. Μ)

αξονομετρικό σχ. 9.24 Τυπική βλάβη είναι η θραύ
ση των εμπρόσθιων τμημάτων των λίθων του στυ- 
λοβάτη, που υποδηλώνει υπερφόρτισή τους από 
συγκέντρωση τάσεων στις εμπρόσθιες ακμές των κι
όνων. Σημαντική απώλεια μάζας παρατηρείται 
στους λίθους που φέρουν τους τέσσερεις πρώτους 
κίονες Ο.Κ 1 έως Ο.Κ 4. Τα θραύσματα έχουν α- 
πωλεσθεί ή συγκρατώνται χαλαρά στη θέση τους.

Η συνέχεια του στυλοβάτη διακόπτεται στο δεύ
τερο μετακιόνιο, όπου σώζεται μόνο το ήμισυ του 
λίθου, και στο μεσαίο, όπου ο λίθος δεν σώζεται. 
Στις θέσεις αυτές έχει αποκαλυφθεί το πώρινο υ
πόστρωμα του στυλοβάτη, που υφίσταται τη δια- 
βρωτική δράση των ομβρίων.Τέλος στις θέσεις ό
που έχει αποκαλυφθεΐ το αρχικώς αθέατο τμήμα 
των άνω εδρών των λίθων του πρώτου αναβαθμού, 
έχουν αφαιρεθεί οι αρχαίοι σύνδεσμοι.

2.6 ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ.
Στους κίονες του Οπισθονάου οι κυριώτερες δο

μικές βλάβες είναι μετακινήσεις των σπονδύλων,

24 Η αξονομετρική παράσταση δίνει την δυνατότητα να παρουσι
αστούν οι βλάβες πιό εποπτικά απ' ότι σε σχέδια κάτοψεως και 
όψεων.

Φωτ. 11. Ο ΝΑ κίων του Οπισθονάου με αισθητές 
μετακινήσεις των σπονδύλων του. (Σ. Μ)

ρήγματα στους σπονδύλους και απώλειες μάζας 
λόγω θραύσεων. Αισθητές είναι οι μετακινήσεις 
των σπονδύλων στα δυο ζεύγη των ακραίων κιό
νων Ο.Κ 1, Ο.Κ 2 και Ο.Κ 5, Ο.Κ 6 (φωτ. 11). Η 
μέτρηση των μετακινήσεων αυτών είναι πολύ δυ
σχερής, γιατί εκτεταμένες περιοχές της παράπλευ
ρης επιφάνειας των κιόνων είναι κατεστραμμένες 
από φωτιά, και όπου σώζονται οι ραβδώσεις είναι 
πολύ φθαρμένες, κυρίως κοντά στους αρμούς.

Για την μέτρηση των μετακινήσεων των σπονδύ
λων επινοήθηκε ένα ειδικό όργανο, αποτελούμενο 
από δυο στερεές μήτρες από πλεξιγκλάς, οι οποίες 
αντιγράφουν τη μορφή των ραβδώσεων κοντά στις 
ακμές (φωτ. 12). Στις ύπτιες επιφάνειες των μη
τριόν είναι χαραγμένο ένα σύστημα ορθογωνίων 
και πολικών συντεταγμένων, και στην μια εξ 
αυτών είναι στερεωμένη μια ακίδα.Οι μήτρες εφ
αρμόζονται στις επιφάνειες δυο διαδοχικών σπον
δύλων εκατέρωθεν του αρμού, έτσι ώστε οι ακμές 
τους να αντιστοιχούν στις θραυσμένες ακμές των 
σπονδύλων (φωτ. 13). Η ακίδα της μιας μήτρας 
δίνει επί του συστήματος συντεταγμένων της άλλης 
την σχετική μετακίνηση των ακμών των ραβδώσε
ων. Η μέτρηση επαναλαμβάνεται σε τρεις τουλά-
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Φωτ. 12. Όργανο μετρήσεως των σχετικών μετα
κινήσεων των σπονδύλων. (Σ. Μ)

Φωτ. 13. Μέτρηση αποστάσεως μεταξύ των ακμών 
δυο μετακινημένων σπονδύλων. (Σ.Μ)

χιστον ακμές κατά το δυνατόν απομακρυσμένες 
μεταξύ τους και με την επίλυση ενός συστήματος 
τριγωνομετρικών εξισώσεων προσδιορίζονται οι 
δυο συνιστώσες της σχετικής μετατόπισεως και η 
σχετική περιστροφή των δυο σπονδύλων, (βλ. Β.1). 
Οι σχετικές μετακινήσεις των σπονδύλων προσδιο
ρίζονται αναλυτικά στο Β.1 και φαίνονται στο 
διάγραμμα του σχ. 9. Η προχώρηση που μετριέται 
στο υποτραχήλιο είναι το αλγεβρικό άθροισμα της 
προχωρήσεως του στυλοβάτη, της μετακινήσεως 
που οφείλεται στην ενδεχόμενη στροφή του λίθου 
του στυλοβάτη περί οριζόντιο άξονα και των σχε

τικών μετατοπίσεων των σπονδύλων.
Προκεμένου να προσδιοριστεί πόσο συμβάλλει 

στη συνολική παραμόρφωση των κιόνων καθένας 
από τους προαναφερθέντες παράγοντες, πραγμα
τοποιήθηκε μια σειρά συμπληρωματικών μετρή
σεων25 και έγινε επανάληψη των μετρήσεων της 
παρ. 2.1, που αφορούν στους κίονες του Οπισθο- 
νάου για επαλήθευση. Οι μετρήσεις, τα αποτελέ
σματα των οποίων φαίνονται στον πίνακα 1 και 
το σχ. 9, ήταν οι ακόλουθες:
• Χωροστάθμηση του στυλοβάτη, για να ελεγχθεί 

το ενδεχόμενο στροφής των λίθων επί των ο
ποίων εδράζονται οι κίονες.26

• Μέτρηση των υψών των πρώτων και των τε
λευταίων σπονδύλων των κιόνων, καθώς επί
σης και του συνολικού ύψους των ενδιαμέσων, 
στη μεσαία ράβδωση της δυτικής και ανατολι
κής όψεως κάθε κΐονος hdw, hde, huw, hue, hmw 
και hme αντιστοίχως27. Τα ύψη των κορμών 
των κιόνων hw και he προκύπτουν από άθροι- 
ση των τριών αντιστοίχων υψών (βλ. το εκτός 
κλΐμακος σκαρίφημα του πίν.1).

• Μέτρηση των διαμέτρων των κιόνων στο χαμη
λότερο και το υψηλότερο σημείο του κορμού 
τους Dd και Du αντιστοίχως28.

• Μέτρηση των αποστάσεων χΣ των μετώπων των 
λίθων του στυλοβάτη και χκ και χΥ των βαθύ
τερων σημείων των μεσαίων ραβδώσεων της δυ
τικής όψεως στην κάτω και άνω έδρα των κορ
μών των κιόνων, από κατακόρυφο επίπεδο πα
ράλληλο με τον άξονα αναφοράς των μετρή
σεων, που προσδιορίστηκε στην παρ. 2.1.29

Εκ των μετρήσεων συμπεραίνονται τα εξής:

25 Οι μετρήσεις αυτές ήταν απαραίτητες γιατί σε δειγματο
ληπτικό έλεγχο των αναλυτικών μετρήσεων του Α. Ορλάνδου 
διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές (πρβλ. Α. Ορλάνδος, Η 
Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, εικ 276, και Πιν.ΧΧΙΧ)
26 Η κατάσταση των λίθων του στυλοβάτη είναι πολύ κακή (σχ. 
8). Οι μετρήσεις έγιναν στις νοητές ακμές των λίθων του, με προ
έκταση των σωζομένων άνω επιφανειών με τη βοήθεια σιδηρού 
πήχεως μηχανουργείου.
27 Η μέτρηση του συνολικού ύψους των ενδιαμέσων σπονδύλων 
έγινε με τη βοήθεια του τεχνίτη Σ. Καρδάμη. Χρησιμοποιήθηκε 
καλής ποιότητος μετροταινία, που σε κάθε περίπτωση κρεμόταν 
με το ίδιο βάρος της, ώστε να έχει σταθερή τάνυση. Η μέτρηση 
ολοκληρώθηκε σε ένα πρωινό, και επαναλήφθηκε για επαλήθευση 
το επόμενο, άρα μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έγινε σε σταθερές 
συνθήκες θερμοκρασίας.
28 Η μέτρηση έγινε από κοινού με τον αρχιτέκτονα Π. Κουφό- 
πουλο με την βοήθεια του επικεφαλής αρχιτεχνίτη του έργου I. 
Αρμπιλιά και τμήματος του συνεργείου του έργου, από κινητό 
αλουμινένιο ικρίωμα με μεγάλη δυσκολία στα δυσπρόσιτα σημεία 
του υποτραχηλίου. Χρησιμοποιήθηκε ανοικτό ορθογώνιο πλαίσιο 
από πήχεις αλουμινίου, από τα παράλληλα σκέλη του οποίου με
τρήθηκαν οι αποστάσεις των βαθύτερων σημείων σωζομένων αντι- 
διαμετρικών ραβδώσεων.
29 Η μέτρηση έγινε από κοινού με τον Γ. Βασιλάρα και τον Σ. 
Καρδάμη.
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Πίν. 1 Μετρήσεις στους κίονες του Οπισθονάου. (σε 
cm)

Ο.Κ 1 Ο.Κ 2 Ο.Κ 3 Ο.Κ 4 Ο.Κ 5 Ο.Κ 6
l*de 94,9 81,7 83,4 92,7 - 79,3
^dw 95,6 82,2 83,9 93,2 88,4 79,8
Ahd 0,7 0,5 0,5 0,5 - 0,5
Kne 757,4 792,4 774,5 775,8 - 776,7
Vw 757,4 792,4 774,6 775,9 784,9 776,1
l*ue 84,8 62,9 79,2 69,05 - 80,6
Kw 84,35 62,55 78,7 68,7 63,7 80,5
he 937,2 937,0 937,1 937,6 - 936,6
hw 937,3 937,2 937,2 937,8 937,0 936,4
ΧΣ - 22,0 22,0 22,5 22,5 22,4
Δχς - 0,5 0,5 0 0 ο,ι

χκ 30,2 31,6 31,9 32,1 32,3 31,9
Δχκ 2,1 0,7 0,4 0,2 0 0,4
χΥ 45,3 50,7 52,6 51,8 51,2 47,2
Δχ 15,1 19,1 20,7 19,7 18,9 15,3
Δ 3,8 -0,2 -1,8 -0,8 0 3,6

uY 5,9 0,5 -1,4 -0,6 0 4,0

1) . Οι κίονες του Οπισθονάου έχουν όλοι την 
ίδια διάμετρο Dd=1.609 m στο κατώτατο σημείο 
του κορμού και Du=l .231 m στο ανώτατο, έχουν 
δηλαδή μείωση μ=.378 m. Οι τιμές αυτές αναφέρο- 
νται στα βαθύτερα σημεία των ραβδώσεων. Στις 
ακμές 30 οι αντίστοιχες τιμές είναι ϋ'^=1.712 m, 
D’u=l .314 m31 και μ'=.398 m. Η διαφορά των 
τιμών της μειώσεως οφείλεται στη διαφορά του 
βάθους της ραβδώσεως κάτω - άνω.

2) . Οι κίονες είναι εκ κατασκευής κατακό- 
ρυφοι32. Σε όλους εκτός από το ΒΔ η διαφορά των 
υψών των πρώτων σπονδύλων Ahd είναι 0,5 cm, 
όση δηλαδή και η αντίστοιχη υψομετρική διαφορά 
των ακμών της άνω έδρας του στυλοβάτη λόγω 
κλΐσεως προς Δ. Οτι η κλίση του στυλοβάτη είναι 
ίση με 0,5/170 επιβεβαιώνεται από τη στάθμη του 
τοιχοβάτη στη δυτική θύρα, σε σημείο που αποκα
λύφθηκε στις πρόσφατες έρευνες του Μ. Κορρέ στη 
δυτική θύρα. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην προέ
κταση της άνω έδρας του στυλοβάτη στο αντίστοι
χο σημείο (βλ. σχ. 9).

Η διαφορά Ahd είναι 0,7 cm στο ΒΔ κίονα, ό
που η υψομετρική διαφορά στο στυλοβάτη είναι 
0,9 cm. Είναι φανερό από την μορφή της καμπύ
λης στο βόρειο σκέλος του στυλοβάτη (σχ. 9), ότι 
υπάρχει στροφή του γωνιακού λίθου περί οριζό
ντιο άξονα προς Δ περίπου ίση με 0,2/170, που δι
καιολογεί τη θραύση του προσθίου τμήματος του 
λίθου (σχ. 8). Η ασυνέχεια της καμπύλης μεταξύ 
3ου και 4ου κίονος υποδηλώνει καθίζηση της τά- 
ξεως του 1 mm στη θέση αυτή. Η καθίζηση πρέπει 
να οφείλεται στη διάβρωση του αποκαλυφθέντος 
πώρινου υποβάθρου, και ερμηνεύει τη θραύση του 
λίθου του στυλοβάτη που φέρει τον Ο.Κ 3.( βλ. σχ. 
8)
3). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφορά 
των αποστάσεων των βαθύτερων σημείων των ραβ
δώσεων άνω και κάτω ήταν αρχικώς 37,8/2 = 
18,9 cm. Άρα η διαφορά Δ = 18,9-Δχ εκφράζει σε 
cm τη σχετική μετατόπιση προς δυσμάς του ανω- 
τάτου σημείου του κορμού κάθε κίονος ώς προς το 
κατώτατο. Εάν στο Δ προσθέσουμε την προχώρηση 
Δχκ του κατωτάτου σημείου έχουμε τη συνολική 
απόλυτη προχώρηση uY στο υποτραχήλιο του κίο
νος. Η σχετικά μεγαλύτερη προχώρηση στο υπο
τραχήλιο του ΒΔ κίονος εκδηλώνεται και στο

30 Στις ακμές δεν είναι ασφαλής η μέτρηση λόγω της φθοράς 
τους. Η διάμετρος στις ακμές προσδιορίζεται εμμέσως με τον τύπο 
D'=(D+2f):cos9°, όπου f το βέλος της ραβδώσεως, που μετρήθηκε 
4,1 cm κάτω και 3,4 cm άνω.
31 Ιδιες περίπου τιμές D'd=l .712 m, D'u=l .313 m δίνει o A. Ορ- 
λάνδος (ό.π σ. 433)
32 Επισημάνθηκε από τον F. C. Penrose (The Principles. Ch. IV 
p. 37).
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Πιν. 2. Μετατοπίσεις σπονδύλων κιόνων Οπισθο- 
νάου προς Δ. (σε mm)

Ο.Κ 1 Ο.Κ 2 Ο.Κ 3 Ο.Κ 4 Ο.Κ 5 Ο.Κ 6

12-11 - 0 (1) (-9) (-5) -
11-10 (2) 0 (-3) (-Ο 0 0

10-9 0 0 (-3) 0 0 13.7
9-8 (2) 0 (-2) (-2) 0 1.0
8-7 (2) 0 (-2) (-1) 0 0.3
7-6 (1) -4.4 (-2) (-2) 0 2.5

6-5 (2) 3.6 (-2) 0 (1) 2.0
5-4 2 0 (-3) (-3) -11.4 20.0

4-3 18.5 0 (-1) 0 15.6 -3.5

3-2 (-5) 0 0 10.1 -3.2 0
2-1 0 0 0 0 3.0 0

Σύν. 24.5 -1 -17 -8 0 36

επιστύλιο33.
4). Οι σχετικές οριζόντιες μετατοπίσεις των

σπονδύλων που υπολογίζονται στο Β.1 δίνονται 
στον πίνακα 234. Παρατηρούμε ότι οι μετατοπί
σεις είναι σημαντικά μικρότερες από τις μετρούμε- 
νες αποστάσεις των ακμών των ραβδώσεων, αφού 
οι τελευταίες επηρεάζονται και από τις στροφές 
των σπονδύλων περί κατακόρυφο άξονα.35 Το 
άθροισμα των σχετικών μετατοπίσεων των σπονδύ
λων δίνει τις μετρηθείσες σχετικές μετατοπίσεις Δ 
του ανωτάτου σημείου του κορμού κάθε κίονος ως 
προς το κατώτατο (πιν.1), εκτός από τον Ο.Κ 1. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο γωνιακό κίονα υπάρ
χει στροφή του λίθου του στυλοβάτη, που προκαλεί 
την πρόσθετη μετακίνηση στο υποτραχήλιο του κί
ονος.

Η κατάσταση των σπονδύλων παρουσιάζεται 
εποπτικά στα αξονομετρικά σχέδια 10 έως 13 υπό 
την ίδια κλίμακα και γωνία όπως ο στυλοβάτης 
στο σχ. 8.36 . Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν είναι η

33 Βλ. Μελέτη τ.1, Μ. Κορρές σ. 268 και Μελέτη τ. 3α, Π. Κου-

που οι αποστάσεις των αντιστοίχων ακμών 
των μετακινημένων σπονδύλων είναι πολύ μικρές (της τάξεως 
των 3 mm) και η μέτρησή τους δεν είναι ασφαλής γίνεται μέτρη
ση στο βαθύτερο σημείο της ραβδώσεως και προσδιορίζεται προσ- 
εγγιστικά η σχετική μετατόπιση. Σε παρένθεση οι τιμές που προσ
διορίστηκαν προσεγγιστικά με άμεση μέτρηση.
35 Σχετική στροφή των σπονδύλων κατά 1° προκαλεί σχετικές 
μετακινήσεις στις ακμές των πρώτων σπονδύλων της τάξεως των 
15 mm.
36Αποτύπωση μεγάλης ακρίβειας με στερεοπαντογράφο και σχε
δίαση σε κλίμακα 1:3 έχει γίνει από τον Μ.Κορρέ σε ορισμένους 
σπονδύλους (Μελέτη τ.1, σ. 209-211).

φόπουλος.
34 Στις περιπτώσεις

απώλεια μάζας, που έχει σαν συνέπεια την απομεί- 
ωση των επιφανειών εδράσεως των σπονδύλων, η 
θραύση των ακμών των ραβδώσεων, που υποδηλώ
νει καταπόνηση από συγκέντρωση τάσεων σ' αυτές, 
και τα ρήγματα των σπονδύλων, που επηρεάζουν 
την συμπεριφορά των κιόνων σε σεισμική καταπό
νηση. Η απεικόνιση των μεμονωμένων σπονδύλων 
δίνει την δυνατότητα να παρουσιαστούν όλα αυτά 
τα στοιχεία και να κατανοηθεί η αλληλουχία των 
βλαβών. Όπου υπάρχει σημαντική απώλεια μάζας, 
δίνεται σε cm το πάχος του απωλεσθέντος τμήμα
τος στη θέση που αντιστοιχεί στο βαθύτερο σημείο 
της ράβδωσεως. Στα ρήγματα δίνονται το βάθος Β 
και το εύρος W σε cm.

Το βάθος των ρηγμάτων μετρήθηκε με διείσδυση 
λεπτού χαλύβδινου ελάσματος διατομής 0.5X3.5 
mm από μικρές οπές, που διανοίχτηκαν στα νεώ- 
τερα σφραγίσματα (φωτ. 14). Είναι προφανές ότι 
το έλασμα φτάνει μέχρι εκεί που το ρήγμα έχει εύ
ρος τουλάχιστον 0.5 mm, και μάλιστα μόνο όταν

Φωτ. 14. Οι 4 πρώτοι σπόνδυλοι του κίονος Ο.Κ 3 
με νεώτερα σφραγίσματα στα ρήγματά τους.
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οι επιφάνειες θραύσεως δεν έχουν σημεία καμπής 
που να εμποδίζουν την διείσδυση του ελάσματος. 
Συνεπώς τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά των 
ρηγμάτων είναι βοηθητικά για την ποιοτική εκτί
μησή τους. Η διάνοιξη οπών στα σφραγίσματα έγι
νε σε λίγες επιλεγμένες θέσεις. Η οριστική απο
σφράγιση θα γίνει κατά την επέμβαση, οπότε θα 
εκτιμηθούν ακριβέστερα τα γεωμετρικά χαρακτη
ριστικά των ρηγμάτων. Στις περιπτώσεις που δεν 
διανοίχτηκαν οπές και δεν έγιναν μετρήσεις, ση
μειώνονται απλώς οι θέσεις των ρηγμάτων με έν
δειξη της δ „ευθύνσεώς τους.

Τα σημαντικώτερα ρήγματα των σπονδύλων εί
ναι όρθια, δηλαδή κατά κανόνα κάθετα στις γεω
λογικές στρώσεις του μαρμάρου. Τα ρήγματα αυ
τά έχουν συνήθως τη διεύθυνση του μήκους της κιο- 
νοστοιχίας (διεύθυνση Β-Ν) και σε ορισμένες περι
πτώσεις διχοτομούν τους σπονδύλους. Ιδιαίτερη 
σημασία για την συμπεριφορά των κιόνων σε ενδε
χόμενη σεισμική καταπόνηση έχουν τα διαμπερή 
ρήγματα, που παρουσιάζουν μια συνέχεια κατά 
θέση και διεύθυνση από σπόνδυλο σε σπόνδυλο. 
Συνεχή ρήγματα παρουσιάζουν:
• Οι σπόνδυλοι 1, 2, 3 του Ο.Κ 1
• Οι σπόνδυλοι 1, 2, 3, 4, 5 του Ο.Κ 2
• Οι σπόνδυλοι 1, 2 και 4 εως 9 του Ο.Κ 3
• Οι σπόνδυλοι 1, 2 του Ο.Κ 4

Οι απώλειες μάζας των σπονδύλων οφείλονται 
κυρίως στη θερμική θραύση των κιόνων, εντοπίζο
νται στα πίσω τμήματα των επιφανειών τους και 
στα πλαϊνά, όπου ήταν στερεωμένα τα ξύλινα 
κιγκλιδώματα37, και είναι μεγαλύτερες στους 
κατώτερους σπονδύλους. Το βάθος των απωλειών 
μετρούμενο από την ακμή της ράβδωσεως φτάνει 
μέχρι τα 24cm (βλ. 1° σπόνδυλο του Ο.Κ 1, 1° 
και 2° του Ο.Κ 2, 1°, 2° και 3° του Ο.Κ 3 και 1°, 
2° και 3° του Ο.Κ 4). Το μεγαλύτερο όμως μέρος 
των επιφανειών που έχουν απωλέσει τις ραβδώσεις 
λόγω της πυρκαϊάς, δεν έχουν υποστεί βαθειές α
πώλειες, παρά μόνο αποφλοιώσεις. Οι καμένες πί
σω επιφάνειες των κιόνων Ο.Κ 5 και Ο.Κ 6 είναι 
εντοιχισμένες στο μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο και 
δεν είναι σαφής η κατάσταση διατηρησεώς τους.

Σε όλους τους σπονδύλους παρουσιάζεται θραύ
ση των ακμών των ραβδώσεων στις μη προσβεβλη
μένες από την πυρκαϊά περιοχές της επιφάνειας 
των κιόνων. Ενώ δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά 
των κιόνων, είναι τεκμήρια της καταπονήσεως που 
έχουν υποστεί στο παρελθόν, δηλαδή της συγκε- 
ντρώσεως τάσεων στις ακμές αυτές.

37 Ορλάνδος Α. Η Αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, σ. 443

2.7 ΔΟΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ.
Τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά μέλη της οροφής 

του δυτικού πτερού και του θριγκού της δυτικής 
προστάσεως καταβιβάστηκαν κατά την σωστική 
επέμβαση 1992-1993 προκειμένου να μεταφερθούν 
τα μάρμαρα της δυτικής Ζωφόρου στο Μουσείο 
Ακροπόλεως38. Τα καταβιβασθέντα μέλη του θρι
γκού (θράνοι, λίθοι ζωφόρου, λίθοι εσωτερικού 
διαζώματος) έχουν σημαντικές βλάβες από θερ
μική θράυση, κυρίως στις προς το εσωτερικό του 
κτιρίου πλευρές τους. Ιδιαίτερη σημασία για την 
συμπεριφορά του φέροντος οργανισμού έχει η κακή 
κατάσταση των επιστυλίων που φέρουν τα υπερ
κείμενα μάρμαρα του θριγκού.

Η δυτική όψη των επιστυλίων έχει μια έντονη 
καμπυλότητα με τα κοίλα προς τα έξω. Όπως έχει 
αναφέρει ήδη στα περί των παραμορφώσεων της 
κιονοστοιχΐας, η καμπυλότητα οφείλεται σε προ- 
χώρηση των ακραίων επιστυλίων προς Δ. Αυτή η 
γενική παραμόρφωση του επιστυλίου έχει προκα- 
λέσει την αστοχία των συνδέσεων με θραύση του 
μαρμάρου τόσο στη ΝΑ γωνία, όσο και στους 
ενδιαμέσους αρμούς. Κρίσιμη είναι η κατάσταση 
του εσωτερικού λίθου ΟΕ 7.3 του επιστυλίου της 
νότιας πλευράς, το οποίο φέρει εκτεταμένα 
διαμήκη ρήγματα και εδράζεται σημειακά στο 
θραυσμένο κιονόκρανο του κίονος Ο.Κ 6 (φωτ.'5). 
Οι τρεις λίθοι του επιστυλίου ΟΕ 3 φέρουν όρθια 
διαμπερή ρήγματα στο μέσο περίπου του μήκους 
τους και στέκονται στη θέση τους με ένα πολύ
πλοκο και ασαφές σύστημα εμπλοκής των θραυ
σμάτων τους (φωτ. 15). Η επισφαλής κατάσταση 
μεγάλων θραυσμάτων τους επέβαλε την εγκατά
σταση προσωρινού νάρθηκα το 1981 με πρωτοβου
λία του Μ. Κορρέ.

Στις αρχαίες συνδέσεις μεταξύ των λίθων του 
Οπισθονάου παρατηρούνται αστοχίες στις θέσεις 
όπου τα αρχαία συνδετήρια στοιχεία (σίδηροί σύν
δεσμοι και γόμφοι) έχουν οξειδωθεί, με αποτέλε
σμα την θραύση του μαρμάρου στην περιοχή της 
σύνδεσεως, λόγω της διογκώσεως του σιδήρου. Το 
φαινόμενο είναι εκτεταμένο στους λίθους της Ζω
φόρου (φωτ. 6), που ήδη αποσυναρμολογήθηκαν, 
στις μεταξύ των επιστυλίων συνδέσεις και στις 
γομφώσεις μεταξύ των επιστυλίων και των κιο- 
νοκράνων. Αυτό που δεν είναι πάντα αναγνωρί
σιμο είναι αν έχει προηγηθεί αστοχία μιας σύνδε
σεως λόγω σημαντικών παραμορφώσεων και στη 
συνέχεια ακολούθησε η οξείδωση και διόγκωση του 
συνδετηρίου ή το αντίστροφο.

38 Μελέτη τ.3α, Π. Κουφόπουλος.



20

Φωτ. 15. Το επιστύλιο του δεύτερου από Β μετακιονίου του Οπισθονάου. (Σ. Μ)

2.8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στον Οπισθόναο του Παρθενώνος, αλλά και 

στην ευρύτερη δυτική περιοχή του κτιρίου, που πε
ριλαμβάνει τον Οπισθόδομο και το Πτερό, παρου
σιάζονται, εκτός από τις βλάβες που φέρει κάθε 
λίθος χωριστά, μείζονες δομικές βλάβες, που αφο
ρούν στο σύνολο. Εκτός από τις καταρρεύσεις 
τμημάτων του κτιρίου, που συνέβησαν κυρίως κα
τά την μεγάλη πυρκαϊά του 3ου μΧ αιώνα και την 
ανατίναξη του 1687, οι γενικού χαρακτήρα βλά
βες που παρατηρούντα σήμερα έχουν ως εξής:
• θραύσεις μαρμάρων: Στα κατά χώρα τμήματα 

του βόρειου και νότιου τοίχου υπάρχουν 
εκτεταμένες θραύσεις στις λιθοπλίνθους με 
σημαντική απώλεια μάζας στην εσωτερική 
παρειά, ενώ στον δυτικό θυραίο τοίχο τα 
θραυσμένα τεμάχια της εσωτερικής παρειάς 
συγκρατώνται στη θέση τους ενσφηνωμένα 
μεταξύ τους. Στους κίονες του Οπισθονάου 
υπάρχει εκτεταμένη αποφλοίωση και απώλεια 
μάζας ιδίως στους κατώτερους σπονδύλους. Οι 
βλάβες αυτές αποδίδονται κατά κύριο λόγο 
στην πυρκαϊά του 3ου μ.Χ αιώνα. Στους κίονες 
υπάρχουν όρθια ρήγματα, που σε πολλές πε

ριπτώσεις διχοτομούν τους σπονδύλους, ενώ 
κρίσιμα ρήγματα εμφανίζονται στα ελεύθερα 
ανοίγματα και στην περιοχή των συνδέσεων 
των επιστυλίων.

• Παραμορφώσεις: Το κτίριο παρουσιάζει δια
στολή κατά τις δυο κύριες διεθύνσεις του. Στη 
διεύθυνση Β-Ν ο τοιχοβάτης εμφανίζει προχώ- 
ρηση της τάξεως των 2cm, ενώ οι πλευρικοί 
τοίχοι θλάση της επιφάνειάς τους προς τα έξω 
της τάξεως των 3 cm. Στη διεύθυνση Α-Δ τα 
άκρα της εσωτερικής παρειάς του δυτικού τοί
χου παρουσιάζουν προχώρηση προς Δ της τά
ξεως των 4 cm στο Ν και των 7 cm στο Β και 
οι κίονες στη στάθμη του υποτραχηλίου, τα 
επιστύλια, και ο θριγκός του Οπισθονάου 
προχώρηση στα άκρα της προστάσεως της τά
ξεως των 4 cm στο Ν και των 6 cm στο Β.

Οι βλάβες αυτές είναι συστηματικές και φαί
νεται ότι αλληλοεξαρτώνται. Η διάγνωση των αι
τίων και η χρονολόγησή τους βοηθούν σημαντικά 
στην αποτίμησή τους και αυτή στη λήψη των απο
φάσεων σχετικά με τις αναγκαίες επεμβάσεις.
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3. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΜΙ
ΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.

Από την μέχρι σήμερα έρευνα39 έχει διαπιστω
θεί ότι οι σημαντικώτερες μηχανικές καταπονήσεις 
γενικού χαρακτήρα στον Παρθενώνα οφείλονται: 
α) Στη μεγάλη πυρκαγιά του 3ου αιώνα40, 
β) Στην ανατίναξη του κτιρίου το 168741. 
γ) Στους σεισμούς που έχουν πλήξει την περιοχή

της Αθήνας42.
Γενικές καταπονήσεις που να οφείλονται σε 

προβλήματα της θεμελιώσεως δεν έχουν διαπιστω
θεί, παρά μόνο εντοπισμένες σε ορισμένες θέσεις, 
όπως στο προς Α. τμήμα του Β. τοίχου του ση
κού43. Άρα τα αίτια των βλαβών γενικού χαρα
κτήρα πρέπει να αναζητηθούν μεταξύ των ανωτέ
ρω καταπονήσεων. Το δυτικό τμήμα του κτιρίου, 
που βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση δια- 
τηρήσεως σε σχέση με το ανατολικό, προσφέρεται 
για μια συστηματική διερεύνηση των αιτίων αυτών.

Η ανατίναξη του Παρθενώνα το 1687 ήταν 
καταστροφική. Ιΐροκάλεσε την κατάρρευση της 
στέγης του σηκού, του Προνάου, μεγάλων τμημά
των των μακρών πλευρών της περιστάσεως και των 
τοίχων του σηκού στο προς Α. ήμισυ του κτιρίου. 
Είχε όμως σοβαρές συνέπειες στο προς Δ. ήμισυ του 
κτιρίου, όπως έχει υποστηριχθεί44, εκτός βεβαίως 
από τα σοβαρά πλήγματα που θα δέχτηκαν τα 
μάρμαρα από την πρόσκρουση των γειτονικών που 
κατέρρεαν; Κατηγορηματική απάντηση το ερώτη
μα δίνει ο Μ. Κορρές, που παρατήρησε ότι στη θέ
ση συναντήσεως του μετακινηθέντος προς Δ. τμή
ματος του Ν. τοίχου και του τοίχου του μεσαιωνι
κού κλιμακοστασίου (13°ζ αι.), η λιθόπλινθος του 
τοίχου του κλιμακοστασίου είναι λαξευμένη έτσι 
ώστε η πρώτη μετακινημένη στρώση του Ν τοίχου

39 Μελέτη τ. 1, Μ.Κορρές, σ. 131-149 και Χ.Μπούρας σ. 151- 
167.
40 Μελέτη τ. 1, Μ.Κορρές, σ. 288- 292 και σ. 344- 349.
41 Μελέτη τ. 1, Μ.Κορρές, σ. 365-370. και Μ. Korres. Der Par
thenon bis 1687. Die Explosion des Parthenon. Antikenmuseum 
Ber-lin 1990, s. 17-32.
42 Μελέτη τ. 1, K. Ζάμπας, σ. 609-610, 623, 656- 658 και Μ. 
Κορρές σ. 328- 343.
43 Πρόσφατες μετρήσεις (Ιανουάριος 1994) του Μ. Κορρέ στη δυ
τική θΰρα και την εξωτερική παρειά του δυτικού τοίχου δημιουρ
γούν υπόνοιες καθιζήσεων στο θεμέλιό του. (Μελέτη τ. 4, Μ. 
Κορρές). Οι καθιζήσεις αυτές επηρρεάζουν, αλλά δεν ερμηνεύουν 
βεβαίως, την γενική παραμόρφωση του δυτικού τμήματος του κτι
ρίου.
44 Ο Α. Ορλάνδος υποστηρίζει ότι "Αρμοί χάσκοντες .. εις το δυ
τικόν ήμισυ των μακρών τοίχων του σηκού,...το άνω μέρος του 
κορμού των κιόνων μετά των κιονοκράνων της δυτικής προστά-
σεως παρουσιάζει κλίσιν προς Δ., τοιαύτην ώστε το επιστύλιον 
του Οπισθονάου να παρουσιάζει εν κατόψει κυρτότητα προς Α.", 
επειδή " οι τοίχοι και οι κίονες ...σεισθέντες (εκ της εκρήξεως) 
μετεκινήθησαν". (Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, σ. 468-469). 
Στην ανατίναξη αποδίδει επίσης την μετακίνηση και του ΒΔ κί- 
ονος της περιστάσεως (ό.π. σ. 170)

Φωτ. 16. Εγχρωμα επιφανειακά στρώματα στην 
έδρα μετακινηθέντος σπονδύλου. (Σ. Μ)

Φωτ. 17. Εγχρωμα επιφανειακά στρώματα σε 
θραυσιγενή επιφάνεια. (Σ. Μ)

του ναού να εισχωρεί σαυτή. Αρα η μετακίνηση εί
ναι προγενέστερη του 13ου αι.45

Σε συνδυασμό με το αδιάψευστο αυτό στοιχείο 
παρατηρούμε τα εξής: Τόσο στις αναθυρώσεις των 
διανοιχθέντων αρμών του Ν. τοίχου, όσο και στα 
τμήματα των εδρών των κιόνων του οπισθονάου, 
που λόγω των μετακινήσεων των σπονδύλων είναι 
ορατές (Φωτ. 16, 17), είναι έντονη η παρουσία των 
"αρχαίων επιφανειακών στρωμάτων", δηλ. της 
"πορτοκαλοκάστανης επιδερμίδας" και του "υπο- 
λεύκου επιστρώματος"46. Τα στρώματα αυτά είναι 
παλαιότατα και καλύπτουν συστηματικά απρόσ
βλητες από την ατμοσφαιρική ρύπανση επιφάνειες, 
αρχικές και θραυσιγενείς, σε όλη την έκταση του 
κτιρίου. Στις φωτογραφίες των αρχών του αιώνα 
φαίνεται ότι καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των ε
πιφανειών με εξαίρεση τις θραυσιγενείς επιφάνειες 
των τραυμάτων που προκάλεσαν οι κανονιοβολι
σμοί του Μοροζίνι. Η παρουσία των στρωμάτων 
στις επιφάνειες που αρχικώς ήταν αθέατες και

45 Μ. Κορρές "Σεισμικές βλάβες στα μνημεία της Ακροπόλεως." 
(Υπό δημοσίευση)
46 Σχετικά με τα στρώματα βλ. Μελέτη τ. 2α, Κ.Κουζέλη, Ν. 
Μπελογιάννης, Γ. Δογάνη, X. Τόλιας, σ. 198-202.
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είναι ορατές μετά τις σημαντικές παραμορφώσεις 
του κτιρίου, αποκλείει να είναι η έκρηξη του 1687 
η αιτία των παραμορφώσεων αυτών.

Σε πρόσφατη δημοσίευση του ο Μ. Κορρές (ο.π) 
υποστηρίζει ότι η μεγάλη μετατόπιση του Ν. τοί
χου προς Δ. οφείλεται σε καταστρεπτικότατο σει
σμό, που έπληξε την Αθήνα πριν από το 13° αι. Η 
μορφή της παραμορφώσεως τόσο της περιστάσεως 
όσο και της δυτικής προστάσεως ομοιάζουν με πα
ραμόρφωση πολυκιονίου πλαισίου λόγω σεισμικής 
καταπονήσεως, η δε διάρρηξη των πλευρικών τοί
χων θα μπορούσε επίσης να οφείλεται σε σεισμό.

Τα ρήγματα που προκαλούνται από σεισμό κο
ντά στις γωνίες σε κτίρια ορθογωνικής κατόψεως 
μπορούν να οφείλονται ή σε αποκόλληση των τοί
χων που συμβάλουν στις γωνίες και να είναι όρθια 
κοντά στη γωνία. Επίσης η διατμητική παραμόρ
φωση στο επίπεδο του τοίχου από ένα ισχυρό σει
σμό μπορεί να δημιουργεί ρήγματα πλάγια με κα
τεύθυνση από την κορυφή προς το κέντρο του τοί
χου. Η τελευταία αυτή περίπτωση είναι συνηθέ- 
στερη σε τοίχους με μήκος μεγαλύτερο του ύψους, 
όπως οι πλευρικοί τοίχοι του Παρθενώνος, αλλά 
δε μπορεί να αποκλειστεί απριόρι και η περίπτωση 
της αποκολλήσεως. Όμως τα ρήγματα που οφεί
λονται σε αποκόλληση έχουν συνήθως μεγαλύτερο 
εύρος στα ψηλότερα σημεία τους ενώ στην περί
πτωσή μας έχουν περίπου σταθερό εύρος περί τα 2 
cm, όση είναι και η σχετική μετατόπιση του τοί
χου ως προς τον ορθοστάτη. Πρόκειται δηλαδή 
για μια ολίσθηση του τοίχου σαν απολύτως στερε
ού σώματος ως προς τον ορθοστάτη. Ομως μια τέ
τοια ολίσθηση στη βάση του τοίχου θα μπορούσε 
να προκληθεί για εδαφική επιτάχυνση της τάξεως 
του 80% της επιταχύνσεως της βαρύτητος!

Παρατηρώντας το σύνολο των παραμορφώσεων 
του δυτικού θυραίου και των πλευρικών τοίχων 
του σηκού στο σχ. 7 διαπιστώνουμε, ότι στη συμ
βολή τους εκτός από την διαμήκη ολίσθηση 
υπάρχει σημαντική θλάση της επιφάνειας των 
πλευρικών τοίχων της τάξεως των 3 cm προς τα 
έξω και προχώρηση των άκρων του θυραίου τοίχου 
προς Δ. της τάξεως των 4 cm. Στο εσωτερικό των 
γωνιών συμβολής των τοίχων δεν εμφανίζεται α
ποκόλληση, αλλά αντίθετα πολύ καλή επαφή των 
λιθοπλίνθων με ενδείξεις συνθλίψεως (φωτ. 18). 
Αντιστοίχως εικόνα συνθλίψεως μεταξύ των 
επιφανειών ώσεως των μαρμάρων υπάρχει στις 
γωνίες στη στάθμη του διαζώματος του οπισθονά- 
ου. Τα ανωτέρω συμπτώματα δεν είναι συμβατά με 
την υπόθεση της αποκολλήσεως λόγω σεισμού. 
Αντιθέτως αποτελούν ενδείξεις ωθήσεως από την 
περιοχή του κέντρου του τοίχου προς τα άκρα,

Φωτ. 18. Λεπτομέρεια στη ΝΛ γωνία του σηκού, 
όπου συμβάλλουν οι λιθόπλινθοι των τοίχων.

και οδηγούν στην ακόλουθη υπόθεση διαγνώσεως: 
Η πυρκαγιά του 3ου αι. προκάλεσε χωρίς αμφι

βολία τις σημαντικώτερες βλάβες στον Παρθενώ
να, αφού κατέρρευσε η αρχική στέγη και υπέστη
σαν θερμική θραύση τα περισσότερα μάρμαρα του 
ναού. Τόσο η περιγραφή του μηχανισμού θερμικής 
θραύσεως, όσο και της εκτάσεως και της εξελί- 
ξεως της ίδιας της πυρκαγιάς γίνονται με απόλυ
τα πειστικό, και γλαφυρό σε ορισμένες περιπτώ
σεις, τρόπο στον 1° τόμο της Μελέτης. 47 Είναι 
λογικό συνεπώς να υποτεθεί ότι η μεγάλη αυτή 
καταστροφή, εκτός από την εκτεταμένη θραύση 
των λίθων και την σημαντική απομείωση της φέ- 
ρουσας ικανότητος τόσο των μεμονωμένων μελών, 
όσο και του συνόλου του κτιρίου, θα πρέπει να 
προκάλεσε και σημαντικές παραμορφώσεις48.

47 "Κατά την διάρκεια της πυρκαϊάς θα επικρατούσαν στο κτί
ριο υψηλές θερμοκρασίες. Η εμφάνισή του από μεγάλη απόσταση 
θα ήταν υποβλητική, ενώ από μικρή απόσταση θα ήταν και απει
λητική. Η βοή των φλογισμένων ρευμάτων, οι συριγμοί και οι ο
ρυμαγδοί των ξύλων, οι εκρηκτικοί τριγμοί των θραυομένων λί
θων, οι κραδασμοί και οι κρότοι από την πτώση των λίθων της ο
ροφής και της στέγης, οι ψόφοι από την πτώση των μεγάλων φλε- 
γομένων ξύλων, μια συμφωνία τρομακτική και μαζί ένα φρικια- 
στικό θέαμα, όπου επικρατούσαν οι ορμητικές φλόγες και τα πα
νύψηλα νέφη του μαύρου καπνού." Μελέτη τ.1, Μ. Κορρές, σ. 
346.
48 Η επισκευή του κτιρίου ένα σχεδόν αιώνα μετά (βλ.Μελέτη
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Στο σχ.14 παρουσιάζεται ένα ερμηνευτικό διά
γραμμα της δημιουργίας των κυρίων παραμορφώ
σεων στη δυτική περιοχή του κτιρίου. Τα φαινόμε
να παρουσιάζουν συμμετρία ως προς το κατακό- 
ρυφο επίπεδο που διχοτομεί κατά μήκος το κτίριο. 
Σκιασμένες παρουσιάζονται οι επιφάνειες, από τις 
οποίες ξεκίνησε η θερμική θραύση των λίθων.

Η αύξηση της θερμοκρασίας προκάλεσε διαστο
λή των μαρμάρων του ναού, ενώ η μείωση της θερ
μοκρασίας συναρτήσει του βάθους την κύρτωση 
των επιφανειών και τη θερμική θραύση των μαρ
μάρων.

Η διαστολή του δαπέδου του ναού ωθεί τους 
τοίχους προς τα έξω. Η διαστολή διαπιστώνεται 
από τη σχετική μετακίνηση του τοιχοβάτη ώς προς 
τον πρώτο αναβαθμό του σηκού (βλ. παρ. 2.4 και 
σχ.2). Στον πρώτο αναβαθμό του σηκού η χαρα
κτηριστική γραμμική σπηλαιοειδής διάβρωση που 
δημιουργείται από την ανάπτυξη μικροοργανι
σμών κάτω από τις προστατευτικές ταινίες των ε
δρών των λίθων έχει ίχνος που απέχει από την δη
λωτική της αρχικής θέσεως του τοιχοβάτη σημεία 
(φωτ. 9). Από το βάθος του ίχνους της διαβρώσεως 
συνάγεται ότι αυτή η μετακίνηση είναι παλαιότα- 
τη και ερμηνεύεται από το ότι το πτερό του ναού 
έμεινε άστεγο μετά τον 3° αι., άρα ήταν εκτεθει
μένο στη βροχή.

Η ακαμψία του δαπέδου του σηκού σε κατακό- 
ρυφο επίπεδο είναι βεβαίως μικρή, αφού έχει με
γάλο πλάτος (19 m περίπου) και σχετικά μικρό 
πάχος (23 cm περίπου), και θα ήταν δυνατό η 
διαστολή του να μεταφραστεί μόνο σε κύρτωση. Η 
διαίρεση όμως τόσο του οπισθοδόμου, όσο και του 
κυρίως ναού σε τρία κλιτή από τους εσωτερικούς 
κίονες και η παρουσία του εγκαρσίου τοίχου (σχ. 
2) αυξάνουν την ακαμψία του, με αποτέλεσμα η 
διαστολή του δαπέδου να μπορεί να προκαλέσει 
την εξώθηση του στυλοβάτη.

Η διαστολή των τοίχων του σηκού έχει σαν 
αποτέλεσμα την μεταξύ τους αμοιβαία ώθηση στις 
γωνίες και τη μετατροπή των αρχικώς ορθών γω
νιών σε οξείες. Οι μεγάλες καμπτικές ροπές που 
αναπτύσσονται στις γωνίες προκαλούν την αστο-

τ.Ι Μ. Κορρές σ. 136-137) εκτός από εκτεταμένες ανακατασκευ- 
ές, όπως της στέγης και των εσωτερικών κιονοστοιχιών, θα πρέπει 
να περιέλάβε και εργασίες επιδιορθώσεως των αποφλοιωμένων 
αρχιτεκτονικών μελών. Όπου οι αποφλοιώσεις είχαν μεγάλο βά
θος θα γινόταν συμπλήρωση με κονίαμα, ίχνη του οποίου εντοπί
στηκαν στον κατώτατο σπόνδυλο του πέμπτου από Β κίονα ΟΚ 5 
του Οπισθονάου (φωτ. 19). Όπως διαπιστώθηκε μετά από ανάλυ
ση στο Κέντρο Λίθου από τον Ν. Μπελογιάννη το κονίαμα αυτό 
είναι γύψος. Όπου όμως οι αποφλοιώσεις ήταν πολύ λεπτές θα 
αρκούσε η βαφή ώστε να καθίστανται αθέατες. Πιθανότατα λοι
πόν οι πρώτες επιχρώσεις στις θραυσιγενείς επιφάνειες έγιναν κα
τά την επισκευή της ύστερης αρχαιότητος.

Φωτ. 19. Ιχνη του γυψοκονιάματος επισκευής του 
κιονος Ο.Κ 5 διασωθέντα μεταξύ της θραυσιγε- 
νούς επιφάνειας του κιονος και του τοίχου του 
μεσαιωνικού κλιμακοστασίου. (Σ. Μ)

χία των οριζοντίων συνδέσεων με θραύση των συν
δέσμων είτε του μαρμάρου. Τα άκρα των τοίχων 
μετατοπίζονται προς τα έξω και οι αρμοί της εξω
τερικής επιφάνειας των πλευρικών τοίχων διανοΐ- 
γονται σφηνοειδούς49 *.

Η σχετική ως προς τον ορθοστάτη ολίσθηση των 
πλευρικών τοίχων ερμηνεύεται ως εξής: Η αμοι
βαία ώθηση των τοίχων εξασφαλίζεται λόγω της 
καλής πλοκής τους στις γωνίες. Στις διάτονες 
στρώσεις (1Ή, ό1!, κλπ) οι λιθόπλινθοι των
πλευρικών τοίχων εισχωρούν στη μάζα του θυραί- 
ου και μπορούν να δέχονται τις ωθήσεις από τις ε- 
φαπτόμενες σ' αυτές αντίστοιχες στρώσεις των λι- 
θοπλίνθων του θυραίου, ενώ στις δρομικές στρώ
σεις (2Ή, 4^, ό4! κλπ) συμβαίνει το αντίθετο. Στον 
ορθοστάτη πίσω από την εσωτερική σειρά λιθο- 
πλίνθων υπάρχει μεγάλο κενό και η ώθηση από 
τους πλευρικούς τοίχους στο θυραίο προκαλεί 
απλώς την μετακίνηση του τελευταίου μέσα στο

49 Όμοια εικόνα διανοιγμένων αρμών εμφανίζεται και στα προς
Δ άκρα του βόρειου και του νότιου τοίχου του Ερεχθείου στις in 
situ λιθοπλίνθους. Ιδιαιτέρως έντονο είναι το φαινόμενο στο βό
ρειο τοίχο.(βλ. μετρήσεις του γράφοντος στην υπό έκδοση απόδο
ση του έργου αποκαταστάσεως του Ερεχθείου.) Είναι πιθανώτατο 
ότι η αιτία της διανοίξεως των αρμών είναι και σαυτή την περί
πτωση η πυρκαγιά που κατέστρεψε το εσωτερικό του κτιρίου.
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κενό του τοίχου χωρίς να εκφράζεται σε μετατό
πιση της παραστάδος50.

Στις ανώτατες στρώσεις των επιτοίχων επιστυ
λίων, της ζωφόρου και των θράνων η ώθηση μετα- 
φέρεται στους γωνιακούς κίονες του οπισθονάου, 
που αποκλίνουν από την αρχική θέση τους περι
στρεφόμενοι περί τα προς Δ σημεία της της κάτω 
έδρας τους και καταπονούν τους λίθους του στυ- 
λοβάτη. Χαρακτηριστική είναι από την άποψη αυ
τή η θραύση του λίθου που φέρει τον Ο.Κ 1 (σχ. 8). 
Οι μετακινήσεις των σπονδύλων των γωνιακών κυ
ρίως κιόνων (σχ. 9) οφείλονται επίσης στη δράση 
των οριζοντίων δυνάμεων στα κιονόκρανα. Η 
καμπυλότητα με τα κοίλα προς Δ., που εμφανίζε
ται στο θριγκό της δυτικής προστάσεως και στη 
νοητή γραμμή που ενώνει τα κιονόκρανα και τα 
υποτραχήλια των κιόνων, είναι επίσης αποτέλε
σμα της εξωθήσεως των κιονοκράνων.

Η κιονοστοιχία κατά τη διάρκεια της πυρκα
γιάς δέχεται αφ' ενός μεν την καταπόνηση από την 
εξώθηση των άκρων του θριγκού, αφ' ετέρου δε τις 
ωθήσεις στη βάση των κιόνων από τη διαστολή του 
δαπέδου. Ο συνδυασμός των δυο αυτών καταπονή- 
σεων προκαλεΐ τις μετατοπίσεις των σπονδύλων 
που απεικονίζονται στο διάγραμμα του σχ. 9.

Ενώ στη φάση της διαστολής κάθε στρώση λιθο- 
πλίνθων συμπεριφέρεται ως συνεχές σώμα, αφού 
στους αρμούς ώσεως επικρατούν θλιπτικές τάσεις, 
στη φάση της ψύξεως κάθε λιθόπλινθος τείνει να 
συσταλεί ανεξάρτητα, με αποτέλεσμα οι αρμοί να 
παραμείνουν ελαφρά ανοικτοί. Αυτό διαπιστώ
νεται στις in situ λιθοπλίνθους του Β τοίχου. Τα 
μετακινημένα προς Δ άκρα δεν είναι φυσικά δυ
νατό να επανέλθουν στις αρχικές τους θέσεις, α
φού η φέρουσα ικανότητα των συνδέσεων, ακόμα 
και αν δεν έχουν αστοχήσει, δεν αρκεί για την ε
παναφορά του τοίχου, παρά μόνο λίγων λίθων της 
ίδιας σειράς . Ομοίως δεν είναι δυνατό να κλεί- 
σουν ξανά οι διανοιχθέντες αρμοί στη θέση συν- 
αντήσεως των πλευρικών τοίχων με το θυραίο.

Η υπόθεση που αναπτύχθηκε ανωτέρω ελέγχθη
κε και αναλυτικά με τη προσομοίωση των τοίχων 
του σηκού με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχεί
ων (βλ. Β. 4). Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα 
HY Sofistik. Για την προσομοίωση των αρμών με 
τριβή και χωρίς δυνατότητα αναλήψεως εφελκυ- 
στικών φορτίων χρησιμοποιήθηκαν μη γραμμικά 
στοιχεία. Οι παραμορφώσεις του προσομοιώματος 
έχουν τη μορφή των παραμορφώσεων που μετρήθη
καν στο κτίριο.

Η υπόθεση για τη διαστολή του σηκού και των

προστάσεων ερμηνεύει πιθανότατα και τις κύριες 
παραμορφώσεις της περιστάσεως, που συνοψίζο
νται σε εξώθηση των γωνιών και καμπύλωση των 
στενών πλευρών με τα κοίλα προς τα έξω (σχ. 14). 
Η διαστολή του θριγκού και των τοίχων που μετα
φέρουν μέσω των ακραίων δοκών οριζόντιες ωθή
σεις στην περίσταση, προκαλούν την εξώθηση των 
γωνιών και την μετατροπή των ορθών γωνιών στις 
θέσεις συναντήσεως των τεσσάρων πλευρών σε οξεί
ες. Η παραμόρφωση αυτή δημιουργεί αστοχία των 
συνδέσεων κοντά στις γωνίες και ολισθήσεις των 
σπονδύλων, δηλαδή σε μη αναστρέψιμες κατά την 
ψύξη του κτιρίου παραμορφώσεις .

Βεβαίως στην περίπτωση του περιστυλίου ο με
γάλος σεισμός των Αλκυονΐδων μεγέθους 6.7 στις 
24/2/1981 προκάλεσε εξώθηση των γωνιών με πε
ριστροφή των γωνιακών κιόνων, ολισθήσεις των 
σπονδύλων τους, και διάνοιξη των αρμών στο 
θριγκό, δηλαδή παραμορφώσεις όμοιες ακριβώς με 
τις προυπάρχουσες51. Ενώ όμως προκάλεσε επίσης 
αξιόλογες ολισθήσεις των δοκών της οροφής του 
δυτικού πτερού, λόγω των μεγάλων επιταχύνσεων 
που προκάλεσε ο λικνισμός των κιόνων της δυτι
κής όψεως (βλ. Β. 5), τόσο οι τοίχοι του σηκού, ό
σο και οι κίονες της δυτικής προστάσεως που εί
χαν τις βαρύτατες βλάβες από την πυρκαγιά δεν 
υπέστησαν μόνιμες παραμορφώσεις. Συνεπώς ένας 
μεγάλος σεισμός είναι δυνατό να προκαλέσει στο 
περιστύλιο παραμορφώσεις όμοιες με αυτές της 
πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν οι συνδέσεις έχουν 
αστοχήσει.

Δεν είναι δυνατό με τις μέχρι σήμερα διαθέσι
μες πληροφορίες να διαπιστωθεί με βεβαιότητα, άν 
μετά την εκδήλωση των μεγάλων παραμορφώσεων 
του κτιρίου για πρώτη φορά, υπήρξαν και άλλες ι
σχυρές καταπονήσεις, που να μεγένθυναν τις πα
ραμορφώσεις αυτές. Από την έκταση των αρχαίων 
στρωμάτων στις αρχικώς αθέατες και στις θραυσι- 
γενείς επιφάνειες, συμπεραίνουμε ότι η έκρηξη του 
1687 προκάλεσε παραμορφώσεις μόνο στην Α. 
πλευρά της περιστάσεως, ενώ στο προς Δ. τμήμα 
του κτιρίου φαίνεται ότι οι μεΐζονες βλάβες έγι
ναν άπαξ. Σύμφωνα λοιπόν με τους συλλογισμούς 
που εκτέθηκαν προηγουμένως ο μηχανισμός δημι
ουργίας των βλαβών αυτών έχει ώς εξής (βλ. σχ. 
14):
• Καύση των ξύλινων πλαισίων και κινητών

51 Στο σχ. 14 γράφεται δίπλα σε κάθε αρμό το εύρος ποο είχε προ 
του σεισμού της 24/2/1981 και με υπογράμμιση η επιπρόσθετη 
διεύρυνση κάθε αρμού μετά το σεισμό. Με Μ.Κ σημειώνονται πα- 
λαιότερες μετρήσεις του Μ. Κορρέ (βλ. Μελέτη τ.1, σελ. 334-337) 
και με Α.Ο μετρήσεις του Α. Ορλάνδου (Η Αρχιτεκτονική του 
Παρθενώνος. Πιν XXXI).

50 Βλ. σχέδιο στη Μελέτη τ.1, Μ. Κορρές, σ. 74.
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αντικειμένων του ναού και των δοκών της 
στέγης και κατάρρευση της τελευταίας στο 
σηκό.

• Εκτεταμένη θερμική θραύση των μαρμάρων του 
ναού στο εσωτερικό των τοίχων του σηκού, 
τους κίονες και το θριγκό των προστάσεων και 
το εσωτερικό του θριγκού της περιστάσεως.

• Θερμική διαστολή του κτιρίου που εκδηλώνε
ται με ολίσθηση του τοιχοβάτη επί του αναβα
θμού του σηκού, εξώθηση των γωνιών του ση
κού, εξώθηση των γωνιακών κιόνων των προ
στάσεων και καμπύλωση του θριγκού των, εξώ
θηση των γωνιών της περιστάσεως και καμπύ
λωση του θριγκού.

• Λόγω της διαστολής αστοχία των συνδέσεων 
και διάνοιξη των αρμών στους πλευρικούς τοί
χους στις θέσεις συναντήσεώς τους με τους θυ- 
ραΐους τοίχους και στους θριγκούς των προ
στάσεων και της περιστάσεως στις γωνίες και 
τα μέσα των στενών πλευρών.

• Λόγω των παραμορφώσεων στους θριγκούς πε
ριστροφή σε κατακόρυφο επίπεδο των κιόνων 
και μετακινήσεις των σπονδύλων, θραύση των 
ακμών των σπονδύλων και των λίθων των στυ- 
λοβατών λόγω συγκεντρώσεως τάσεων στα ση
μεία περί τα οποία περιστρέφονται οι κίονες 
και τμήματά τους.52

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ.
Από τις δομικές βλάβες που εξετάστηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια, οι μείζονες είναι παλαιό- 
τατες. Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα καλύ
πτουν στους κίονες τα τμήματα των εδρών των 
σπονδύλων που εμφανίστηκαν μετά τις σχετικές 
μετακινήσεις τους, στις λιθοπλίνθους των τοίχων 
τις επιφάνειες των αρμών ώσεως που διανοίχτηκαν 
και στις περισσότερες περιπτώσεις στις θραυσιγε- 
νείς επιφάνειες των μαρμάρων από το στυλοβάτη 
μέχρι τους θριγκούς. Οι βλάβες των τριών τελευ
ταίων αιώνων, δηλαδή μετά την ανατίναξη του 
κτιρίου, είναι πρόσθετες μετακινήσεις και θραύ

52 Η σημασία της διαγνώσεως των αιτίων των βλαβών του Παρ- 
θενώνος είναι μεγάλη όχι μόνο για την λήψη αποφάσεων για την 
έκταση και το είδος των αναγκαίων σωστικών επεμβάσεων στο 
μνημείο, αλλά και για τη συναγωγή συμπερασμάτων για ένα ευ
ρύτερου ενδιαφέροντος θέμα: τη σεισμικότητα της περιοχής της Α
θήνας. Εάν η υπόθεση διαγνώσεως που αποδίδει τις μείζονες πα
ραμορφώσεις του κτιρίου στην πυρκαγιά του 3ου αι. είναι ορθή, 
αυτό σημαίνει ότι ο σεισμός των Αλκυονίδων ήταν ένας από τους 
μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος, που έπληξαν από τους 
κλασσικούς χρόνους την Αθήνα. Ο σεισμός αυτός έδωσε την μεγα
λύτερη ένταση στην Αθήνα από 1890 μέχρι σήμερα, όπως προκύ
πτει από την σύγκριση των ισοσείστων καμπύλών των σεισμών αυ
τής της περιόδου (βλ. Ambraseys N. Ν, Jackson J. A. "Seismicity 
and assosiated strain of central Greece between 1890 and 1989", 
Geophys. J. Inter. (1990) 101, pp. 663- 708).

σεις, που διακρίνονται εκ του ότι οι εμφανιζόμενες 
επιφάνειες των εδρών και οι προκύπτουσες θραυ- 
σιγενεΐς επιφάνειες δεν καλύπτονται από έγχρωμα 
στρώματα. Πρόκειται για τα πλήγματα από τις 
πολεμικές επιχειρήσεις από την πολιορκία του 
Μοροζίνι και εξής, για τις θραύσεις από τη διό
γκωση των διαβρωμένων συνδετηρίων και για τις 
μετακινήσεις που προκάλεσε ο μεγάλος σεισμός 
της 24/2/1981 στην περίσταση.

Από το σύνολο των βλαβών αυτές που παρου
σιάζουν μια συνεχή εξέλιξη είναι οι οφειλόμενες 
στη διόγκωση των συνδετηρίων στο θριγκό του Ο- 
πισθονάου. Ενώ η αστοχία των συνδέσεων και η 
θραύση των μαρμάρων είναι παλαιότατες βλάβες, 
η διόγκωση των συνδετηρίων δημιουργεί δευτερο
γενούς νέες βλάβες με διεύρυνση των υπαρχόντων 
ρηγμάτων και δημιουργία νέων. Συνέπεια της 
διαρκούς βλαπτικής δράσεως των συνδετηρίων εί
ναι να επιδεινώνεται η κατάσταση διατηρήσεοος 
των αρχιτεκτονικών μελών (θράνων, ζωφόρου, 
διαζώματος, επιστυλίων και κιονοκράνων). 
θραύσματα από αυτά τα αρχιτεκτονικά μέλη 
είναι σε κατάσταση ετοιμορροπΐας και είναι 
δυνατό να καταπέσουν με ή χωρίς εξωτερική διέ
γερση ( πχ σεισμική). Όμως η σημαντικώτερη 
συνέπεια είναι η προοδευτική μείωση της ακαμ
ψίας και της φέρουσας ικανότητας του θριγκού, 
που συνεπάγεται την προϊούσα αύξηση της τρωτό- 
τητας αυτής της περιοχής του κτιρίου σε σεισμική 
καταπόνηση.

Οι κίονες του Οπισθονάου ενώ φέρουν εκτετα
μένες βλάβες (βλ. σχ. 9 έως 13), φαίνεται ότι είναι 
σε σταθερή κατάσταση. Τα σφραγίσματα των πο
λυαρίθμων ρηγμάτων δεν έχουν αστοχήσει, ενώ η 
παρακολούθηση με ηλεκτρομηκυνσιόμετρα της εξε- 
λίξεως του εύρους των ρηγμάτων κατά τη διάρ
κεια της αποσυναρμολογήσεως του θριγκού και 
για σημαντικό χρονικό διάστημα μετά, δεν έδειξε 
αξιόλογες μεταβολές (βλ. Β. 2). Στους κίονες δεν 
υπάρχουν κάποιες αυτοτελείς αιτίες επιδεινώσεως 
των βλαβών, αφού δεν υπάρχουν σιδηρά συνδετή- 
ρια μεταξύ των σπονδύλων και μόνο από την 
υποβάθμιση του θριγκού μειώνεται περαιτέρω η 
ευστάθειά τους. Η ασυμμετρία που δημιουργήθηκε 
στο φέροντα οργανισμό της δυτικής προστάσεως με 
την κατασκευή του κλιμακοστασίου τον 13ο αι., 
δεν έχει επηρέασει την συμπεριφορά σε σεισμό.

Η θραύση των λίθων του στυλοβάτη (σχ. 8) εί
ναι ένας επιπλέον παράγοντας μειώσεως της ευ
στάθειας των κιόνων.Τμήματα του πώρινου θεμε
λίου έχουν αποκαλυφθεί και διαβρώνονται από 
τα νερά της βροχής. Η απώλεια του λίθου του με
σαίου μετακιονίου έχει σαν αποτέλεσμα την λύση
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της συνεχείας του στυλοβάτη.
Γενικά ο Οπισθόναος ενώ έχει υποστεΐ σοβαρό

τατες βλάβες δεν εμφανίζει συμπτώματα εξελισσό
μενων γενικών παραμορφώσεων. Οι εξελισσόμενες 
παραμορφώσεις των μελών του θριγκού από τη 
διόγκωση των διαβρωμένων συνδετηρίων είναι το
πικές. Από το σεισμό του 1981 δεν υπήρξαν μόνι
μες παραμορφώσεις στον Οπισθόναο αν και οι κίο- 
νές του είναι σημαντικά λεπτότεροι από τους κίο
νες της περιστάσεως και με πολύ περισσότερες βα
ρύτατες βλάβες. Αντιθέτως η δυτική πλευρά της 
περιστάσεως λικνίστηκε, όπως φαίνεται από την 
διάνοιξη των αρμών των επιστυλίων και του δια
ζώματος (βλ. σχ. 14), και τις μικρομετακινήσεις 
των σπονδύλων των κιόνων. Λόγω του λικνισμού 
συμπαρασύρθηκαν δια της τριβής οι δοκοί του 
δυτικού πτερού, που ολίσθησαν επί των θράνων 
της δυτικής προστάσεως, επιβάλλοντας πρόσθετα 
φορτία στην πρόσταση.

Ο λικνισμός της δυτικής πλευράς της περιστά- 
σεως οφείλεται στο ότι συνδέεται με τις κιονοστοι- 
χίες των μακρών πλευρών, που επίσης τίθενται σε 
λικνισμό για εδαφική επιτάχυνση ίση με αυτήν που 
απαιτείται για να λικνιστεί και ένας μεμονωμένος 
κΐων (βλ. Β.5). Η δυτική πρόσταση είναι πιό στα
θερή53, επειδή συνδέεται με τους άκαμπτους στο ε
πίπεδό τους πλευρικούς τοίχους του σηκού, και 
κατά συνέπεια απαιτείται μεγαλύτερη εδαφική 
επιτάχυνση για να εκδηλωθεί λικνισμός. Η στα
θερότητα λοιπόν της προστάσεως εξαρτάται από 
την κατάσταση των λίθων και των συνδέσεων του 
θριγκού. Ενδεχόμενος εξαναγκασμός των κιόνων 
της προστάσεως σε λικνισμό λόγω της μειωμένης 
συνδετικής ικανότητος του θριγκού, μπορεί να 
προκαλέσει σημαντικές βλάβες και στους ίδιους 
τους κίονες, επειδή φέρουν ήδη τις σοβαρές βλάβες 
της πυρκαγιάς.

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η επέμβαση στον Οπισθόναο περιλαμβάνει α

ναγκαστικά και την επέμβαση στην οροφή του δυ
τικού πτερού. Πρόκειται για τα προγράμματα 9, 
10 και 11 της Μελέτης.54 Η σχετική ανάλυση και 
η διατύπωση των αναστηλωτικών προτάσεων 
περιέχεται στις μελέτες περί του Οπισθονάου και 
του δυτικού τοίχου των Π.Κουφόπουλου και Μ.

53 Ο όρος αυτός προτείνεται για να περιγράφει η αντίσταση του 
φέροντος οργανισμού σε εκδήλωση λικνιστικής κινήσεως. Οι όροι 
"ευστάθεια" και "ευσταθής" συνήθως χρησιμοποιούται για να πε
ριγράφουν την αντίσταση σε ανατροπή. Ομως εάν σε μια κατα
σκευή εκδηλώνεται λικνισμός για μικρότερη εδαφική επιτάχυνση 
απ' ότι σε μια άλλη, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι αυτή έχει και 
μικρότερη ευστάθεια.
54 Μελέτη τ.1, Μ. Κορρές, σ. 431-433.

Κορρέ αντιστοίχους στους τ. 3 και 4. Στην παρού
σα μελέτη προτείνονται οι αναγκαίες επεμβάσεις 
από δομοστατική άποψη.

Η φιλοσοφία των μελετών δομικής αποκατα- 
στάσεοος των μνημείων Ακροπόλεως έχει ήδη πα
ρουσιαστεί στο 2° τόμο της Μελέτης55 και δίνεται 
υπό μορφή διαγράμματος στον πίν.3. Πρέπει να 
τονιστεί ότι οι επεμβάσεις στα μνημεία δεν απο
σκοπούν στη θεραπεία κάθε δομικής βλάβης, αλλά 
στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κρίσιμων 
προβλημάτων των μνημείων.

Στο Ερέχθειο η επέμβαση έγινε κυρίως στα α
ναστηλωμένα τμήματα του κτιρίου, που παρουσία
ζαν τα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω της οξειδώ- 
σεως των σιδηρών στοιχείων συνδέσεως και ενισχύ- 
σεως των μαρμάρων. Η αποσυναρμολόγηση επε
κτάθηκε στα in situ αρχιτεκτονικά μέλη πάνω από 
τη βόρεια θύρα, επειδή έφεραν βαρύτατες βλάβες 
από πυρκαγιά και οξείδωση συνδετηρίων. Δεν 
επεκτάθηκε όμως στις γειτονικές περιοχές της 
βόρειας θύρας, μολονότι υπάρχουν και σαυτές 
διανοιγμένοι αρμοί, άρα και αρχαία συνδετήρια 
που έχουν αστοχήσει. Στις περιοχές αυτές οι βλά
βες δεν είναι κρίσιμες για τον φέροντα οργανισμό 
του κτιρίου και δεν υπάρχουν ενδείξεις προοδευτι
κής εξελίξεώς τους. Ομοιους στα πλαίσια του προ
γράμματος αποκαταστάσεως της ανατολικής 
όψεους του Παρθενώνος δεν έγινε αποσυναρμολό
γηση των αγελαίων επιστυλίων, αν και οι δια- 
νοιγμένοι αρμοί τους υποδηλώνουν αστοχία ορι
σμένων συνδετηρίων. Και στην περίπτωση αυτή δεν 
υπάρχουν ενδείξεις κρίσιμων εξελισσομένων βλα
βών.
Με τα ίδια κριτήρια επιλέγονται και οι προ
τάσεις που αφορούν στο δυτικό τμήμα του Παρθε
νώνος. Ενώ όπους έχει ήδη αναφερθεί τόσο τα in si
tu τμήματα των πλευρικών τοίχων, όσο και ο δυτι
κός θυραίος τοίχος φέρουν σοβαρές βλάβες από 
την πυρκαγιά των αρχαίων χρόνων, δεν προτεΐνε- 
ται αποσυναρμολόγηση για να αφαιρεθούν τα ο
ξειδωμένα συνδετήρια και να συγκολληθούν τα 
πολυάριθμα θραύσματα των λιθοπλίνθων. Οι τοί
χοι είναι ευσταθή τμήματα του φέροντος οργανι
σμού με πολύ μεγάλη ακαμψία στο επίπεδό τους 
και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται σε κρί
σιμη κατάσταση. Η επέμβαση μπορεί να περιορι
στεί σε μέτρα συντηρήσεως των λιθοπλίνθων με 
απόσπαση και επανασυγκόλληση των ετοιμορ- 
ρόπων θραυσμάτων, αφαίρεση όσων οξειδωμένων 
συνδετηρίων είναι προσιτά και αντικατάστασή 
τους με συνδετήρια από τιτάνιο και τέλος

55 Μελέτη τ.2, Κ. Ζάμπας, σ. 159-161.
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Φωτ. 20. Αποκολλημένο θραύσμα της προς Α. γω
νίας λιθοπλινθου του κατά χώραν τμήματος του 
Ν. τοίχου. Αιακρινεται η σχετική προχώρησή του 
ως προς τον υποκείμενο, λόγω διαχρονικής οξει
δώσεων; του γόμφου.

Φωτ. 22. Το αποσπασθέν θραύσμα πρό της συγ
κολλήσεων; (πρώτο πλάνο). Αιακρινονται οι εμ- 
φυτευθέντες στη λιθόπλινθο οπλισμοί τιτάνιου

Φωτ. 21. Η θραυσιγενής επιφάνεια του λίθου μετά 
την απόσπαση του θραύσματος. Σε μεγάλο τμήμα 
της (λευκό) έχουν αποξεσθει τα σαθρά στρώματα. 
Αίπλα στην αρχαία εντορμια διακρινεται ο α- 
φαιρεθεις οξειδωμένος γόμφος.

Φωτ. 23. Μετά τη συγκόλληση του θραύσματος, η 
επιφάνειά του συμπίπτει με τις επιφάνειες της λι- 
θοπλινθου και των γειτονικών της.

σφραγίσεις των ρωγμών. Αυτή η επέμβαση είναι 
ήδη σε εξέλιξη στους πλευρικούς τοίχους (φωτ. 20 
έως 23). Αποσυναρμολόγηση προτείνεται μόνο 
στην περιοχή πάνω από τη δυτική Ούρα για την α
ντικατάσταση του κατεστραμμένου εκ σκυροδέ
ματος ανωφλιού (βλ. Μ. Κορρέ, Μελέτη τ.4).

Στην περιοχή της δυτικής προστάσεως υπάρχουν 
κρίσιμα προβλήματα, που απαιτούν ριζικές λύσεις. 
Οι προτάσεις για την αντιμετώπισή τους, που φαί
νονται στο σχ. 15, είναι οι ακόλουθες:

5.1. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 
ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ.

Η επισκευή των επιστυλίων δεν μπορεί να γίνει 
χωρίς αποσυναρμολόγηση. Φέρουν πολλαπλά ρήγ
ματα, που όπως ήδη έχει αναφερθεί εξελίσσονται 
και δημιουργούν κίνδυνο για το σύνολο της προ
στάσεως. Οι σίδηροί γόμφοι μεταξύ κιονοκράνων 
και επιστυλίων και τα σιδηρά συνδετήρια των κιο- 
νοκράνων της αναστηλώσεως Μπαλάνου πρέπει 
να αφαιρεθούν.
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5.2 ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΟΝΩΝ.
Η αποσυναρμολόγηση των κιόνων δεν συνιστά- 

ται αν και έχουν εκτεταμένες βλάβες. Οι βλάβες 
αυτές είναι παλαιότατες και δέν υπάρχει κάποιο 
εσωτερικό αίτιο που να τις επιδεινώνει. 
Ενδεχόμενη αποσυναρμολόγηση προκειμένου να 
αποκατασταθεί η μονολιθικότητα των σπονδύλων 
και να αντικατασταθούν οι ξύλινοι πόλοι και τα 
εμπόλια, που κατά πάσα πιθανότητα είναι κατε
στραμμένα, με νέα εκ τιτανίου, έχει ένα σημαντικό 
μειονέκτημα. Θα διατάρασσε την "αιώνια" ισορρο
πία των σπονδύλων, έστω και σε παραμορφωμένη 
κατάσταση, και θα δημιουργούσε σοβαρά προβλή
ματα κατά την επανασυναρμολόγηση. Η άριστη ε
παφή των εδρών των σπονδύλων που έχει επιτευ
χθεί από τους κατασκευαστές του Παρθενώνος έ
χει καθοριστικό ρόλο για την καλή συμπεριφορά 
των κιόνων. Η επίτευξη ίδιας επαφής, ακόμα και 
αν τα θραύσματα των σπονδύλων συγκολληθούν 
άριστα, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πρόσθετη κα
τεργασία των αρχαίων εδρών. Όμως η κατερ
γασία αρχαίων επιφανειών δεν είναι σύμφωνη με 
τις αρχές που έχουν υιοθετηθεί στα έργα αποκατα- 
στάσεως των μνημείων της Ακροπόλεως και έχει 
αποφευχθεί στις μέχρι σήμερα επεμβάσεις.

Η δομική συντήρηση των κιόνων μπορεί να γίνει 
επί τόπου, χωρίς αποσυναρμολόγηση και με διατή
ρηση της δομικής αυτοτέλειας κάθε σπονδύλου.Τα 
ρήγματα με εύρος μεγαλύτερο του 1 mm θα απο
σφραγιστούν, θα καθαριστούν κατά το δυνατό, με 
νερό υπό πίεση και μικροβιοκτόνα, με την τεχνική 
που εφαρμόζεται από την ομάδα συντηρήσεως56 
και θα γίνουν ενέματα ασβεστοτσιμεντοκονιάμα- 
τος 57. Η πλήρωση των κενών μπορεί να εξασφαλί
σει ένα βαθμό συνάφειας, και αυτή με την επικου
ρία της ανώμαλης διεπιφάνειας, μια συνεργασία 
των θραυσμάτων σε διατμητικά φορτία. Δεν είναι 
όμως δυνατό να εξασφαλιστεί η ανάληψη εφελκυ-

56 Εχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι ο καθαρισμός που επιτυγ
χάνεται δεν είναι ικανοποιητικός. Τα μεγάλα βάθη των ρηγμά
των και η πολύπλοκη γεωμετρία τους δεν επιτρέπουν την πλήρη 
απομάκρυνση των χωμάτων και των μικροοργανισμών σε όλη την 
έκταση των θραυσιγενών επιφανειών, θα απαιτηθούν δοκιμές με 
αύξηση της πιέσεως, τόσο των ενεμάτων καθαρισμού, όσο και των 
ενεμάτων πληρώσεως, σε συνάρτηση με την κοκκομετρία τους. 
Σχετικές δοκιμές αναφέρονται στη βιβλιογραφία πχ. Miltiadou 
A., Paillere A.Μ., Serrano J.J., Denis A., Musikas N. "Formu
lations de Coulis Hydrauliques pour Γ Injection des Fissures et 
Cavités des Structures en Masonnerie Dégradées" Διεθνές Συνέ
δριο " Επισκευή και ενίσχυση λιθοδομών" Αθήνα 1989.
5 ' Η σύνθεση του ασβεστοκονιάματος με προσθήκη ανθρακικού 
ασβεστίου (βλ. Th. Skoulikidis< D. Charalatnbous, D. bramali. 
"Ways to increase the Mechanical Resistance of Lime used for 
Concervation and Restoration of Ancient Monuments" Int. Symp. 
on the Deterioration of Building Materials, ASESMO, La 
Rochelle, 1991, Proc. p. 177.) θα εξεταστεί από τους αρμόδιους 
χημικούς της ΕΣΜΑ.

στικών φορτίων. Θα απαιτηθεί συνεπώς εμφύτευση 
οπλισμών τιτανίου.

Μέχρι σήμερα στα έργα αποκαταστάσεως των 
μνημείων Ακροπόλεως χρησιμοποιούνται εσωτερι
κοί οπλισμοί τιτανίου, όταν τα προς συγκόλληση 
θραύσματα είναι δυνατό να αποχωριστούν (βλ. 
Β.6), και σε λίγες περιπτώσεις, όταν αυτό δεν εί
ναι δυνατό, οι οπλισμοί εμφυτεύονται από αθέατες 
αδρολαξευμένες επιφάνειες. Γενικά αποφεύγεται η 
εμφύτευση οπλισμών από τις εμφανείς τελικές επι
φάνειες των αρχιτεκτονικών μελών. Στην περίπτω
ση των σπονδύλων των κιόνων του Οπισθονάου εί
ναι δυνατό η εμφύτευση να γίνει από τις θραυσιγε- 
νείς επιφάνειες των σπονδύλων, που έχουν υποστεΐ 
εκτεταμένη θερμική θραύση.

Ο αριθμός των αναγκαίων ράβδων οπλισμού, οι 
θέσεις τους και τα μήκη των διατρημάτων θα κα
θοριστούν μετά τον καθαρισμό των ρηγμάτων, ό
ταν θα υπάρχει εποπτεία της γεωμετρίας τους. Η 
μέθοδος προσδιορισμού του μέγιστου φορτίου 
σχεδιασμού σε κάθε σπόνδυλο και υπολογισμού 
των αναγκαίων ράβδων οπλισμού , περιέχεται στη 
Μελέτη τ.2α 58 (βλ. συμπληρωματικά στοιχεία στα 
κεφ. Β. 5 και Β. 7).

Μειονέκτημα της προτεινομένης δομικής συντη
ρήσεως των κιόνων επί τόπου είναι ότι θα παγιώ
σει την παραμορφωμένη κατάσταση των σπονδύ
λων, ενώ με τις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες μεθό
δους δομικής συντηρήσεως, σε κάθε αρχιτεκτονικό 
μέλος αίρονται οι παραμορφώσεις, που έχει υπο- 
στεί λόγω βλαβών. Παραμένουσες παραμορφώσεις 
σε αρχιτεκτονικά μέλη υπάρχουν και στην επιφα
νειακή συντήρηση του Παρθενώνος, στις περιπτώ
σεις που αποκολλημένες φλούδες των κιόνων στε
ρεώνονται σε παραμορφωμένη κατάσταση.59 Στην 
περίπτωση των σπονδύλων του Οπισθονάου, η άρ
ση των παραμορφώσεων θα ήταν δυνατή με απο
συναρμολόγηση των κιόνων, που όμως θα είχε τις 
συνέπειες που ήδη αναφέρθηκαν. Με σύγκριση της 
απώλειας και του οφέλους, που προκύπτουν από 
τις δυο εναλλακτικές λύσεις, πλεονεκτεί η επί τό
που δομική συντήρηση.

Η δομική συντήρηση των κιόνων θα προηγηθεί 
της αποσυναρμολογήσεως των επιστυλίων, γιατί σε 
αντίθετη περίπτωση οι κίονες θα βρεθούν σε αστα
θή κατάσταση και θα απαιτηθούν ισχυρότατα ι
κριώματα αντιστηρίξεως για να εξασφαλιστεί η α- 
κινισΐα τους.

58 Μελέτη τ. 2, Κ. Ζάμπας, σ. 164-167.
59 Μελέτη τ.2, Γ. Δογάνη, Α.Μωραϊτου, "Πρόγραμμα πιλότος", 
σ. 207-212.
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5.3 ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΥΛΟΒΑΤΗ.
Τα θραυσμένα τμήματα του στυλοβάτη, που 

βρίσκονται στη θέση τους και τα θραύσματα που 
τυχόν ταυτιστούν, θα συγκολληθούν με τσιμεντο- 
πολτό και οπλισμούς τιτανίου. Η προσθήκη συμ
πληρωμάτων από νέο μάρμαρο ιδίως στο προς Β 
ήμισυ του στυλοβάτη (3 πρώτα μετακιόνια) θα 
βελτίωνε την ευστάθεια της προστάσεως και θα 
προστάτευε το ευπαθές πώρινο υπόστρωμα. 
Βεβαίως οι θραύσεις είναι παλαιότατες, αλλά ό
πως φαίνεται στο σχ. 8, ο στυλοβάτης έχει υποστεί 
βαρύτατα πλήγματα από τους κανονιοβολισμούς 
του Μοροζΐνι, άρα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί 
τους τελευταίους τρεις αιώνες και το τεκμήριο της 
μακραίωνης καλής συμπεριφοράς δεν έχει εφαρ
μογή. Η συμπλήρωση του στυλοβάτη από την ά
ποψη της βελτιώσεως της φέρουσας ικανότητος της 
προστάσεως συνιστάται, αλλά δεν αποτελεί πρό
ταση πρώτης προτεραιότητος.

Φωτ. 24. Λίθος του διαζώματος (2° μετακιόνιο 
πρβλ. φωτ. 6) με πολλλαπλά ρήγματα λόγω 
θερμικής θραύσεως και οξειδώσεως συνδέσμων.

Φωτ. 26. Διαχωρισμός θραυσμάτων του ΟΑΖ5

5.4 ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΡΙΓΚΟΥ.
Η δομική συντήρηση των καταβιβασθέντων αρ

χιτεκτονικών μελών του θριγκού είναι ήδη σε ε
ξέλιξη. Οι θράνοι και οι λίθοι του εσωτερικού δια
ζώματος διαχωρίζονται στα πολυάριθμα θραύ- 
σματά τους, οι θραυσιγενείς επιφάνειες που έχουν 
υποστεί έντονη διάβρωση καθαρίζονται με οδο
ντωτή ξοίδα και ακολουθεί η συγκόλληση των 
θραυσμάτων με τσιμεντοπλτό και οπλισμούς τι
τανίου (φωτ. 24 έως 27). Η διαστασιολόγηση των 
οπλισμών γίνται σύμφωνα με τα πειραματικά δε
δομένα και τη μέθοδο που αναπτύσσεται στο κεφ. 
Β. 6 και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά 
την πολυετή εφαρμογή.

Με όμοιο τρόπο θα γίνει η δομική συντήρηση 
των επιστυλίων που θα αποσυναρμολογηθούν. Τα 
τρία αρχαία επιστύλια που καταβιβάστηκαν από 
τον Ν. Μπαλάνο και αντικαταστάθηκαν με επι
στύλια εκ νέου μαρμάρου είναι σε κατάσταση που 
επιτρέπει την συρραφή των θραυσμάτων και την

Φωτ. 25. Διαχωρισμός των θραυσμάτων του λί
θου του διαζώματος. Η συνέχεια του λίθου περιο
ρίζεται σε λίγα σημεία (λευκές περιοχές).

Φωτ. 27. Ο ΟΔΖ5μετά τη δομική συντήρηση.
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Φωτ. 28. Οι πλίνθοι του επιστυλίου του πρώτου από Β μετακιονίου του Οπισθονάου στο έδαφος δυτικά 
του Παρθενώνος. (Σ.Μ)

επαναφορά τους στο κτίριο (φωτ. 28). θα επανέλ- 
θουν επίσης στο κτίριο τα θραύσματα των μελών 
του θριγκού, που ταυτίζονται από τη μελέτη του 
Π. Κουφόπουλου.

Στη θέση των καταβιβασθέντων λίθων της ζω
φόρου θα τοποθετηθούν αντίγραφα. Η κυρίως 
προτεινομένη λύση60 είναι να τοποθετηθούν αφανή 
αντιθήματα από νέο μάρμαρο και τα εκ τεχνητού 
λίθου αντίγραφα να είναι πλάκες πάχους 10 cm 
περίπου, συνδεόμενες με τα αντιθήματα με τρόπο 
ώστε να είναι δυνατή η αντικατάστασή τους.

5.5 ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ.
Τα κιονόκρανα, οι λίθοι του επιστυλίου, του ε

σωτερικού διαζώματος, τα αντιθήματα εκ νέου 
μαρμάρου των αντιγράφων της Ζωφόρου και οι 
θράνοι θα συνδεθούν μεταξύ τους στις θέσεις των 
αρχικών εντορμιών με συνδέσμους και γόμφους εκ 
τιτανίου με την μέθοδο που περιγράφεται στο κεφ. 
Β. 7. θα αποκατασταθεί δηλαδή από άποψη συν
δεσμολογίας η αρχική κατάσταση.

Η δυτική πρόσταση θα διατηρήσει την καμπυ
λότητα που έχει υποστεί λόγω παραμορφώσεων με 
μικρές διορθώσεις. Οι παραμένουσες παραμορφώ
σεις των αποσυναρμολογουμένων τμημάτων των 
μνημείων επιβάλλονται από τις παραμορφώσεις 
των γειτονικών περιοχών που δεν αποσυναρμολο- 
γούνται.61 Στην περίπτωση της δυτικής προστά-

60 Βλ. Μελέτη τ.3α, Π. Κουφόπουλος.
61 Παραμένουσες παραμορφώσεις, μετά από διορθώσεις των υφι
σταμένων πριν από την επέμβαση, υπάρχουν στην περιοχή του 
τοίχου της Β προστάσεως του Ερεχθει'ου, στις δυο γωνίες του

σεως οι υπάρχουσες παραμορφώσεις που δημιουρ
γούν τις δεσμεύσεις για την επανασυναρμολόγηση 
είναι οι προχωρήσεις των τοίχων προς Δ. και οι 
μετακινήσεις του στυλοβάτη και των σπονδύλων 
των κιόνων. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις στη 
γενική γεωμετρία του κτιρίου δεν επηρρεάζουν την 
φέρουσα ικανότητά του.

Η επανασυναρμολόγηση του θριγκού θα γίνει με 
τρόπο πλήρως αναστρέψιμο, ώστε να είναι δυνατή 
η επιστροφή της Ζωφόρου στο κτίριο, εάν οι περι
βαλλοντικές συνθήκες ή οι τεχνολογικές εξελίξεις 
το επιτρέψουν στο μέλλον.

5.6 Η ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΤΕΡΟΥ.
Το πρόβλημα της ανακατασκευής της οροφής 

του δυτικού πτερού έχει σχολιαστεί στον πρώτο τό
μο της Μελέτης.62 Σήμερα τίθεται διαφορετικά α
φού ο στόχος της προστασίας των γλυπτών δεν υ- 
φίσταται μετά την καταβΐβαση των λίθων της Ζω
φόρου και την φύλαξή τους στο Μουσείο Ακροπό- 
λεως. Από τη γενική θεωρητική άποψη το θέμα 
εξετάζεται στη μελέτη του Π. Κουφόπουλου. Από 
δομοστατική άποψη η ανακατασκευή της οροφής 
με τα ήδη ετοιμασθέντα στη δεκαετία του ’50 
μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη είναι δυνατή.

Η ανακατασκευή της οροφής θα έχει σαν απο
τελέσματα αφ' ενός μεν την αύξηση των μονίμων 
φορτίων, που φέρουν οι θριγκοί και οι κίονες της 
δυτικής πλευράς της περιστάσεως και της δυτικής

θριγκού της Α. όψεως του Παρθενώνος κ.α. 
6* Μελέτη τ. 1, Κ.Ζάμπας, σ. 613-614.
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Φωτ. 29. Γόμφος συν δέων θρόνο και διάζωμα. Α- 
φαψέθηκε κατά την επέμβαση στην περιοχή του 
5ου κιονος της νότιας προσόψεως. Σύγκρινε με τη 
διπλανή συνιθισμένου μεγέθους εντορμια. (Σ.Μ)
προστάσεως , αφ' ετέρου δε την μερική συνεργασία 
προστάσεως και περιστάσεως σε περίπτωση σεισ
μού. Ο θριγκός της δυτικής προστάσεως μετά την 
αποκατάστασή του μπορεί να φέρει τα πρόσθετα 
αυτά φορτία, όπως επίσης και ο θριγκός της πε- 
ριστάσεως που είναι σε καλή κατάσταση. Η επαύ- 
ξηση των μονίμων φορτίων που φέρονται από τους 
κίονες της περιστάσεως, θα είναι στη στάθμη των 
κιονοκράνων 20% και στη βάση τους 7%, και 
από τους κίονες της προστάσεως 7% και 4% αντι- 
στοΐχως. Πρόκειται για ασήμαντη επιβάρυνση των 
κιόνων, που λειτουργούν σε πολύ μικρές θλιπτικές 
τάσεις. Φυσικά το συνολικό φορτίο θα είναι σημα
ντικά μικρότερο από αυτό που έφεραν οι κίονες 
στην αρχική κατάσταση του κτιρίου.

Η επιρροή της ανακατασκευής της οροφής στην 
απόκριση της δυτικής προστάσεως και της περι- 
στάσεως σε σεισμό έχει περισσότερο ενδιαφέρον 
από την επαύξηση των μονίμων φορτίων. Στη Με
λέτη ο Μ.Κορρές κάνει μια πολύ σημαντική παρα
τήρηση σχετικά με την σύνδεση των στοιχείων της 
οροφής63. Οι δοκοί και οι μεταδόκιες πλάκες των 
οροφών, σε αντίθεση με όλα τα μέλη των θριγκών 
και των αετωμάτων, έμειναν από τους κατασκευ
αστές του ναού αγόμφωτες και ασύνδετες με τους 
θριγκούς. Θα ήταν αδύνατο ακόμα και με τις ι
σχυρότερες των συνδέσεων να εξασφαλιστεί η συν
εργασία των προσόψεων και του σηκού έναντι σει
σμού ή διαφορικών καθιζήσεων. Αρα σε περίπτωση 
μετακινήσεως της λιγότερο σταθερής προσόψεως οι 
δοκοί ολισθαίνουν επί του θριγκού και ασκούνται 
πρόσθετες οριζόντιες δυνάμεις τριβής στην πρόστα- 
ση, που ευνοούν την έναρξη λικνισμού σαυτή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι γόμφοι που συνδέ-

63 Μελέτη τ. 1, Μ. Κορρές, σ.118-119.

Φωτ. 30. Μετακίνηση θραύσματος θρόνου στην 
περιοχή γομφώσεως. Συνέβη λόγω της ολισθήσεως 
της υπερκειμένης δοκού κατά τον σεισμό της 
24/2/1981. (πρβλ. σχ. 14) (Σ.Μ)
ουν τους θράνους της περιστάσεως (επι των οποίων 
εδράζονται οι δοκοί) με τους λίθους του διαζώμα
τος είναι υπερμεγέθεις (φωτ. 29) Είναι η μοναδική 
περίπτωση στο κτίριο που δεν υπάρχει ένα ισο- 
σύγιο μεταξύ της φέρουσας ικανότητος του συν- 
δετηρίου και του μαρμάρου στην περιοχή της α- 
γκυρώσεως. Με τους υπερμεγέθεις αυτούς γόμφους 
εξασφαλίζεται η ακινησία των θράνων, έστω και 
εις βάρος του μαρμάρου, σε περίπτωση που ήθελε 
εκδηλωθεί ολίσθηση των δοκών επί αυτών, όπως 
συνέβη κατά τον σεισμό του 1981 (φωτ. 30).

Η ανακατασκευή της οροφής θα έχει ως συνέ
πειες την αύξηση της σταθερότητας της προσόψε
ως και την μείωση της σταθερότητος της δυτικής 
προστάσεως. Σε περίπτωση σεισμού η λιγότερο 
σταθερή πρόσοψη παρεμποδίζεται να λικνιστεί 
από την δύναμη τριβής, εάν όμως λικνιστεί, οι δο
κοί της οροφής του πτερού ολισθαίνουν και α
σκούν οριζόντιες δυνάμεις τριβής στο θριγκό της 
δυτικής προστάσεως και υποβοηθούν την εκδήλωση 
λικνισμού και σαυτή. Η μέγιστη οριζόντια δύναμη 
στη δυσμενή αυτή περίπτωση είναι περίπου 30 t και 
μπορεί να μειωθεί στο ήμισυ περίπου, εάν παρεμ
βληθούν μεταξύ των εδρών των δοκών και των με- 
ταδοκίων πλακών αφ' ενός, και των θράνων αφ' 
ετέρου, πλάκες τιτανίου πάχους περί το 1 mm, 
ώστε να μειωθεί σημαντικά ο συντελεστής τριβής 
ολισθήσεως.

Η ανακατασκευή της οροφής του δυτικού πτε
ρού επιβάλλει να ληφθούν μέτρα για την ασφαλή 
στερέωση των θράνων της περιστάσεως. Στις θέσεις 
των γομφώσεων το μάρμαρο έχει αστοχήσει και ό
πως φαίνεται από τα έγχρωμα στρώματα που κα
λύπτουν τις θραυσιγενείς επιφάνειες πρόκειται για 
παλαιότατες βλάβες (φωτ. 31). Ενδεχόμενη κατα
σκευή συμπληρωμάτων από νέο μάρμαρο θα είχε
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σαν αποτέλεσμα την κάλυψη των εγχρώμων στρω
μάτων. Είναι όμως δυνατό να χρησιμοποιηθούν 
γόμφοι από τιτάνιο, που θα στερεωθούν στις εν- 
τορμίες με οριζόντιες ράβδους οπλισμού, που θα 
πακτωθούν στη μάζα των λίθων του διαζώματος.

5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
Οι προτάσεις συνοψίζονται στα εξής σημεία:

• Η δομική συντήρηση των κιόνων είναι ανα
γκαία επί τόπου με ενέματα και εμφύτευση ο
πλισμών τιτανίου

• Η αποσυναρμολόγηση των επιστυλίων και των 
κιονοκράνων στη δυτική πρόσταση είναι επίσης 
αναγκαία, προκειμένου να γίνει η δομική συν
τήρησή τους.

• Ο θριγκός θα επανασυναρμολογηθεί με επανα
φορά στο κτίριο των τριών αρχαίων επιστυ
λίων του πρώτου μετακιονίου και των θραυ
σμάτων που ταυτίστηκαν από τη μελέτη του Π. 
Κουφόπουλου.

• Οι λίθοι της Ζωφόρου θα αντικατασταθούν με 
αντίγραφα του γλυπτού διακόσμου εκ τεχνη
τού λίθου συνδεόμενα με αφανή αντιθήματα εκ 
νέου μαρμάρου.

• Η ανακατασκευή της οροφής με τα προετοιμα- 
σθέντα από την δεκαετία του '50 αρχιτεκτο
νικά μέλη είναι από δομοστατική άποψη δυ
νατή, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για την φέρου- 
σα ικανότητα του κτιρίου.

Φωτ.31. Οι περιοχές των γομφώσεων μεταξύ θρόνου και διαζώματος που έχουν αστοχήσει. Οι θραυσιγε- 
νεις επιφάνειες καλύπτονται από έγχρωμα στρώματα. (Σ.Μ)
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σχ. 1. Αξονομετρικό δυτικού τμήματος του Παρθε- 
νώνος στο οποίο φαίνονται οι επεμβάσεις Ν. Μπα- 
λάνου, η αποσυναρμολόγηση 1992-1993 και η 
προτεινόμενη αποσυναρμολόγηση στον Οπισθόναο. 
Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμπας.
Σχ. 2. Παραμορφώσεις σε οριζόντιο επίπεδο στυλο- 
βάτη περιστάσεως, τοιχοβάτη σηκού, στυλοβάτη 0- 
πισθονάου και κιόνων Οπισθονάου. Κάτοψη κτι
ρίου βάσει σχεδίου Μ. Κορρέ. (Μελέτη τ. 1, σ. 14α) 
και μετρήσεων Α. Ορλάνδου (Η Αρχιτεκτονική του 
Παρθενώνος). Μετρήσεις παραμορφώσεων: Κ.
Ζάμπας- Γ. Βασιλάρας. Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. 
Ζάμπας.
Σχ. 3. Μετρήσεις αποστάσεων λιθοπλίνθων δυτικού 
θυραίου τοίχου από κατακόρυφο επίπεδο. Μετρή
σεις: Κ. Ζάμπας- Γ. Βασιλάρας. Σύνταξη - σχεδί
αση: Κ. Ζάμπας.
Σχ. 4. Προχωρήσεις λιθοπλίνθων δυτικού θυραίου 
τοίχου. Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμπας.
Σχ.5. Μετρήσεις αποστάσεων λιθοπλίνθων βόρειου 
τοίχου από κατακόρυφο επίπεδο. Μετρήσεις: Ν. 
Τογανίδης- Γ. Βασιλάρας. Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. 
Ζάμπας.
Σχ. 6. Προχωρήσεις λιθοπλίνθων βόρειου τοίχου. 
Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμπας.
Σχ. 7. Παραμορφώσεις τοίχων σηκού, στυλοβάτη

δυτικής προστάσεως και κιόνων Οπισθονάου στο 
υποτραχήλιο. Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμπας.
Σχ. 8. Στυλοβάτης δυτικής προστάσεως. Υπάρ- 
χουσα κατάσταση. Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμ
πας.
Σχ. 9. Καμπυλότητα στυλοβάτη δυτικής προστά
σεως και μετακινήσεις σπονδύλων κιόνων. Μετρή
σεις: Κ. Ζάμπας- Π. Κουφόπουλος- Γ. Βασιλάρας. 
Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμπας.
Σχ. 10. Υπάρχουσα κατάσταση σπονδύλων κίονος 
Ο.Κ 1. Σύνταξη: Κ. Ζάμπας. Σχεδίαση: Σ. Σκαρή- 
Κ. Ζάμπας.
Σχ. 11. Υπάρχουσα κατάσταση σπονδύλων κίονος 
Ο.Κ 2. Σύνταξη: Κ. Ζάμπας. Σχεδίαση: Σ. Σκαρή- 
Κ. Ζάμπας.
Σχ. 12. Υπάρχουσα κατάσταση σπονδύλων κίονος 
Ο.Κ 3. Σύνταξη: Κ. Ζάμπας. Σχεδίαση: Σ. Σκαρή- 
Κ. Ζάμπας.
Σχ. 13. Υπάρχουσα κατάσταση σπονδύλων κίονος 
Ο.Κ 4. Σύνταξη: Κ. Ζάμπας. Σχεδίαση: Σ. Σκαρή- 
Κ. Ζάμπας.
Σχ. 14. Ερμηνευτικό διάγραμμα κύριων γενικών 
παραμορφώσεων δυτικού τμήματος Παρθενώνος. 
Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. Ζάμπας.
Σχ. 15. Προτάσεις. Σύνταξη - σχεδίαση: Κ. 
Ζάμπας.
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1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ.

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι σχετικές οριζόντιες μετακινήσεις των σπονδύλων των κιόνων είναι μεν εμφανείς , αλλά ο 
προσδιορισμός των συνιστωσών τους, δηλαδή του τμήματος της μετακινήσεως που οφείλεται σε 
μεταφορική κίνηση (μετατόπιση) και του τμήματος που οφείλεται σε περιστροφή απαιτεί 
υπολογισμό. Οταν όλες οι ραβδώσεις των σπονδύλων σώζονται σε καλή κατάσταση, ο υπολογισμός 
είναι απλός. Οι συνιστώσες της μετατοπίσεως του σπονδύλου κατά τη ακτίνα και την εφαπτομένη 
ισούνται με το αλγεβρικό ημιάθροισμα των αντιστοίχων συνιστωσών των μετατοπίσεων δυο 
αντιδιαμετρικών ραβδώσεων και το συνημίτονο της γωνίας στροφής με το λόγο του αλγεβρικού 
ημιαθροίσματος των μετατοπίσεων κατά την εφαπτομένη προς την διάμετρο1. Βεβαίως η μέτρηση 
των συνιστωσών αυτών δεν είναι ευχερής, ιδίως όταν οι ακμές είναι φθαρμένες. 'Οταν όμως λόγω 
εκτεταμένης θραύσεως δεν σώζονται αντιδιαμετρικές ραβδώσεις, όπως στους κίονες του 
Οπισθονάου, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι συνιστώσες της σχετικής μετακινήσεως των 
σπονδύλων με τη μέθοδο αυτή.

Με τη μέθοδο που αναπτύσσεται στη συνέχεια υπολογίζεται η οριζόντια μετατόπιση και η 
στροφή ενός σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο , εάν μετρηθούν σε τρεις τουλάχιστον θέσεις οι 
αποστάσεις μεταξύ των ακμών των αντιστοίχων ραβδώσεων. Η μέτρηση γίνεται με τη βοήθεια 
στερεών μητρών επί των οποίων είναι χαραγμένο σύστημα πολικών συντεταγμένων (βλ. Α.2). Οι 
συνιστώσες της μετακινήσεως προκύπτουν από την επίλυση ενός συστήματος τριγωνομετρικών 
εξισώσεων.

1.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εστω Ο και θ' τα κέντρα των περιγεγραμένων κύκλων των εφαπτομένων εδρών δυο 
διαδοχικών σπονδύλων (σχ. 1.1). Αν Aj, Bj, Γ| τρεις τυχούσες ακμές ραβδώσεων του κύκλου (Ο, 
R) και A3, Β3, Γ3 οι αντίστοιχες ακμές στον κύκλο (O', R) μετά τη σχετική μετακίνηση των δυο 
σπονδύλων, η μετατόπιση των τριών ακμών μπορεί να αναλυθεί σε μια μεταφορική συνιστώσα 
κατά ΑιΑ2=ΒιΒ2=ΓιΓ2=00'=δ σχηματίζουσα γωνία θ ως προς τον άξονα χ και σε μια 
περιστροφική περί το κέντρο του κύκλου κατά τα τόξα A2A3=B2B3=r2r3=(pR. Η σύνθετη αυτή 
μετακίνηση είναι ισοδύναμη με μια περιστροφή περί τον πόλο Ρ, όπου:

δ
ο δ

OP = r = ——........και για φ«....... r = — (φ σε rad)................................(1.1)
■ Φ φsin— ψ

2
Οι αποστάσεις AiA3=dj, BjB3=d2, ^^^3 είναι τα δεδομένα και τα δ, θ, φ τα ζητούμενα 

του προβλήματος.

1 Μελέτη τ. 1, Μ. Κορρές σ. 206
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Σχ.1.1. Σχετική θέση των εφαπτομένων εδρών δυο διαδοχικών σπονδύλων κίονος.

Στα τρίγωνα Α1Α2Α3 , Β1Β2Β3, Γ1Γ2Γ3 οι γωνίες οη με ΐ=1,2,3 που βρίσκονται απέναντι 
από τις di,d2, d3 υπολογίζονται ίσες με:

=~ + |κ;ρ-θ + ^|........................................................................................—(1-2)

όπου ρ η επίκεντρη γωνία που αντιστοιχεί σε μια ράβδωση (στην περίπτωση μας 18°) και Kj ο 
αριθμός των ραβδώσεων από την ακμή που αντιστοιχεί στον άξονα των χ.

Αρα στα τρία αυτά τρίγωνα ισχύει:

d2 = δ2 + 4R2sin2^ + 4R5sin^sin^Kjp- θ + με i—1,2, 3..........................(1.3)

Αν αφαιρέσουμε κατά μέλη ανά δύο τις τρεις εξισώσεις και διαιρέσουμε κατά μέλη τις δυο 
που θα προκύψουν και θέσουμε:

(1.5)
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λαμβάνουμε:

(K, + Κ, ^ ^ ( K, + K,% P -°23 C0S 0- ~P

-----------λ---------- /---------- A =
2 „ . f κ? + K, j _ , f K, + K,

D12sln| „ ■ ■ P I - D23 Sinl ~4r-L P

.(1.6)

2 J V 2

Από την αφαίρεση κατά μέλη των 2 εκ των 3 εξισώσεων (1.3) για 1=1, 2 λαμβάνουμε:

φδ sin — =
d?-d^

4R sin| κ,ρ + 2 _ ® 1_ s*n[ κζΡ + 2 ~~ ®
= Δ.

και αντικαθιστώντας στην τρίτη για ΐ=3 έχουμε:

.(1.7)

δ4- d3 - 4R| ôsin^ jsinf κ3ρ + ^ - θ δ2 + 4R2[ δ sin— I =0

Η εξίσωση 1.8 έχει δυο θετικές λύσεις, οι οποίες αν θέσουμε:

Pj = Κ;Ρ + Ω .....................................................................................................

Β = d3 - 4RA sin Ρ3.

Γ = 4RA2 

είναι:

.(1.8)

.(1.9)

..(1.10)

.(1.11)

δ =
+ λ/β2 -4Γ

.(1.12)

δ,= |Β - λ/β2 - 4Γ
.(1.13)

Οι αντίστοιχες λύσεις για τις φ και θ λόγω των 1.7 και 1.6 είναι: 

φ = 2 arcsin......................................................................................................(1.14)

'9 · ίΔφ = 2 arcsin —U' .(1.15)

θ = — + Ω (1.16)
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.(1.17)

Οι πράξεις είναι πολύπλοκες και για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της μεθόδου συνετάγη 
ειδικό πρόγραμμα Η.Υ από τον κ. I. Αλεξόπουλο προγραμματιστή της γραμματείας της ΕΣΜΑ σε 
γλώσσα basic για την εκτέλεση των πράξεων. Τα δεδομένα είναι τα ρ, di, d2, dß, kj, Κ2, Κ3, R και 
υπολογίζονται βάσει των ανωτέρω κατά σειρά τα Di2, D23, Pb Ρ2, ?3> Δ, Β, Γ, δ, δ', φ, φ', θ, θ'.

Οι δυο λύσεις του συστήματος (δ, θ, φ) και (δ',θ', φ' ) αντιστοιχούν σε δυο ιδεατούς πόλους 
περιστροφής, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται εντός του κύκλου και ο άλλος εκτός (βλ. σχ.1.2). Ο 
χαρακτηρισμός "ιδεατός" χρησιμοποιείται γιατί στην πραγματικότητα η μετακίνηση που μετράμε 
δεν συντελείται εφ άπαξ, αλλά είναι άθροισμα επί μέρους μετακινήσεων. 'Οταν ο ιδεατός πόλος 
περιστροφής βρίσκεται στο εσωτερικό του κύκλου εκ των δυο συνιστωσών της μετακινήσεως 
δεσπόζουσα είναι η περιστροφική, ενώ όταν βρίσκεται στο εξωτερικό δεσπόζουσα είναι η 
μεταφορική. Εκ των δυο λύσεων επιλέγεται αυτή που δίνει τις παρατηρούμενες διευθύνσεις 
μετακινήσεως των ακμών των σπονδύλων.

Οπως φαίνεται στο σχ. 1.2 η στροφή περί τους πόλους Ρ και Ρ' κατά φ δίνει δυο ζεύγη 
συμμετρικών ως προς ΡΡ' θέσεων (πρόκειται για τις 2 λύσεις της 1.6 εκ των οποίων επιλέξαμε τη 
μια για απλούστευση των πράξεων) . Εκ των δυο θέσεων που αντιστοιχούν στον Ρ, επιλέγεται αυτή 
που η φορά της συμπίπτει με την παρατηρούμενη φορά μετακινήσεως. Η γωνία που σχηματίζει η 
διεύθυνση της μεταφορικής κινήσεως στην περίπτωση αυτή είναι ίση με π+θ-φ και για φ« ίση με 
π+θ.

Σχ. 1.2 Οι ιδεατοί πόλοι περιστροφής που αντιστοιχούν στις λύσεις του συστήματος των εξ. (1.3).

Ρ'
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1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ.

Η διαδικασία υπολογισμού των μετακινήσεων των σπονδύλων των κιόνων ακολουθεί τα εξής 
βήματα:

• Μετριούνται οι αποστάσεις των αντιστοίχων ακμών των μετακινημένων σπονδύλων σε όσο το 
δυνατόν περισσότερες θέσεις. Εάν οι ακμές των ραβδώσεων είναι φθαρμένες χρησιμοποιούνται 
στερεές μήτρες που αντιγράφουν τη μορφή των ραβδώσεων. Εκτός από τις αποστάσεις 
σημειώνονται και οι διευθύνσεις των μετακινήσεων κατά προσέγγιση ή με ακρίβεια από τη 
γωνία που σχηματίζουν οι άξονες των συστημάτων πολικών συντεταγμένων των μητρών.

• Επιλύεται το σύστημα των τριγωνομετρικών εξισώσεων της παρ. 1.2 για συνδυασμούς των 
αποστάσεων τριών ακμών κατά το δυνατόν απομακρυσμένων.

• Για κάθε λύση επανυπολογίζονται οι αποστάσεις όλων των αντιστοίχων ακμών σύμφωνα με τον 
τύπο 1.3 για επαλήθευση.

• Υπολογίζεται η απόσταση του ιδεατού πόλου περιστροφής από το κέντρο του κύκλου για τις 
δύο περιπτώσεις, που αυτός βρίσκεται εντός ή εκτός του κύκλου.

• Εκ των δυο δυνατών λύσεων επιλέγεται αυτή που δίνει τις διευθύνσεις των μετακινήσεων που 
έχουν σημειωθεί.

• Υπολογίζονται οι συνιστώσες της μεταφορικής κινήσεως σε σύστημα ορθογωνίων αξόνων. Οι 
συνιστώσες αυτές και η προσδιορισθείσα γωνία στροφής ορίζουν την οριζόντια μετακίνηση του 
σπονδύλου.

1.4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΙΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ.

Η κατάσταση των επιφανειών των κιόνων του Οπισθονάου είναι πολύ κακή (βλ. σχ.10 έως 
14 μέρους Α) και οι θέσεις όπου μπορούν να γίνουν μετρήσεις, ακόμα και με τη βοήθεια των 
ειδικών μητρών, πολύ λίγες. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το σκαρίφημα της έδρας, στην 
οποία γίνεται η μέτρηση και οι σχετικές μετακινήσεις των ακμών του υπερκειμένου σπονδύλου. Στο 
διάγραμμα που συνοδεύει το σκαρίφημα, φαίνονται οι μετακινήσεις και των 20 ακμών βάσει των 
λύσεων (δ, θ, φ) και (δ', θ', φ') που προέκυψαν από την επίλυση του συστήματος. 'Οταν η επίλυση 
γίνεται για δυο ή περισσότερους συνδυασμούς τριάδων αποστάσεων ακμών, δίνονται τα 
διαγράμματα για τους συνδυασμούς αυτούς και επιλέγεται η λύση που έχει τη μικρότερη απόκλιση 
στις αποστάσεις που μετρήθηκαν. Η ελάχιστη τιμή των διαγραμμάτων αντιστοιχεί στη ράβδωση που 
είναι η πλησιέστερη στον ιδεατό πόλο περιστροφής. Η θέση του ιδεατού πόλου περιστροφής και η 
απόστασή του από το κέντρο του κύκλου σημειώνεται στα σκαριφήματα.

Οι άξονες του αρχικού συστήματος αναφοράς συνδέουν τις ραβδώσεις με αριθμούς 1,10 και 
5, 20 αντιστοίχως, ενώ οι συνιστώσες της μεταφορικής κινήσεως υπολογίζονται σε ένα ορθογώνιο 
σύστημα στραμμένο κατά 9°’ που συμπίπτει με το σύστημα των κυρίων αξόνων του Παρθενώνος.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΚΙΟΝΩΝ ΟΠΙΣΘΟΝΑΟΥ.

OKI. 4-3

OKI.' 5-4
a: (18.48, -.2804 -.0184) a’: (18.42, -.2784, -.0185)

r=4650

0K2. 6-5

0K2. 7-6

13 15 17 19



0Κ5. 2-1
a: (4.328, -.6835, -0.0103) a': (8.80, -.6808, -.0025)

OK5. 3-2

OK5. 4-3
r=2500

0K5. 5-4



0Κ6. 4-3

0Κ6. 5-4
a:(35.50, .7496, -.0253) b:(28.724, .636, -.038)

0K6. 7-6

0K6. 8-7
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2. ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΟΝΩΝ.

Η σύσταση της ομάδος Πολιτικών Μηχανικών και Σεισμολόγων στη διεθνή συνάντηση του 
1983 για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως, σχετικά με την ανάγκη παρακολουθή- 
σεως των συνεπειών των αποφορτίσεων και επαναφορτίσεων, που προκαλουνται από τις αποσυν
αρμολογήσεις και επανασυναρμολογήσεις1, έχει μέχρι σήμερα ευρεία εφαρμογή στα εκτελουμενα 
έργα. Η σύσταση έστρεφε την προσοχή κυρίως στη συμπεριφορά της θεμελιώσεως του κτιρίου, όμως 
οι μέθοδοι που τελικά εφαρμόστηκαν έδωσαν επιπροσθέτως στοιχεία που αφορούσαν και στην 
ανωδομή. Με τις μικρομετρικές μετρήσεις, που έγιναν στη ΒΑ γωνία του στυλοβάτη του κτιρίου 
κατά τη διάρκεια της αφαιρέσεως των βαρύτατων μαρμάρων του θριγκού, προέκυψαν στοιχεία όχι 
μόνο για τη συμπεριφορά του στυλοβάτη, αλλά σε συνδυασμό με μετρήσεις στην κορυφή του κίονος 
και στοιχεία που αφορούσαν στην ευστάθεια του ίδιου του κίονα. Τα στοιχεία αυτά επηρέασαν 
καθοριστικά την πορεία της επεμβάσεως1 2. Στο σχ. 2.1 φαίνεται το διάγραμμα μεταβολής του εύρους 
των ρωγμών του στυλοβάτη της ΒΑ γωνίας της περιστάσεως συναρτήσει του χρόνου και σε 
συσχετισμό με την αποσυναρμολόγηση του θριγκού3.

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία δίνεται όλο και περισσότερη σημασία στην ενόργανη 
παρακολούθηση του φέροντος οργανισμού των ιστορικών κτιρίων, για την άντληση στοιχείων που 
βοηθούν στην αποτίμηση των βλαβών4. Η ενόργανη παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φέροντος 
οργανισμού κατά τη διάρκεια των αποφορτίσεων και των επαναφορτίσεών του έχει έναντι άλλων 
μεθόδων, όπως η ηχοσκόπηση και η ακτινοσκόπηση, το πλεονέκτημα να δίνει άμεσα συμπεράσματα

Στον Οπισθόναο και το δυτικό πτερό του Παρθενώνος εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1976 η 
ηχοσκοπική μέθοδος για τον εντοπισμό ρηγμάτων και τον προσδιορισμό γεωμετρικών τους 
χαρακτηριστικών (βάθος, εύρος)5. Ενώ όμως η ηχοσκοπική μέθοδος έχει- ευάριθμες εφαρμογές για 
την εκτίμηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων φυσικών και τεχνητών δομικών λίθων6, στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή δεν είχε συνέχεια. Σε δομικά μέλη, όπως τα επιστύλια και οι κίονες του 
Οπισθονάου, με μεγάλα πάχη, με πολυάριθμα ρήγματα πολύπλοκης γεωμετρικής μορφής, με κακή 
κατάσταση διατηρήσεως των επιφανειών, η προσπάθεια καταγραφής της γεωμετρίας των ρηγμάτων 
με σκοπό την αποτίμηση των βλαβών, εκτός από χρονοβόρα, είναι μάλλον και ατελέσφορη.

1 Ministry of Culture and Science - Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments. Proceedings of the 
2nd International Meeting for the Restoration of the Acropolis Monuments. Athens 1985. pp. 234-235.
2 Τα σχετικά διαγράμματα παρουσιάστηκαν με διαφάνειες στην 3h διεθνή συνάντηση για την αποκατάσταση των 
μνημείων Ακροπόλεως (ΥΠΠΟ- ΕΣΜΑ. Πρακτικά. Αθήνα 1990. Κ. Ζάμπας " Οι μέχρι σήμερα εργασίες 
αποκαταστάσεως της ανατολικής όψεως του Παρθενώνος" σ. 12-23). Η αναλυτική τους παρουσίαση θα γίνει στα 
πλαίσια της αποδόσεως του έργου.
3 Οι μετρήσεις των μεταβολών του εύρους των ρηγμάτων στη ΒΑ γωνία του στυλοβάτη της περιστάσεως έγιναν με 
μηχανικό μηκυνσιόμετρο ευαισθησίας 2 pm.
4 Ενδεικτικά αναφέρονται οι δημοσιεύσεις που περιλαμβάνονται στο IABSE Symposium Venezia 1983. Final 
Report. Session 2. Inspection and monitoring, pp. 31-157. και στο Arbeitshefte des Sonderforschoungbereiches 315. 
Heft 10/1991. Historisches Mauerwerk s. 8: 47.
5 Tassios T.P and Economou Chr. The Acropolis. Problems - measurements - studies - measures to be taken, pp. 43- 
52.
6 Tassios T.P. - Mamillan M. Valutazione strutturane dei monumenti antichi, 1985, Edizioni Kappa, pp. 22- 30.
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Η αποσυναρμολόγηση της δυτικής ζωφόρου, που είχε σαν αποτελέσματα την αποφόρτιση των 
κιόνων του Οπισθονάου και τη μείωση της ακαμψίας του θριγκού της δυτικής προστάσεως, έδωσε 
την ευκαιρία να αντληθούν με ενόργανες μετρήσεις χρήσιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά των 
κιόνων και την αποτίμηση των βλαβών τους.

Σύστημα μετρήσεων.

Σκοπός των μετρήσεων ήταν να παρακολουθηθεί η μεταβολή του εύρους όρθιων ρηγμάτων 
στους σπονδύλους των κιόνων του Οπισθονάου κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολογήσεως του 
θριγκού. Σε 10 θέσεις συγκολλήθηκαν ηλεκτρομηκυνσιόμετρα έτσι ώστε να γεφυρώνουν ισάριθμα 
ρήγματα 7 σπονδύλων (Σχ. 2.2 και φωτ. 2.1). Για την παρακολούθηση ρηγμάτων προτιμώνται 
συνήθως ηλεκτρομηκυνσιόμετρα με μορφή μεταλλικού πλαισίου (τύπος "Ω"), τα άκρα των οποίων 
αγκυρώνονται εκατέρωθεν του ρήγματος. Δεν χρησιμοποιήθηκαν όμως για να μη γίνουν τρύπες 
στους κίονες. Τα χρησιμοποιηθέντα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα έχουν μορφή λεπτού φύλλου και είναι 
κατάλληλα για την μέτρηση μεγάλων παραμορφώσεων (Ultra high elongation strain gages KLM - 
6- A9 της Kyowa).

Τα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα συνδέονται με συσκευή αυτόματης καταγραφής (Data Logging 
System) τύπου UCAM-lOA της Kyowa (φωτ.2.2). Οι καταγραφές έγιναν ανά 1 ώρα σε 24ωρη 
βάση κατά τη διάρκεια της αποσυναρμολογήσεως και ανά τετράωρο μετά την ολοκλήρωσή της.

Αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στα διαγράμματα των σχ. 2.3, 2.4, 2.5 
επεξεργασμένα με το πρόγραμμα γραφικών παραστάσεων Harvard Graphics 3.0. Τα δυο πρώτα 
διαγράμματα παρουσιάζουν τις μετρήσεις όπως ακριβώς καταγράφτηκαν αφαιρουμένης σε κάθε 
περίπτωση της αρχικής ενδείξεως των οργάνων. Στο τρίτο διάγραμμα που αφορά σε μετρήσεις 
μακρού χρονικού διαστήματος (συνολικά 631 μετρήσεις σε διάστημα 3 μηνών) έχουν αφαιρεθεί οι 
ενδείξεις ενός μηκυνσιομέτρου, το οποίο έχει προσκολληθεί επί της επιφάνειας ενός σπονδύλου 
εκτός ρήγματος. Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται από τις μετρήσεις η επιρροή της θερμοκρασίας 
στα ηλεκτρομηκυνσιόμετρα και στα καλώδια συνδέσεως με το καταγραφικό (μήκος καλωδίων 
περίπου 12 m).

Στα διαγράμματα αναγράφεται αριστερά ο αριθμός του ηλεκτρομηκυνσιομέτρου και δεξιά ο 
αριθμός του σπονδύλου, στον οποίο έχει τοποθετηθεί κάθε ηλεκτρομηκυνσιόμετρο (βλ. σχ. 2.2 και 
σχ. 10 - 13 στο Α.2).

Στο πρώτο χρονικό διάστημα του διαγράμματος του σχ. 2.3 (Φάση Α) έγινε η 
αποσυναρμολόγηση των θράνων ΔΘΣ 11, 12, 13 και 14 και στο τρίτο (Φάση Β) των ΔΘΣ 21 και 
20.

Στο δεύτερο χρονικό διάστημα του διαγράμματος του σχ. 2.4 (Φάση C) έγινε η 
αποσυναρμολόγηση των λίθων του διαζώματος ΟΔΖ 6 και7 και των λίθων της Ζωφόρου ΔΖ 5, 6,
7, στο 6° (Φάση D) των ΟΔΖ 8, 9 και των ΔΖ 8,9 και τέλος στο 9° (Φάση Ε) των ΔΖ 10, 11, 12,
13 και ολοκληρώθηκε η αποσυναρμολόγηση στο θριγκό.
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Συμπεράσματα.

Κατά την αποσυναρμολόγηση των θράνων και των λίθων της Ζωφόρου και του διαζώματος 
έχουμε αποφόρτιση των κιόνων στη στάθμη των κιονόκρανων κατά 55% και στη στάθμη της βάσεως 
των κιόνων κατά 23% περίπου. Η μείωση της ακαμψίας του θριγκού σε οριζόντιο επίπεδο είναι της 
τάξεως του 50%. Στα διαγράμματα των σχ. 2.3 και 2.4 διαπιστώνεται μια σαφής περιοδικότητα με 
περίοδο 24 ωρών. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι παρατηρούμενες μεταβολές οφείλονται στην 
ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας. Στα δυο αυτά διαγράμματα υπάρχει επίδραση της 
θερμοκρασίας και στα όργανα, όμως το κύριο μέρος των μεταβολών οφείλεται στην απόκριση του 
φέροντος οργανισμού στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Στο διάγραμμα του σχ. 2.5 η περιοδικότητα 
των καταγραφών οφείλεται αποκλειστικά στην απόκριση του φέροντος οργανισμού στην ημερήσια 
διακύμανση της θερμοκρασίας.

Οι μεγαλύτερες ημερήσιες μεταβολές παρατηρούνται στο ρήγμα του 3ου σπονδύλου του 2ου 
από Β κίονος (Ο.Κ 2.3). Πρόκειται για ρήγμα εύρους 5 mm και είναι το μόνο, από όσα 
βυθομετρήθηκαν με λεπτό ατσάλινο έλασμα, που διαπιστώθηκε ότι είναι διαμπερές (βλ. σχ. 11 στο 
Μέρος Α).

Η πορεία της αποσυναρμολογήσεως δεν φαίνεται να επηρεάζει αισθητά τη μεταβολή του 
εύρους των ρηγμάτων. Η αποσυναρμολόγηση των θράνων (φάσεις A και Β), που ενώ δεν 
συνεπάγεται σημαντική αποφόρτιση, συντελεί στη μείωση της ακαμψίας, αφού ο θράνος γεφυρώνει 
τους λίθους της Ζωφόρου και του αντιθήματος, δεν έχει επιρροή στα ρήγματα (Σχ. 2.3). Η 
αποσυναρμολόγηση των λίθων της Ζωφόρου και του αντιθήματος στη μεσαία περιοχή (φάσεις C, D, 
Ε) έχει αισθητή επιρροή στα ρήγματα των σπονδύλων Ο.Κ 4.2, 6.3, 3.2 (μηκυνσιόμετρα 03, 04 και 
09 αντιστοίχως) στη φάση ϋ,αλλά στη συνέχεια παρατηρείται επαναφορά στην προηγούμενη 
κατάσταση. Σε καμμία περίπτωση δεν εμφανίζεται μια χαρακτηριστική μονότονη μεταβολή, που να 
υποδηλώνει μόνιμη μεταβολή του εύρους των ρηγμάτων, όπως στην περίπτωση της αποφορτίσεως 
του ΒΑ κίονος (σχ.2.1).
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Φωτ. 2.1 Ηλεκτρομηκυνσιόμετρο σε ρήγμα κίονος του Οπισθονάου.

Φωτ. 2.2 Συσκευή καταγραφής μεταβολών εύρους ρωγμών.
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3. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ.

Για την αποτίμηση των βλαβών του Παρθενώνος και για τους υπολογισμούς της δομικής 
αποκαταστάσεως είναι αναγκαία η γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων των δομικών υλικών του 
κτιρίου. Η σχετική βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη, σε σύγκριση με τη βιβλιογραφία που 
αναφέρεται στα σύγχρονα υλικά δομής. Οι εργαστηριακές μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτων, που 
έχουν γίνει τόσο για το πεντελικό μάρμαρο (βλ. [3.1], [3.2], [3.7], [3.9], [3.10], [3.12], [3.13], 
[3.14]), όσο και για τον αρχαίο δομικό σίδηρο (βλ. [3.6], [3.13]), παρουσιάζονται συγκριτικά και 
συμπληρώνονται στην παρούσα μελέτη.

3.1 ΜΑΡΜΑΡΟ.

Για τη θλιπτική αντοχή του πεντελικού μαρμάρου αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
πειραματικά δεδομένα, που έχουν προκύψει από δοκιμές με πειραματικές διατάξεις και δοκίμια 
που ποικίλουν. Στο πίνακα 3.1 φαίνονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται στα παρατιθέμενα αποτελέσματα οφείλονται 
στο είδος και τις διαστάσεις των χρησιμοποιουμένων δοκιμίων και τη μέθοδο φορτίσεως. Συνήθως 
δέν αναφέρεται η σχέση της διευθύνσεως της φορτίσεως με το επίπεδο των στρώσεων του μαρμάρου 
(διεύθυνση κρυσταλλικού ιστού παράλληλη ( || ) ή κάθετη ( _1_ ) στη φόρτιση), που προφανώς 
επηρεάζει λόγω ανισοτροπίας του μαρμάρου τα αποτελέσματα των δοκιμών. Σύμπτωση τιμών 
υπάρχει ανάμεσα στο [3.10] και στο [3.13] που χρησιμοποιούν δοκίμια περίπου ίδιου μεγέθους με 
τις στρώσεις παράλληλες με τη διεύθυνση της θλιπτικής δυνάμεως.

Στο [3.12] τα αποτελέσματα προκύπτουν από ένα πρόγραμμα δοκιμών ανεμπόδιστης 
θλίψεως με πρισματικά δοκίμια 5X5X15 cm. Τα δοκίμια αποτελούντο από δυο τεμάχια μαρμάρου 
συγκολλημένα με τσιμεντοπολτό στο μέσον τους. Το επίπεδο του αρμού συγκολλήσεως σχημάτιζε 
διάφορες γωνίες με τον διαμήκη άξονα κάθε δοκιμίου (βλ. σχ. 3.1). Σκοπός των δοκιμών ήταν να 
μελετηθεί η επιρροή του λοξού αρμού στην αντοχή του δοκιμίου. Επειδή όμως για γωνίες a 
μικρότερες των 40° το δοκίμιο θραύεται σαν να μην υπήρχε ο αρμός συγκολλήσεως (φωτ. 3.1), από 
ένα σύνολο 43 δοκιμίων προκύπτουν:

Μέγιστη τιμή τάσεως θραύσεως. oumax= 84.0 MPa.

Ελάχιστη τιμή τάσεως θραύσεως. oumin= 34.1 MPa.

Μέση τιμή. fMcm= 58.5 MPa.

Τυπική απόκλιση. σ = 14.8 MPa.

Θεωρώντας ότι η κατανομή των αποτελεσμάτων ακολουθεί την κατανομή Gauss η 
χαρακτηριστική τιμή για τους υπολογισμούς κατά CEB1 είναι fMck = fMcm -1.64σ άρα:

Χαρακτηριστική τιμή θλιπτικής αντοχής μαρμάρου fMck = 34.2 MPa.

1 Common Unified Rules for Different Types of Construction and Material CEB Bulletin d' Information N. 124/125E Avril 1978.
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Σχ. 3.1. Διάγραμμα τάσεως θραύσεως - γωνίας αρμού συγκολλήσεως δοκιμών ανεμπόδιστης 
θλίψεως σε συγκολλήμένα δοκίμια μαρμάρου.[3.13]

Φωτ. 3.1 Δοκίμιο με αστοχία εκτός αρμού συγκολλήσεως.
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Στον πίνακα 3.2 φαίνονται τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία σχετικά με την εφελκυστική αντοχή του πεντελικού μαρμάρου κατά τις τρεις 
δοκίμους μεθόδους: την κάμψη τριών σημείων, τον μονοαξονικό εφελκυσμό και την αντιδιαμετρική 
θλίψη κυλινδρικών δοκιμίων (Brasilian test). Η πολύ μεγάλη διαφορά των τιμών που προκύπτουν 
από τις τρεις μεθόδους αναφέρεται και αιτιολογείται στη γενική βιβλιογραφία2. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν διευκρινίζεται η σχέση του επιπέδου φορτίσεως προς το επίπεδο των στρώσεων του 
δοκιμίου( βλ. [3.2], [3.7], *, [3.10]) που ειδικά στην περίπτωση του εφελκυσμού επηρεάζει 
σημαντικά την αντοχή (βλ. [3.9], [3.13], [3.14]). Στα σχ. 3.2 και 3.3 φαίνονται τα ιστογράμματα 
των τιμών της εφελκυστικής αντοχής από κάμψη, για τις περιπτώσεις που οι στρώσεις είναι ύπτιες ή 
όρθιες, καθώς και η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η χαρακτηριστική τιμή σε κάθε περίπτωση 
κατά το [3.13].

Για τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητος Ε του μαρμάρου αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία διάφορες μέθοδοι με αναμενόμενη ποικιλία αποτελεσμάτων, που οφείλεται στην 
ανισοτροπία του υλικού (βλ. Πιν 3.3). Στο [3.13] η τιμή του Ε προκύπτει από 3 δοκιμές κάμψεως 
3 σημείων με δοκούς μεγάλου μεγέθους με όρθιες στρώσεις (σχ.3.4) και είναι εντυπωσιακά 
μικρότερη των αναφερομένων στα άλλα δημοσιεύματα. Αντίθετα οι αναφερόμενες στο συντελεστή 
Poisson τιμές (πίνακας 3.4) παρουσιάζουν σύγκλιση, αλλά προκύπτουν από μικρό αριθμό 
δοκιμίων.

Το μάρμαρο είναι υλικό ανισότροπο και ανομοιογενές. Στα δομικά στοιχεία, αλλά και στα 
χρησιμοποιούμενα στις πειραματικές δοκιμές δοκίμια, υπάρχουν προσμίξεις άλλων υλικών, θέσεις 
ασυνέχειας, μικρορωγμές κλπ που σε πολλές περοπτώσεις είναι αθέατες και επηρεάζουν τις 
μηχανικές του ιδιότητες.3 Είναι λοιπόν φανερό και από τα παρατεθέντα πειραματικά στοιχεία, 
ότι η χρήση των ελαστικών σταθερών και των αντοχών του μαρμάρου πρέπει να γίνεται κατά 
περίπτωση με κριτικό τρόπο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πολύπλοκων υπολογισμών, τα αποτελέσματα 
των οποίων είναι πολύ ευαίσθητα σε μικρές αλλαγές των δεδομένων.

2 Jaeger J.C., Cook N.G. -Fundamentals of Rock Mechanics. Chapman and Hall ed. Londonl979 , ppl67-173
3 Βλ. στο [3.4] για τους τρόπους λατομίας και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Πεντελικού μαρμάρου.
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Σχ. 3.2. Ιστόγραμμα εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων με κρυσταλλικό ιστό 
κατά το μήκος του δοκιμίου.

Σχ. 3.3. Ιστόγραμμα εφελκυστικής αντοχής δοκιμίων με κρυσταλλικό ιστό 
εγκάρσιο στο μήκος τους.
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Σχ. 3.4. Διάγραμμα μ.τιμών δυνάμεων- βυθίσεων σε 3 καμπτικές δοκιμές.
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3.2. ΑΡΧΑΙΟΣ ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ.

Η εξέταση του αρχαίου δομικού σιδήρου από μεταλλουργική άποψη [3.3], [3.6], [3.11] έχει 
αποδείξει, ότι δεν είναι ένα ομογενές και ισότροπο υλικό. Οι σύνδεσμοι και οι γόμφοι των 
συνδέσεων αποτελούνται από στρώματα μαλακού καθαρού σιδήρου και σκληρού χάλυβα υψηλής 
περιεκτικότητος σε άνθρακα.

Στα πλαίσια της πιο πρόσφατης έρευνας [3.11] και μετά από άδεια των αρμοδίων οργάνων 
του ΥΠΠΟ έγιναν δοκιμές εφελκυσμού τεμαχίων από συνδέσμους του Παρθενώνος [3.13], που για 
πρώτη φορά παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα μελετη.

Από δυο συνδέσμους του Παρθενώνος απεκόπησαν 7 συνολικά δοκίμια, έτσι (άστε από άποψη 
διαστάσεων να προσεγγίζουν τις διαστάσεις των βραχέων δοκιμίων του προτύπου ASTM Ε8-69. Οι 
σύνδεσμοι συνέδεαν το γείσο της ΒΑ γωνίας του Παρθενώνος με το γειτονικό του της ανατολικής 
πλευράς, βρέθηκαν κομμένοι περίπου στο μέσο του μήκους και χρησιμοποιήθηκε για τις δοκιμές το 
ήμισυ καθενός. Στο σχ. 3.5 φαίνεται ο τρόπος κοπής των δοκιμίων.

Οι δοκιμές έγιναν στα εργαστήρια του Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογίας της Αεροπορίας 
(ΚΕΤΑ) σε μηχανή MTS-327.12 με αυτόματη καταγραφή της σχέσεως φορτίου- ανηγμένης 
μηκύνσεως με καταγραφικό MTS-431. Στον πίνακα 3.5 φαίνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών, 
ενώ στα διαγράμματα των σχ. 3.6 έως 3.9 οι καταγραφές της σχέσεως φορτίου - ανηγμένης 
μηκύνσεως.

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική διακύμανση των τιμών της τάσεως 
διαρροής (min 218 MPa, max 356 MPa) και της μέγιστης τάσεως θραύσεως (min 335 MPa, max 
538 MPa) που οφείλεται στη σχέση των στρωμάτων του μαλακού σιδήρου και σκληρού χάλυβα σε 
κάθε δοκίμιο και σε μικρά εγκλείσματα σκουριάς [11]. Πολύ μεγαλύτερη είναι η διακύμανση των 
τιμών της ανηγμένης μηκύνσεως θραύσεως (min 3.5%, max 22.5%). Η συμπεριφορά του αρχαίου 
δομικού σιδήρου σε εφελκυσμό καθορίζεται από το συνδυασμό των ιδιοτήτων της αντοχής και της 
παραμορφωσιμότητος των στρωμάτων σιδήρου και χάλυβος (φωτ. 3.2, 3.3). Αξιες παρατηρήσεως 
είναι οι απότομες πτώσεις της καμπύλης (Ρ-ε) που οφείλονται στη σταδιακή αστοχία χαλύβδινων 
στρώσεων και την ανακατανομή του εφελκυστικού φορτίου στο σύνολο της διατομής. Πολύ 
χαρακτηριστική αυτής της συμπεριφοράς είναι η εικόνα της θραύσεως του δοκιμίου Μ 1 (φωτ.3.3), 
στο οποίο είναι εμφανής η σημαντική παραμόρφωση των στρωμάτων του μαλακού σιδήρου με 
εμφάνιση λαιμού μετά την θραύση των στρωμάτων του χάλυβα.

Από τα αποτελέσματα των 7 δοκιμίων οι μέσες τιμές των τάσεων διαρροής και θραύσεως 
είναι fsym=265 MPa και fstm=428 MPa. Λόγω του μικρού αριθμού των δοκιμίων δεν μπορούν να 
προκύψουν οι χαρακτηριστικές τιμές για τους υπολογισμούς. Αλλωστε στο συνολικό μήκος ενός 
συνδέσμου η τιμή της τάσεως θραύσεως είναι μικρότερη, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα 
δοκιμών εφελκυσμού επί ακεραίων τμημάτων συνδέσμων (σχ. 3.10) στον πίνακα 3.6.

Το πρώτο δοκίμιο είναι ένας ακέραιος σύνδεσμος από τη στάθμη των γείσων. Στερεώθηκε 
στις αρπάγες της μηχανής με την παρεμβολή ειδικά κατασκευασμένων για την περίπτωση αρπαγών 
που συγκρατούσαν τα εγκάρσια σκέλη του διπλού Τ, όπως αυτά αγκυρώνονται στην εντορμία του



Π
ίν

ακ
ας

 3.
5.

 Α
πο

τε
λέ

σμ
ατ

α 
πε

ιρ
αμ

ατ
ικ

ώ
ν δ

οκ
ιμ

ώ
ν ε

φε
λκ

υσ
μο

υ δ
οκ

ιμ
ίω

ν α
ρχ

αί
ου

 δο
μι

κο
ύ σ

ιδ
ήρ

ου
 

Π
αρ

θε
νώ

νο
ς. 

Κ
ΕΤ

Α
 19

87
. Μ

ηχ
αν

ή 
M

TS
 32

7.
12

.

ω
οcd Ο

<cu οss
CN

HON

0-1
ο

ε £©
CN

io So
- a*

GO go

e«-
s<-

a ®e oo

m °2 o >o ^7 P 
'ο i> co ^ £

io io oo tT © ©
CN io CN _h’ On NO

t)- Ό"

O © © © © ©
o © © © © ©
o © © © © ©
o r—H T-H © co ©
co r-H 'St © On co
CN CN CN CN CN

OO CN CN Tf IO 00
co © T-H © CO ©
io Tf IO co H-

o © © © © ©
o © © © © ©
Γ io oo CN co
ΟΟ 1-H © r*—H Γ- io
CN CN CN CN c—H CN

NO co CN OO Ό" oo
io © r-H Γ- co i—H
co CN CN CN CN CN

O © © © © ©
O © © © © ©
© © © © © io
ON 1—1 IO CN co

r—H c—H r-H r-H r-H

© © © © © ©
Tt H-

co co 00 Tj- co CN
co co c-H IO r—H NO
IO IO IO io

(S 't (S 'O O; 1· 
on

Tf (N (N - ΙΛ Όl> l> nò o

00
od

oooorH
<N

OOoCN
on

oo r-CN O 
rf co

Oco

>o co 
V© ON CN '—I

-0"ON

W
w

o o
.2. i

t> r-

2 o o 
g co co
H
W 
W
w _ _
W co CO 
5 ö öÄ CO. CO. 

CO co 
< <

^ ri od od

>
v3
Jj
%
Ö
c
oo
H
>3
g-

NJcO
>

©o
g-
o2

r<:co

^ δ ^ < ε

0-i NO OO IO
§CN CN CN

o o oΌ © ©
£o\ noPh io rr\io co co 

cn co co

o C-NO rf TJ- 
r/> gcN Ό IO

>"3 CN 
zL *—< 
« l>O CN 

cO co

Ö

Ö öl.g

CN IN
g n (N n

no r- r

SS 2 °g^N 2 00

8 ^
ö|2

li
8 g 
<

u>8
«8
>

5.
kco8.
8

£
coCO
>O

W

f— 1—1CN ^ t-

g 1 <Us
III
<N ■ I 
r-H (N 
pH Λ ^

H HC P H^ < <

CN co N" io NO

Α
ΤΡ

12
-Α

Μ
Ο

Π
Λ

36
 1 

80
 

8 
22

 
17

6 
47

20
0 

26
8 

27
 

33
.7

Α
ΤΡ

12
-Α

Μ
Ο

Π
Λ

36
 II

 
11

0 
8 

22
.5

 
18

0 
38

90
0 

21
6 

8 
7.

3
A

TP
 10

-Α
Μ

Ο
Π

Λ
33

 I 
10

0 
8 

24
.5

 
19

6 
58

00
0 

29
6 

17
 

17



96

Φωτ. 3.2. Δοκίμια εφελκυσμού αρχαίου δομικού σιδήρου. Παρατηρητέα η σημαντική διαφορά 
στην παραμόρφωση θραύσεως.

Φωτ. 3.3. Λεπτομέρεια των δοκιμίων ΜΙ (άνω) και Β2 (κάτω). Στο ΜΙ το στρώμα του χάλυβος 
έχει αστοχήσει, ενώ το στρώμα του μαλακού σιδήρου έχει σημαντική παραμόρφωση με λαιμό. Στο 
Β1 που έχει πολύ παχύτερο στρώμα χάλυβος, η θραύση είναι ψαθυρή.
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Σχ. 3.6 -3.7. Διαγράμματα δυνάμεως- ανηγμένης μηκόνσεως δοκιμίων M2 (άνω) και Al (κάτω).
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μαρμάρου (φωτ.3.4). Ο σύνδεσμος αστόχησε στην περιοχή του μέσου του ακριβώς στη θέση όπου 
γίνεται η αυτογενής συγκόλληση των αναδιπλούμενων φύλλων κατά την διαμόρφωσή του. Η τάση 
θραύσεως και η ανηγμένη μήκυνση θραύσεως είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες των 
βραχέων δοκιμίων. Τα δοκίμια 2 και 3 προκύπτουν από το 1 επειδή εκτιμήθηκε ότι η διαρροή του 
υλικού συνέβη μόνο κοντά στην περιοχή της αστοχίας, και τα 4, 5, 6 είναι τα μισά συνδέσμων που 
βρέθηκαν κομμένοι. Τα δοκίμια αυτά στο ένα άκρο στερεώθηκαν κατευθείαν στην αρπάγη της 
μηχανής και στο άλλο που έσωζε το εγκάρσιο σκέλος με την ειδική αρπάγη (φωτ. 3.5). Στα 
διαγράμματα των σχ. 3.11 έως 3.13 φαίνεται η σχέση μεταξύ φορτίου και μηκύνσεως, όπου σε κάθε 
περίπτωση αφαιρείται το τμήμα του φορτίου που είναι αναγκαίο για την ευθυγράμμιση του 
συστήματος.

Είναι φανερό ότι η φέρουσα ικανότητα και η παραμορφωσιμότητα των συνδέσμων είναι 
σημαντικά μικρότερη από αυτή που προκύπτει από τις δοκιμές των βραχέων δοκιμίων. Οι 
παράγοντες που τις επηρεάζουν είναι:

• Η αναλογία των στρωμάτων σιδήρου και χάλυβα.

• Η μέθοδος κατασκευής και ιδιαίτερα ο τρόπος συγκολλήσεως των αναδιπλουμένων στρώσεων.

• Η παρουσία εγκλεισμάτων σκουριάς και τυχαίων ατελειών στην παραγωγή του σιδήρου.

• Η κατάσταση διατηρήσεως του συνδέσμου.

Η κατάσταση διατηρήσεως των αρχαίων συνδετηρίων (βλ.[3.8]) σε αδιατάρακτες περιοχές 
του μνημείου είναι γενικά πολύ καλή και αποδίδεται τόσο σε κατασκευαστικούς λόγους, όπως το 
πολύ μεγάλο πάχος των μολυβδοχοήσεων και η ερμητικότητα των αρμών, όσο και στη 
μεταλλουργία του δομικού σιδήρου του Παρθενώνος (βλ. [3.11]). Στις διαταραγμένες όμως 
περιοχές τόσο τα συνδετήρια όσο και το μάρμαρο στις περιοχές των συνδέσεων έχουν υποστεί 
σημαντικές βλάβες.

>tfUf
Σχ. 3.10. Σύνδεσμοι του Παρθενώνος που χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές εφελκυσμού.
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4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 3ου AI.

Η υπόθεση που παρουσιάστηκε στο A μέρος και αποδίδει τις γενικές βλάβες της δυτικής 
περιοχής του Παρθενώνος στην πυρκαγιά του 3ου αιώνος, βάσει των παρατηρήσεων στο ίδιο το 
κτίριο, ελέγχθηκε αναλυτικά με προσομοίωση του κτιρίου με τη μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων. Η επίλυση έγινε με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή Sofistik1.

Ο υπολογισμός έχει πολλές αβεβαιότητες και είναι εξαιρετικά πολύπλοκος κυρίως για τους 
εξής λόγους:

• Η συμπεριφορά του φέροντος οργανισμού σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις είναι μή 
γραμμική. Αυτό οφείλεται στους πολυπληθείς αρμούς του κτιρίου. Στους οριζόντιους αρμούς 
δεν είναι δυνατό να αναληφθούν εφελκυστικές τάσεις, εάν δε υπερνικηθεί ο δεσμός τριβής 
μεταξύ των αρχιτεκτονικών μελών και η φέρουσα ικανότητα των γομφώσεων, όπου υπάρχουν, 
εκδηλώνονται σχετικές μετακινήσεις. Ομοίως οι κατακόρυφοι αρμοί, όταν η τάση των 
συνδετηρίων υπερβεί το όριο διαρροής, διανοίγονται και το εύρος τους είναι μή γραμμική 
συνάρτηση της καταπονήσεως. Συνεπώς είναι δυνατό ο φέρων οργανισμός να υφίσταται μόνιμες 
παραμορφώσεις, ακόμα και αν το μάρμαρο συμπεριφέρεται ελαστικά.

• Ειδικά στην περίπτωση της θερμικής καταπονήσεως του κτιρίου από πυρκαγιά, το μάρμαρο 
λόγω της υπερθερμάνσεως υφίσταται αλλοίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του και 
συμπεριφέρεται επίσης μη γραμμικά. Από πειραματικές δοκιμές στο σκυρόδεμα1 2, αλλά και στο 
πεντελικό μάρμαρο3, έχει αποδειχτεί ότι οι μηχανικές αντοχές και το μέτρο ελαστικότητος 
μειώνονται σημαντικά συναρτήσει της θερμοκρασίας4. Η μείωση της θερμοκρασίας στη μάζα των 
μαρμάρινων μελών συναρτήσει του βάθους από την προσβαλλόμενη από την πυραγιά επιφάνεια, 
επηρεάζει επίσης σημαντικά τη συμπεριφορά του κτιρίου και είναι υπαίτια για την εκτεταμένη 
θερμική θραύση5 των μαρμάρων του κτιρίου.

• Για τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες αναπτύξεως της πυρκαγιάς του 3ου αι. υπάρχουν 
πολλές αβεβαιότητες.6 Η πυκνότητα του καυσίμου φορτίου, η ανάπτυξη και η απόσβεση της 
πυρκαγιάς και οι αντίστοιχοι χρόνοι δεν είναι γνωστά. Επίσης η σταδιακή κατάρρευση 
τμημάτων του κτιρίου (στέγη, οροφές, εσωτερικές κιονοστοιχίες κλπ.) επηρέασε προφανώς τη 
συμπεριφορά των υπολοίπων τμημάτων.

1 Sofistik Manuals, Copyright SOFISTIK Gmbh, D-8042 Oberschleissheim, 1988-1992, Copyright SOFISTIK 
Athen 1991, 1992
2 CEB, Fire design of concrete structures, Bulletin d' information, N. 208, July 1991 pp 7-30 - 7-48, επίσης Θ. Π. 
Τάσσιος, Γ. Δεοδάτης, Πρακτικός σχεδιασμός κατασκευών από Ωπλιομένο Σκυρόδεμα έναντι πυρκαγιάς, Εργαστή
ριο Ω. Σ. Ε.Μ.ΓΙ, Αθήνα 1984
3 Σχετικά αποτελέσματα έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΣΜΑ με έγγραφο του καθ. Θ. Π. Τάσσιου από το Εργαστήριο 
Ωπλισμένου Σκυροδέματος του Ε.Μ.Π στις 29/11/1984.
4 Ο καθηγητής κ. θ. Σκουλικίδης σε προφορική επικοινωνία μας επισημαίνει τις φυσικοχημικές δράσεις της 
πυρκαγιάς βάσει της αντιδράσεως: CaO (-AV)—» CaC03 (+AV)^CaS04.2H20, που έχουν σαν συνέπεια αύξηση 
όγκου, άρα και μηχανική καταπόνηση.
5 Ο όρος " θερμική θραύση " οφείλεται στον Μ. Κορρέ, που περιγράφει αναλυτικά το φαινόμενο στη Μελέτη, τ.1, σ. 
288-292.
6 Συστηματική τεκμηρίωση της πυρκαγιάς υπάρχει στη Μελέτη τ.1, Μ. Κορρές, σ. 344- 349.
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Η επίλυση αποτελεί μια πρώτη απλουστευτική προσέγγιση της συμπεριφοράς του κτιρίου σε 
πυρκαγιά και λαμβάνει υπ' όψη λίγες από τις πολύπλοκες παραμέτρους που την επηρεάζουν.

4.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ.

Στην προσομοίωση του κτιρίου επιδιώχτηκε να περιοριστεί στο ελάχιστο τόσο το μέγεθος του 
εξεταζομένου τμήματος του φέροντος οργανισμού, όσο και ο αριθμός των αρμών που λαμβάνονται 
υπ' όψη, αφού όσο μεγαλύτερος ο φορέας και όσο περισσότεροι οι αρμοί, τόσο πιο δύσκολα 
συγκλίνει η επαναληπτική διαδικασία της μη γραμμικής επιλύσεως. Το κτίριο έχει δυο κύριους 
άξονες Α-Δ και Β-Ν. Εξ αυτών ο πρώτος μπορεί να θεωρηθεί σαν άξονας συμμετρίας, με πολύ 
καλή προσέγγιση για τις ανάγκες μιας στατικής αναλύσεως. Ο άξονας Β-Ν δεν είναι άξονας 
συμμετρίας για τα φέροντα στοιχεία που υπήρχαν στο εσωτερικό του σηκού (εγκάρσιος τοίχος, 
εσωτερικές κιονοστοιχίες - βλ. κάτοψη στο σχ. 2 του A μέρους-). Θεωρήθηκε όμως σαν άξονας 
συμμετρίας για την απλοποίηση του προβλήματος, επειδή εκτιμάται, ότι η συμμετοχή του εγκάρσιου 
τοίχου στις παραμορφώσεις των γωνιών, που κυρίως μας ενδιαφέρουν, είναι μικρή. Στην ανάλυση 
λοιπόν εξετάζεται η συμπεριφορά ενός τεταρτημόριου του κτιρίου, και συγκεκριμένα του ΝΑ, με τις 
κατάλληλες κινηματικές εξαρτήσεις στους συνοριακούς κόμβους λόγω της συμμετρίας.

Οι μακροί τοίχοι του σηκού συνδέονταν με την περίσταση με αγόμφωτες φατνωματικές 
πλάκες, που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα οριζόντιο διάφραγμα, αφού εξασφάλιζαν 
μόνο μερική συνεργασία μεταξύ των τοίχων του σηκού και της περιστάσεως μέσω της τριβής. Κατά 
τη διάρκεια της πυρκαγιάς, πολλές από τις πλάκες πρέπει να κατέρρευσαν. Για την ανάλυση 
λοιπόν θεωρείται ότι οι μακροί τοίχοι συμπεριφέρονται ανεξάρτητα από την περίσταση. Επίσης 
επειδή η ακαμψία των πλευρικών τοίχων στο επίπεδό τους είναι πολύ μεγαλύτερη από την 
ακαμψία των προστάσεων στη διεύθυνση Α-Δ, θεωρούμε ότι και στη διεύθυνση αυτή οι τοίχοι 
συμπεριφέρονται ανεξάρτητα από τις κιονοστοιχίες των προστάσεων.

Βάσει των προηγουμένων παραδοχών το εξεταζόμενο τεταρτημόριο περιλαμβάνει τμήμα του 
σηκού του κτιρίου, και συγκεκριμένα το προς Δ ήμισυ του Ν τοίχου, το προς Ν ήμισυ του Δ τοίχου 
με το ανώφλιο και το ΝΑ τεταρτημόριο του δαπέδου. Οι τοίχοι και το δάπεδο προσομοιώνονται με 
επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία και το ανώφλιο με γραμμικό στοιχείο δοκού, (βλ. σχ. 4.2).

Η προσομοίωση των στηρίξεων των πλακών του δαπέδου γίνεται με μη γραμμικά ελατήρια 
που δέχονται θλιπτικά φορτία και τριβή, αλλά όχι εφελκυσμό. Στο σχ. 4.1 φαίνεται το διάγραμμα 
των δυνάμεως- παραμορφώσεως των ελατηρίων. Σε κάθε κόμβο στηρίξεως θεωρούμε ένα ελατήριο 
που λειτουργεί γραμμικά για θλιπτικά φορτία και θραύεται όταν το εφελκυστικό φορτίο ξεπεράσει 
μια πολύ μικρή τιμή (1 Ν). Στην εγκάρσια διεύθυνση το ελατήριο αναλαμβάνει δύναμη τριβής κατά 
Coulomb το πολύ ίση με nxP, όπου η=0.7 ο συντελεστής τριβής ολισθήσεως και έχει μια πολύ μικρή 
συνάφεια (0.1 Ν). Παράλληλα με τα μή γραμμικά ελατήρια συνδέονται με τους κόμβους στηρίξεως 
πολύ "μαλακά" γραμμικά ελατήρια, αναγκαία για την πρώτη γραμμική επίλυση του φορέα από το 
πρόγραμμα. Ομοίως προσομοιώνονται οι στηρίξεις των τοίχων επί του δαπέδου με ελατήρια 
μηδενικού μήκους (ο κόμβος αρχής συμπίπτει με τον κόμβο τέλους), τα οποία εκτός από τα 
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, έχουν στην εγκάρσια διεύθυνση συνοχή τόση όση η εκτιμώμενη 
αντοχή των γομφώσεων.
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Σχ. 4.1 Διαγράμματα δυνάμεως - παραμορφώσεως των μη γραμμικών ελατηρίων.

Κανονικά θα έπρεπε και οι υπόλοιποι αρμοί του εξεταζόμενου τμήματος του φορέα να 
προσομοιωθούν με τον ίδιο τρόπο, αλλά για να μην αυξηθεί υπέρμετρα η μη γραμμικότητα του 
συστήματος θεωρούμε τους τοίχους μονολιθικούς. Στη γωνία συναντήσεως των τοίχων θεωρούμε σε 
πρώτη φάση μονολιθική σύνδεση και σε δεύτερη άρθρωση.

Η μεταβολή των μηχανικών ιδιοτήτων του μαρμάρου συναρτήσει της θερμοκρασίας δεν 
λαμβάνεται υπ' όψη. Η θεωρούμενη φόρτιση συνίσταται από το ίδιο βάρος της κατασκευής, από 
αύξηση της θερμοκρασίας σε όλη τη μάζα κατά 200 grad και διαφορά θερμοκρασίας 200 grad 
μεταξύ των άμεσα προσβαλλομένων εσωτερικών παρειών και των μή προσβαλλομένων.

Τα δεδομένα του φορέα και των φορτίσεων δίνονται στη σελ. 109 (Prog genf και prog ase 
αντιστοίχως).

Η επίλυση έγινε σε πρώτη φάση για γραμμική συμπεριφορά του φορέα και στη συνέχεια με 
σταδιακή εισαγωγή των μη γραμμικών ελατηρίων (πρώτα του δαπέδου και σε συνέχεια των 
τοίχων). Επειδή στη γωνία συναντήσεως των τοίχων αναπτύσσονται πολύ μεγάλες ροπές κάμψεως 
που δεν είναι δυνατό να παραληφθούν στην τελική επίλυση θεωρούνται αρθρωτές συνδέσεις στη 
γωνία.

Μολονότι η προσομοίωση του φορέα και της φορτίσεως έγινε με τις απλουστευτικές 
παραδοχές που αναφέρθηκαν, χρειάστηκε να μειωθεί η ταχύτητα της μεθόδου Crisfield, που 
χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για τις αυξήσεις των μετακινήσεων από βήμα σε βήμα, καθώς και η 
ακρίβεια της επιλύσεως.
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4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Εκ του πλήθους των αποτελεσμάτων7 παρουσιάζονται οι γραφικές παραστάσεις που αφορούν 
στις παραμορφώσεις (σχ.4.3 έως 4.6), ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των παραμορφώσεων του 
προσομοιώματος με αυτές που μετρήθηκαν στο κτίριο. 'Οπως ήδη αναφέρθηκε, όταν η σύνδεση των 
τοίχων στη γωνία θεωρείται μονολιθική οι αναπτυσσόμενες ροπές κάμψεως είναι υπερβολικά 
μεγάλες και έτσι ερμηνεύεται η διάνοιξη των αρμών στη γωνία, που έχουν εντοπιστεί στο κτίριο 
(βλ. σχ. 7 A μέρους).

Στο σχ. 4.3 φαίνεται η γεωμετρία του φορέα πριν και μετά τη θερμική καταπόνηση, με τις 
παραμορφώσεις μεγενθυσμένες 100 φορές. Από το σχήμα προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Το δάπεδο και η στρώση του τοιχοβάτη ολισθαίνουν στην εγκάρσια προς τον τοίχο διεύθυνση.

• Οι τοίχοι ολισθαίνουν ως προς το δάπεδο κατά τη διαμήκη διεύθυνση. Η συνισταμένη των 
μετατοπίσεων αυτών στη γωνία δίνουν συνισταμένη κατά τη διαγώνιο, δηλ. στο εξεταζόμενο 
τεταρτημόριο προς ΝΑ.

• Στη γωνία συναντήσεως των δυο τοίχων εμφανίζεται θλάση της εξωτερικής επιφάνειας του Ν 
τοίχου, όμοια με την παρατηρηθείσα στο κτίριο. Επίσης η καμπυλότητα στο Δ τοίχο είναι όμοια 
με την καμπυλότητα που προέκυψε από μετρήσεις (βλ. σχ.7 A μέρους). Οι παραμορφώσεις αυτές 
κατά τη διεύθυνση ΑΔ και ΒΝ φαίνονται με τη μορφή διανυσμάτων σε μια οριζόντια λωρίδα 
των τοίχων στα διαγράμματα των σχεδίων 4.4 και 4.5 αντιστοίχως. Και στα διαγράμματα 
αυτά είναι εμφανής τόσο η θλάση της εξωτερικής επιφάνειας του Ν τοίχου όσο και η κύρτωση 
της εσωτερικής επιφάνειας του Δ. Το μεγάλο βέλος του Ν τοίχου στη μεσαία περιοχή οφείλεται 
στη μεγάλη ακαμψία του προσομοιώματος, λόγω της αγνοήσεως των αρμών και της παραδοχής, 
ότι το μέτρο ελαστικότητος παραμένει κατά την θέρμανση σταθερό. Επίλυση με ένα "ισοδύναμο" 
μέτρο ελαστικότητος πολύ μικρότερο από αυτό του μαρμάρου (ίσο με το 1/5 του Ε) δίνει στην 
ίδια ζώνη των τοίχων περίπου τις ίδιες παραμορφώσεις στην επιφάνεια του πλευρικού τοίχου 
(σχ. 4.6). Προφανώς η απόκριση του φορέα σε πυρκαγιά επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τη 
γεωμετρία του και την παρουσία των πολυπληθών αρμών και πολύ λιγώτερο από το μέτρο 
ελαστικότητος του μαρμάρου.

Τα αποτελέσματα της αναλύσεως ενισχύουν την υπόθεση, ότι οι γενικές παραμορφώσεις του 
κτιρίου οφείλονται στη μεγάλη πυρκαγιά του 3ου αι., που έχει τεκμηριωθεί με βάση αρχαιολογικά 
δεδομένα.

7 Το τεύχος των υπολογισμών είναι κατατεθειμένο στο αρχείο της ΕΣΜΑ.



109

prog genf
KOPF THERMAL EXPANSION OF THE PARTHENON. 1ST APPROACH 
$ nonlinear springs - temperature 200 grad,dt 200; whole heigh 13m 
$ lintel, supporting wall, dowells-coh 30-60- 
$ hinges between the walls 
SEIT SPRA 1 
SYST RAUM
KNOT 1 0 0 13 ; 13 23.2 0 13 ; 15 25.7 0 13 ; 106 0 10.3 13 ; 120 25.7 10.3 13 
1001 0 0 13
(1013 1015 1) (23.2 1.25) 0 13 
3015 25.7 0 13 
1136 0 0 0
1148 23.200; 3148 23.2 0 0 
3150 25.7 0 0
2013 23.2 0 13 ; 3013 23.2 0 13 
2018 23.2 7.7 13 
2067 23.2 0 0
2072 23.2 7.7 0 
90 25.7 7.7 13 
76 0 7.7 13
106---- zpmm
88 23.2 7.7 13 
118 23.2 10.3 13
(1 91 15)---- pxxm
(107 120 1)---- pyym
(1001 1136 15) - - - pxxm
2073 23.2 10.3 1.444 pyym
$(2 15 1)-----PZ
$(17 30 D---PZ 
$ (32 45 1) - - - PZ 
$ (47 60 1) - - - PZ 
$ (62 75 1) - - - PZ 
$ (77 90 1) - - - PZ 
$ (92 105 1) - - - PZ
RAST 1 76 88 13 5 12 1 ; 13 88 90 15 5 2 1
76 106 118 88 2 12 1 ; 88 118 120 90 2 2 1
1001 1136 1148 1013 9 12 2
2013 2018 2072 2067 5 9 4
$ 1013 1148 1150 1015 92 3
3013 3148 3150 3015 9 2 3
knot (2013 2067 6) - - - kp kref (1013 15)
(3013 3148 15)---- kp kref (1013 15) $ hinge between the walls
(3014 3015 1)-----kf kref (1014 1)
$ (1001 1015 1) - - - KF KREF (1 1)
$ (2014 2018 1) - - - KF KREF (28 15) 
stab 1 2066 2073 xx 1 
quer 1 1 d 3 b 2
fede (1 120 1) (1 1) dz 1 cp 2e5 cq 2e5 mue .7 coh .1 riss 1 
(3001 3120 1)(1 1) dz 1 cp 10 cq 10
(1001 1015 1) (1 1) (1001 1) dz -1 cp 2e5 cq 2e5 mue .7 coh 30 riss 1 
(3201 3215 1)(1 1) dz 1 cp 10 cq 10
(2014 2018 1) (28 15) (2014 1) dz -1 cp 2e5 cq 2e5 mue .7 coh 60 riss 1 
(3314 3318 1) (28 15) (2014 1) dz -1 cp 10 cq 10 
MAT 1 2.3E7 .3 .25 28.7 0 5E-6
2 2.3e7 - 1 28.7 0 5e-6
3 2.3e7 - 1.5 28.7 0 5e-6
4 2.3e7 - 2 28.7 0 5e-6 
ENDE
prog ase
KOPF THERMAL EXPANSION OF THE PARTHENON. 1ST APPROACH 
$ NONLINEAR SPRINGS - temperature 200 grad difference up-down 200 grad 
SYST PROB NONL ITER 30 tol .001 fmax 2 emax 0.2 
steu afix 1 
LF 1 1 0 0 1
rlas 2068 2072 1 pz 40 145 yy 
fias 1 2065 1 typ temp 200 
1 104 1 typ dt 200 
1001 1134 1 typ dt-200 
2013 2065 1 typ dt 200 
ENDE
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5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η κατανόηση σε βάθος της συμπεριφοράς του Παρθενώνος σε σεισμική καταπόνηση είναι 
θεμελιώδης για την επιλογή των αναγκαίων για την διατήρηση του μνημείου επεμβάσεων. Ενώ η 
ερείπωση του κτιρίου στο παρελθόν οφείλεται, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, κατά κύριο λόγο 
σε ανθρωπογενείς βλάβες, οι μόνες αναμενόμενες ισχυρές μηχανικές καταπονήσεις, που μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβες στο μέλλον , είναι οι σεισμικές1, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες. 
Συνεπώς τόσο η αποτίμηση των πολυποίκιλων δομικών βλαβών του κτιρίου, όσο και η από δομικής 
απόψεως αξιολόγηση κάθε μεθόδου θεραπείας που προτείνεται, πρέπει να γίνουν με βασικό 
κριτήριο την συμπεριφορά του κτιρίου σε σεισμική καταπόνηση.

Στη Μελέτη του 1983 (βλ. [5.26]) εξετάστηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της απόκρισης 
του κτιρίου σε σεισμό και έγινε σε φάση προμελέτης ένας υπολογισμός της συμπεριφοράς του σε 
οριζόντια φορτία χαμηλής στάθμης, έτσι (ώστε να πληρούνται οι απλοποιητικές παραδοχές που 
είχαν υιοθετηθεί. Η περίσταση του κτιρίου προσομοιώθηκε με ένα χωρικό πλαίσιο, που 
καταπονείται με ομοιόμορφα διανεμημένο στη μάζα του φορτίο ίσο με το 4% του βάρους του. Τα 
αποτελέσματα αυτής της γραμμικής στατικής αναλύσεως είναι συμβατά ποιοτικώς με τις βλάβες 
που παρατηρήθηκαν στο κτίριο από το σεισμό της 25/2/1981 και παρουσιάστηκαν συνοπτικά στη 
μελέτη. Οπως τονίζεται όμως σ' αυτή την πρώτη απόπειρα προσεγγίσεως του προβλήματος, η 
συμπεριφορά του κτιρίου σε μεγάλες σεισμικές καταπονήσεις, που κυρίως ενδιαφέρουν, αφού αυτάς 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβες, είναι έντονα μη γραμμική και εξαιρετικά πολύπλοκη. Συνεπώς η 
άμεση χρησιμότητα της αναλύσεως που έγινε είναι πολύ περιορισμένη.

Το πολύπλοκο πρόβλημα της αποκρίσεως σε σεισμό κατασκευών που αποτελούνται από 
πλίνθους με μονόπλευρες συνδέσεις (οι μεταξύ των πλίνθων αρμοί μπορούν να παραλαμβάνουν 
θλιπτικά φορτία, αλλά όχι εφελκυστικά), είχε εξετασθεί από Ιάπωνες επιστήμονες από τα τέλη του 
περασμένου αιώνα (πχ. [5.17]),1 αλλά άρχισε να μελετιέται συστηματικά από την δεκαετία του '60 
(βλ. [5.19]) και ιδίως μετά το 1980 με αναλυτικές μεθόδους (βλ. [5.12], [5.11], [5.18], [5.19], 
[5.20], [5.24]) είτε με πειραματικές (βλ. [5.5], [5.12]). Στις αναλυτικές εργασίες γίνεται η 
παραδοχή ότι οι πλίνθοι είναι απολύτως στερεά σώματα1 2, δεν υφίστανται δηλαδή ελαστικές 
παραμορφώσεις, και εξετάζεται κυρίως η λικνιστική απόκριση σε ένα επίπεδο, γίνεται δηλαδή η 
παραδοχή, οτι υπάρχει επαρκής τριβή ώστε να μήν εκδηλώνεται ολίσθηση. Συνήθως εξετάζεται η

1 Γενικά για την σημασία της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημείων στη λήψη αποφάσεων για τις δομικές 
επεμβάσεις βλ. [5.25]
2 Στην πραγματικότητα οι σπόνδυλοι των κιόνων συμπεριφέρονται ελαστικά μέχρι μια ορισμένη στάθμη φόρτισης. 
Στην περίπτωση που μόνο ένα τμήμα των επιφανειών επαφής αναλαμβάνει φορτία, ενώ ο λίθος εργάζεται στην 
ελαστική περιοχή, η συμπεριφορά του κίονα είναι μή γραμμική [5.26]. Η θεώρηση όμως των σπονδύλων ως 
απολύτων στερεών είναι μια αποδεκτή απλοποίηση του προβλήματος, αφού ακόμα και πολύ μικρές γεωμετρικές 
μετακινήσεις δίνουν συνολικές παραμορφώσεις πολύ μεγαλύτερες από τις οφειλόμενες στις ελαστικές 
παραμορφώσεις των σπονδύλων.
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απόκριση ενός μονολίθου στοιχείου, ή διλίθου (βλ. [5.18], [5.19]), ή ενός συστήματος με λίγες 
πλίνθους για μια όμως μορφή ταλάντωσης από τις πολλές δυνατές (βλ. [5.2]). Σε πρόσφατη 
πειραματική ερευνητική εργασία (βλ. [5.12]) φαίνεται σαφώς το πλήθος των δυνατών μορφών που 
έχει η απόκριση πολυλίθων στόλων σε δυναμική καταπόνηση και η μεγάλη σημασία των σχετικών 
ολισθήσεων μεταξύ των σπονδύλων.

Οι έρευνες αυτές με τις κατάλληλες προσαρμογές χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της 
συμπεριφοράς αρχαίων μνημείων που έχουν "αρθρωτό" φέροντα οργανισμό (βλ. [5.3], [5.4], [5.6], 
[5.7], [5.14], [5.15]). Στο [5.16] προτείνεται η χρησιμοποίηση του προγράμματος HY UDEC ,του 
οποίου η δοκιμαστική εφαρμογή σε πολυλιθους κίονες με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των 
κιόνων του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα, δίνει αποτελέσματα που ποιοτικά είναι συμβατά με 
αυτά που παρατηρούνται σε αρχαία κτίρια ή σε πειραματικές εφαρμογές.

Αν και στις μνημονευθείσες εργασίες χρησιμοποιούνται αναλυτικά εργαλεία πολυπλοκότερα 
από το [5.26] και πάλι η άμεση χρησιμότητα των αναλύσεων τόσο για την αποτίμηση των βλαβών 
όσο και για την επιλογή των αναγκαίων επεμβάσεων είναι πολύ μικρή. Σε άλλες περιπτώσεις που 
σαν αποτέλεσμα ερευνητικών εργασιών κατατίθενται προτάσεις για μέτρα προστασίας του 
Παρθενώνος έναντι σεισμών, είναι φανερή η απόσταση από το πραγματικό πρόβλημα ([5.10], 
[5.22])3.

El εμβάθυνση στα τεκμήρια που δίνει το ίδιο το μνημείο για την συμπεριφορά του σε σεισμούς 
είναι η πρώτη και πολυτιμότερη πηγή γνώσης (βλ. [5.23], [5.25])4. Υπό το φώς των πληροφοριών 
που δίνει το ίδιο το μνημείο μπορούν να αξιολογηθούν οι αναλυτικές και πειραματικές έρευνες, 
που με τη σειρά τους μπορούν αντίστροφα να φωτίσουν τα μυστικά της σεισμικής συμπεριφοράς και 
να συμβάλλουν στην επιλογή των αναγκαίων επεμβάσεων. Ρεαλιστική μπορεί να θεωρηθεί μόνο η 
ανάλυση που λαμβάνει υπ'όψη την σημερινή κατάσταση του κτιρίου (βλ. [5.1]) με τις πολυάριθμες 
βλάβες. Αυτές τις βλάβες κυρίως καλούμαστε να αποτιμήσουμε και όχι την επάρκεια του κτιρίου 
στην αρχική του κατάσταση. Αλλωστε ο Παρθενών έχει αποδεδειγμένα άριστη συμπεριφορά στους 
σεισμούς που έπληξαν την Αθήνα, αν και στη μακραίωνη ζωή του η πρώτη μεγάλη καταστροφή 
συνέβη πολύ νωρίς με την μεγάλη πυρκαιά του 3ου αι. Οι ενόργανες καταγραφές της συμπεριφοράς 
του κτιρίου με το σύστημα των επιταχυνσιομέτρων που έχει εγκατασταθεί στο κτίριο, μπορούν να

3 Στο [5.10] εξετάσθηκε με την μέθοδο της Φωτοελαστικότητος η συμπεριφορά ολοσώμου ομοιώματος 
κατασκευασκευασμένου από πολυμερές σε κλίμακα 1/100 με κίονες ορθογωνικής διατομής. Το φορτίο επιβαλόταν 
στατικά στο "θριγκό". Κρίσιμο μέγεθος για την εκδήλωση αστοχίας θεωρήθηκε η αναπτυσσομένη εφελκυστική τάση 
στο άνω μέρος του κίονα, ενώ είναι προφανές ότι εφελκυστική τάση δεν είναι δυνατό να αναληφθεί. Προτείνεται η 
ανακατασκευή του ελλείποντος τμήματος της νότιας πλευράς της περίστασης και απορρίπτεται η στέγαση του 
δυτικού πτερού χωρίς να έχει εξετασθεί στην πειραματική διαδικασία αυτή η περίπτωση.Στο [5.8] συμπεραίνεται ότι 
ο Παρθενών δεν είναι ασφαλής σε σεισμική καταπόνηση στη σημερινή του κατάσταση, επειδή είναι δυνατό να 
εκδηλωθούν σχετικές μετακινήσεις των σπονδύλων. Το μοντέλο όμως που εξετάζεται, δεν παίρνει υπ' όψη ούτε την 
πραγματική απόκριση των κιόνων, ούτε τις βλάβες που έχουν υποστεί οι κίονες.
4 Στην 3^ Διεθνή Συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως (βλ. Proceedings) υπήρξε μια 
αμφισβήτηση της αξίας των παρατηρήσεων της μέχρι σήμερα σεισμικής συμπεριφοράς του κτιρίου με το επιχείρημα 
της ενδεχομένης σεισμικής "σιωπής" κατα τους 25 αιώνες ζωής του κτιρίου (Τάσσιος ρ. 159) Η άποψη αυτή δεν 
βρήκε υποστήριξη, αφού από τους συμμετέχοντες οι πολιτικοί μηχανικοί έδωσαν έμφαση στις μαρτυρίες που δίνει το 
ίδιο το κτίριο (Wenzel ρ. 161, Giuffre' ρ. 161,Mainstone στο Παράρτημα ρ.282)
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δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για την συμπεριφορά του κτιρίου και σε μελλοντικές σεισμικές 
καταπονήσεις, όπως ηδη έχει γίνει στο ναό του Επικουρίου Απόλλωνα [5.15].

Η πολυπλοκότητα της απόκρισης του κτιρίου σε σεισμό καθιστά αδύνατη, με τα σημερινά 
δεδομένα την υιοθέτηση ενός αξιόπιστου προσομοιώματος για τον σχεδιασμό των αναγκαίων 
επεμβάσεων. Συνεπώς με δεδομένη την μέχρι σήμερα ικανοποιητική συμπεριφορά, οι επεμβάσεις 
σχεδιάζονται με μια ικανοτική μέθοδο, η φιλοσοφία της οποίας αναπτύσσεται στο [5.27]. Κατ' αυτή 
γίνεται σεβαστό το αυθεντικό δομικό σύστημα, και οι συνδέσεις των μαρμάρων σχεδιάζονται έτσι 
ώστε μια απρόσμενα μεγάλη καταπόνηση να αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τα μεταλλικά 
συνδετήρια στοιχεία που έχουν δυνατότητα σημαντικής απορρόφησης ενέργειας χωρίς να αστοχεί το 
αρχαίο μάρμαρο.

Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια αναλυτική προσέγγιση της συμπεριφοράς του κτιρίου 
σε σεισμό με την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης μεθόδου, η οποία έχει στη γενική της λογική ομοιότητες 
με την κατά κανόνα εφαρμοζομένη στην ανάλυση των σύγχρονων κατασκευών μέθοδο της 
επαλληλίας των ιδιομορφικών αποκρίσεων. Στόχος είναι σε συνδυασμό με μιά λεπτομερή 
καταγραφή των υφισταμένων βλαβών, που συσχετίζονται με ιστορικά δεδομένα, να αποτιμηθούν 
και υπολογιστικά οι εκτεταμένες βλάβες των κιόνων του Οπισθονάου και να υπολογιστούν οι 
αναγκαίες συνδέσεις.

Το κύριο ενδιαφέρον της αναλύσεως εστιάζεται στην κατανομή των αδρανειακών δυνάμεων 
καθ'ύψος των κιόνων, ενώ στις μέχρι σήμερα έρευνες στο κέντρο του ενδιαφέροντος ήταν ο κίνδυνος 
της ανατροπής (καταρρεύσεως). Ομως εχει αποδειχτεί θεωρητικά, ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 
μέγεθος των κιόνων τόσο δυσκολότερη είναι η ανατροπή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον 
καταστροφικό σεισμό των Αλκυονίδων στις 24 και 25/2/1981 οι κίονες του Ναού του Απόλλωνος 
σε μικρή απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού μπορεί να λικνίστηκαν, όμως όχι μόνο δέν 
ανετράπησαν, αλλά δεν υπέστησαν κάν μετατοπίσεις. Οσον αφορά δε στο Ναό του Επικουρίου 
Απόλλωνος, σε αναλυτικό έλεγχο με το πρόγραμμα UDEC (βλ. [5.16]) χρειάστηκε να επιβληθεί 
φορτίο που αντιστοιχούσε στο ΙΟπλάσιο του καταστροφικού σεισμού της Καλαμάτας για να 
"ανατραπεί" ο κίων. Ομως σε ένα κτίριο όπως ο Παρθενώνας είναι δυνατό να έχουμε σοβαρές 
βλάβες από απαράδεκτες γεωμετρικές παραμορφώσεις στη στάθμη του θριγκού, πολύ πριν ένας 
κίων φθάσει κοντά στην κατάσταση ετοιμορροπίας, ακόμα και για λικνιστικές κινήσεις μικρής 
γωνίας, όπως άλλωστε συνέβη και με τον σεισμό των Αλκυονίδων.

Μεθοδολογικά εξετάζεται πρώτα η περίπτωση του μονολίθου κίονος για ελεύθερες και 
εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, στη συνέχεια η περίπτωση του δικιονίου πλαισίου και τέλος η 
περίπτωση του πολυλίθου κίονος χωρίς και με υπερκείμενα μέλη. Με το αναλυτικό μοντέλο που 
προτείνεται είναι δυνατό να υπολογιστεί η κατανομή των φορτίων που προκαλούνται από σεισμική 
καταπόνηση σε κιονοστοιχίες με πολυλίθους κίονες και να ελεγχθεί η επιρροή των ρηγμάτων και 
της απώλειας μάζας των σπονδύλων στη συμπεριφορά του συνόλου.
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5.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΚΙΟΝΟΣ

5.2.1 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Εξετάζεται η περίπτωση ενός μονολίθου κυλινδρικού κίονος με διάμετρο βάσεως d και ύψος 
h, ο οποίος θεωρείται απολύτως στερεό σώμα εδραζόμενο σε απολύτως στερεά βάση και λικνίζεται 
ελεύθερα περί τα αντιδιαμετρικά σημεία Ο και θ' εναλλάξ, με αρχική γωνία εκτροπής από την 
κατακόρυφο 0q (σχ. 5.1). Η εξίσωση και τα βασικά χαρακτηριστικά της κινήσεως έχουν ως εξής 
σύμφωνα με το [5.9]:

Ò-p2e = -p2a ..............................................................................................................(5.2.1)

Ρε ^ο την μαζική ροπή αδρανείας περί το Ο.

Η λύση της εξισώσεως είναι:

θ = a-(a-0o)cosh(pt)............................................................................................... (5.2.2)

όπου θο η μεγίστη τιμή της γωνίας εκτροπής.

Η ιδιοπερίοδος του κίονος είναι:

Τ = — cosh“ 
Ρ

1

1-®* 
a y

.(5.2.3)

Είναι φανερό ότι η περίοδος των ελευθέρων ταλαντώσεων του κίονος δεν είναι σταθερή 
αλλά εξαρτάται από την αρχική γωνία 0q (βλ. σχ. 5.2). Σε κάθε κρούση όμως υπάρχει απώλεια 
ενέργειας, έτσι ώστε ο λόγος των γωνιακών ταχυτήτων μετά και προ της κρούσεως να ισούται με

T W1 
4\ Ι„

Σχ. 5.1. Λικνισμός απολύτως στερεού 
σώματος σε απολύτως στερεά βάση.

0 0 2 0 4 06 0.8 10

0o/a
Σχ. 5.2. Σχέση περιόδου λικνισμού 
με τη μέγιστη γωνία εκτροπής.[5.9]
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ένα συντελεστή ν μικρότερο της μονάδος, που η τιμή του εξαρτάται από την ταχύτητα και τις 
ιδιότητες του υλικού του κίονος. Συνεπώς μετά από κάθε κρούση μειώνεται και η περίοδος της 
ταλαντώσεως ως εξαρτωμένη από την συνεχώς μειουμένη γωνία εκτροπής από την κατακόρυφο. 
Στην περίπτωση της λικνιστικής αποκρίσεως λοιπόν δεν υφίσταται η έννοια της ιδιοπεριόδου, όπως 
στα ελαστικά συστήματα, ούτε και η έννοια του συντονισμού.

Οι ανωτέρω σχέσεις ισχύουν προσεγγιστικά για ραδινούς κίονες και σύμφωνα με το [5.9] για 
γωνίες a μέχρι περίπου 20°, δηλαδή για αναλογίες h/d > 3. Προεκτείνοντας αυτή τη λογική των 
προσεγγίσεων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι για λικνιστική απόκριση με μικρές γωνίες εκτροπής από 
την κατακόρυφο, η ροπή επαναφοράς που οφείλεται στο βάρος του κίονος δεν μεταβάλλεται, αλλά 
παραμένει σταθερή και ίση με Wd/2.

Πράγματι για ένα κίονα με a=20° και για γωνία εκτροπής ίση με 1° η μέγιστη μεταβολή 
της ροπής επαναφοράς είναι μέχρι 5% και μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. Αυτή η γωνία 
αποκλίσεως είναι βεβαίως πολύ μικρή, ενδιαφέρει όμως η μελέτη της λικνιστικής αποκρίσεως έστω 
και σ' αυτή τη μικρή περιοχή, γιατί όταν το ύψος του κίονος είναι μεγάλο, η μετακίνηση στην 
κορυφή του είναι σημαντική (για h=10m στο παράδειγμά μας η μετακίνηση στην κορυφή είναι 
1000xtanlO:=17cm !). Στα αρχαία κτίρια που εξετάζουμε μια μετακίνηση αυτής της τάξεως 
συνεπάγεται σημαντικές βλάβες.

Με την παραδοχή σταθερής ροπής επαναφοράς η γωνιακή επιτάχυνση είναι σταθερή και η 
εξίσωση κίνησης απλουστεύεται ως εξής:

d ·· WdIo0 = W- ή θ = ~ (σταθερή) ,(5.2.4)

αν για t=0 θ = 0 και θ = θ0 έχουμε:

.(5.2.5)

και για t=T/4

άρα η περίοδος της ταλαντώσεως είναι:

Τ = 8· (παραβολή β' βαθμού) ,(5.2.6)
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Με τα αριθμητικά δεδομένα του ανωτέρω παραδείγματος ο τύπος (5.2.6) δίνει τιμή

Τ = ενώ ο (5.2.3) Τ = 1.068 δηλαδή υπάρχει διαφορά της τάξεως του 1%. Τονίζεται

ότι οι τύποι (5.2.4), (5.2.5), (5.2.6) ισχύουν για μικρές γωνίες εκτροπής ανεξάρτητα από την τιμή 
του λόγου d\h, και όχι μόνο για υψίκορμους κίονες όπως οι προηγούμενοι. Ενώ δηλαδή στην 
βιβλιογραφία το θέμα εξετάζεται με προσέγγιση που αφορά στις αναλογίες του κίονος, εδώ 
εξετάζεται με προσέγγιση που αφορά στη γωνία εκτροπής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η ελεύθερη ταλάντωση λικνισμού ενός μονολίθου κίονος για 
μικρές γωνίες εκτροπής αντιστοιχεί με την ταλάντωση ενός ιδεατά πλαστικού υλικού, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα του σχ. 5.3.

Σχ. 5.3. Σχέση ροπής - γωνίας για μικρές γωνίες εκτροπής.

Στο σχ. 5.4 φαίνεται η κατανομή των επιταχύνσεων και των αδρανειακών φορτίων κατά 
την έννοια του ύψους h και του πλάτους d ενός κίονος που θεωρείται κατ'αρχάς για την 
απλοποίηση των υπολογισμών, ότι έχει τετράγωνη διατομή dxd και λικνίζεται ελεύθερα με μικρή 
γωνία εκτροπής.

Σχ. 5.4. Κατανομή επιταχύνσεων, αδρανειακών φορτίων και εντατικών μεγεθών σε ελεύθερα 
λικνιζόμενο κίονα.

Σε τυχόν σημείο η εφαπτομενική επιτάχυνση είναι ÒR και έχει οριζόντια συνιστώσα 

üR = ÒR cos ω = Òy και κατακόρυφη vR = ÒR sino = Òx. Αρα αν ρ η πυκνότητα του υλικού του κίονος
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και θέσουμε y=m/h (μάζα ανά μονάδα ύψους) και a=d/h (αναλογίες ) προκύπτουν οι εξής

σχέσεις (σε παρένθεση οι σχέσεις για ραδινούς κίονες, α«) για Ι0 = d2h d2 + h

.. Wdh 3 a ... 3 . ..u = ITT = T · 7—T ■ § (u = öag)................................................. (5·2·7)

·· Wd2 3 a2 ... 3 j , ...
ν = ΤΓ = ϊ'ΤΓ~'g (v=x«2g)...............................................(5.2.8)

21q 2 1 + a 2

Wd3hp 3 a , ~ 3 , 0 m
qH =qv = —=— = x·-—j-ίζ (qH = qv =~avg)....................................(5.2.9)

2I0 2 1 + a 2

H j = H = — — = ————· hyg (H = — ahyg = — aW)............................. (5.2.10)
1 4I0 4 1 + a2 V 4 4 } V '

Wd5h2p 3 a2 . 3 2 Λ
V,=——---- = -■-------2--hvg (ν,Ξ-ahYg)........................................(5.2.11)

4I0 4 1 + a 4

4 + a2 4 —3a2v = W- v! ~ Ί 2--hyg (V = ^-hYg).................................... (5.2.12)
4(1 + a ) 4

Στο σχ. 5.4. δίνεται επίσης η κατανομή των εντατικών μεγεθών Q και Ν καθ' ύψος.

Ο επιστρατευόμενος συντελεστής τριβής, που για να μην υπάρχει ολίσθηση πρέπει να είναι 
μικρότερος από τον συντελεστή στατικής τριβής ολισθήσεως μεταξύ κίονος και βάσεως, είναι:

Η _ 3α 
V ~ 4 + α2 (5.2.13)

Ο η, όπως άλλωστε και οι επιταχύνσεις5 , είναι ανεξάρτητος από το υλικό του κίονος και 
τις διαστάσεις του, εξαρτάται δε μόνο από τις αναλογίες του. Στο σχ. 5.5 δίνεται η μεταβολή του 
επιστρατευομένου συντελεστή τριβής η σε σχέση με τις αναλογίες ενός μονόλιθου κίονος 
τετραγωνικής διατομής. Είναι φανερό, ότι για ραδινούς κίονες ο αναγκαίος συντελεστής τριβής για 
να μην υπάρχει ολίσθηση σε ελεύθερες λικνιστικές ταλαντώσεις είναι πολύ μικρός, παίρνει δε την

5 Οπου σημειώνονται επιταχύνσεις στα σχέδια είναι οι αντίθετες των πραγματικών, είναι δηλαδή αυτές που 
αντιστοιχούν κατά φορά στις αδρανειακές δυνάμεις.
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Σχ. 5.5. Σχέση επιστρατευόμενου συντελεστή τριβής με τις αναλογίες μονολίθου κίονος.

μεγίστη τιμή 0.75 στην περίπτωση που η διάμετρος είναι διπλάσια του ύψους και μειούται για 
μεγαλύτερες τιμές του α.

Πρέπει να τονιστεί ότι όσα αναφέρθηκαν αφορούν την ελεύθερη λικνιστική κίνηση ενός 
κίονος πριν ή μετά την κρούση στο απολύτως στερεό έδαφος. Ομως κατά την κρούση σε ένα μικρό 
χρονικό διάστημα Δΐ μεταβάλλεται η ορμή του κίονος και έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της 
γωνιακής ταχύτητας άρα και των γραμικών ταχυτήτων των σημείων του κίονος και κατά συνέπεια 
της κινητικής ενέργειάς του .

Η μεταβολή αυτή έχει υπολογιστεί στο [5.9] και αλλού, και ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον 
σημείωμα διαλόγου του Μ.Ρ.White επί του [5.20] και υπολογίζεται ως εξής:

Στο σχ. 5.6 φαίνονται τα ανύσματα της ορμής του κίονος Ju, Jv πριν και Ju', Jv' μετά την 
κρούση. Επειδή στο σύστημα κίων - έδαφος οι δυνάμεις του βάρους και των αντιδράσεων είναι 
εσωτερικές η στροφορμή του συστήματος παραμένει σταθερή κατά την κρούση άρα έχουμε:

Σχ. 5.6. Μεταβολή της ορμής κατά την κρούση σε λικνιζόμενο κίονα
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1.2 1.1 1.2 1.2— méh — h méd —d = — mé'h—h + —mé'd—d
23232 32 3

και μετά τις πράξεις ο λόγος των γωνιακών ταχυτήτων μετά και πριν την κρούση προκύπτει ίσος 

με

θ' _ΰ' _ν' _ 2-α2

é u V 2(ΐ + α2 )
(5.2.14)

Παρατηρούμε ότι όταν μειώνεται το α, δηλαδή όσο πιο ραδινός είναι ο κίων, μειώνεται το e, 
δηλαδή η απώλεια της κινητικής ενέργειας του κίονος. Οταν α = \[ϊ το e γίνεται 0, που σημαίνει 
ότι για α<.4ϊ δεν διατίθεται αρκετή κινητική ενέργεια για να συνεχιστεί ο λικνισμός περί το θ’. 
Συνεποός στο διάγραμμα του σχ. 5.5 η παράσταση της σχέσεως (η,α) αφορά στην κυριολεξία σε 
λικνισμό όταν α<4ϊ. Για μεγαλύτερες τιμές αφορά σε ένα κίονα κατά τη διάρκεια της 

περιστροφής του γύρω από μια ακμή της βάσεώς του.

5.2.2 ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Στο σχ. 5.7 φαίνεται η πρόσθετη λόγω εδαφικής επιταχύνσεως καταπόνηση, που 
δημιουργείται στον κίονα τετραγωνικής διατομής, ενώ λικνίζεται περί το Ο σε μια ορισμένη 

χρονική στιγμή. Η οριζόντια και η κατακόρυφη συνιστώσα της εδαφικής επιτάχυνσης έστω üg και

vg αντιστοίχως. Επαλληλίζοντας την πρόσθετη καταπόνηση με αυτή της ελεύθερης ταλάντωσης οι 

σχέσεις (5.2.7) έως (5.2.12) γίνονται:

3 α 1

Σχ. 5.7. Κατανομή επιταχύνσεων σε εξαναγκασμένο λικνισμό μονολίθου κίονος.
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3 α 1 -
Ili**!'* Iê

( ü = ||a±^H |g).
.(5.2.15)

3 α2 1
Iê

9hi

Ivi —

H =

3 a l

2 1 + a2 2

3 a 1ε,

2 1 + a" 2 a

3 a _ 1

4 1 + a2 4

!° V')8’........... ................(5.2.16)

,2α±2ε„ )Ύ8).......... ................(5.2.17)

i|a+~-ìyg)........ ............... (5.2.18)
^2 2 a J

|a + ieHW)................. ................(5.2.19)

V =
^ 4 +a2 _ 1 ^

4(l + a2 ) + 4 ε J hyg (V
4 - 3a2 _ 1 
---------------+ —ελ

4 4
hyg)...........................(5.2.20)

+εΗα“ + 3a + εΗ 

(l + εν )a" + 4 + ε,

, 3α + εΗ
(n =--------).

4 - 3a“ + ε„
.(5.2.21)

Ο εξαναγκασμός μπορεί επίσης va προέρχεται από μια σταθερή δύναμη που ασκείται στην 
κορυφή του κίονος σε όσο διάστημα λικνίζεται περί το Ο. Αυτή είναι η περίπτωση ενός σπονδύλου 
σε πολύλιθο κίονα, που δέχεται στην κορυφή του το φορτίο του υπερκειμένου σπονδύλου. Η δύναμη 
αυτή μπορεί να είναι οριζόντια είτε κατακόρυφη. Στη δεύτερη περίπτωση και για μικρές γωνίες 
εκτροπής η δύναμη επηρεάζει τις επιταχύνσεις του σπονδύλου μόνο όταν ασκείται στην αντικειμένη 
ακμή. Οι αδρανειακές επιταχύνσεις που προκαλούνται φαίνονται στα σχ. 5.8 και 5.9.

Σχ. 5.8. Επιρροή οριζόντιας δύναμης Σχ. 5.9. Επιρροή κατακόρυφης δύναμης
στις επιταχύνσεις λικνιζομένου κίονος. στις επιταχύνσεις λικνιζομένου κίονος.
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Συνοψίζοντας τα ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι σε ένα λικνιζόμενο κίονα 
ασκούνται αδρανειακά φορτία που μπορεί να προέρχονται από τον λικνισμό καθεαυτό, από 
επιβεβλημένη επιτάχυνση στη βάση του (π.χ εδαφική επιτάχυνση), από οριζόντια δύναμη στην 
κορυφή του, και από κατακόρυφη δύναμη στην αντικειμένη ακμή της άνω έδρας του που 

συμβολίζονται αντιστοίχως üR,üa,üHüv.

Στα σχ. 5.10 και 5.11 φαίνονται αυτές οι γενικές περιπτώσεις όπου:

,(5.2.22)

3 α 
2 1 + α2 8 ,(5.2.23)

3Η
m(l + α2] (5.2.24)

3Υα
m(l + α2 ) .(5.2.25)

και οι αντίστοιχες ν; = αίή όπου i=R,H,V.

Παρατηρούμε ότι οι αδρανειακές δυνάμεις R, Η, V συγκλίνουν σε ένα σημείο, το οποίο 
ονομάζουμε κέντρο αδρανείας, που βρίσκεται σε ύψος 2/3h και σε οριζόντια απόσταση 2/3d από το 
σημείο Ο, δηλαδή επί της ευθείας που συνδέει το Ο με το κέντρο βάρος του κίονος.

Επειδή ο κίων κατά την διάρκεια του λικνισμού είναι ένας μηχανισμός με ένα βαθμό 
ελευθερίας, το κέντρο αδρανείας είναι το σημείο στο οποίο αν δεσμευτεί η κινητότητα του 
μηχανισμού υπό γωνία εφαπτομένης α ως προς την οριζόντια, αυτός μετατρέπεται σε ισοστατικό 
φορέα. Αν επιλυθεί ο φορέας με φορτία το ίδιο βάρος και τα αδρανειακά φορτία που εισάγονται 
από την επιτάχυνση βάσεως, προκύπτουν οι αντιδράσεις στο σημείο περί το οποίο λικνίζεται ο κίων 
και οι συνιστώσες της επιταχύνσεως κορυφής (βλ. παρ. 5.4 στη συνέχεια).

Στην περίπτωση ενός κυλινδρικού κίονος η ατροφική ροπή αδρανείας περί το Ο είναι:

Ι0 =τττ h
4h +15 r 

12

Κατ'αντιστοιχία με τις σχέσεις που αφορούν τον κίονα τετραγωνικής διατομής, για τον 
κυλινδρικό κίονα έχουμε:



Σχ. 5.11. Αδρανειακά φορτία λικνιζόμενου κίονος. Περίπτωση 2.

(N 
I co
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α_____±is,
15 , 2 ’1 + — α2 
16

\
... ( 3 1 ^

g

)

(u,[- a±r»J .(5.2.26)

a2 _l 3
15 , ~ 5 Ελ

1 Η-----α
16

/·· ι 3 2 , 3 (ν Ξ —α ±-ε, ν 1 2 5 g)................................. (5.2.27)

ί \

1 15 2 1 + — α
16

_ 1 
+ - 4

εΗ hYg

y

,(5.2.28)

Η εμφάνιση του παράγοντα οφείλεται στο ότι τα αδρανειακό φορτία που αντιστοιχούν

στην κατακόρυφη συνιστώσα της εδαφικής επιτάχυνσης δεν έχουν γραμμική κατανομή όπως στην 
περίπτωση της τετραγωνικής διατομής, αφού σε κάθε θέση η χορδή της κυκλικής βάσης έχει 
διαφορετικό μήκος. Ο τρόπος προσδιορισμού της κατανομής φαίνεται στο σχ. 11.

Το αδρανειακό φορτίο σε μια τυχαία θέση είναι:

qV(ü = v(l - coscû)rsinco ■ hp και η συνισταμένη αδρανειακή δύναμη: V,

V, = rvhpj (ΐ - cos ω) sin ω · dr(l - cos ω) που μετά τις πράξεις γίνεται:

Σχ. 5.12. Κατακόρυφο αδρανειακό φορτίο σε λικνιζόμενο κυλινδρικό κίονα.



V, = (5.2.29)hyg (V, =

( λ

Το σημείο εφαρμογής της δυνάμεως δεν βρίσκεται στα 2/3 της διαμέτρου όπως στην 
περίπτωση του πρισματικού κίονος, αλλά σε θέση που απέχει από το Ο:

+^εν |lvyg).α15 , +5ε'
1 4- — α

r2vhpj(l -cosco) -sinco ■ (1 - costo)· dr(l - coso)

s =
rvhp j"(l - cos ω) · sin ω · dr(l - cos co)

o

H κατακόρυφη αντίδραση στο Ο προκύπτει ίση με:

—r = —d..................... (5.2.30)
4 8

V =
4 + — α2

4

4 1η---- α"
16

_ 1 
+ 5 ε' hyg ( νι =1 4α + 5Εν lhyg^..................(5.2.31)

Συνεπώς στον κυλινδρικό κίονα το κέντρο αδρανείας δεν βρίσκεται στην ίδια θέση όπως 
στον πρισματικό, αλλά σε ύψος 2/3h και σε οριζόντια απόσταση 5/4d από το σημείο περί το οποίο 
λικνίζεται. Στη γενική περίπτωση που δέχεται δυνάμεις στην κορυφή του οι αδρανειακές 
επιταχύνσεις έχουν κατανομές αντίστοιχες με αυτές των σχ. 5.10 και 5.11.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν απο τις ανωτέρω σχέσεις σχετικά με την συμπεριφορά 
μονόλιθων κιόνων σε σεισμική καταπόνηση είναι:

• Εάν ο κίων θεωρηθεί απολύτως στερεό σώμα σε απολύτως στερεά βάση, η οποία διεγείρεται 
σεισμικά μόνο με οριζόντια κίνηση, ο λικνισμός αρχίζει όταν η εδαφική επιτάχυνση πάρει την

τιμή u = -g = ag. 
h

Αμέσως μετά η επιτάχυνση στην κορυφή του κίονος γίνεται

3 1 1-α + —α lg = 2ag δηλαδή διπλασιάζεται και στη συνέχεια αυξάνεται μόνο κατά το 1/2 της

εδαφικής επιταχύνσεως (σχέση (5.2.21)). Αυτή η σημαντική ενίσχυση της επιταχύνσεως στην 
κορυφή του κίονος με την έναρξη του λικνισμού (βλ. σχ 5.13) δημιουργεί τον κίνδυνο ολισθήσεως 
και πτώσεως αντικειμένων (πχ. προτομές επί βάθρων), ιδιαίτερα για μεγάλες τιμές του λόγου 
d/h. Το μέγεθος της επιταχύνσεως κορυφής καθορίζεται κατά κύριο λόγο απο το φαινόμενο του
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t] «g *2 2ag

Σχ. 5.13 Ενίσχυση επιταχύνσεως κορυφής αμέσως μετά την έναρξη του λικνισμού.

λικνισμού και κατά δεύτερο από το μέγεθος της εδαφικής επιταχυνσεως. Τόσο η ενίσχυση όσο 
και η κατανομή της επιταχυνσεως έχουν διαπιστωθεί πειραματικά με επιταχυνσιόμετρα σε 
δοκιμές στη σεισμική τράπεζα του ΑΠΘ (βλ. [5.12]). Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει η 
απότομη μετάβαση από την κατάσταση του ακλονήτου απολύτως στερεού στην κατάσταση του 
λικνιζομένου γιατί όπως έχει αποδειχτεί από δικές μας μετρήσεις οι κίονες έχουν μια 
"ελαστικότητα" στην οποία συμποσούνται τόσο η ελαστικότητα του υλικού, όσο και η 
ενδοτικότητα της θεμελίωσης και οι απειροελάχιστες ανοχές των επιφανειών επαφής, με 
αποτέλεσμα και για μικρά φορτία να παρουσιάζουν ανατάξιμες παραμορφώσεις. Κατά 
συνέπεια ούτε το κατώφλι του λικνισμού είναι αυτό που αντιστοιχεί στην απολύτως στερεά 
κατάσταση, ούτε η ενίσχυση με την έναρξη του λικνισμού είναι όση φαίνεται στο σχ. 5.13. 
Σημαντική ενίσχυση της επιταχύνσεως έχει μετρηθεί στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα για 
μικρές σεισμικές δονήσεις που δεν είναι δυνατό να θέσουν τους κίονες σε λικνισμό (βλ. [5.15]).

Η τέμνουσα βάσεως πριν την έναρξη του 
λικνισμού καθορίζεται αποκλειστικά από την 
εδαφική επιτάχυνση, ενώ αμέσως μετά αυ
ξάνεται μόνο κατά το 1/4 της αύξησης της 
εδαφικής επιταχύνσεως, έχουμε δηλαδή μια 
ελάτωση του ρυθμού αυξήσεως της σεισμικής 
καταπονήσεως όσον αφορά στην τέμνουσα βά
σεως (σχ. 5.14). Από την άποψη αυτή η ελεύθερη 
έδραση είναι προτιμώτερη από την πάκτωση 
αφού εκτονώνει τη σεισμική καταπόνηση.

;. 5.14. Σχέση τέμνουσας βάσεως με εδαφι- 
επιτάχυνση.

• Η κατακόρυφη συνιστώσα της εδαφικής επιτάχυνσης παίζει σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενες 
ολισθήσεις τόσο στη βάση του κίονος (σχέση (5.2.20)) όσο και σε ολισθήσεις αντικειμένων που 
βρίσκονται στην κορυφή του κίονος (σχέση (5.2.15)).

Η σεισμική καταπόνηση είναι κατά τι μεγαλύτερη σε κυλινδρικό κίονα απ' ότι σε έναν ίδιων 
διαστάσεων κίονα τετραγωνικής διατομής. Ιδιαίτερα η προκαλουμένη κατακόρυφη συνιστώσα 
στην κορυφή του κίονος είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση του κυλινδρικού.
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5.3 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΚΙΟΝΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

5.3.1 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Εξετάζεται η περίπτωση ενός πλαισίου 
που αποτελείται από δυο όμοιους κίονες 
διατομής dxd και ένα επιστύλιο ίδιου πλάτους 
d, θεωρούμενα ως απολύτως στερεά σε 
απολύτως στερεή βάση. Στο σχ. 5.15 φαίνεται η 
μορφή της ελεύθερης λικνιστικής απόκρισης του 
πλαισίου, που είναι η μοναδική όταν δεν 
υπάρχει ολίσθηση, άρα το σύστημα είναι 
μονοβάθμιο. Το επιστύλιο εξαναγκάζει τους 
κίονες σε όμοια κίνηση και έχει τις συνιστώσες 
της επιταχύνσεως που έχουν και οι ακμές της 
ανωτάτης επιφάνειας των σπονδύλων που Σχ. 5.15. Δικιόνιο πλαίσιο, 
εφάπτονται σ' αυτό. Αν ονομάσουμε α τον λόγο
του πλάτους προς το ύψος των κιόνων, τότε από τις εξισώσεις των ροπών ως προς τα θ' και Oj’ και 
την εξίσωση των δυνάμεων στον αριστερό κίονα έχουμε (σχ. 5.16)

ü

Σχ. 5.16. Φορτίσεις ελευθέρως λικνιζομένου δικιονίου πλαισίου.

V01 = (2m, +m2) 1-d
2 g-m2

1-d aii + m2 r h2) 2, .. 1 r 4 Λh. +-1 ii + mj — h,u- -m. 1 —d <
l 2 J 3 1 2 1 l 3 J

V,l = m2
1 + d 1 + d .. h2 „
----- g - m,------au + m, — u2 1 2 2 2 2
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V, +m,g = νο + — m,au 2. 1
1

Απο την επίλυση του συστήματος αυτών των εξισώσεων προκύπτει ότι:

3(m,+m2) a 
(2m, +3m2) 1 + a2 g ή για a« (ü =

3(m, + m2) 
(2m, +3m2)ag (5.3.1)

Για m1=m2 έχουμε
1 + a2

(5.3.2)

δηλαδή η αναπτυσσόμενη επιτάχυνση είναι μικρότερη αυτής του μεμονωμένου κίονος (σχέση 5.2.7).

Αν στη σχ. 5.3.1 θέσουμε m2/m1^ έχουμε: ü =
3(ΐ +μ) a 
(2 + 3μ) 1 + a2 g .(5.3.3)

Στο διάγραμμα του σχ. 5.17 φαίνεται η σχέση μεταξύ του λόγου μ των μαζών επιστυλίου και 
κίονος, και της επιτάχυνσης στην κορυφή του κίονος εκφρασμένης ως πολλαπλασίου της ποσότητος

———— g. Για μ=0 έχουμε την περίπτωση του μεμονωμένου κίονος, ενώ όσο αυξάνεται το μ, δηλαδή 
1 + α
όσο αυξάνεται η μάζα του επιστυλίου για ίδιους κίονες, η επιτάχυνση κορυφής μειώνεται.

μ
Σχ. 5.17. Σχέση επιταχύνσεως κορυφής ελευθέρως λικνιζομένου πλαισίου με το λόγο μαζών επιστυ
λίου και κίονος.
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τον

η =

Ο αναγκαίος συντελεστής τριβής για να μην εκδηλωθεί ολίσθηση του επιστυλίου ισούται με 

λόγο Hj/Vj δηλαδή με -----—- και λόγω της (5.3.3) έχουμε:
m2g - m2au

3(1+ μ)α 
2α2 + 3μ- 1

,(5.3.4)

Από το διάγραμμα του σχ. 5.18 προκύπτει ότι για τις συνηθισμένες αναλογίες κιόνων 
(α<0.25) όταν αυξάνεται το υπερκείμενο φορτίο του θριγκού μειώνεται σημαντικά η τιμή του 
αναγκαίου συντελεστή τριβής άρα και η πιθανότητα ολισθήσεως του επιστυλίου επί του κίονος.

Σχ 5.18. Σχέση επιστρατευομένου συντελεστή τριβής με αναλογίες κίονος σε δικιόνιο πλαίσιο για 
μ= 0.5, 1, 2, 3.

'Οπως φαίνεται στο σχ. 5.16 οι αδρανειακές δυνάμεις συγκλίνουν στο κέντρο αδράνειας, το 
οποίο στην περίπτωση του πλαισίου βρίσκεται στον άξονα συμμετρίας και σε απόσταση 1η απο το 
επίπεδο εδράσεως του πλαισίου όπου:

,(5.3.5)
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5.3.2 ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ.

Εφ όσον έχουμε δεχτεί ότι το πλαίσιο αποτελείται από απολύτως στερεά στοιχεία και 
εδράζεται σε απολύτως στερεά βάση, εάν δεν λικνίζεται, η κατανομή των αδρανειακών φορτίων 
λόγω μιας οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης εΗμ είναι ομοιόμορφη (βλ. σχ. 5.19).

ü

Σχ. 5.19. Φόρτιση δικιονίου πλαισίου λόγω εδαφικής επιταχυνσεως λίγο πριν αρχίσει ο λικνισμός.

Για να δημιουργηθούν αρθρώσεις στα σημεία Ο, O', Oj ,0^ πρέπει να ισχύουν οι εξής 
εξισώσεις ροπών και δυνάμεων:

V0l = (2m, +m2)-^g + m2 h, +— lü + m.h.ü

... 1 + d h2 ..
vi1 = m2-^-g + m2 yu

V, + m,g = V0

Από την επίλυση του συστήματος προκύπτει ότι: ü = ga

Δηλαδή η οριζόντια επιτάχυνση που απαιτείται για να λικνιστεί κατά τη διαμήκη έννοια το 
πλαίσιο, είναι αυτή που απαιτείται για να λικνιστεί μεμονωμένος ο κίων του πλαισίου. 
Αποδεικνύεται, ότι αυτό ισχύει και για πολύστηλο πλαίσιο. Συνεπώς μια κιονοστοιχία αρχίζει να 
λικνίζεται κατά την διαμήκη έννοια, ταυτόχρονα με ένα μεμονωμένο κίονα, όμοιο με τους κίονες 
της κιονοστοιχίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος του υπερκειμένου θριγκού.
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Εφ όσον το πλαίσιο αρχίσει να λικνίζεται, οι εξαναγκασμένες ταλαντώσεις που 
προκαλουνται από εδαφική επιτάχυνση με συνιστώσες ε^ και 8vg έχουν σαν αποτέλεσμα τις 

πρόσθετες καταπονήσεις, που φαίνονται στα σχ. 5.20 και 5.21, όπου:

2m, + 3m2

V = £vm,
2m, + 3m2

(5.3.7)

ii

Σχ. 5.20. Πρόσθετη φόρτιση σε λικνιζόμενο πλαί- Σχ. 5.21. Πρόσθετη φόρτιση σε λικνιζόμενο πλαί

σιο λόγω οριζόντιας εδαφικής επιταχύνσεως. σιο λόγω οριζόντιας εδαφικής επιταχύνσεως.

Η συνολική καταπόνηση του πλαισίου προκύπτει με επαλληλία, όπως στην παρ. 5.2.2. Οι 
επιταχύνσεις στο επιστύλιο είναι:

3(m,+m2) q + eHm, 
2m, + 3m2 1+α2 2m,+3m2

(5.3.8)

3(m,+m2) q2 evm,

2m,+3m2 1 + a2 2m,+3m2 g (5.3.9)



5.4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΛΥΛΙΘΟΥ ΚΙΟΝΟΣ
5.4.1 ΜΟΡΦΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΣ.
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Εάν ο κίων του σχ. 5.4 δεν είναι μονόλιθος, αλλά αποτελείται από περισσοτέρους 
σπονδύλους και λικνίζεται ελεύθερα περί το Ο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει λικνισμός και 
σε ένα ενδιάμεσο αρμό, δηλαδή να ανοίξει εκτός από τον αρμό της βάσεως και ένας ενδιάμεσος. 
Ένα κριτήριο είναι, η ροπή ανατροπής Mjy, που προκαλείται από τα αδρανειακά φορτία ως πρός 
τον αρμό αυτό, να είναι μεγαλύτερη ή ίση της ροπής ευσταθείας Mwy, που προκαλεί το βάρος του 
υπερκειμένου τμήματος κίονος. Εάν ο κίων είναι υψίκορμος, τότε σύμφωνα με τις σχέσεις (5.2.7) 
και (5.2.9), αγνοώντας την κατακόρυφη συνιστώσα των επιταχύνσεων, οι ροπές αυτές είναι ίσες με:

Μ/ =
ag 3 y— ag — 

2 h

λ

(h-y)2

Mwy = v(h-y)g^

και θα πρέπει Mty > Mwy.

Μετά τις πράξεις προκύπτει ότι:

που ισχύει μόνο ως ισότητα για y=0, δηλαδή στη βάση όπου γίνεται ο λικνισμός.

Αν λάβουμε υπ' όψη μόνο το κριτήριο της ισορροπίας των δυνάμεων που ενεργούν στον 
κίονα, θα έπρεπε ένας πολύλιθος κίων, που λικνίζεται στο επίπεδο της βάσης του, να
συμπεριφέρεται σαν να ήταν μονόλιθος. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, γιατί κατά την κρούση και πριν 
την συνέχιση της κινήσεως περί το απέναντι σημείο της επιφάνειας εδράσεως, μεταβάλλεται η ορμή 
του συστήματος, που κάνει δυνατή και την "ενεργοποίηση" ενός ή περισσοτέρων υπερκειμένων 
αρμών.

Το φαινόμενο της "ενεργοποιήσεως" υπερκειμένων αρμών είναι σαφέστερο εάν θεωρήσουμε 
την περίπτωση του εξαναγκασμένου λικνισμού του κίονος του σχ. 5.22. Η ροπή ανατροπής σε ύψος y 
είναι :

μ/ -

( 3 3y3 3y y
-ag -ag— —eHg -eHg —2 |2 °h , 2 H& . 2 Sh _p p

3 « 3 6 - 1,8

V )

•(h-y)-

και η σχέση Mty > Mwy μετά τις αντικαταστάσεις και τις πράξεις δίνει:

y ^ £η ~α 
h εΗ + a

(5.4.1)

που ισχύει για περισσότερες της μιας θέσεις καθ' ύψος εάν εΗ > α.
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Σχ. 5.22. Κατανομή εντατικών μεγεθών πολυλίθου κίονος που λικνίζεται στη βάση του σαν να 
ήταν μονόλιθος.

Γιά παράδειγμα αν ο κίων αποτελείται από 10 ισοϋψείς σπονδύλους και έχει ύψος h=10m 
και διάμετρο βάσεως d=2m (άρα α=0.2) και είναι εΗ=0.3, τότε η σχέση (5.4.1) ισχύει για τον αρμό 
της βάσεως και τους δύο υπερκειμένους. Εχουμε δηλαδή "ενεργοποίηση" των δυο πρώτων πάνω από 
την βάση αρμών. Αυτό όμως σημαίνει ανακατανομή των αδρανειακών φορτίων και πιθανώς 
"ενεργοποίηση" και άλλων αρμών.

Η ενεργοποίηση πολλών αρμών στην περίπτωση σεισμικής καταπονήσεως πολυλίθου κίονος 
είναι εμφανέστατη στην πράξη και έχει διαπιστωθεί και καταγραφεί εργαστηριακά (βλ. [5.12]).

Οπως αναλύεται στο [5.18] για την περίπτωση ενός διλίθου κίονος το φαινόμενο της 
μεταβολής της ορμής κατά την κρούση παίζει σημαντικό ρόλο στην μεταβολή της μορφής της 
ταλαντώσεως μετά από κάθε κρούση. Δεν θα πρέπει όμως οι μέγιστες τιμές του αναπτυσσόμενου 
συντελεστή τριβής μεταξύ των σπονδύλων να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κρούσεως, 
αλλά κατά τη διάρκεια των λικνιστικών κινήσεων. Αυτό φαίνεται από το παρακάτω παράδειγμα.

Θεωρούμε ένα μονόλιθο πρισματικό κίονα που λικνίζεται στη βάση του εναλλάξ περί τα 
σημεία Ο και θ' και ένα σώμα μάζας Μ σχετικά μικρών διαστάσεων στην άνω έδρα ακριβώς πάνω 
από το Ο. Στο σχ. 5.23 φαίνονται τα ανύσματα των ταχυτήτων και των δυνάμεων που ασκούνται 
στο σώμα λίγο πριν και αμέσως μετά την κρούση και στο χρονικό διάστημα At της κρούσεως.

ΜΕΤΑ ΚΡΟΥΣΗ ΠΡΙΝ

ΐΑ’
Mü' ΛΜαϋ'

<------- >------> Τ’
Mg

V

Λ
Αο

ο->
Mg

Ψ

Τ0 τ

λ A
. Mü

■ρ—>
Mg

V

Σχ.5.23. Κινηματική και δυναμική κατάσταση υλικού σημείου στην άνω έδρα λικνιζομένου κίονος.
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Η μεταβολή της ορμής του σώματος κατά την κατακόρυφο είναι:
Αν = V = αύ
και κατά την οριζόντια λόγω της σχέσεως 5.2.14: 

2 - α
Δύ = 1 -

2α2 +2
. 3
u = —2 1 + α

Οι ωθήσεις των δυνάμεων που ενεργούν στο σώμα κατά την οριζόντια και την κατακόρυφη 
έννοια είναι:

(Α0 - Mg)At = αύΜ

T0At = ΔύΜ

Διαιρώντας κατά μέλη και μετά από πράξεις έχουμε:

η=Δ=2. “ β-ίΐιΐ

Α0 2 1 + a ^ Α0 J
Ο εντός παρενθέσεως παράγοντας είναι μικρότερος της μονάδος αφού Mg<A0, άρα:

3
η„ < — .(5.4.2)2 1 + α2...........................................................................................................

Πριν και μετά την κρούση ο επιστρατευόμενος συντελεστής τριβής μεταξύ σώματος και κίονος είναι 
αντιστοίχως:

mü
η =----------mg - αίί

3α
2 - α2

,(5.4.3)

mü _ 3 α 
mg 2 1 + α2

,(5.4.4)

Δηλαδή και στις δυο περιπτώσεις μικρότερος του η0 , άρα εάν εκδηλωθεί ολίσθηση, θα γίνει κατά 
την διάρκεια της λικνιστικής κινήσεως και όχι κατά την διάρκεια της κρούσεως.

Η επίλυση των εξισώσεων κινήσεως για ένα δίλιθο κίονα δίνεται στο [5.18] όπου 
επισημαίνονται η ακανονιστία και η σημαντική μή γραμμικότητα της κινήσεως, καθώς επίσης η 
πολυπλοκότητα της μεταβάσεως από τη μια μορφή ταλαντώσεως σε μια άλλη. Οι δυνατές μορφές 
της ταλαντώσεως φαίνονται στο σχ. 5.24.

Είναι φανερό ότι όταν αυξάνεται ο αριθμός των σπονδύλων αυξάνεται αλματωδώς ο 
αριθμός και των δυνατών μορφών της ταλαντώσεως και των προβλημάτων που αφορούν στη 
μαθηματική διατύπωση των εξισώσεων κινήσεως. Στη συνέχεια με τη μέθοδο και τις παραδοχές που 
έχουν υιοθετηθεί στο 5.2 θα επιχειρηθεί η μελέτη της κατανομής των αδρανειακών δυνάμεων καθ' 
ύψος ενός πολυλίθου κίονος για σεισμική καταπόνηση σε ένα επίπεδο.
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Σχ. 5.24. Μορφές ταλαντώσεως διλίθου κίονος.
Εάν θεωρήσουμε έναν αρμό λικνιζομένου πολυλίθου κίονος (σχ. 5.25), τρεις είναι οι δυνατές 

καταστάσεις του υπερκειμένου σπονδύλου εάν δεν υπάρχουν ολισθήσεις. Να λικνίζεται προς τα 
δεξιά, προς τα αριστερά ή να μη λικνίζεται. Συμβολίζουμε αυτές τις τρεις περιπτώσεις 1, 2, 0 
αντιστοίχως.

Εάν V είναι ο αριθμός των σπονδύλων, τότε ο αριθμός Νν των δυνατών μορφών 
ταλαντώσεως του κίονος, εξαιρουμένων των συμμετρικών ως προς τον κατακόρυφο άξονα και την 
περίπτωση που σε κανένα αρμό δεν εκδηλώνεται λικνισμός, είναι ίσος με το πλήθος των 
επαναληπτικών διατάξεων των τριών περιπτώσεων ανά ν μείον 1 (μη λικνισμός) διά 2 (συμμετρία).

Από την Συνδυαστική Ανάλυση οι επαναληπτικές διατάξεις των μ πραγμάτων ανά ν είναι

δνμ = μν άρα:

Νν =
3ν -1 

2
(5-4.5)

Στο σχ. 5.26 δίνονται χαρακτηριστικά οι 40 δυνατές μορφές ταλαντώσεως για ένα τετράλιθο 
κίονα. Για τους κίονες του Παρθενώνος, που κατά κανόνα έχουν 11 σπονδύλους, ο αριθμός των 
δυνατών μορφών είναι:

ΝΠ = δ)1^ 1 = ~~~ = 88573 μορφές.

Σχ. 5.25. Δυνατές καταστάσεις σπονδύλου ως προς αρμό πολυλίθου κίονος.
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5.4.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Η έννοια των μορφών ταλαντώσεως ενός πολυλιθου κίονος, δεν έχει την σημασία που έχουν 
οι ιδιομορφές ενός πολυβαθμίου ελαστικού φορέα. Στις ιδιομορφές αντιστοιχεί μια ορισμένη 
ιδιοσυχνότητα ταλαντώσεως, που επηρρεάζει το μέγεθος της σεισμικής καταπονήσεως, ενώ στην 
περίπτωση του πολυλιθου κίονος, σε κάθε μορφή αντιστοιχεί μια ορισμένη κατανομή σεισμικών 
φορτίων, που επηρρεάζει το μέγεθος και την κατανομή των δυνάμεων στους σπονδύλους και τους 
αρμούς.

Οι τρεις περιπτώσεις που αφορούν στην κατάσταση των αρμών (σχ. 5.25) αντιστοιχούν 
τελικά στις δύο περιπτώσεις των σχ. 5.10 και 5.11, αφού εάν σε ένα ή περισσοτέρους αρμούς δεν 
εκδηλώνεται λικνισμός, τότε οι σπόνδυλοι που γειτνιάζουν με αυτούς τους αρμούς, μπορούν να 
θεωρηθούν σαν ένας, που ανήκει σε μια εκ των δυο περιπτώσεων.

Στο σχ. 5.27 φαίνεται ένας κίων με ν σπονδύλους κατά τη χρονική στιγμή που ταλαντώνεται 
με την j μορφή. Ενας σπόνδυλος ή μια ομάδα σπονδύλων μπορεί να ταλαντώνεται όπως στην 
περίπτωση 1 (π.χ ο 1°ζ και ο 3°ζ) ή όπως στην περίπτωση 2 (π.χ. ο 2°ζ ). Οι αδρανειακές δυνάμεις
του σπονδύλου i που οφείλονται στον λικνισμό καθεαυτό, και στις δράσεις Ημ και Vjj, συντίθενται 
σε μια συνισταμένη Ιμ που διέρχεται από το κέντρο αδρανείας του σπονδύλου και για πρισματικό 
κίονα είναι κάθετη στο διαγώνιο επίπεδο του σπονδύλου, αναλύεται δε σε δυο συνιστώσες και 
Vjji . Οι αδρανειακές δυνάμεις που οφείλονται στην επιτάχυνση βάσεως κάθε σπονδύλου σύμφωνα 
με όσα αναπτύχθηκαν στην 5.2.2 συντίθενται σε μια συνισταμένη που διέρχεται από τον στιγμιαίο

πόλο περιστροφής και είναι ίση με mii
4

mvή —. Συνεπώς εάν θεωρήσουμε ότι ο κίων λικνίζεται

ελευθέρως με τη μορφή j, μπορεί να προσομοιωθεί με ένα φορέα, που έχει αρθρώσεις στα σημεία των 
αρμών, περί τα οποία λικνίζονται οι σπόνδυλοι και απλές εδράσεις στα κέντρα αδρανείας των 
σπονδύλων, φορτίζεται δε από τα ίδια βάρη των σπονδύλων και φορτία λόγω της επιταχύνσεως του 
εδάφους. Ο φορέας είναι ισοστατικός, και αφού δεν ενδιαφέρουν οι παραμορφώσεις του, αλλά μόνο 
η κατανομή των εντατικών μεγεθών σαυτόν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται από 
άκαμπτα στοιχεία ράβδων, που ενώνουν τα σημεία που ενδιαφέρουν. Από την επίλυση του φορέα 
προκύπτουν οι δυνάμεις των κόμβων Ημ ,Ημ και οι αντιδράσεις των στηρίξεων ,Vy; . Από
αυτές με εφαρμογή των σχέσεων 5.2.22 έως 5.2.25 βρίσκονται οι επιταχύνσεις üR,üH,üv άρα και η 
κατανομή των αδρανειακών φορτίων στους σπονδύλους του κίονος.

Για να προσδιορίσουμε την καταπόνηση, που δημιουργεί η εδαφική επιτάχυνση, και που 
προστίθεται σ' αυτή που δημιουργεί η ελεύθερη ταλάντωση, εργαζόμαστε ώς εξής: Στον τελευταίο

σπόνδυλο αφού δεν υπάρχει υπερκείμενο φορτίο θα ισχύει η σχέση üav = (βλ. παρ. 5.2), και η

δύναμη που προκαλείται στον ν-1 αρμό, θα διέρχεται από την ν-1 άρθρωση. Εάν θεωρήσουμε αυτή 
τη δύναμη ίση με τη μονάδα, από την επίλυση του φορέα προκύπτει στον κατώτατο αρμό μια 
επιτάχυνση εΗ(^ . Πολλαπλασιάζοντας τις δυνάμεις που προέκυψαν από την προηγούμενη επίλυση 
με τον συντελεστή εΗ/εΗ0, προκύπτουν στα κέντρα αδρανείας και στις αρθρώσεις οι δυνάμεις που 
οφείλονται στην εδαφική επιτάχυνση ε^. Ομοίως εργαζόμαστε και για την κατακόρυφη συνιστώσα 
της εδαφικής επιταχύνσεως

Επαλληλίζοντας τις τρεις περιπτώσεις φορτίσεως έχουμε τις δυνάμεις που ασκούνται στους 
αρμούς για την μορφή j. Η μέθοδος αυτή απαιτεί τα ακόλουθα βήματα:

• Μόρφωση του προσομοιώματος.

• Επίλυση για φόρτιση από το ίδιο βάρος και προσδιορισμός των δυνάμεων Η~°,Ηΰ;0, \Γ°, \Γ°.

• Επίλυση για φόρτιση με Hjv_, = 1 και προσδιορισμός των δυνάμεων Η~” ,ΗΰίΗ, \ΓΗ, \ΓΗ.
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• Επίλυση για φόρτιση με Vjv_, = 1 και προσδιορισμός των δυνάμεων Hjiv,HIjiv,Vjiv,Vjiv

• Υπολογισμός των τιμών εΗ0 και εν0 και των δυνάμεων ,H(ji ,ν.. ,ν.. σύμφωνα με τις
παρακάτω σχέσεις (βλ. παρ. 5.2.2):

£ 11 η — 2
2(l + a12)HjH+(l-2a,2)HjlH-3a1VjlH 

(l + a^jmjg (5.4.6)

= 2
2(l + a12)vjv-3a1Hjlv-(2-a12)vj;

(1 + αι2)

mig
(5-4.7)

Hji = Hji° ± HjjH · — ± Hjiv · —.................................................................. (5.4.8)
εΗ0 εν0

V = V 0 + V.H . IïL ± V v . Ì2L............................................................................. (5.4.9)
J1 J> _ J* j‘ p V JbH0 fcvo

Hjji - Hjjj0 ± H[jiH · —^ ± Ηΰίν · —................................................................. (5.4.10)
εΗ0 εν0

VW=VW0±V/.Ì5-:±V—......................................................................... (5·4·Π)
εΗ0 ενθ

Κατ' αντιστοιχία με την μέθοδο των ιδιομορφικών αποκρίσεων εάν Α; ένα μέγεθος 
αποκρίσεως στο σπόνδυλο ΐ, τότε αυτό προσδιορίζεται από τη σχέση:

Α; = (5.4.12)

όπου Ν το πλήθος των μορφών. Η διαίρεση δια Ν δεν υπάρχει στον αντίστοιχο τόπο των ελαστικών 
φορέων, γιατί στη μέθοδο των ιδιομορφών στον προσδιορισμό των μεγεθών κάθε ιδιομορφικής 
αποκρίσεως δεν συμμετέχει κάθε φορά το σύνολο της μάζας του φορέα, αλλά ένα ιδεατό μερίδιο 
μάζας.
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6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΕΚ ΤΙΤΑΝΙΟΥ.

Η μέθοδος σχεδιασμού και η πρακτική εφαρμογή της συγκολλήσεως θραυσμάτων με 
οπλισμούς από κοχλιοτομημένες ράβδους τιτανίου και τσιμεντοπολτό έχουν παρουσιαστεί στον τ. 
2α της Μελέτης.1 Τα μάρμαρα του Παρθενώνος έχουν αστοχήσει κατά κανόνα λόγω υπερβάσεως 
της εφελκυστικής αντοχής, που είναι πολύ μικρότερη της θλιπτικής (βλ. κεφ. 3). Οι οπλισμοί 
προορίζονται να αναλάβουν εφελκυστικά φορτία με διεύθυνση κάθετη στις επιφάνειες θραύσεως. 
Βασικό κριτήριο για τον υπολογισμό των οπλισμών είναι να μπορούν να αναλαμβάνουν με 
ασφάλεια τα φορτία λειτουργίας και σε οριακή κατάσταση να αστοχούν οι οπλισμοί στη 
συγκόλληση και όχι το μάρμαρο (βλ. πιν 2. κεφ. 5 μέρους Α).

Η συγκόλληση θραυσμάτων με οπλισμούς τιτανίου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα μηχανικής 
συμπερφοράς έναντι μιας ενδεχόμενης συγκολλήσεως με ισχυρή κόλλα στις θραυσιγενείς 
επιφάνειες.1 2 Ο τσιμεντοπολτός εξασφαλίζει μια αρχική φέρουσα ικανότητα στη συγκόλληση της 
τάξεως του 20% της εφελκυστικής αντοχής του μαρμάρου.3 Σε περίπτωση ρηγματώσεως του 
τσιμεντοπολτού τα θραύσματα συγκρατώνται από τους οπλισμούς, οι οποίοι μπορούν να 
παραλάβουν μεγάλα φορτία σε μετελαστική φάση με σημαντική απορρόφηση ενεργείας. Σε κάθε 
περίπτωση αποφεύγεται η ψαθυρή θραύση και πριν αστοχήσει η σύνδεση σε οριακή κατάσταση 
υπάρχει προειδοποίηση (διάνοιξη ρήγματος, πλαστική παραμόρφωση οπλισμών κλπ). Με την 
μέθοδο υπολογισμού των συγκολλήσεων που έχει αναπτυχθεί, οι απαιτούμενοι οπλισμοί είναι 
λεπτότατοι και ολιγάριθμοι σε σύγκριση με τους χρησιμοποιούμενους στο παρελθόν για 
συγκολλήσεις αρχαίων λίθινων αντικειμένων σε μνημεία και μουσεία. Περιορίζεται δηλαδή στο 
ελάχιστο η επέμβαση στο αρχαίο υλικό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό η συγκόλληση να αποκαθιστά την αρχική αντοχή 
του μέλους (όπως στα καμπτόμενα μέλη), σε άλλες όμως η προσπάθεια ανακτήσεως της αρχικής 
αντοχής απαιτεί μεγάλο ποσοστό οπλισμού. Στις περιπτώσεις αυτές οι οπλισμοί υπολογίζονται έτσι, 
ώστε να μπορούν να παραλάβουν την δυσμενέστερη δυνατή φόρτιση. Συνήθως τα απαιτούμενα 
ποσοστά οπλισμού είναι πολύ μικρά κυμαινόμενα μεταξύ 1 έως 2 %ο της διατομής του μαρμάρου.

Η απόσταση των αξόνων των εφελκυστικών οπλισμών από τις εξωτερικές επιφάνειες των 
συνδεομένων θραυσμάτων είναι μεγαλύτερη ή ίση του τετραπλασίου της διαμέτρου του διατρήματος, 
ώστε σε οριακή κατάσταση να αποκλείεται ο κίνδυνος διαρήξεως του μαρμάρου.4 Το βάθος 
αγκυρώσεως προσδιορίζεται σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα που αφορούν στη συνάφεια των 
κοχλιοτομημένων ράβδων τιτανίου με τον τσιμεντοπολτό και το μάρμαρο. Στο χρονικό διάστημα 
από το 1989 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες πειραματικές δοκιμές προκειμένου να 
μελετηθεί σε βάθος η συμπεριφορά των οπλισμών τιτανίου.

1 Μελέτη τ. 2α. Κ. Ζάμπας, σ. 164-168.
2 Η χρήση πολυμερών στα μάρμαρα της Ακροπόλεως έχει αποκλειστεί από από την ΕΣΜΑ με πρόταση του καθ. κ. 
θ. Σκουλικίδη.
3 Βλ. πειραματικά αποτελέσματα στη Μελέτη τ.2α, Κ. Ζάμπας, σελ.165
4 Βλ. Μελέτη τ. 2α, Κ. Ζάμπας, σ.169. Προσδιορίζεται σύμφωνα με αναλυτικές και πειραματικές μελέτες που γίνει

για τις εφελκυστικές ράβδους οπλισμού στο σκυρόδεμα. Βλ. CEB -Bond action and bond behaviour of 
reinforcement. State-of-the-Art Report. CEB Bulletin d' Information No 151, Avril 1982
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6.1 ΝΕΩΤΕΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΕΔΟΜΕΝΑ.

Το θεμελιώδες πρόβλημα για τη μελέτη της συμπεριφοράς της αγκυρώσεως ράβδου τιτανίου 
σε μάρμαρο με τσιμεντοπολτό είναι η κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο επιτυγχάνεται η 
συνεργασία της ράβδου με τον περιβάλλοντα σκληρυμμένο τσιμεντοπολτό και τα τοιχώματα του 
διατρήματος στο μάρμαρο για διάφορες τιμές της εφελκυστικής δύναμης. Το πρόβλημα έχει πολλές 
ομοιότητες, χωρίς όμως να ταυτίζεται με το πρόβλημα της συνεργασίας του χαλύβδινου οπλισμού με 
το σκυρόδεμα στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή με το πρόβλημα της συνάφειας οπλισμού - 
σκυροδέματος, όπως συνηθέστερα αναφέρεται. Για τον λόγο αυτό η σχετική με το τελευταίο αυτό 
πρόβλημα βιβλιογραφία είναι πολύ χρήσιμη για τη μελέτη της συμπεριφοράς των αγκυρώσεων 
ράβδων τιτανίου σε μάρμαρο με τσιμεντοπολτό.

Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα αποτελέσματα 35- δοκιμών 
εξολκεύσεως κοχλιοτομημένων ράβδων τιτανίου. Τα δοκίμια ήταν τεμάχια μαρμάρου σχήματος 
ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου διαφόρων διαστάσεων με αξονικά διατρήματα μέσα στα οποία 
είχαν αγκυρωθεί με τσιμεντοπλτό ράβδοι τιτανίου διαφόρων διαμέτρων. Στις ράβδους τιτανίου είχε 
διαμορφωθεί σπείρωμα, ενώ τα τα τοιχώματα των διατρημάτων ήταν λεία, ή είχαν διαμορφωθεί 
και σ' αυτά εσωτερικά σπειρώματα5. Τα δοκίμια στηρίζοντο στην έδρα από την οποία προεξείχε το 
ένα άκρο της ράβδου, όπου ασκείτο η εφελκυστική δύναμη, ενώ στο άλλο άκρο της ράβδου 
μετριόταν με βελόμετρα η σχετική μετατόπιση μεταξύ της ράβδου και του μαρμάρου. Πρόκειται για 
την γενική πειραματική διάταξη της τυπικής δοκιμής εξολκεύσεως κατα RILEM 7-11-128.

Τα δοκίμια αστόχησαν ή με θραύση της ράβδου τιτανίου, ή με διάρρηξη του μαρμάρου, ή με 
εξόλκευση της ράβδου τιτανίου. Για τον τελευταίο τύπο αστοχίας υπήρξαν δύο περιπτώσεις. 
Εξόλκευση της ράβδου με αστοχία του περιβάλλοντος τσιμεντοπλτού ή εξόλκευση της ράβδου μαζί 
με τον περιβάλλοντα τσιμεντοπλτό με ολίσθηση στα τοιχώματα του διατρήματος (μόνο γιά λεία 
τοιχώματα).

Η πρώτη μορφή αστοχίας υποδηλώνει την επάρκεια της αγκυρώσεως να αναλαμβάνει 
εφελκυστικές δυνάμεις χωρίς να αστοχεί καθεαυτή, εφ'όσον έχει κατάλληλα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά. Η δεύτερη μορφή είναι δηλωτική των ακτινικών τάσεων διαρρήξεως, που 
αναπτύσσονται και στην περίπτωση του οπλισμένου σκυροδέματος. Τέλος η εξόλκευση της ράβδου 
τιτανίου μαζί με τον περιβάλλοντα τσιμεντοπολτό δείχνει, ότι είναι δυνατό στην περίπτωση των 
λείων τοιχωμάτων διατρήματος να μην αναπτύσσεται λόγω κακής χυτεύσεως και συντηρήσεως του 
τσιμεντοπολτού η αναγκαία συνάφεια μεταξύ τσιμεντοπολτού και μαρμάρου.

Από τις μορφές αστοχίας που παρατηρήθηκαν στα δοκίμια αυτά, διαπιστώνουμε ότι και 
στις αγκυρώσεις ράβδων τιτανίου σε μάρμαρο με τσιμεντοπολτό δρούν παρόμοιοι μηχανισμοί με 
αυτούς που εξασφαλίζουν την συνεργασία οπλισμού - σκυροδέματος. Στο ίδιο συμπέρασμα

5 Στο εργοτάξιο του Παρθενώνα έγιναν πολλές προσπάθειες για την δοκιμαστική διάνοιξη εσωτερικών 
σπειρωμάτων σε δοκίμια εκ νέου μαρμάρου με σκοπό την βελτίωση της συνάφειας στη διεπιφάνεια μαρμάρου - 
τσιμεντοπολτού. Τελικώς επινοήθηκε από τον αρχιτεχνίτη κ. I Αρμπιλιά η μέθοδος: Μετά τη διάτρηση του 
μαρμάρου χρησιμοποιείται σπειροτόμος, που έχει στερεωθεί στο άκρο ενός μοχλού σχήματος "Τ", εισάγεται στο 
διάτρημα και περιστρέφεται με το χέρι. Τα σπειρώματα είναι καλής ποιότητος και δημιουργούν ιακνοποιητική 
τραχύτητα, άρα και βελτίωση της συνάφειας. Η μέθοδος δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην πράξη πριν υπάρξει 
επαρκής θεωρητική και πειραματική τεκμηρίωση.
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οδηγούμαστε και από την μορφή των καμπύλών, που παριστάνουν την σχέση μεταξύ της 
εφελκυστικής δυνάμεως και της σχετικής ολισθήσεως μεταξύ τιτανίου και μαρμάρου, που 
υπενθυμίζουν τις αντίστοιχες καμπύλες στα πειράματα εξολκευσεως στο μπετόν. Στο διάγραμμα του 
σχ. 6.1 φαίνεται η σχέση αυτή για τα δοκίμια με α/α 3 έως 5 του συγκεντρωτικού πίνακος. Το 
δοκίμιο 3 αστοχεί με ολίσθηση της ράβδου, ενώ τα 4 και 5 με θραύση της. Στη δεύτερη περίπτωση 
δεν υπάρχει θφίνων κλάδος της καμπύλης, επειδή η μέτρηση γίνεται στο πίσω άκρο του δοκιμίου 
και φυσικά δεν μπορεί να καταγραφεί η πλαστική παραμόρφωση της ράβδου, που υπάρχει στο 
εμπρόσθιο άκρο.

Τα πειράματα εξολκευσεως και πειράματα κάμψεως τεσσάρων σημείων σε δοκίμια μαρμάρου 
συγκολλημένα με οπλισμούς τιτανίου, που έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των έργων 
αποκαταστάσεως των μνημείων Ακροπόλεως επιβεβαιώνουν την ορθότητα των παραδοχών που 
έχουν εκτεθεί στον τ. 2α της Μελέτης. Περαιτέρω βελτίωση της μεθόδου συγκολλήσεως θραυσμάτων 
μαρμάρου με οπλισμούς τιτανίου είναι χρήσιμη, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η επέμβαση 
στο αρχαίο υλικό με ελάττωση του αναγκαίου ποσοστού οπλισμού, άρα και των διαστάσεων των 
διατρημάτων.

Σχ. 6.1 Σχέση εφελκυστικής δυνάμεως με σχετική ολίσθηση ράβδου τιτανίου ως προς το μάρμαρο 
σε 3 δοκίμια εξολκεύσεως.



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
ΕΞΟΛΚΕΥΣΕΩΣ ΡΑΒΔΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

α/α Φ/ΦίχΣ
mm

AXBXC
cm

Fmax
kN

°Tmax
MPa

Tmax
MPa

T0max
MPa

Τύπος
αστοχίας

1 8/6.5x80 6x10x8 18.9 491 9.4 6.3 I
2 8/6.5x80 6x10x8 19.0 570 9.5 6.3 IV
3 8/6.5x130 6x10x13 18.7 563 5.7 3.8 II
4 8/6.5x130 6x10x13 19.1 575 5.9 3.9 I
5 8/6.5x130 6x10x13 19.5 587 6.0 4.0 I
6 8/6.5x160 6x10x16 18.9 570 4.7 3.1 II
7 8/6.5x160 6x10x16 14.7 443 3.7 2.4 IV
8 8/6.5x160 6x10x16 17.0 512 4.2 2.8 I
9 8/7x60 (Σ) 20x20x20 10.5 273 7.0 4.6 II
10 8/7x60 (Σ) 20x20x20 10.8 281 7.2 4.8 II
11 8/7x60 20x20x20 16.0 416 10.6 4.7 II
12 10/8x100 6x10x10 14.0 279 4.5 3.2 IV
13 10/8/100 6x10x10 6.0 119 1.9 1.4 IV
14 10/8x100 6x10x10 5.0 99 1.6 1.1 IV
15 10/8x150 6x10x15 9.0 179 1.9 1.4 IV
16 10/8x150 6x10x15 10.0 199 2.1 1.5 IV
17 10/8x150 6x10x15 10.2 203 2.2 1.5 IV
18 10/8x200 6x10x20 30.0 597 4.8 3.4 IV
19 10/8x200 6x10x20 30.0 597 4.8 3.4 IV
20 10/9x70 20x20x20 14.5 228 6.6 4.7 II
21 10/9x70 20x20x20 18.6 292 8.5 6.0 II
22 10/9x70 (Σ) 20x20x20 22.0 346 10.0 7.1 II
23 10/9x70 (Σ) 20x20x20 32.0 503 14.6 10.4 II
24 12/10.5x80 20x20x20 24.3 292 8.1 6.0 II
25 12/10.5x80 20x20x20 23.9 287 7.9 5.9 II
26 12/10.5x80 20x20x20 24.6 301 8.2 6.1 II
27 12/10.5x45 (Σ) 20x20x20 22.4 264 13.0 8.8 II
28 12/10.5x80 (Σ) 20x20x20 40.0 480 13.3 5.0 II
29 16/13x200 6x10x20 53.0 399 5.3 4.2 IV
30 16/13x200 6x10x20 60.5 455 6.0 4.8 IV
31 16/13x200 6x10x20 51.0 384 5.1 4.1 IV
32 16/14.5x90 20x20x20 36.2 219 8.0 6.4 II
33 16/14.5x90 20x20x20 17.2 104 3.8 3.0 III
34 16/14.5x90 (Σ) 20x20x20 49.9 302 11.0 8.8 II
35 16/14.5x90 (Σ) 20x20x20 35.0 212 7.7 6.2 II

I θραύση ράβδου.
II Ολίσθηση ράβδου.
III Ολίσθηση ράβδου με τσιμεντοπολτό.
IV Διάρρηξη μαρμάρου.

ômax=4Fm^ç
πΦι

Tmax=Fmax
πΦΣ

T0max= Emax 
πΦβί

Φη= Φ+4 mm
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7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΜΦΟΥΣ ΕΚ 
ΤΙΤΑΝΙΟΥ.

7.1 ΓΕΝΙΚΑ.

Τα μάρμαρα του Παρθενώνος συνδέονται με συνδετήρια από σίδηρο στερεωμένα σε εντορμίες 
των μαρμάρων με χυτό μόλυβδο. Τα συνδετήρια που συνδέουν μάρμαρα της ίδιας στρώσεως 
προορίζονται να αναλάβουν κατά κύριο λόγο εφελκυστικά φορτία και χαρακτηρίζονται 
"σύνδεσμοι", ενώ αυτά που συνδέουν μάρμαρα διαδοχικών στρώσεων προορίζονται να αναλάβουν 
κυρίως διατμητικά φορτία και χαρακτηρίζονται "γόμφοι". Στη συνέχεια όπου χρησιμοποιείται ο 
όρος "σύνδεση" περιλαμβάνει το συνδετήριο και την περιοχή του μαρμάρου στην οποία αυτό 
αγκυρώνεται.

Για τα γενικά χαρακτηριστικά των συνδέσεων (λειτουργία, διαστάσεις, σχέση όγκων υλικών, 
μέθοδος εφαρμογής, κατανομή στο κτίριο κλπ) υπάρχει συστηματική περιγραφή στη Μελέτη1. Η 
φέρουσα ικανότητα των συνδέσεων είναι συνάρτηση της φέρουσας ικανότητος του μαρμάρου στην 
περιοχή αγκυρώσεως και του συνδετηρίου, που με τη σειρά της εξαρτάται από τις μηχανικές 
αντοχές των υλικών (βλ.Β. 3)

Οι βλάβες των συνδέσεων, κυρίως των συνδέσεων των αναστηλώσεων Μπαλάνου, 
εκδηλώνονται με καταστροφή του συνδετηρίου είτε του μαρμάρου, λόγω διαβρώσεως του σιδήρου 
είτε λόγω μηχανικής καταπονήσεως. Η μεγάλη έκταση και η σοβαρότητα των βλαβών αυτών είναι 
από τους κύριους λόγους που επέβαλαν τις εκτεταμένες επεμβάσεις της ΕΣΜΑ στα μνημεία της 
Ακροπόλεως και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων συνδετηρίων με νέα από τιτάνιο (βλ. 
[7.1]), μετά από πρόταση του καθ. Θ. Σκουλικίδη (βλ. [7.5] και [7.6]). Για την κατασκευή των 
συνδετηρίων χρησιμοποιείται εμπορικώς καθαρό τιτάνιο Grade 2 κατά ASTM Β265 και Β348 
(βλ. γενικώς περί τιτανίου [7.2]), που έχει πολύ μεγάλη αντοχή σε διάβρωση και είναι συμβατό από 
άποψη μηχανικών ιδιοτήτων με το μάρμαρο.

Οι αρχές σχεδιασμού των νέων συνδέσεων καθορίζονται σύμφωνα με τις γενικώτερες αρχές 
που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΣΜΑ για τις επεμβάσεις στα μνημεία Ακροπόλεως (βλ. [7.9]). Για 
την υποβοήθηση της διαστασιολογήσεως των συνδετηρίων συντάχθηκαν νομογραφήματα μετά από 
παραμετρικές επιλύσεις με την μέθοδο των χωρικών πεπερασμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό 
της εντατικής καταστάσεως του μαρμάρου στην περιοχή αγκυρώσεως των συνδέσμων και των 
γόμφων. Παράλληλα με την αναλυτική διερεύνηση της συμπεριφοράς των συνδέσεων, 
πραγματοποιήθηκε σειρά πειραματικών δοκιμών, που αφορούσε τόσο στα είδη, όσο και στις 
διαστάσεις των χρησιμοποιουμένων συνδετηρίων από τιτάνιο.

1 Μελέτη τ.1, Μ.Κορρές, σ. 107-117.
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7.2. ΒΛΑΒΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Οι βλάβες των αρχαίων συνδέσεων οφείλονται σε φυσικοχημικές και μηχανικές δράσεις. Η 
οξείδωση του σιδήρου, που έχει επιταχυνθεί από την ατμοσφαιρική ρύπανση κατα τις τελευταίες 
δεκαετίες (βλ. [7.7]), συνεπάγεται διόγκωση, που προκαλεί αυτοτελώς από τριχοειδείς ρωγμές 
μέχρι διάρρηξη του μαρμάρου. 'Οταν οι μηχανικές καταπονήσεις που δέχεται το κτίριο έχουν σαν 
αποτέλεσμα μετακινήσεις των μαρμάρων, τα συνδετήρια αντιστέκονται , αναλαμβάνουν φορτία και 
όταν αυτά είναι μεγαλύτερα από τα δυνάμενα να αναληφθούν, εκδηλώνεται αστοχία στο 
συνδετήριο είτε στο μάρμαρο, που είναι ευπαθές εάν έχει ήδη υποστεί τις τριχοειδείς ρωγμές από τη 
διόγκωση του σιδήρου. Οι συνθήκες που δημιουργούνται από την διάνοιξη των αρμών και των 
ρηγμάτων ευνοούν την διάβρωση του συνδετηρίου και την διόγκωσή του με αποτέλεσμα την 
δημιουργία νέων ρηγμάτων και διεύρυνση των προυπαρχόντων κ.ο.κ.

Στις συνδέσεις μαρμάρων της ίδιας στρώσεως με συνδετήρια μορφής διπλού "Τ" 
παρατηρούνται αστοχίες με θραύση του συνδέσμου χωρίς βλάβη του μαρμάρου και με θραύση του 
μαρμάρου με ή χωρίς βλάβη του συνδετηρίου αντιστοίχως (βλ. φωτ.7.1). Στην περίπτωση θραύσεως 
του μαρμάρου, εάν τα αποκοπέντα θραύσματα είναι μεγάλα, υπάρχει η δυνατότητα 
επανασυγκολλώμενα να αναλάβουν το φορτίο της συνδέσεως, εάν όμως είναι μικρά και 
πολυάριθμα τίθεται θέμα αλλαγής της μορφής της συνδέσεως.

Οι γομφώσεις είναι οι ευπαθέστερες συνδέσεις, δεδομένου οτι παρεμποδίζουν τις σχετικές 
ολισθήσεις δυο διαδοχικών στρώσεων λίθων, καταπονούνται κυρίως σε διάτμηση και έχουν πολύ 
λίγα περιθώρια παραμορφώσεως, σε αντίθεση με τις οριζόντιες συνδέσεις, που παρεμποδίζουν το 
άνοιγμα των αρμών, δέχονται εφελκυστική καταπόνηση και έχουν έχουν τόση δυνατότητα 
παραμορφώσεως όση η παραμόρφωση θραύσεως του σιδηρού συνδέσμου. Βεβαίως και οι οριζόντιοι 
σύνδεσμοι καταπονούνται σε διάτμηση, αφού παρεμποδίζουν και τη σχετική οριζόντια μετακίνηση 
των συνδεομένων μαρμάρων, όμως αυτή η καταπόνηση είναι δευτερεύουσα. Σε πολλές περιπτώσεις 
οι γόμφοι είναι τοποθετημένοι σε μικρή απόσταση από την παρειά του αρχιτεκτονικού μέλους (π.χ. 
επιστύλια, μετόπες, γείσα), με αποτέλεσμα η φέρουσα ικανότητα του μαρμάρου να είναι σημαντικά 
μικρότερη από τη διατμητική αντοχή του γόμφου. Η εκτίναξη της κάτω γωνίας των μαρμάρων με 
επιφάνεια θραύσεως, που έχει κατά προσέγγιση την μορφή ενός τετάρτου ενός κώνου, είναι μια 
τυπική βλάβη στον Παρθενώνα ( βλ. φωτ. 7.2, και φωτ. 20 και 21 του A μέρους).

Οι βλάβες των συνδέσεων έχουν σαν αποτέλεσμα τον κατακερματισμό των μαρμάρων και σε 
ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν κίνδυνο πτώσεως θραυσμάτων, αλλά δεν δημιουργούν κατά 
κανόνα μείζον πρόβλημα επάρκειας στην ανάληψη των μονίμων στατικών φορτίων που δέχεται το 
κτίριο. Αποτελούν όμως σοβαρότατη βλάβη από την άποψη της επάρκειας του κτιρίου σε σεισμική 
καταπόνηση, αφού σε περίπτωση σεισμού καλούνται να αναλάβουν φορτία και να επικουρήσουν 
τον δεσμό τριβής παρεμποδίζοντας τις σχετικές μετακινήσεις των μαρμάρων. Από την άποψη αυτή η 
αποκατάσταση των συνδέσεων είναι ένα σημαντικό μέτρο αντισεισμικής προστασίας του μνημείου.
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7.3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ.

Το τιτάνιο επελέγη σαν υλικό κατασκευής των αρχαίων συνδετηρίων με πρόταση του 
καθηγητή Θ. Σκουλικίδη (βλ. [7.5] και [7.6]), και έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πολλές 
εφαρμογές στην αποκατάσταση των μνημείων της Ακροπόλεως από τους στόλους της Προστάσεως 
των Καρυατιδών (βλ. [7.1]), μέχρι τις ράβδους οπλισμού για την συγκόλληση θραυσμάτων 
μαρμάρου. Ο κύριος λόγος επιλογής του τιτανίου είναι η πολύ μεγάλη αντοχή του σε όλα τα είδη 
διαβρώσεως (βλ. [7.2], [7.6]), όμως το εμπορικός καθαρό τιτάνιο Grade 2 κατά ASTM Β265 και 
Β348 που χρησιμοποιείται στα έργα της Ακροπόλεως είναι απολύτως συμβατό υλικό με το 
μάρμαρο και από άποψη φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων. Οπως προκύπτει από τον πίνακα 7.1, 
στον οποίο φαίνονται οι κύριες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του τιτανίου, τα πλεονεκτήματά 
του είναι:

• Πολύ μεγάλη αντοχή ανά μονάδα βάρους (διπλάσια του χάλυβα St 42).

• Ο συντελεστής Poisson είναι ίσος με αυτόν του μαρμάρου (βλ. Πιν. 3.4, στο Β.3), άρα δεν 
υπάρχει κίνδυνος διαρρήξεως από διαφορική εγκάρσια συστολή των δυο υλικών.

• Ο συντελεστής θερμικής διαστολής του τιτανίου είναι πολύ κοντά σαυτόν του μαρμάρου (εΜ 
=8X10'6 grad-1 ) άρα δεν υπάρχει κίνδυνος από διαφορική θερμική διαστολή των δυο υλικών.2

• Το εμπορικός καθαρό τιτάνιο έχει σημαντική παραμόρφωση θραύσεως, άρα σαν υλικό ευνοεί 
την διαμόρφωση συνδέσεων με ικανοποιητική πλαστιμότητα.3

Τα νέα συνδετήρια που αντικαθιστούν τα αρχαία κατασκευάζονται από ελάσματα τιτανίου 
που κόβονται, διαμορφώνονται και συγκολλώνται έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις αρχαίες 
εντορμίες. Η στερέωση των συνδετηρίων γίνεται μετά από πρόταση του καθ. Θ. Σκουλικίδη με 
τσιμεντοκονίαμα και όχι με χυτό μόλυβδο όπως στην αρχαιότητα, γιατί το τιτάνιο και ο μόλυβδος 
δεν είναι συμβατά υλικά από ηλεκτροχημική άποψη, αφού ευνοείται η δημιουργία γαλβανικού 
στοιχείου. Το τσιμεντοκονίαμα συντίθεται από λευκό τσιμέντο και λεπτή χαλαζιακή άμμο σε 
αναλογία κατ' όγκο 1/3. Από άποψη μηχανικής συμπεριφοράς αυτός ο τρόπος στερεώσεως δεν 
υπολείπεται του αρχαίου, αφού η αντοχή και η πλαστιμότητα της συνδέσεως εξαρτάται από το ίδιο 
το συνδετήριο, τις διαστάσεις του και τη σχέση τους με τις διαστάσεις της αγκυρώσεως στο μάρμαρο 
και όχι από το υλικό πληρώσεως, το οποίο όπως έχει αποδειχτεί από την αφαίρεση δεκάδων 
αρχαίων συνδετηρίων, ενώ έχει όγκο πολλαπλάσιο του συνδετηρίου, έχει πολύ μικρό πάχος στις 
καταπονούμενες περιοχές, και δεν παίζει αξιόλογο ρόλο στην αντοχή και την πλαστιμότητα της 
συνδέσεως (βλ. σχ.7.11). Αυτό το εμπειρικό συμπέρασμα έχει επιβεβαιωθεί και πειραματικώς (βλ. 
παρ. 7.4.1)

2 Ο κίνδυνος αυτός υφίσταται, όταν χρησιμοποιούνται άλλα μέταλλα με ικανοποιητική αντογή σε διάβρωση, έστω 
και μικρότερη αυτής του τιτανίου, όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας 321 με ε= 16.5X10"^ grad'1 ή ο μπρούτζος με ε= 
24X10'6 grad'1.
3 Κράματα τιτανίου με μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές (πχ. 6Α1 4V) ή αντικείμενα κατασκευασμένα με χύτευση 
από τιτάνιο δεν έχουν ικανοποιητική πλαστιμότητα.



154

Πίνακας 7.1. Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του εμπορικώς καθαρού τιτανίου Grade 2 κατά
ASTM Β265 και Β348.

1 Πυκνότητα, (gr/cm^) 4.51

2 Μέτρο ελαστικότητος. (MPa) 105000

3 Συντελεστής Poisson. 0.32

4 Συντελεστής θερμικής διαστολής. (lO'^grad'l) 9

5 θερμοαγωγιμότητα, (cal/cm.grad.sec) 0.007

6 Σκληρότητα. (ΗΒ) 130

7 Εφελκυστική αντοχή. (MPa) 420

8 Οριο διαρροής . (MPa) 300

9 Επιμήκυνση θραύσεως. (%) 20 η-22

7.3.1 ΜΕΘΟΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ.

Στο σχεδιασμό των συνδέσεων εφαρμόζονται οι γενικές αρχές που τηρούνται στο έργο 
αποκαταστάσεως του Παρθενώνος 4. Ο σεβασμός στα αυθεντικά στοιχεία του κτιρίου δέν επιτρέπει 
την διάνοιξη νέων εντορμιών στα αρχαία μάρμαρα για τη διαμόρφωση νέων συνδέσεων. Άρα εάν 
οι εντορμίες σώζονται σε καλή κατάσταση, καλούμαστε να σχεδιάσουμε ένα συνδετήριο μορφής 
διπλού "Τ" από τιτάνιο, που να έχει μια επιθυμητή συμπεριφορά, εάν είναι κατεστραμμένες, να 
σχεδιάσουμε μια σύνδεση, που να συνεπάγεται την ελάχιστη επέμβαση στο αρχαίο μάρμαρο. Ο 
σεβασμός της αρχικής υποστάσεως του κτιρίου, άρα και της συνδεσμολογίας των αρχιτεκτονικών 
μελών δεν υπαγορεύεται μόνο από την γενική δεοντολογία του σεβασμού του μνημείου, αλλά και 
από στατικούς λόγους. Οι επεμβάσεις γίνονται στις περιοχές των μνημείων όπου υπάρχει σοβαρό 
πρόβλημα, ενώ οι άλλες παραμένουν στην αρχική τους κατάσταση. Εάν λοιπόν με τις επεμβάσεις 
γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στην αντοχή και την ακαμψία του φέροντος οργανισμού μόνο σε 
ορισμένες περιοχές, θα επηρεασθεί και η συμπεριφορά των περιοχών αυτών, ειδικά σε σεισμική 
καταπόνηση. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας τροποποιήσεως θα ήταν πιθανότατα ανεπιθύμητα για 
το σύνολο του φέροντος οργανισμού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όταν η αρχική εντορμία ενός συνδετηρίου σώζεται ο σύνδεσμος 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να έχει την μέγιστη δυνατή αντοχή και πλαστιμότητα, που καθορίζονται από 
τη φέρουσα ικανότητα του μαρμάρου στην περιοχή της αρχαίας εντορμίας. Οι αρχαίοι σύνδεσμοι

4 Μελέτη, τ. 1, X. Μπούρας, σ.407-412.
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λόγω του τρόπου κατασκευής με αναδίπλωση και σφυρηλάτηση έχουν εγκάρσια σκέλη που είναι 
παχύτερα στη θέση συναντήσεως με το διαμήκες σκέλος . Η ίδια μορφή δίνεται και στους συνδέσμους 
τιτανίου, των οποίων το εγκάρσιο σκέλος διαμορφώνεται με πλάνισμα έτσι, ώστε στη θέση 
συγκολλήσεώς του με το διαμήκες να είναι παχύτερο (βλ. σχ. 7.1). Στο διαμήκες σκέλος 
διαμορφώνεται σε μεγάλο μήκος λαιμός, ώστε όταν ο σύνδεσμος εφελκύεται και το υλικό ξεπεράσει 
το όριο διαρροής να προηγείται της αστοχίας σημαντική παραμόρφωσή του, άρα και σημαντική 
απορρόφηση ενέργειας (βλ. φωτ.7.3).

Εάν η εντορμία είναι κατεστραμμένη η ελάχιστη επέμβαση στο αρχαίο μάρμαρο 
εξασφαλίζεται με την διάνοιξη δυο διατρημάτων στις θέσεις όπου αγκυρώνοντο τα εγκάρσια σκέλη 
του διπλού "Τ" (βλ. σχ. 7.2), και την χρησιμοποίηση ενός συνδέσμου μορφής "Π" κατασκευασμένου 
από ράβδο τιτανίου (βλ. φωτ. 7.4). Σύνδεσμοι μορφής "Π" κατασκευασμένοι από ελάσματα είχαν 
χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα κυρίως στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, αλλά και στις 
αναστηλώσεις των μνημείων της Ακροπόλεως από τον Πιττάκη και τον Μπαλάνο. Οι σύνδεσμοι 
αυτοί υστερούν σε σύγκριση με τους συνδέσμους μορφής διπλού "Τ", γιατί τα κατακόρυφα σκέλη 
τους είναι συνήθως κοντά και η αγκύρωσή τους στο μάρμαρο αβαθής, με αποτέλεσμα όταν δέχονται 
σημαντικές εφελκυστικές δυνάμεις να εξολκεύονται. Για το λόγο αυτό οι σύνδεσμοι μορφής "Π" 
από τιτάνιο κατασκευάζονται έτσι, ώστε να έχουν επαρκή αγκύρωσή με μακρά κοχλιοτομημένα 
κατακόρυφα σκέλη, και με διαμόρφωση λαιμού στο διαμήκες σκέλος (βλ. σχ. 7.2).

Στις διατμητικές συνδέσεις (γόμφοι και σύνδεσμοι όταν φορτίζονται εγκαρσίως) που όπως 
αναφέρθηκε δεν έχουν λόγω μορφής επαρκή παραμορφωσιμότητα, γίνεται το εξής τέχνασμα. Ο 
κενός χώρος μεταξύ εντορμίας και συνδετηρίου γεμίζεται με τσιμεντοκονίαμα εκτός απο μια μικρή 
περιοχή πλάτους 1 έως 2 cm (βλ.σχ. 7.14) που επιτρέπει μια εγκάρσια παραμόρφωση του 
συνδετηρίου.

Με τη μέθοδο που περιγράφτηκε διατηρούνται τα χαρακτηριστικά της αρχικής 
συνδεσμολογίας με μικρές βελτιώσεις, οι οποίες αφορούν αφ' ενός μεν στο υλικό, που είναι ένα 
μέταλλο ελεγχόμενης μηχανικής συμπεριφοράς, αφ' ετέρου δε στην προστασία του μαρμάρου ακόμα 
και σε απρόσμενα μεγάλες καταπονήσεις, αφού κατά τον σχεδιασμό προνοείται σε οριακή 
κατάσταση να αστοχεί το συνδετήριο με σημαντική απορρόφηση ενέργειας. Συνεπώς για την 
διαστασιολόγηση των συνδετηρίων,το κρίσιμο μέγεθος είναι η φέρουσα ικανότητα του αρχαίου 
μαρμάρου στην περιοχή της αγκυρώσεως, που προσδιορίζεται αναλυτικώς και ελέγχεται 
πειραματικώς.
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Σχ. 7.1. Διαστάσεις συνδέσμων εκ τιτανίου στα επιστύλια της Α. πλευράς του Παρθενώνος.

Φωτ. 7.3. Σύνδεσμοι μορφής διπλού "Τ" εκ τιτανίου στα επιστύλια της ΒΑ γωνίας του Παρθενώνος.
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Σύνδεσμος μορφής "Π" 
εκ τιτανίου.

Διάτρημα στην κεφαλή 
της εντορμίας.

ΚΑΤΟΨΗ

Σχ. 7.2 Τοποθέτηση συνδέσμου "Π" εκ τιτανίου στη θέση κατεστραμμένης εντορμίας μαρμάρου.

Φωτ. 7.4. Σύνδεσμος μορφής "Π" κατασκευασμένος από ράβδο τιτανίου.
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7.3.2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ.

Στην περιοχή αγκυρώσεως των συνδετηρίων αναπτύσσεται μια πολύπολοκη τριαξονική 
εντατική κατάσταση και μόνο χονδρικά μπορεί να εκτιμηθούν οι αναπτυσσόμενες τάσεις με απλούς 
υπολογισμούς5. Ενας ικανοποιητικός υπολογισμός της φέρουσας ικανότητας του μαρμάρου γίνεται 
με την μέθοδο των τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων. Επειδή στις διαστάσεις των συνδέσμων 
και των γόμφων υπάρχει τυποποίηση γίνεται μια παραμετρική επίλυση στην περιοχή ενός συνδέσμου 
και ενός γόμφου, έτσι ώστε να συνταχθούν νομογραφήματα που για ένα συνδυασμό διαστάσεων να 
μας δίνουν την καταπόνηση του μαρμάρου.

Στο σχ. 7.3 φαίνεται η περίπτωση ενός αρχιτεκτονικού μέλους το οποίο φέρει συνδετήρια, 
και σε λεπτομέρεια η περιοχή του μαρμάρου περί την σύνδεση, που προσομοιώνεται με ένα δίκτυο 
πεπερασμένων στοιχείων τριών διαστάσεων, πυκνότερο κοντά στη σύνδεση. Το δίκτυο περιέχει 376 
κόμβους. Οι στηρίξεις του αποκοπτομένου τμήματος που προσομοιώνουν την συνέχεια του 
αρχιτεκτονικού μέλους θεωρούνται ακλόνητες μακρυά από την εντορμία ενώ στο επίπεδο που την 
διχοτομεί έχουν ελευθερία κινήσεως κατά y. Το αποκοπτόμενο τμήμα του μέλους φορτίζεται στο 
εγκάρσιο σκέλος της εντορμίας με μοναδιαίο φορτίο Ν = It = 10 kN, που αντιστοιχεί σε συνολική 
εφελκυστική δύναμη στο σύνδεσμο F - 2Ν = 20 kN και γίνονται 43 συνολικά επιλύσεις με 
παραμέτρους το μήκος 1 και το βάθος D της εντορμίας και το πλάτος Β του εγκαρσίου σκέλους της 
σύμφωνα με τις σχέσεις που έχουν τα μεγέθη αυτά στις συνδέσεις του Παρθενώνος. Στα σχ. 7.4 έως 
7.9 φαίνονται το δίκτυο των πεπερασμένων στοιχείων σε αξονομετρικό και σε κάτοψη, το δίκτυο 
στην περιοχή του συνδέσμου, η αρίθμηση των κόμβων και των στοιχείων και η παραμόρφωση της 
περιοχής σε έξαρση αντιστοίχως.

Οι επιλύσεις έγιναν με το πρόγραμμα HY SAP 80 με ελαστική ανάλυση. Η δυσμενέστερη 
εντατική κατάσταση με εφελκυσμό και κατά τους τρεις άξονες εμφανίζεται στο γραμμοσκιασμένο 
στοιχείο στο άκρο του εγκαρσίου σκέλους της εντορμίας, όπως άλλωστε αναμενόταν, αφού από τη 
θέση αυτή ξεκινούν κατά κανόνα τα ρήγματα σε όσες συνδέσεις του Παρθενώνα έχουν αστοχήσει. 
Θεωρούμε ότι έχουμε οριακή κατάσταση, όταν η εφελκυστική τάση σγ στο μάρμαρο λάβει την τιμή 
της εφελκυστικής αντοχής του. Στην πραγματικότητα η υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής στη 
θέση αυτή δεν συνεπάγεται αστοχία της συνδέσεως, αφού υπάρχουν περιθώρια αναλήψεως φορτίου 
και σε μετελαστική φάση. Η παραδοχή όμως είναι υπέρ της ασφαλείας, αφού κριτήριο σχεδιασμού 
είναι να μήν αστοχήσει το αρχαίο μάρμαρο. Αρα η επίλυση στην ελαστική περιοχή είναι επαρκής.

Από το διάγραμμα του σχ. 7.10 μπορούμε για ορισμένες διαστάσεις της συνδέσεως να βρούμε 
την τιμή της τάσεως oymax για εφελκυστική δύναμη F = 2Ν=20 kN.

5 Μια απλουστευτική προσέγγιση προτείνεται στη Μελέτη, τ.2, Κ.Ζάμπας, σ.170- 172.
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rf

Section a-a

Σχ. 7.11. Συμβολισμός διαστάσεων τυπικού συνδέσμου μορφής διπλού "Τ" εκ τιτανίου [7.9].

Με τους συμβολισμούς του σχ. 7.11 η μεγίστη δύναμη που μπορεί να αναληφθεί από τον 

σύνδεσμο είναι:

Nd = Jmsl.2o (σε kN)............................................................................ (7.3.1)
σ y max

όπου fMtd η αντοχή σχεδιασμού σε εφελκυσμό του μαρμάρου.

Η αναγκαία διατομή του συνδέσμου στο διαμήκες σκέλος είναι:

AT,=d,-t,=î!i...................................................................................... (7.3.2)
^Ttd

όπου fTtd η αντοχή σχεδιασμού σε εφελκυσμό του τιτανίου.

Λόγω της (7.3.1) έχουμε:

ΑΤ, =ά^ = (σε mm2)...........................................................(7.3.3)
G y max Ttd

Για να μην υπάρξει διαρροή κοντά στην συγκόλληση θα πρέπει το διαμήκες σκέλος να έχει διατομή 

Ατ2, ώστε αν fTty το όριο διαρροής του τιτανίου:
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d 1X t.

d3x 13

■> Nd

Σχ. 7.12. Κατανομή τάσεων στο εγκάρσιο σκέλος συνδέσμου.

Ατ2>Ατ1·^ ή d2>dx·^ (για tj = t2 ).............................(7.3.4)
^Tty ^Tty

Από την Nd υπολογίζεται και η αναγκαία διατομή του εγκαρσίου σκέλους του συνδέσμου 
ως εξής:

Αν σε η ακραία τάση στο εγκάρσιο τμήμα της εντορμίας (για τριγωνική κατανομή βλ.σχ. 
7.12) και Μ3 η ροπή στη θέση συναντήσεως των δυο σκελών, τότε:

Ν„
(b - tj )d3

και Μ.
Nd(b

12
* W3fTtd όπου W3 η ροπή αντιστάσεως στη θέση 3, άρα:

d3t32 = —— και λόγω της (7.3.1):
^Tty

d!t32 = 2'1°4(b"1|)fM,a ...................................................................... (7.3.5)

°,... ■ fr.

Για τη διαστασιολόγηση των γόμφων από τιτάνιο εργαζόμαστε με όμοιο τρόπο. Θεωρούμε 
ένα τμήμα του αρχιτεκτονικού μέλους στην περιοχή του γόμφου το οποίο προσομοιώνεται με ένα 
δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων τριών διαστάσεων, που περιέχει 375 κόμβους με μεγαλύτερη 
πυκνότητα κοντά στο γόμφο (βλ. σχ. 7.13). Το αποκοπτόμενο τμήμα του μέλους συνδέεται με τον 
κύριο όγκο του με ακλόνητες στηρίξεις. Οι μελετώμενες παράμετροι είναι το βάθος 1/2 της 
εντορμίας και η απόστασή της s από την ελεύθερη παρειά του μέλους. Το θεωρούμενο τμήμα 
φορτίζεται με φορτίο It = lOkN, το οποίο κατανέμεται στην επιφάνεια της εντορμίας κατά 3 
εναλλακτικούς τρόπους: ομοιόμορφα, τριγωνικά σε όλο το ύψος της εντορμίας και τριγωνικά στα 
2/3 του ύψους της εντορμίας. Γίνονται συνολικά 28 επιλύσεις με το πρόγραμμα SAP 80.

Η δυσμενέστερη εντατική κατάσταση, που είναι ένας τριαξονικός εφελκυσμός, αναπτύσσεται 
στο γραμμοσκιασμένο στοιχείο, δηλαδή στη θέση απ' όπου κατά κανόνα ξεκινούν τα ρήγματα των
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γομφώσεων στα μάρμαρα του κτιρίου. Εκ των τριών εναλλακτικών περιπτώσεων φορτίσεως 
δυσμενέστερη είναι προφανώς η τρίτη, που δίνει μέγιστες τάσεις κατά 30% περίπου μεγαλύτερες της 
πρώτης και κατά 12% της δεύτερης. Οπως και στην περίπτωση των συνδέσμων θεωρούμε ως οριακή 
την κατάσταση κατά την οποία η τάση oymax φτάνει την τιμή της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού 
του μαρμάρου. Στο νομογράφημα του σχ. 7.13 δίνεται η τιμή της oymax για συνδυασμούς των 
παραμέτρων που συναντώνται στην πράξη.

Η δύναμη σχεδιασμού του γόμφου είναι η μέγιστη που μπορεί να αναλάβει το μάρμαρο στην 
περιοχή της αγκυρώσεως

,(7.3.6)

Εάν η διαστασιολόγηση του γόμφου γινόταν έτσι, ώστε 
αυτός να αστοχεί σε διάτμηση, όταν δέχεται δύναμη ίση με Nd, 
τότε, όπως φαίνεται από δοκιμαστικές αριθμητικές εφαρμογές, 
θα είχε πολύ μικρή ακαμψία, άρα και πολύ μικρή συμβολή 
στην παρεμπόδιση της σχετικής ολισθήσεως των συνδεομένων 
μαρμάρων. Για τον λόγο αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε 
αφήνεται ένα μικρό ανακουφιστικό κενό ύψους e (σχ.7.14), 
που επιτρέπει μια σχετική ολίσθηση των δυο συνδεομένων 
μαρμάρων, όταν η σύνδεση αναλάβει δύναμη Nd.

ι

T-t ί

Τ

Ο γόμφος στην περιοχή του μικρού ανακουφιστικού κενού e 
(σχ. 7.14) λειτουργεί σαν μια κοντή αμφίπακτη ράβδος, που 
σε κάθε πάκτωση δέχεται τέμνουσα δύναμη Nd και ροπή Μ, η 
οποία, σε οριακή κατάσταση, πρέπει να οδηγεί σε διαρροή το 
τιτάνιο άρα:

Σχ. 7.14. Συμβολισμός 
διαστάσεων γόμφου.

Μ = Nde > WfTtd ,(7.3.7)

όπου W η ροπή αντιστάσεως του γόμφου. Συνεπώς πρέπει:

< -^-d-e και λόγω της (7.3.6) 
ί]>,1'Ttd

® y max Ttd
,(7.3.8)
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7.4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Στο χρονικό διάστημα από το 1987 έως 1991 πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του έργου 
αποκαταστάσεως του Παρθενώνος μια σειρά πειραματικών δοκιμών για τον έλεγχο των 
παραδοχών και των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό των συνδέσεων. Τα 
προβλήματα που διερευνήθηκαν είναι τα εξής:

• Η σύγκριση της συμπεριφοράς σε εφελκυσμό των οριζοντίων συνδέσεων με συνδετήρια μορφής 
διπλού "Τ" , όταν το υλικό πληρώσεως των εντορμιών είναι χυτός μόλυβδος ή τσιμεντοκονίαμα.

• Η συμπεριφορά σε εφελκυσμό των οριζοντίων συνδέσεων με συνδετήρια μορφής "Π" 
κατασκευασμένα από ράβδους τιτανίου.

• Η σύγκριση της συμπεριφοράς των διατμητικών συνδέσεων (γομφώσεων) με και χωρίς 
ανακουφιστικό κενό στην πάκτωσή τους στις εντορμίες.

7.4.1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΠΛΟΥ "Τ".

Αοκιμια: Τα δοκίμια αναπαριστούν σε φυσική κλίμακα οριζόντιες συνδέσεις μαρμάρων με 
δυο συνδετήρια μορφής διπλού "Τ". Οι σύνδεσμοι έχουν μήκος 29 cm, δηλαδή της τάξεως μεγέθους 
του μήκους της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας των συνδέσμων του Παρθενώνος (λιθόπλινθοι τοίχων, 
γείσα, λίθοι διαζώματος κλπ). Τα συνδεόμενα μάρμαρα έχουν ικανές διαστάσεις (βλ. σχ. 7.15 και 
φωτ. 7.5), ώστε η εντατική κατάσταση στην περιοχή της αγκυρώσεως να είναι όμοια με αυτή των 
πραγματικών συνδέσεων. Κατασκευάστηκαν συνολικά 4 δοκίμια. Σε δυο χρησιμοποιήθηκε χυτός 
μόλυβδος για τη στερέωση των συνδέσμων στις εντορμίες (βλ. φωτ.7.6) και σε δυο τσιμεντοκονίαμα 
από λευκό τσιμέντο και χαλαζιακή άμμο σε αναλογία 1/3 κ.ό. Τα συνδετήρια κατασκευάστηκαν 
από χάλυβα και διαστασιολογήθηκαν σύμφωνα με τους τύπους της παρ. 7.3.2. Επειδή η αγκύρωση 
των συνδετηρίων εξασφαλίζεται κυρίως λόγω της γεωμετρίας τους και ελάχιστα συμμετέχει ο 
παράγων συνάφεια, η πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς των συνδέσεων με χαλύβδινα 
συνδετήρια εύκολα ανάγεται και σε συνδετήρια από τιτάνιο.

Πειραματική διάταξη: Κατασκευάστηκε ειδικά για τα πειράματα αυτά μηχανή εφελκυσμού 
(σχ. 7.15 και φωτ. 7.5), στην οποία το φορτίο επιβάλλεται με μηχανικό τρόπο μέσω δυο 
κοχλιοτομημένων ράβδων επαρκούς ακαμψίας. Τα δυο μάρμαρα κάθε δοκιμίου στερεώνονται σε 
δυο άκαμπτα χαλύβδινα πλαίσια με χημικά βύσματα. Μέσα από τα πλαίσια διέρχονται δύο δοκοί 
που δέχονται τα φορτία από τα περικόχλια των ράβδων και τα μεταφέρουν σε δυο σημεία των 
πλαισίων. Στο ένα, του κάτω πλαισίου, έχει διαμορφωθεί σφαιρική κεφαλή και στο άλλο 
παρεμβάλλεται μια δυναμοκυψέλη θλίψεως συνδεόμενη με ψηφιακή οθόνη. Με την διάταξη αυτή η 
εφελκυστική δύναμη που επιβάλλεται στο δοκίμιο, μετατρέπεται σε θλιπτική μεταξύ πλαισίων και 
δοκών. Η τιμή της τελευταίας είναι ανεξάρτητη από τις τριβές μεταξύ ράβδων, περικοχλίων και 
δοκών και ισούται με την τιμή της εφελκυστικής δύναμης που ασκείται στους συνδέσμους συν τα 
βάρη του ενός μαρμάρου και του ενός πλαισίου. Η μέτρηση της παραμορφώσεως των συνδέσμων 
γίνεται με 3 αναλογικά μηκυνσιόμετρα. Επειδή το σύστημα έχει άξονα συμμετρίας η παραμόρφωση
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κάθε συνδέσμου ισούται με τον μέσο όρο των ενδείξεων των 3 οργάνων το δε φορτίο με το ήμισυ του 
μετρουμένου μείον τα νεκρά φορτία.

Αποτελέσματα: Στο διάγραμμα του σχ.7.16 φαίνεται η σχέση μεταξύ της δυνάμεως και της 
παραμορφώσεως που δέχεται κάθε σύνδεσμος. Η παραμόρφωση είναι αρχικά γραμμική συνάρτηση 
της δυνάμεως, ενώ μετά από μια στάθμη φορτίσεως, που αντιστοιχεί στο όριο διαρροής, το 
διάγραμμα καμπυλουται μέχρι του σημείου που αντιστοιχεί στη θραύση. Τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από το διάγραμμα είναι:

• Σε όλα τα δοκίμια επιβεβαιώνεται ο βασικός στόχος του σχεδιασμού των συνδετηρίων. Σε 
καμμιά από τις 4X2X2=16 περιοχές αγκυρώσεως δεν παρατηρήθηκε οιαδήποτε ένδειξη 
αστοχίας στο μάρμαρο. Οι συνδέσεις αστόχησαν στο συνδετήριο με πλήρη αξιοποίηση της 
πλαστιμότητός του, με μέγιστη παραμόρφωση θραύσεως της τάξεως των 4 cm (φωτ. 7.7). Η 
θραύση του συνδετηρίου έγινε στο μέσο του διαμήκους σκέλους με λαιμό θραύσεως στην περιοχή 
του κατασκευαστικού λαιμού (φωτ. 7.8).

• Δεν παρατηρείται οιαδήποτε άξια λόγου διαφορά στη συμπεριφορά της συνδέσεως όταν το 
υλικό στερεώσεως του συνδετηρίου στην εντορμία είναι μόλυβδος ή τσιμεντοκονίαμα. Η 
παραμορφωσιμότητα της συνδέσεως δεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά του λεπτού στρώματος 
του υλικού πληρώσεως μεταξύ του εγκαρσίου σκέλους του συνδέσμου και της αντίστοιχης 
παρειάς της εντορμίας, αλλά από την σχέση των δυο στοιχείων της συνδέσεως δηλ. του 
συνδετηρίου και του μαρμάρου. Η κατανομή των τάσεων στο λεπτό αυτό στρώμα δέν επιτρέπει 
σημαντικές παραμορφώσεις, που δέν παρατηρήθηκαν άλλωστε και στα πειράματα.

Σχ. 7.15. Πειραματική διάταξη δοκιμών εφελκυσμού συνδέσεων μαρμάρων με συνδετήρια μορφής 
διπλού "Τ" και "Π".
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7.4.2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ "Π".

Δοκίμια: Τα τεμάχια μαρμάρου που βγήκαν "αλώβητα" από την δοκιμασία των πειραμάτων 
της 7.4.1 επαναχρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές που αφορούν στη συμπεριφορά των συνδέσεων με 
συνδετήρια μορφής "Π" κατασκευασμένα από κυλινδρικές ράβδους τιτανίου διαμέτρου 012mm 
(φωτ. 7.10). Οι σύνδεσμοι αγκυρώθηκαν με τσιμεντοπολτό σε διατρήματα, που διανοίχτηκαν στα 
σημεία συναντήσεως του διαμήκους με το εγκάρσιο σκέλος κάθε εντορμίας. Στην περίπτωση αυτή η 
συνάφεια τσιμεντοπολτού με το συνδετήριο παίζει σημαντικό ρόλο στην αγκύρωση.

Χρησιμοποιήθηκαν δυο είδη συνδέσμων μορφής "Π". Στο ένα δοκίμιο οι σύνδεσμοι 
διαμορφώθηκαν με κάμψη υπό ορθή γωνία των δυο ακραίων τμημάτων ράβδων διαμέτρου Φ12πιπι 
καταλλήλου μήκους. Στα άλλα τρία αφ' ενός μεν κοχλιοτομήθηκαν τα κεκαμμένα σκέλη των 
συνδέσμων, αφ' ετέρου δε διαμορφώθηκε λαιμός με διαμέτρους Φ11.2, Φ10.2 και Φ9.2 mm, 
κατ'αντιστοιχία με τους συνδέσμους μορφής διπλού "Τ". Ο χώρος μεταξύ του πυθμένα της 
εντορμίας, όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος και της παρειάς του μαρμάρου, πληρώθηκε με 
τσιμεντοκονίαμα.

Πειραματική διάταξη: Η πειραματική διάταξη ήταν ακριβώς όμοια με αυτή των πειραμάτων 
της 7.4.1. (βλ. σχ. 7.15)

Αποτελέσματα: Το δοκίμιο με τους συνδέσμους που διαμορφώθηκαν με απλή κάμψη των 
σκελών άρχισε για μικρή στάθμη φορτίου να παρουσιάζει σημαντικές παραμορφώσεις χωρίς να 
εμφανίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα στο τσιμεντοκονίαμα που κάλυπτε τους συνδέσμους. Τελικά ο 
σύνδεσμος εξολκεύτηκε από την μια αγκύρωση με προοδευτική ευθυγράμμιση του κεκαμμένου 
σκέλους του (φωτ.7.10). Στη δοκιμή φάνηκε και πειραματικά αυτό που έχει εντοπιστεί και στην 
πράξη σε συνδέσεις με συνδέσμους μορφής "Π" που αστοχούν με εξόλκευση λόγω ανεπαρκούς 
συνάφειας του κεκαμμένου σκέλους. Εάν ο σύνδεσμος γίνει ισχυρότερος με αύξηση της διατομής του, 
ώστε να αποτραπεί η εξόλκευση, η σύνδεση θα αστοχήσει με θραύση του μαρμάρου, άρα πάλι η 
σύνδεση δεν θα έχει την αναγκαία πλαστιμότητα.

Στο σχ.7.17 φαίνεται το διάγραμμα που παριστά τη σχέση μεταξύ της εφελκυστικής 
δυνάμεως και της παραμορφώσεως της συνδέσεως για τα τρία δοκίμια που διέθεταν συνδέσμους με 
κοχλιοτομημένα τα κεκαμμένα σκέλη και λαιμό. Από το διάγραμμα προκύπτουν τα εξής 
συμπεράσματα •

• Η συμπεριφορά των συνδέσεων καθορίζεται από τη συμπεριφορά των συνδέσμων. Για μικρές 
δυνάμεις το απειροελάχιστο άνοιγμα των αρμών αντιστοιχεί στην ελαστική παραμόρφωση των 
λαιμών των διαμήκων σκελών μέχρι η τάση σαυτούς να γίνει ίση με το όριο διαρροής του 
τιτανίου. Αυτό συμβαίνει για διαφορετικές τιμές της εφελκυστικής δυνάμεως σε κάθε δοκίμιο 
αφού οι λαιμοί τους έχουν διαφορετικές διαμέτρους. Οι συνδέσεις αστοχούν με θραύση των 
συνδέσμων, αφού προηγήθηκε σημαντική πλαστική παραμόρφωση των λαιμών των διαμήκων 
σκελών (φωτ. 7.11).
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• Στο κονίαμα καλύψεως της εντορμίας δεν διαπιστώθηκε καμμιά ένδε,ιξη αστοχίας. Επειδή όμως 
εξωτερικά δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει στην αγκύρωση, μετά τη 
δοκιμή κατεστράφησαν με κατάλληλο τρόπο τα δοκίμια για να ελεγχθεί η κατάσταση των 
αγκυρώσεων (φωτ. 7.11 και 7.12). Στα δυο δοκίμια με τους λεπτότερους λαιμούς οι αγκυρώσεις 
των κεκαμμένων σκελών ήταν αδιατάρακτες, άρα το σύνολο των μετρουμένων παραμορφώσεων 
οφείλεται στην παραμόρφωση των λαιμών. Στο τρίτο δοκίμιο με τον παχύτερο λαιμό υπήρξαν 
ενδείξεις ολισθήσεων.

F (kN) 

100

<D„9.2mm 
<DJ0.2mm 
0112 mm

Δ (cm)

Σχ. 7.17. Διάγραμμα δυνάμεως- μετατοπίσεως δοκιμίων συνδέσεων με συνδέσμους μορφής "Π".
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7.4.3. ΓΟΜΦΩΣΕΙΣ.

Δοκίμια: Κατασκευάστηκαν συνολικά 10 δοκίμια διαστάσεων 100X18X18 cm
αποτελούμενα από τρία τεμάχια μαρμάρων συνδεόμενα ανά δυο με γόμφους ίδιας επιφάνειας 
7X14 cm σε σταθερή απόσταση 8 cm από την παρειά των μαρμάρων για την μελέτη της επιρροής 
δυο παραμέτρων στην συμπεριφορά της γομφώσεως: του πάχους του γόμφου και του εύρους του 
ανακουφιστικού κενού e. Οι γόμφοι στερεώνονται στις εντορμίες με τσιμεντοκονίαμα. Οπως στην 
περίπτωση των συνδέσμων μορφής διπλού "Τ" η συμπεριφορά της γομφωσεως δεν επηρεάζεται 
σημαντικά από την συνάφεια μεταξύ συνδετηρίου και τσιμεντοκονιάματος, άρα τα αποτελέσματα 
των δοκιμών εύκολα ανάγονται σε γομφώσεις με γόμφους εκ τιτανίου.

Πειραματική διάταξη: Κατασκευάστηκε ειδικά για τις δοκιμές αυτές μηχανή κατάλληλη 
για να υποβάλλονται σε καθαρή διάτμηση οι αρμοί μεταξύ των μαρμάρων (σχ.7.18). Τα δυο 
ακραία τεμάχια μαρμάρου πακτώνονται με ενσφήνωση σε ένα άκαμπτο χαλύβδινο πλαίσιο, το 
οποίο με τη σειρά του πακτώνεται στο δάπεδο. Το φορτίο επιβάλλεται μέσω μιας χαλύβδινης δοκού 
σχήματος "Π" και μετριέται με δυναμοκυψέλη εφελκυσμού συνδεδεμένη με ψηφιακή οθόνη. Επειδή 
οι γομφώσεις είναι μεν συμμετρικές ως προς το κατακόρυφο εγκάρσιο επίπεδο που διέρχεται από το 
μέσο του άξονος του δοκιμίου, αλλά όχι και ως προς το κατακόρυφο επίπεδο που διέρχεται από 
τον άξονα του δοκιμίου, το φορτίο επιβάλλεται προς την παρειά της γομφώσεως, με την παρεμβολή 
μιας μεταλλικής σφηνός, έτσι ώστε να μην εισάγονται στρεπτικές ροπές στο σύστημα. Οι 
παραμορφώσεις της γομφώσεως μετριώνται με βελόμετρα που στερεώνονται στα πακτωμένα 
μάρμαρα. Ο μέσος όρος των ενδείξεών τους δίνει τη μετακίνηση του μεσαίου μαρμάρου που 
δέχεται το φορτίο. Εκ του τρόπου επιβολής του φορτίου δεν είναι δυνατό να πρσδιοριστεί φθίνων 
κλάδος της καμπύλης που παριστά τη σχέση φορτίου- παραμορφώσεως, όμως εκτιμάται ότι τέτοιος 
κλάδος δεν υπάρχει, αφού το μάρμαρο αστοχεί ψαθυρά.

Αποτελέσματα: Στον πίνακα 7.2 φαίνονται οι τιμές των εξεταζομένων παραμέτρων σε κάθε 
δοκίμιο, το φορτίο αστοχίας των συνδέσεων που ισούται με το ήμισυ του επιβαλλόμενου φορτίου και 
η μέγιστη παραμόρφωση του συστήματος, ενώ στα διαγράμματα των σχ. 7.19 και 7.20 δίνονται οι 
καμπύλες, που εκφράζουν την σχέση της επιβαλομένης δυνάμεως με τον μέσο όρο των σχετικών 
μετακινήσεων του μεσαίου μαρμάρου ώς προς τα ακραία. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
τις δοκιμές είναι τα εξής:

• Σε όλες τις περιπτώσεις η αστοχία της γομφώσεως γίνεται με θραύση του μαρμάρου. Η επιφάνεια 
θραύσεως έχει την μορφή ενός τετάρτου κολούρου κώνου με την μικρή βάση στην περιοχή της 
εντορμίας (φωτ. 7.13). Η αστοχία του μαρμάρου ανεξάρτητα από το εάν έχει προηγηθεί ή οχι 
σημαντική πλαστική παραμόρφωση της γομφώσεως είναι και η αδυναμία αυτού του τρόπου 
συνδέσεως εκ της φύσεώς του. •

• Το ανακουφιστικό κενό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της ακαμψίας της συνδέσεως στην 
ελαστική φάση, αλλά και σημαντική πλαστική παραμόρφωση πρό της αστοχίας (φωτ.7.14).
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Συνεπώς η γόμφωση είναι δυνατό να παραμορφωθεί μέσα σε ορισμένα όρια και να απορροφήσει 
ενέργεια.

• Η αστοχία του μαρμάρου συμβαίνει για διατμητικό φορτίο που έχει την τάξη μεγέθους που 
προκύπτει από την ανάλυση της 7.3.2. Παρατηρούμε όμως ότι για μεγαλύτερη ακαμψία της 
γομφώσεως, έχουμε και μεγαλύτερο φοτίο θραύσεως. Αυτό οφείλεται στην κατανομή των τάσεων 
στις παρειές της εντορμίας, που όταν η πλαστική παραμόρφωση φτάσει τα όριά της καταλήγει 
να φορτίζεται μια μικρή περιοχή στην κάτω ακμή. Αρα η επιδίωξη πλαστιμότητος στη γόμφωση 
έχει μειωτικό αποτέλεσμα στη φέρουσα ικανότητά της.

Πίνακας 7.2. Αποτελέσματα πειραματικών δοκιμών γομφώσεων.

α/α Διαστάσεις Κενό Φορτίο Μέγιστη
γόμφου.

cm
θραύσεως. παραμόρφωση.

mm kN mm
1 140X70X10 0 310 .05

2 140X70X10 0 250 .15

3 140X70X10 1 245 .35

4 140X70X10 1 200 .42

5 140X70X5 0 250 .34

6 140X70X5 0 225 .37

7 140X70X5 0 205 .19

8 140X70X5 1 180 3.25

9 140X70X5 1 190 2.78

10 140X70X5 1 180 2.13

Σχ. 7.18. Πειραματική όιαταζη όοκιμων για τη μελετη της συμπεριφοράς των γομφώσεων.
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Σχ. 7.20. Διάγραμμα δυνάμεως- μετατοπίσεως στα δοκίμια με γόμφους πάχους 0.5 cm.
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STUDY OF THE STRUCTURAL RESTORATION OF THE PARTHENON OPISTHONAOS

Summary

Introduction.

Research on the structural restoration of the Parthenon Opisthonaos comprises recording diagnosis and 
assessment of structural damage to this part of the building. Also included are proposals for restoring these 
members. This is a specific study to accompany the general section, included for the most part in the first 
volume of the Study for the Restoration of the Parthenon1, and it refers to the problems of structural stability 
presented in the second volume.1 2

The study is divided into two parts. The first concerns the Opisthonaos alone; it contains new 
information to complement the extensive material of the first volume. The second part presents design 
methods, the experimental data having to do with the reaction of the building to mechanical stress, and the 
planning for structural restoration. This part is general in scope since it contributes to the relatively limited 
bibliography3 on structural repairs to ancient monuments.

The basic questions of the study are twofold: how serious is the damage, and what is the best remedy. 
While in a modem building such defects are the exception, in an ancient monument they are the rule. There is 
no question therefore of recording and repairing all the damage, since that would be tantamount to altering 
the entire character of the monument. In the case of the Acropolis monuments it would entail their complete 
dismantling.

Modem methods used in the structural analysis of buildings have been invaluable for diagnosing causes 
and evaluating the problems. They have to be employed critically, however, using as a standard the 
performance of the building up to now. The deciphering of this last is of primary importance. In addition to 
being the transmitter of artistic and historical values, the monument is a statical agent which through the ages 
has been subjected to various strains and whose remaining parts have responded satisfactorily. That is to say 
it provides evidence for reaction to load over a long time, a situation not found in more recent buildings.

The same holds true in the working out of proposals for repair. In planning structural restoration, the 
performance of the building until now must be taken into consideration and utilised in any proposed 
intervention.

In drawing up the study for structural restoration of the Opisthonaos, special emphasis has been placed 
on drawing as much information as possible from the building itself, and on the use of modem computing and 
experimental techniques for checking or interpreting this information.4

1 Study for the Restoration of the Parthenon, by M. Korres - Ch. Bouras. Ministry of Culture and Science. Committee for the 
Preservation of the Acropolis. Monuments. Athens 1983 (henceforth Study.vol.l).
2 Study for the Restoration of the Parthenon, by M. Korres - N. Toganidis - C. Zambas- Th. Skoulikidis etc. Ministry of Culture. 
Committee for the Preservation of the Acropolis Monuments. Athens 1989 (henceforth Study, vol.2).
3 For a systematic examination of the restoring of ancient monuments during the last two centuries and an extensive presentation 
of the relevant bibliography, see H. Schmidt, "Wiederaufbau", Denkmalpflege an archäologischen Statten : Bd. 2, Stuttgart, Theiss, 
1993.
4 For the first formulation in this direction which contains the core of these thoughts in general, see S. Angelidis, "Stability in the 
Conservation and Restoration of Historical Monuments", Lectures - Discussions, Technical Chamber of Greece (TEE) Athens 5 
March 1980, Evidence Section TEE, No. 498.



186

While the signer is responsible for the present study, it should be emphasised that it has been carried out 
as part of a collaborative effort. It thus includes the contribution of all those sharing in the task of repairing 
the Parthenon under the scholarly, organisational and economic supervision of the Committee for the 
Preservation of the Acropolis Monuments (CPAM), within the framework of an organised service of the 
Ministry of Culture, the 1st Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities, with the customary economic 
support of the Greek State and the European Community. The study has been followed on behalf of CPAM 
by S. Angelidis, Professor Emeritus of the National Technical University of Athens (NTUA). Evident 
throughout the study is the close collaboration of the technical staff of the program, and the scientific and 
technical staff of the Technical Office. Members of the Research Centre for Public Works, the Laboratory of 
Reinforced Concrete at the NTUA, and the Airforce Centre for Research and Technology have willingly 
shared in carrying out the experiments presented in Part B. Participation in future research has been offered 
by those in charge of the Laboratory of Testing Materials and Earthquake Engineering of NTUA and the 
Laboratory of Reinforced Concrete of the Aritoteles University of Thessaloniki. All these we warmly 
thank.
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PART A

1. STRUCTURAL REPAIRS CARRIED OUT TO DATE

With the Opisthonaos of the Parthenon a program of extensive repairs to the monuments of the 
Acropolis was initiated during the period 1898 - 1933 under the direction of the civil engineer N. Balanos. 
Damage to the epistyle of the Opisthonaos in the earthquake of 1894 was the occasion for launching this 
work.

N. Balanos worked on the Opisthodomos from 1899 to 1902.5 The stones of the interior diazoma and 6 

plinths of the architrave (the 3 of the first intercolumniation from the north, 2 inner ones from the 3rd, and 
the inner one from the 4th), were removed, after shoring up the thranoi. Taken down also was the 1st free 
beam from the north in the ceiling of the west colonnade, since it was decided that its load capacity was nil. 
Capitals of the columns 1, 4 (photo. 2) and 5 were restored in new marble, and the slabs removed were also 
replaced in new marble (6 epistyle blocks and 8 from the diazoma); likewise two thranoi from the 
Opisthonaos, two from the peristyle, 2 inter-beam blocks and one beam were replaced in marble. The 
axonometric section in Pl.l shows the architectural members of new marble.

During the decade of 1950 missing architectural members were cut in new marble with the intention of 
restoring the ceiling of the west porch so as to protect the west frieze from deterioration.6 There were a good 
many objections on theoretical grounds, but the endurance of the building gave cause for special concern.7 

The committee headed by Professor D. Koronaios of NTUA was of the opinion that strain on the columns 
would be negligible. It agreed about the roofing, recommending the strengthening of the ceiling beams by 
pre-stressing. The program, however, was not undertaken.

The recent dismantling of the architectural members of the ceiling in the west porch and the entablature 
of the Opisthonaos was carried out in 1992-1993 in order to move the west frieze blocks to the Acropolis 
Museum for conservation and protection in a controlled environment. It proved to be a rescue operation for 
the supporting structure of the Opisthonaos as well,8 since the marble blocks not removed by Balanos 
showed considerable damage and the load capacity of the entablature was significantly reduced.9

2. RECORDING AND DOCUMENTATION OF STRUCTURAL DAMAGE

The main structural damage suffered by the Opisthonaos of the Parthenon during the life of the building 
through 25 centuries may be divided into four categories:
1) Collapse of parts of the building.
2) Fracturing of the marble.
3) Deformation of the building or of parts of it.

5 N. Balanos, The Restoration of the Monuments of the Acropolis, Athens 1940, pp. 86-104.
6 For a detailed account of the previous history of this subject, see Ch. Bouras, "Εκθεσις περί του τρόπου στεγάσεως της δυτικής 
εσωτερικής στοάς του Παρθενώνος", Archeion CPMA 24/5/1976.
7 The relevant facts have been presented by Mrs. Fani Malouchou-Tufano, from material assembled for a doctoral dissertation on 
the subject of "Επεμβάσεις στα αρχαία μνημεία στη νεώτερη Ελλάδα".
8 As indeed forseen by M. Korres in Study vol.l, p. 431, Program 9.
9 For details and results of the recent operation, see P. Kouphopoulos in Study vol.3.
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4) Failure of joinis.
Fracturing of the marble blocks of the Parthenon and the reasons for such damage have been 

investigated systematically in "Study for the Restoration of the Parthenon".10 11 The Opisthonaos shows 
extensive fracturing of the stylobate and the column drums with wide penetrating cracks and significant loss 
of volume (photo. 3).11 Furthermore, the upper parts of the entablature (photo. 5) and the epistyle blocks are 
fractured both at the joints and in between (photo.4); the same phenomenon is observable in the ceiling.

Joints at the level of the architrave and higher in the entablature have likewise failed because the iron 
clamps have corroded. The dismantling of the West Frieze revealed extensive destruction of clamps and 
dowels (photo.6).

The general deformation of the Opithonaos is associated with that of the whole western section of the 
Parthenon which includes the Opisthodomos and the western part of the peristyle. For this reason the 
measuring ties in with a general system applied to the stylobate of the peristyle.

To determine the reference axes for the measurements, deviations of the peristyle stylobate and cella 
toichobate from a random system of rectangular axes, and the curves of the four sides were plotted. From 
these curves the original horizontal directions of the building may be obtained graphically with successive 
approximations. Then, the lateral displacements are measured from vertical planes determined by the main 
directions.

The results of these measurements are shown in the seven graphs of P1.2.
The first column of the charts, which corresponds to the sides of the peristyle and the long sides of the 

cella, gives the distances x£ of the stylobate and toichobate blocks from the randomly chosen system of 
rectangular axes. The second column gives the differences Ax between these distances and the distance of a 
comer stone randomly chosen in each case. Given the ordinates of these differences at actual scale and the 
positions of the joints intersected on the plan of the temple at a scale of 1 : 100, the points of the curves 
showing in elevation the lateral displacement of stylobate and toichobate are determined.

The original directions of the sides of the stylobate and toichobate were plotted so as to be adjacent to 
the curves of the Δχ at one point at least. The distances of the points of the curves Δχ from the 
corresponding axes give the displacement of the marble slabs of the stylobate u£ and the toichobate uj. Pl.l 
shows the displacement u in diagram, with the hatched lines at a scale one hundred times the scale of the plan 
of the building.

The three last columns of the illustration which correspond to the four sides of the peristyle give the 
distances χχ of the lowest points of the outermost flutes of the columns from the reference planes, their 
distances s from the face of the stylobate and the minimal displacement ιιχ of the columns.

The distances of the four edges of the plinths of the interior face of the west doorway wall, wherever the 
original surface is preserved (photo.7), were measured from a vertical plane parallel to the reference axis of 
the deformations of the west facade. These measurements are shown in P1.2. Since the wall was originally 
vertical, 12 the differences of these distances from the distance of a certain point of the west doorway, which 
we take as immovable, give us the horizontal displacement of the edges of the plinths (P1.4).

10 M. Korres in Study vol..l, p.285 f.
11 Records of the architectural members made during the documentation included in Study voi. 1, M. Korres, pp.216-232.
12 Orlandos,A. The Architecture of the Parthenon, 279. See also the more recent remarks of M. Korres in Study vol.4.
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Similar measurements of the N and S walls of the cella have been made by N. Toganidis . The distances, 
according to these measurements, of the four edges of the plinths of the section of the N wall preserved in 
situ are given in PI.5. Since the wall was originally not vertical, but inclined toward the interior of the cella, 
this incline is calculated and then the horizontal distances from the plane of reference of the measurements at 
the levels of the horizontal joints in their original unaltered condition .These distances are recorded in P1.5 at 
the right edge of the wall. Their differences from the measured distances give the deformations of the wall 
(P1.6).

The deformations in the area of the Opisthodomos and Opisthonaos which are evident from the above 
measurements are assembled in PI.7. Deformations in the walls are shown on every other horizontal joint for 
better clarity, at auxilliary planes parallel to the original surfaces. They axe shown at a scale 25 times greater 
than that of the building. At the same scale, displacements of the columns at the level of their hypotrachelion 
are indicated with an arrow.

Horizontal deformation in the stylobate is shown in P1.2. In P1.8 the axonometric drawing shows other 
structural damage.

The main structural damage to the columns of the Opisthonaos consists of the shifting of the column 
drums, cracks in the drums and a loss of volume from fracturing. Notable is the displacement of the column 
drums in the two pairs of comer columns O.K 1, O.K 2, and O.K. 5, O.K 6 (photo. 11). To measure these 
displacements is difficult because so much of the surface of the columns has been destroyed by fire. Even 
where the flutes are preserved they are very worn, especially near the joints.

In order to measure the displacement of the column drums a special tool was devised consisting of two 
hard plexiglass moulds to reproduce the form of the flutes near the arrises (photo. 12, 13). The point of one 
mould in the system of coordinates of the other gives the relative displacement of the arrises. The relative 
displacements of the column drums are determined analytically in B.l and they appear in the diagram of PI.9. 
The. displacements measured at the hypotrochelion are the algebraic sums of the displacements of the 
stylobate, of the changes in position due to the probable rotation of the stylobate block on a horizontal axis 
and of the related displacements of the column drums.

In order to determine how much each of the above mentioned factors contributed to the total 
deformation of the columns, a series of supplementary measurements were taken. The results are shown in 
Table 1 and P1.9.

The measurements yielded the following conclusions:
1) The columns of the Opisthonaos all have the same diameter Dd = 1 609m. at the lowest point of the 

column shaft, and Du = 1.231m. at the uppermost, thus with a decrease of μ = .378m.
2) The columns are vertical in construction.13

3) The difference between the distances of the lowest and uppermost points of the fluting was initially 
37,8/2 = 18,9cm. Thus the difference A = 18,9 - Ax expresses in cm. the relative displacement to the west of 
the uppermost point of each column shaft in relation to the lowest.

4) The relative horizontal displacements of the drums calculated in B.l are shown in Table 2.
The condition of the column drums is shown visually in the axonometric drawings 10 to 13, at the same 

scale and angle as that of the stylobate. Wherever there is loss of mass the thickness of the affected part at the

13 Observed by F. C. Penrose (The Principles. Chap.IV, p.37)
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place corresponding to the lowest point of the fluting is given in cm. The depth B and width W of the cracks 
are given in cm.

The depth of the cracks was measured by inserting a thin steel wire, rectangular in section (0.05 X 3.5 
mm.) into small openings made in the modem fillings (photo. 14).

The most significant cracks in the column drums are upright, that is as a rule perpendicular to the 
geological layering of the marble. Usually these cracks run in the direction of the length of the colonnade (N 
- S) and in a number of cases they bisect the drum. The depth of the breaks measured from the arris is as 
much as 24 cm. (see 1st drum of O.K 1, 1st and 2nd of O.K 2, 1st, 2nd and 3rd of O.K. 3 and 1st, 2nd and 3rd 
of O.K 4). Most of the damage to the fluting as a result of fire is superficial, with peeling only rather than any 
deep loss of mass.

The parts of the entablature (thranoi, frieze blocks, interior diazoma) taken down in the rescue 
operation of 1992-1993 show considerable damage from thermal fracture, especially on the sides toward the 
interior of the building. Particularly significant for the load bearing capacity of the structure is the bad 
condition of the epistyle which carries the upper parts of the entablature.

The west side of the epistyle has suffered a notable curvature, concave toward the outer side. This 
general deformation of the epistyle has caused the failure of the joints with cracking of the marble both at the 
SW comer and at the joints in between. In critical condition is the inner block OE 7.3 of the epistyle on the 
south side. It has extensive longitudinal cracks and it rests on a point of the capital of column O.K. 6 

(photo.5). The three blocks of epistyle OE 3 have vertical cracks running right through at about the middle of 
their length and they stay in place because of a complicated and invisible interlocking bond among the 
fragments (photo. 15).

In the Opisthonaos of the Parthenon, but also in the wider western part of the temple, including the 
Opisthodomos and the Pteron, in addition to the damage seen in each separate stone, there is major 
structural damage which concerns the whole building. The damages are systematic and are evidently 
connected with each other. Diagnosis of their causes and chronology greatly helps in assessing them, and this 
in turn with making decisions about the necessary repairs.

3. DIAGNOSIS OF STRUCTURAL DAMAGE

. Research to date14 has shown that the most significant structural damage to the Parthenon generally is 
due to:
a) The big fire of the 3rd century.15

b) The explosion of the building in 1687.16
c) Earthquakes that have struck the area of Athens.17

The blowing up of the Parthenon in 1687 was catastrophic, but it was chiefly the eastern half of the 
building that was affected. The serious damage evident in the side walls of the cella occurred before the

14 Study vol.l, M. Korres, 131-149 and Ch. Bouras, 151-167.
15 Study vol.l, M. Korres, 288-292 and 344-349.
16 Study vol.l, M. Korres, 365-370 and M. Korres, Der Parthenon bis 1687. Die Explosion des Parthenon. Antikenmuseum Berlin 
1990, 17-32.
17 Study vol.l, C. Zambas, 609-610, 623, 656-658 and M. Korres, 328-343.
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building of the staircase in mediaeval times18 (13th century). The originally invisible bedding surfaces of the 
marble blocks which today are visible because of displacement, are covered by the earliest colored surface 
layers (photo. 16,17).

Considering all of the deformations in the west doorway wall, and the side walls of the cella in PI.7, we 
see that in the joint of the walls, in addition to longitudinal slipping there is notable bending of the lateral 
surfaces with a deformation of as much as 3 cm. toward the exterior and displacement up to 4 cm. of the ends 
of the posticum wall to the west. On the interior of the comer, rather than separation, the wall blocks make 
an excellent join and there are signs of crushing (photo 18). There is a comparable picture of compression in 
comer joint surfaces at the level of the diazoma in the Opisthonaos frieze. The above symptoms do not agree 
with an hypothesis that deformation was caused by earthquake (see footnote 18). Instead, this indicates thrust 
from the area of the centre of the wall out towards the ends, and it leads to the following hypothesis.

The fire of the 3rd century unquestionably caused most of the damage suffered by the Parthenon since it 
felled the original roof and subjected most of the marble of the temple to thermal fracture. Thus, in addition 
to causing extensive fracturing of the building blocks and significant loss of bearing capacity of individual 
members as well as of the building as a whole, it is logical to suppose that this great catastrophe will also have 
brought about notable deformation.

PI. 14 shows an explanatory diagram showing how the main deformations in the western part of the 
building were formed. The phenomenon is symmetrical in terms of the vertical plane dividing the building 
along its length. The surfaces where thermal fracturing of the stones originated are shaded.

Increase in temperature caused expansion of the marble of the temple, while the drop in temperature as 
a function of depth in the mass of the marble led to buckling of the surface and thermal fracturing of the 
marble.

Expansion of the floor of the temple thrusts the walls outwards. The expansion is evident from the 
displacement of the toichobate in relation to the first step of the cella (see P1.2) On the first step of the the 
cella the characteristic line of pitted corrosion brought on by the growth of microorganisms beneath the 
protective bands of the bedding surface of the stones has left a trace some distance from the marks showing 
the original position of the toichobate (photo.9). From the depth of the corrosion marks it is clear that this 
displacement is very old. The explanation may be that the pteron of the temple remained unroofed after the 
3rd century, therefore exposed to rain.

Expansion of the walls of the cella has resulted in reciprocal thrusting at the comers and the changing of 
what were originally right angles to acute angles. The bending moments that develop at the comers cause the 
failure of the horizontal joints with fracturing of the clamps and the marble. The wall ends are displaced 
outwards and the joints in the outer surfaces of the side walls pull apart to form a wedge-shaped opening.

The displacement of the side walls in relation to the orthostates may be interpreted as follows: 
reciprocal thrust of the walls is insured because of good bonding at the comers. In the cross layers (1st, 3rd, 
5th etc) the headers of the side walls penetrate the mass of the doorway wall and are able to withstand the 
thrust of the corresponding layers of blocks of that wall that lie against them. In the layers of stretchers (2nd, 
4th, 6th etc.), on the other hand, the opposite holds. There is a large empty space in the orthostate behind the

18 M. Korres,"Seismic damages to the Acropolis Monuments" in press.
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interior row of blocks. The thrust from the side walls on the doorway wall simply causes the displacement of 
that wall into the empty space in the wall without moving the end of the wall19

In the upper layers of the wall architrave, frieze and thranos the thrust is transferred to the comer 
columns of the Opisthonaos, which diverge from their original position, rotating toward the W points of their 
base and overstressing the stones of the stylobate. Characteristic from this standpoint is the fracturing of 
stone O.K 1 (PI. 8). The displacement of the drums particularly of the comer columns (P1.9) is due also to the 
action of horizontal forces on the column capitals. The curvature with hollow toward the W visible in the 
entablature of the Pronaos and in a hypothetical line joining the column capital and the hypotrachelion of 
the column, are likewise caused by the outward displacement of the column capitals.

During the course of the fire the colonnade was strained both by thrust working from the ends of the 
entablature, and by thrust on the column bases from the expansion of the floor. The combination of these 
two forces brought about the displacement of the column drums shown in the diagram of PI.9.

While in the phase of expansion each layer of blocks reacts as a continuum, since in the joints the 
tendancy is toward compression, in the cooling phase each block has a tendancy to contract separately, the 
result being that the joints remain slightly open. This is evident in the blocks of the north wall that are in situ. 
The displaced blocks toward the W ends cannot, to be sure, return to their original situations, since the load 
capacity of the clamps, even if they have not failed, is not enough to permit restoration of the whole wall, but 
only of a few blocks in the same row. Likewise, it is not possible to reclose the joints that opened where the 
side walls meet the doorway wall.

The hypothesis developed above was checked analytically by simulating the walls using the method of 
finite elements (see B4).20

4. ASSESSMENT OF THE DAMAGE

Of the structural damages examined in the previous chapters, the major ones are the oldest. The only 
ones that show any continuous development are those resulting from the expansion of clamps in the 
entablature of the Opisthonaos. The deteriorating action of the clamps over a long period has worsened the 
condition of the architectural members (thranos, frieze, diazoma, epistyle and column capitals). Parts of these 
are about to break off and could very well do so with or without some exterior action (such as earthquake). 
The most important result, however, is the progressive reduction of stiffness and strength of the entablature, 
bringing with it a gradual increase in the vulnerability of this part of the building to earthquake strain.

Although the columns of the Opisthonaos have suffered extensive damage, they appear to be in stable 
condition (Pl.9-13). The filling of the numerous cracks has not failed. Monitoring of the development of the 
widths of the cracks with electric strain gauge while dismounting the entablature and for a considerable time 
therafter, showed no appreciable changes (see B.2) As far as the columns are concerned, there are no integral

19 See drawing in Study voi. 1, M. Korres, p.74.
20 Diagnosing the causes of damage to the Parthenon is exceedingly important not only for decisions as to the extent and type of 
rescue work on the monument necessary, but also for drawing conclusions about a topic of wider interest: the seismicity of the 
area of Athens. If the hypothesis attributing the greater deformations of the building to the fire of the 3rd century is correct, then 
the earthquake centered on the Halkyonides was one of the strongest, if not the most severe, of all the earthquakes to have struck 
Athens since classical times. That this earthquake produced the greatest shock in Athens from 1890 up to the present, can be seen 
by comparing the isoseismic curves of the earthquakes of that period (see Ambraseys N.N, Jackson J.A., "Seismicity and 
associated strain of central Greece between 1890 and 1989" Geophys. J. Inter. (1990) 101, pp.663-708).
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reasons for the faults to become worse. The column drums are not joined with iron dowels or clamps and it is 
only the weakening of the entablature that further lessens their stability. The assymetry of the supporting 
structure of the west prostasis caused by the building of the stairwell in the 13th century, has not affected its 
response to earthquake.

Fracturing of the stylobate stones (PI.8) is a further element in the lessening of stability of the columns. 
Sections of the poros foundations have been uncovered and they are being eroded by rain. The loss of stone 
from the middle intercolumniation has meant a gap in the continuity of the stylobate.

While the Opisthonaos has suffered severe damage, in general it shows no signs that these deformations 
are worsening throughout. The damages that are worsening in the members of the entablature from 
expansion of corroded clamps, are topical. No permanent deformation of the Opisthonaos resulted from the 
1981 earthquake even though its columns are considerably narrower than those of the peristyle and have 
suffered far more in the way of heavy damage.

Quite otherwise, the west side of the peristyle appears to have been rocked by the opening of epistyle 
and diazoma joints (see PI. 14, underlined measurements), and by slight displacement of the column drums. 
Because of the rocking the beams of the west pteron were carried along together by friction. They slipped 
onto the thranos of the west prostasis, subjecting it to additional load.

S. PROPOSALS

Any intervention in the Opisthonaos of necessity includes work on the ceiling of the west pteron. We 
refer to programs 9, 10 and 11 in Study.21 The pertinent analysis and formulation of the proposals for 
restoration are included in the studies on the Opisthonaos and the west wall by P. Kouphopoulos and M. 
Korres respectively in the present volume. The present study contains proposals for interventions necessary 
from the structural standpoint.

The underlying philosophy of the studies for the structural restoration of the Acropolis monuments has 
already been presented in Voi. 2 of Study22 and it is shown in the form of a diagram in Table 3. It should be 
emphasised that the purpose is to identify and confront the most critical problems rather than to correct all 
structural damage in the monuments.

Dismantling of the cella walls in order to remove rusted clamps and join the numerous fragments of the 
blocks is not under consideration. The walls are a stable part of the structure and the bedding is very firm. 
Their condition cannot be called critical. Work can be limited to conservation of the blocks, with removal 
and re-joining of fragments about to fall off, removal of accessible rusted clamps and their replacement in 
titanium and, finally, filling in the cracks. This program is already being carried out on the side walls (photo. 
20-23). Dismantling is proposed only in the section above the west door in order to replace the lintel which 
has been destroyed by the use of reinforced concrete (see the study by M. Korres). In the area of the west 
prostasis the problems are critical and they demand fundamenal solutions. Proposals for their solution, shown 
in PI. 15, are as follows:

21 Study voi. 1, M. Korres, p.431-433.
22 Study voi. 2, C. Zambas, p.159-161.
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5.1 EXTENSION OF DISMANTLING TO INCLUDE THE EPISTYLE AND COLUMN CAPITALS

It is impossible to repair the epistyle without taking it down. The blocks have numerous cracks which, 
as already mentioned, are getting worse and are endangering the entire Prostasis. The iron dowels joining 
column capitals and epistyle and the iron clamps in the column capitals belonging to the Balanos restoration 
will have to be removed altogether.

5.2 STRUCTURAL CONSERVATION OF THE COLUMNS

Dismantling of the columns is not advisable despite their extensively damaged condition. The damages 
are very old and there is no interior factor to worsen them. Dismantling in order to restore the monolithic 
construction of the drums and the wooden centering pins and empolion would require in the reassembling 
reworking of the resting surfaces of the drums in order to assure a correct join. The reworking of ancient 
surfaces, however, is counter to the principles espoused for the restoration of the Acropolis monuments. To 
date this has been avoided.

Structural conservation of the columns can be carried out in situ, without dismantling, thus retaining the 
structural independence of each column drum. Cracks wider than 1 mm. are to be cleared, cleaned to the 
extent possible with water under pressure and germicides, using the technique employed by the conservation 
group23 and filled with lime-cement mortar. Filling of the cracks may assure a degree of bonding and this with 
the help of the uneven surfaces may further assure a contribution of the fragments in the case of shear 
loading. It is not, however, possible to insure its ability to withstand tensile load. As a result reinforcement 
with titanium armature will be required.

To date interior titanium armature has been used in the restoration of the Acropolis monuments 
whenever the fragments to be joined can be removed (see B.6 ) In a few cases, when this is not possible, they 
are inserted from coarsely worked invisible surfaces. In general the introduction of reinforcements from 
visible surfaces of architectural members is avoided. In the case of the column drums of the Opisthonaos, 
reinforcement can be introduced from the broken surfaces of column drums that have suffered extensive 
thermal fracturing.

Choice of the required armature rods, their position and the length of the perforations will be 
determined after cleaning the cracks and examining their geometry. A method for determining the load 
carried by each drum is suggested in Study voi. 2,24 and is supplemented by the analysis of B.5. The method 
of B.7 is used for calculating the reinforcement rods necessary.

A disadvantage of the suggested method for the structural conservation of the columns in situ is that the 
deformation of the column drums remains as it is, whereas in present methods of structural conservation, the 
deformations of each architectural member wrought by damage are corrected. Some deformations of the 
architectural members remain, even in the surface conservation of the Parthenon, where surface layers that

23 Practical experience has shown that the cleaning effected is not satisfactory. The great depth of the cracks and their complicated 
geometry prevents complete removal of the impacted earth and micro-organisms over all of the broken surfaces. Experiments will 
be required using increased pressure not only of the cleaning fluid but also of the filling in accordance with their granulometry. 
Relevant tests are given in the bibliography of, for example: Miltiadou A., Paillere A.M., Serrano J.J., Denis A., Musikas N., 
"Formulations de Coulis Hydrauliques pour l’Injection des Fissures et Cavités des Structures en Masonnerie Dégradées" 
International Symposium "Repair and Reinforcement of Stone Structures" Athens 1989.
24 Study vol.2, C. Zambas, p.167.
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have come loose have been re-set just as they are in their deformed condition.25 The deformations of the 
Opisthonaos column drums could be corrected if the columns were dismantled. This, however, would have 
the results described above. Considering the advantages and drawbacks in each of the two possible solutions, 
conservation in situ is to be preferred.

Structural conservation of the columns will be carried out prior to dismantlement of the epistyle. If the 
work were done in reverse order, the columns would be unstable and very strong buttress scaffolding would 
be needed to keep them from moving.

5.3 STRUCTURAL CONSERVATION OF THE STYLOBATE.

The broken sections of the stylobate still in situ and whatever fragments can be identified will be joined 
using cement mortar and titanium reinforcement. The addition of new marble especially in the N half of the 
stylobate (three first intercolumniations) would improve the stability of the prostasis and it would protect the 
well preserved poros foundation. Indeed the breaks are old, but as can be seen in P1.8, the stylobate suffered 
heavy damage from Morosini’s bombardment, so that its condition has deteriorated during the last three 
centuries. Thus evidence that it has held up well through the ages is hardly applicable. Restoration of the 
stylobate from the standpoint of improving the strength of the prostasis while recommended is not a priority.

5.4 STRUCTURAL CONSERVATION OF THE ENTABLATURE

The structural conservation of architectural members of the entablature that have been taken down is 
already underway. The numerous fragments of the thranos and blocks of the interior diazoma are separated 
out. The severely broken surfaces are cleaned with a toothed tool and the fragments are joined with cement 
mortar and titanium reinforcement (photo.24-27). The dimensions of the reinforcement are determined by 
experimentation, and by the method developed for B.6 with the experience of many years in its application.

The same system is to be followed for the structural conservation of the epistyle blocks to be 
dismantled. The condition of the three ancient epistyle blocks taken down by N. Balanos and replaced with 
new marble is such that the fragments can be mended and the blocks returned to the building (photo. 28). 
Entablature fragments identified through P. Kouphopoulos’ study will likewise be restored to the building.

Frieze slabs that have been removed are to be replaced by copies. The preferred solution26 is to replace 
the invisible frieze backers in new marble and the copies of the frieze in artificial stone ca. 10 cm. thick. 
These will be joined to the backers in such a way that they can be replaced.

5.5 REASSEMBLY

The column capitals, the epistyle blocks, the blocks of the interior diazoma, the frieze backers in new 
marble and the interior cornice will be joined at the original joints by means of titanium clamps and dowels 
following the method described for B.7. Thus from the standpoint of connecting the parts the original

25 Study vol.2, G. Doganis, A. Moraitou, "Pilot programme"p.207-212.
26 See the study by P. Kouphopoulos, vol.3a.
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condition will be re-established. From the standpoint of the deformations, however, the west prostasis will 
retain the curvature it has suffered, with small repairs only.

Reassembly of the entablature will be completely reversible, so that it will be possible to return the 
original Frieze to the building should future environmental conditions or technological developments permit.

5.6 THE CEILING OF THE WEST PTERON

The problem of reconstructing the ceiling of the west pteron has been discussed in the first volume of 
Study.27 Today the problem is viewed differently since the question of protecting the sculpture is resolved 
now that the frieze has been removed and taken to the Acropolis Museum for safe keeping. The subject is 
examined from a general theoretical standpoint in P. Kouphopoulos’study. From the structural standpoint it 
is possible to reconstruct the ceiling using the marble architectural members prepared during the decade of 
the 1950’s.

Reconstruction of the ceiling will result in an increase in permanent load carried by the entablature and 
columns of the west side of the peristyle and the west prostasis. On the other hand prostasis and peristyle 
would tend to work together in the event of earthquake. Once the entablature of the west prostas is 
reconstructed, it will be able to withstand this additional load; so also the entablature of the perstyle which is 
in good condition. The increase in permanent load borne by the columns of the peristyle will be 20% at the 
position of the column capitals, 7% at the base; by the columns of the Prostas 7% and 4% respectively. This 
is a negligible load increase on the columns which work in very low compressive stress. In actuality the total 
load will be significantly less than that carried by the columns in the original state of the building.

The effect of reconstructing the ceiling on the reaction of the west Prostasis and the Peristyle to 
earthquake is of greater significance than is the increase of permanent load. In the event of earthquake the 
less stable facade is unlikely to rock because of frictional force. If, however, it should rock, the ceiling beams 
of the pteron slide, applying a lateral frictional force on the entablature of the west prostasis28 thus 
contributing to rocking in that section. The greatest lateral force in this adverse situation is about 301. It can 
be reduced to about half this if titanium plates approximately 1 mm. thick are inserted both between the 
bedding surfaces of the beams and the interior cornice. This will significantly reduce the coefficient of 
friction.

Reconstruction of the ceiling of the west pteron requires that measures be taken for consolidating the 
peristyle thranoi. Wherever there are dowels the marble has failed and as can be seen from the coloured 
layers covering the broken surfaces the damage is very old (photo.29). Possible filling in with new marble 
would result in concealing the coloured layers. It is possible, however, to use titanium dowels which would be 
held in the ancient tenon cuttings by horizontal rods anchored to the fabric of the diazoma blocks.

27 Study vol.l, C. Zambas, p.613-614.
28 The dowels connecting the thranoi of the Peristyle (on which the beams rest) with the frieze blocks are oversized (photo.31) in 
order to assure the immobility of the θρανοι .even at risk to the marble, in the event that the beams slide, as they did during the 
earthquake of 981 (photo.30). See likewise Study vol.l, M. Korres, p.l 18-119.
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PART B

1. METHOD USED FOR CALCULATING MOVEMENT OF THE COLUMN DRUMS.

Lateral movement of the column drums is visible. The components, however, of this movement, that is, 
what part is due to actual displacement and what to rotation, must be examined.

Using the method to be explained, the lateral displacement and the rotation of a column drum vis-à-vis 
the underlying drum may be calculated by measuring the distances between the arrises at at least three points. 
The measuring is done with the help of hard moulds on which is etched a system of polar coordinates (see 
A.2). The solutions of a system of trigonometric equations give the components of the displacement. This is a 
complicated method and to simplify its application Mr. I Alexopoulos, programmer for the CPAM, has 
worked out a special computer program in "basic" for the procedure.

The system has two solutions corresponding to two hypothetical poles of rotation, one of which is 
within the circle, the other outside (See fig. 1.2). Of the two solutions, the one giving the observed directions 
of displacement of the edges of the column drums is chosen.

As is clear from fig. 1.2, the rotation around poles P and P' by cp gives two pairs of positions 
symmetrical in relation to P P'. Of the two positions corresponding to P, the one whose direction coincides 
with the observed direction of displacement is chosen.

This precedure of measuring the column drum displacement is carried out in the following steps.

• The distances between the corresponding edges of the drums that haved moved are measured at as 

many points as possible. If the arrises are worn, hard moulds are used to reproduce the fluting. In addition to 
distances, the directions of displacement are noted, approximately or exactly, from the angle formed by the 
axes of the systems of polar coordinates of the moulds.

• The system of trigonometric equations 1.3 is worked out is solved in order to match the distances of 

three edges as far apart as possible.

• For each solution the distances of the corresponding edges are recalculated for verification 

according to the equations 1.3.

• The distance of the hypothetical pole of rotation from the centre of the circle is calculated for the 

two cases, one in and one outside the circle.

• Of the two possibilities we choose the one that gives the direction of displacement already 

observed.

• The components of the displacements are calculated according to a system of rectilinear axes. These 

components and the determined angle of rotation define the lateral movement of the column drum.
The surfaces of the columns of the Opisthonaos are in very bad condition (See PI. 10 to 14, Part A) and 

the spots where measurements can be taken, even using special moulds, are limited. The tables which follow
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show sketches of the surface where the measurement is made and the relative displacement of the edges of 
the superimposed drum. The diagram accompanying each sketch shows the displacements of 20 edges based 
on the solutions (δ, Θ, cp) and (δ ', θ ', φ ' ) derived from solving the system. When the solution applies to two 
or more combinations of triads of distances between the edges, diagrams are shown for these combinations 
and the solution is chosen that deviates the least from the measurements. The minimum value of the diagrams 
corresponds to the fluting closest to the hypothetical pole of rotation. The position of the hypothetical pole 
of rotation and its distance from the center of the circle is noted in the sketches.

2. MONITORING OF THE BEHAVIOUR OF THE COLUMNS

From the standpoint of the structural behaviour of the west part of the building and particularly of its 
columns, dismantling the west frieze entails significant load reduction as well as reduction of stiffness in the 
entablature connecting the columns. It has provided, however, a chance to get important information, by 
instrumental monitoring, about the behaviour of the columns and an assessment of their damage.

The measurements were made in order to monitor the change in size of vertical cracks in the column 
drums of the Opisthonaos while the entablature was being removed. Electro strain gauges were applied at 10 
places (ultra high elongation strain gages KLM - 6 - A9 by Kyowa) in order to bridge a similar number of 
cracks in 7 drums.

The electro strain gauges are connected with a Data Logging System (type UCAM - 10A by Kyowa). 
Records were made every hour on a 24-hour basis during the period of dimantling, and once every 4 hours 
after this was finished.

Processed results of the measurements are shown in the diagrams of fig. 2.3, 2.4, 2.5. The first two 
diagrams show the measurements exactly as recorded, deleting in each case the initial responses of the 
instruments. In the third chart, which refers to measurements over a long period (total of 631 measurements 
in a period of 3 months) the readings from one electro strain gauge placed on the surface of a drum outside a 
crack, have been subtracted. Thus the effect of temperature on the measurements and on the wiring 
connected to the recorder (length of the wires ca. 12m.) is neutralised.

In the first period, shown in the diagram in Fig .2.3 (Phase A) the thranoi ΔΘΣ 11, 12, 13 and 14 were 
taken down; in the third (Phase B), ΔΘΣ 21 and 20.

In the second period shown in the diagram in Fig. 2.4 (Phase C) the diazoma blocks ΟΔΖ 6 and 7 were 
removed and the frieze blocks ΔΖ 5, 6, 7; in the 6th (Phase D) ΟΔΖ 8,9 and ΔΖ 8,9; finally in the 9th (Phase 
E) the blocks of ΔΖ 10, 11, 12, 13. With this the dismantling of the entablature was completed.

In the course of dismantling the thranoi, frieze and diazoma blocks we have a 55% load reduction of the 
columns at the level of the capitals, and about 23% at the base. The reduction of stiffness of the cornice on a 
lateral plane is around 50%. The diagrams in fig. 2.3 and 2.4 show a clear periodicity over a 24 hour period. It 
is thus probable that the observed alterations are due to the daily temperature range. The two diagrams 
reflect also the effect of temperature on the instruments. Yet the response of the structure to temperature is 
responsible for most of the changes. The diagram of Fig. 2.5 shows that the periodicity registered in the 
recordings is due entirely to the response of the structure to the daily temperature range.
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The greatest daily changes are seen in the crack in the 3rd drum of the 2nd column from the N (north) 
(O.K 2.3). This is a crack 5 mm wide and it is the only one whose depth was measured with fine steel wire 
that proved to go right through the drum (See PI. 11 in A.).

The course of dismantling seems to have no noticeable affect on the change in width of the cracks. The 
dismantling of the thranoi (Phases A and B), while not entailing significant load reduction, contributes to a 
reduction in stiffness since the thranos bridges the frieze slabs and backers. It does not act on the cracks 
(fig.2.3). The dismantling of the frieze slabs and backers in the middle area (Phases C,D,E) has an appreciable 
effect on the cracks in drums O.K 4.2, 6.3, 3.2 (strain gauge 03, 04 and 09 respectively) in phase D, but 
subsequently they return to their original condition. In no case is there a monotonie alteration indicating a 
permanent change in width of the cracks.

3. MECHANICAL PROPERTIES OF MARBLE AND ANCIENT STRUCTURAL IRON.

3.1 MARBLE.

For the compression strength of Pentelic marble results of tests using various experimental methods 
and various kinds of specimens are to be found in the bibliography. In Table 3.1 are assembled the results of 
these tests. The significant differences observable in the results given are due to the type and dimensions of 
the specimens used and to the method of applying load.

Table 3.2 gives the results of the experimental tests referred to in the bibliography relevant to the 
tensile strength of Pentelic marble. Three test methods are used: bending at three points, tension along a 
single axis and anti-diametric cylinder compression tests (Brazilian test). Figs. 3.2 and 3.3 show in histogram 
form the values of tensile resistance to bending in cases where the layers are horizontal or vertical, and the 
average value, standard deviation and characteristic value for each case.

The bibliography refers to various methods for determining the modulus of elasticity of marble. As 
might be expected the results are varied because of the anisotropy of the material (See Table 3.3) It is 
otherwise with the ratings of the Poisson coefficient (Table 3.4) which show convergence, but are based on a 
limited number of tests.
Marble is an anisotropic and non-homogenous material. In building components, but also where used as trial 
pieces in experimental testing, there is an admixture of other materials, places of discontinuity, small cracks 
and so on that in many cases are not visible, yet have an effect on its mechanical characteristics. Thus it is 
clear also from the experimental facts cited, that the elastic constant and resistance of marble in the 
circumstances must be employed in critical fashion. This is particularly so in cases of complicated 
calculations, the results of which are very sensitive to minor changes of data.

3. 2 ANCIENT STRUCTURAL IRON

Examination of the metallurgy of ancient structural iron has shown that it is not a homogenous and 
isotropic material. The clamps and dowels used for joining are made up of laminated layers of soft pure iron 
and hard steel with a high carbon content.
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In the framework of recent research and by permission of the authorities of the Ministry of Culture 
tests were made of the tensile strength of clamp fragments from the Parthenon. A total of 7 specimens were 
cut from two clamps so that they were comparable in measurement to the short specimens of the standard 
ASTM E8-69. The tests were conducted in the laboratories of the Airforce Centre for Research and 
Technology. The test results are shown in Table 3.5. The recordings of the relation of load to strain are 
shown in the diagrams of figs. 3.6 to 3.9.

The results show that there is significant variation in the values of yield stress owing to the relation 
between the layers of soft iron and hard steel in each of the specimens and because of small inclusions of rust. 
Far greater variation occurs in the values of elongation (min.3.5%, max 22.5%).

The small number of specimens means that it is not possible to obtain average values for the 
calculations. In the total length of a clamp the value of strength is smaller, as may be seen from the results of 
tensile tests run on undamaged clamps, shown in Table 3.2.6.

It is clear that the bearing capacity and the deformability of the clamps is significantly less than what 
emerges from the tests run on short samples. The factors affecting them are:

• Proportion of layers of iron to layers of steel.

• Method of forming and particularly the means of welding the folded layers by hammering.

• Presence of pockets of rust and chance incomplete smelting.

• State of preservation of the clamp.

4. BEHAVIOUR OF THE PARTHENON DURING THE FIRE OF THE 3rd CENTURY

The theory ascribing the general damage in the western part of the Parthenon to the 3rd century fire 
have been examined analytically by the finite element method using a model of the building. Results were 
worked out with the computer program "Sofistik".

The calculation is extraordinarily complicated for the following reasons: because of the numbers of 
joints the behavior of the building is non-linear; because of overheating the mechanical characteristics of the 
marble have changed and it likewise behaves as non-linear material; finally, the characteristics and course of 
the fire are unknown.

For the sake of simplification the solution was worked out based on the following assumptions:

• The building was taken as symmetrical in respect to a rectangular axial system, that is, the lateral 

wall of the cella was ignored. The solution was confined to the outer cella walls with the assumption that 
there is not enough membrane action to cause the walls and colonnades to function together. Thus the model 
takes in a quarter of the cella and it is a space model with two-dimensional finite elements.

• The floor supports are simulated as non-linear springs that can take compression load but not 

tension, and non-linear springs simulating friction. In the same way the joint between wall and floor is 
simulated, but with additional springs corresponding to the dowels. The other joints, both vertical and 
horizontal should, to be sure, be simulated in the same way, but so that the bearing agent is not excessively 
non-linear the walls are treated as if they were monolithic.
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• The comer where the walls meet are considered in the first phase as being attached monolithically 

and subsequently as a hinged joint.

• Alteration of the mechanical properties of the material as a result of heat is not taken into 

consideration.

• The hypothetical load is made up of the self - weight of the construction, increase of temperature 

throughout the mass by 200 degrees and the difference of 200 degree temperature between the immediately 
affected surface of the walls and those not affected.

From the diagrams of distribution of forces and moments it may be seen that the greatest values are to 
be found at the comers of the cella. This explains the systematic failure of the joints over the entire wall 
height. From the diagrams showing the deformations and from the plan of the deformed structure in the 
quarter of the building examined, it is evident that the form of the deformations is precisely that derived from 
the measurements that were taken of the building. That is to say, the following may be observed.

• Sliding of toichobate and wall together transversely in relation to the wall.

• Sliding of the wall longitudinally.

• Bending of the surface of the side wall.

The results of the analysis support the hypothesis that the general deformations of the building are a 
result of fire.

5. BEHAVIOUR OF THE PARTHENON IN SEISMIC ACTION

The present study uses an analytical approach to the behaviour of the building during earthquake with 
the development of an original method. In its general logic it has similarities to the method usually applied to 
the analysis of contemporary buildings, namely the method of mode superposition. Together with detailed 
description of the existing damage connected with historical events, the purpose is to assess by computer the 
extensive damage to the columns of the Opisthonaos and to calculate the necessary joins.

Whereas up to now the focus of research has been on the danger of collapse, the chief interest of this 
analysis is focussed on the distribution of inertial forces of the columns by height. Methodologically, first a 
monolithic column is examined for both free and forced oscillation; then a framework of two columns, and 
finally the multi-drum column both with and without superimposed members. Using the analytical method 
proposed, it is possible to calculate the load distribution caused by seismic action to the peristyle with multi
drum columns and to monitor the effect of cracks and loss of mass in the column drums on the behaviour of 
the whole.

The equation of motion a monolithic prismatic column for free rocking response is simplified, given 
that for small angles of deviation from the vertical, the restoring moment remains constant, that is to say that 
the oscillation is the same as that of a hypothetical plastic body. In paragraph 5.2 are the calculation models 
of acceleration, inertial, normal and shear forces, and of the necessary coefficient of friction in relation to the 
size and density of the column for free and forced oscillations. The models yield the following results.
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• When rocking begins there is a significant increase of acceleration at the top of the column which 

causes the danger of sliding and possibly falling of whatever is on top of the columns that are being rocked, 
especially in the case of short, thick columns (for example protomes on bases). The amount of acceleration at 
the top is determined to some extent by the phenomenon of rocking and secondly by the degree acceleration 
at the ground.

• Before the rocking begins the shear force at the base is determined entirely by ground acceleration. 

Immediately afterwards we have a decline in the rhythm of increase of seismic stress as far as the shear force 
at the base is concerned. From this standpoint a free foundation is preferable to one that is attached, since it 
absorbs the seismic energy.

• The vertical component of ground acceleration places an important part in a possible slipping both 

at the base of the column and in the slipping of whatever is on top of the column.

• Seismic stress is somewhat greater in a cylindrical column than in a column of the same size that is 

rectangular in section. In particular the above mentioned vertical component at the top of the column is 
greater if the column is cylindrical.

In paragraph 5.3 a framework of two columns is examined. For the usual proportions of columns, when 
the load carried by the entablature is increased the value of the friction component is significantly decreased, 
thus also the likelihood of the epistyle slipping on the column. The horizontal acceleration required for the 
whole framework to rock longitudinally is that required for the isolated column to rock. It can be 
demonstrated that this holds also in a framework of many columns. Therefore a colonnade begins to rock 
longitudinally just as soon as an isolated column similar to the columns of the peristyle; the size of the 
entablature above plays no part.

In the case of the multi-drum column, the different kinds of rocking possible increases radically as a 
function of the number of column drums. The term "modes of oscillation" of a multi-drum column does not 
mean the modes of an elastic structure with many degrees of freedom. A defined oscillation frequency 
affecting the magnitude of seismic strain corresponds to the modes of the elastic structure. In the case of a 
multi-drum column, a specified distribution of seismic load affecting the magnitude and distribution of forces 
in both drums and joints, corresponds to each mode. The proposed simulation for determining the 
distribution of inertial forces in a column is given by the series of calculations of the various types of 
oscillation.

6. THE JOINING OF FRAGMENTS WITH TITANIUM REINFORCEMENT.

The design method and practical aspect of joining fragments with threaded titanium rods and cement 
mortar have been described in Study, Voi. 2a. From 1989 to now many experimental tests have been carried 
out in order to study thoroughly the behaviour of titanium reinforcement.

The basic problem for studying the behaviour of titanium rods anchored in marble with cement mortar 
is to comprehend how the rod succeeds in working with the hardened cement mortar surrounding it and the 
walls of the bore-hole in the marble given various tensile force values. The problem has similarities but is not 
the same as the problem of the bonding of steel reinforcement with concrete. For this reason the relevant
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bibliography is exceedingly valuable for a study of the behaviour of titanium bars implanted with cement 
mortar in marble.

Table 6.1 shows all together the results of 35 pull-out tests of threaded titanium rods. The specimens 
were marble blocks of different sizes, rectangular in shape, with axially bored holes in which titanium rods of 
various diameters were anchored with cement mortar. The titanium rods were threaded, while the walls of the 
bore-hole were either smooth or threaded. The specimens were supported at the end from which a tip of the 
rod projected. Here tensile force is applied. At the other end of the rod the relative displacement between rod 
and marble were measured with velometers.. This is the general test layout of the typical pull-out test 
according to RILEM 7 - 11 - 128.

The specimens failed if the titanium rod broke, if the marble broke, or if the rod came out. There could 
be two reasons for this last. The rod might come out because the enveloping cement mortar has failed, or it 
might come out together with its cement mortar envelope, slipping on the walls of the bore (this only where 
the walls are smooth).

The first type of failure demonstrates that the anchoring is able to withstand tensile force without failing 
of itself, so long as it has suitable geometric characteristics. The second type of failure shows the tendancy 
toward radial fracture which develops also with reinforced concrete. Finally, the pulling out of the titanium 
rod together with the enveloping cement mortar shows that if the walls of the bore-hole are smooth and the 
pouring and curing of the cement mortar poor, the necessary bonding between cement mortar and marble 
may never develop.

From the types of failure observed in these specimens, it is evident that the same mechanisms that 
insure bonding in reinforced concrete operate also in the setting of titanium rods in marble with cement 
mortar. We are led to the same conclusion by the curve types depicting the relation between tensile force and 
relative slipping between titanium and marble. They are reminiscent of the corresponding curves in concrete 
pull-out tests.

Pull-out tests and bend tests at four points on marble specimens mended with titanium rods, conducted 
as part of the program for restoration of the Acro polis monuments, confirms that the hypotheses presented 
in Study voi. 2a were correct. Further improvement in the method of joining fragments of marble with 
titanium rods will be of use in limiting as far as possible operations on ancient material; the armature 
necessary will be reduced, thus also the amount of drilling.

7. THE JOINING OF ANCIENT MARBLE WITH TITANIUM CLAMPS AND DOWELS.

The marble blocks of the Parthenon are joined by means of iron clamps set in mortises by means of 
molten lead. Damage to the clamps, chiefly those introduced by Balanos, manifests itself in the destruction of 
the clamp or of the marble because the metal has corroded or because of mechanical strain. The great extent 
and seriousness of such damage is one of the main reasons why the CP AM embarked on extensive work on 
the Acropolis monuments, and, following a proposal by Professor Th. Skoulikidis, on the replacement of 
corroded clamps and dowels with new ones of titanium.

The main reason for chosing titanium is that it has great resistance to corrosion of all kinds. 
Furthermore, commercial pure titanium Grade 2 by ASTM B265 and B348, used in the Acropolis work, is a 
material that conforms totally with marble from the standpoint of physical and mechanical properties. It has
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very great weight unit strength, Poisson coefficient, and thermal expansion coefficient, approximating those 
of marble. It has also significant ductility, thus is an excellent material for clamps and dowels. The titanium 
clamps and dowels are held in the mortises by means of cement mortar.

In planning the introduction of clamps and dowels, we adhere to the general principles followed in 
restoring the Parthenon. Respect for the authentic parts of the building does not allow the opening of new 
mortises in ancient marble in order to make new joins. If the ancient mortise is preserved, a double-T clamp 
is designed so as to have the greatest possible resistance and ductility that the bearing strength of the marble 
in the area of the ancient mortise will allow. If the mortise has been destroyed, the smallest possible 
operation on the ancient marble is insured by making two bore-holes at the juncture of the lateral legs with 
the cross-bar of the double-T cutting, and introducing a titanium Π-clamp. In both cases the longitudinal leg 
of the clamp is made with a long groove so that when the çlamp is strained and the material yields it will first 
be considerably deformed, therefore also absorb a significant amount of energy. In the dowelling an 
alleviating space is formed which likewise permits energy to be absorbed if there is relative movement of the 
connected marble blocks.

The bearing capacity of the marble in the area of the clamps and dowels is computed with elastic 
analysis by the three-dimensional finite element method. Forty-three examples of lateral joins (with clamps) 
and 28 vertical joins (with dowels) were solved; these correspond to the usual dimensional combinations. 
Based on the solutions, diagrams were drawn up to show the bearing capacity of the marble in the area of the 
attachment, and from this the detailing of the clamps and dowels.

As a check on the assumptions and analytical methods used in designing the joins, a series of 
experimental tests were developed during the period Of 1987 to 1991 in the work headquarters for the 
restoration of the Parthenon. The problems that were studied experimentally are as follows:

• Comparison of the behavior under tension of the horizontal joins with double-T clamps when the 

mortises are filled with molten lead, and when they are filled with cement mortar.

• Behaviour under tension of the horizontal joins with Π clamps made of titanium rods.

• Comparison of the behaviour of shear joins (dowels) with and without alleviating space in the 

mortise socket.
These experimental tests verified that joins with titanium clamps and dowels behave in the same way as 

the ancient joins, that is they have sufficient strength and ductility. If a join fails, it is because the clamp or 
dowel has broken, rather than the marble.














