ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πυρκαγιές Αυγούστου 2007 στους Νοµούς Ηλείας, Αρκαδίας και Εύβοιας: Οι βλάβες των
κτηρίων από ωπλισµένο σκυρόδεµα και τοιχοποιία

Ελισάβετ Βιντζηλαίου, Χρίστος Ζέρης, Κωνσταντίνος Τρέζος, Μιλτιάδης Χρονόπουλος

1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το υλικό στο οποίο βασίζεται αυτή η Έκθεση συγκεντρώθηκε από οµάδα µελών ΔΕΠ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, η οποία
µετέβη στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007. Η Οµάδα συστάθηκε στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών τις οποίες ανέλαβε το ΕΜΠ για την στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών και πραγµατοποίησε τρεις αποστολές:
Στον Νοµό Ηλείας (06 και 07/09/2007), στον Νοµό Εύβοιας (13/09/2007) και στον Νοµό Αρκαδίας (19/09/2007).
Στην απώλεια τόσων ανθρώπινων ζωών, στην καταστροφή του περιβάλλοντος και στην απώλεια περιουσιών (καλλιεργειών και
ζωικού κεφαλαίου) προστέθηκε η προσωρινή ή µόνιµη απώλεια της στέγης τους, για κατοίκους πολλών οικισµών στους Νοµούς
Ηλείας, Αρκαδίας και Εύβοιας.
Καθώς η κατά το δυνατόν ταχεία επιστροφή των κατοίκων σε ασφαλείς µόνιµες κατοικίες αποτελεί στοιχείο ιδιαιτέρως σηµαντικό
για την αντιµετώπιση των πολλών, δύσκολων και µακράς διάρκειας προβληµάτων τους, το ΕΜΠ συνέστησε Οµάδα Πολιτικών
Μηχανικών µε κατ’ αρχήν στόχο την διαπίστωση της έκτασης, του είδους και της σοβαρότητας των βλαβών οι οποίες
προκλήθηκαν σε κτήρια των πληγέντων Νοµών.
Η Έκθεση που ακολουθεί περιλαµβάνει την περιγραφή και την ποιοτική ερµηνεία των κυριότερων βλαβών οι οποίες
διαπιστώθηκαν σε κτήρια µε φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα ή από τοιχοποιία. Η τεκµηρίωση των βλαβών
αποτελεί την βάση τόσο για την αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης των κτηρίων, όσο και για την διαµόρφωση των
κατάλληλων προτάσεων για την αποκατάσταση των βλαβών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι, καθώς ο σχεδιασµός των κτηρίων έναντι πυρκαγιάς δεν αποτελεί αντικείµενο διδασκαλίας στις Σχολές
Πολιτικών Μηχανικών της χώρας, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα η ενηµέρωση των Μηχανικών οι οποίοι καλούνται να
συντάξουν τις µελέτες επεµβάσεων σε κτήρια βλαβέντα από τις πυρκαγιές.
Έτσι, η εργασία που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΕΜΠ συνεχίζεται µε τις ακόλουθες δυο δράσεις:
1. Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) ενέκρινε την χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος (το οποίο εκτελείται στην Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ), µε στόχο την σύνταξη Πρακτικού Οδηγού για την Αποτίµηση και τις Επεµβάσεις σε µικρά
κτήρια από Ω.Σ. και τοιχοποιία. Αυτός ο Οδηγός, ο οποίος θα παρουσιασθεί στους Μηχανικούς µέσω σειράς Σεµιναρίων, θα
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επιτρέψει την σύνταξη των µελετών αποκατάστασης των κτηρίων στις πληγείσες περιοχές, καθώς και την λήψη προληπτικών
µέτρων για την προστασία κτηρίων τα οποία δεν έχουν υποστεί βλάβες.
2. Οι συντάκτες αυτής της Έκθεσης σκοπεύουν να εισηγηθούν στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών ΕΜΠ, την εισαγωγή του σχεδιασµού των κατασκευών έναντι πυρκαγιάς στο πρόγραµµα προπτυχιακού
µαθήµατος, έτσι ώστε οι νέοι Μηχανικοί να αποκτούν-ήδη κατά την διάρκεια του 5-ετούς κύκλου σπουδών τους-τις βασικές
γνώσεις γύρω από το θέµα.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σ’ αυτήν την Έκθεση παρουσιάζονται οι τυπικές βλάβες που παρατηρήθηκαν σε κτήρια από ωπλισµένο σκυρόδεµα και σε κτήρια
από τοιχοποιία, εξ αιτίας των πυρκαγιών του Αυγούστου 2007. Επιχειρείται, επίσης, ποιοτική ερµηνεία αυτών των τυπικών
βλαβών, η οποία µπορεί να συµβάλει στην αποτίµηση των κτηρίων. Επί πλέον, δεδοµένου ότι η καταγραφή των βλαβών
αναδεικνύει στοιχεία της πυροτρωτότητας των κτηρίων, µπορεί να συµβάλει και στην επιλογή κατάλληλων µέτρων επέµβασης,
καθώς και µέτρων για την µείωση της πυροτρωτότητας των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες.
Πρέπει να αναφερθούν οι γενικού χαρακτήρα παρατηρήσεις, οι οποίες έγιναν κατά την καταγραφή των τυπικών βλαβών. Αυτές
οι παρατηρήσεις µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµες για την ερµηνεία των βλαβών και για την αποτίµηση των κτηρίων µετά από
πυρκαγιά:
(α) Διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια των πυρκαγιών,
αναπτύχθηκαν κατά τόπους πολύ υψηλές θερµοκρασίες. Αυτό
τεκµηριώνεται από την τήξη υλικών (όπως, για παράδειγµα το
γυαλί, το αλάτι, το αλουµίνιο, κλπ.)

Τήξη γυαλιού
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Τήξη αλουµινίου
(β) Παρατηρήθηκε ότι οι διαφορές θερµοκρασίας ήταν πολύ
µεγάλες, ακόµη και µέσα στον ίδιο χώρο. Αυτές οι µεγάλες
διαφορές θερµοκρασίας οφείλονται (i) στο γεγονός ότι σε
ορισµένες περιπτώσεις υπήρχε συγκεντρωµένη καύσιµη ύλη
σε ορισµένα τµήµατα των κτηρίων, (ii) στο ότι η εξέλιξη της
φωτιάς δεν έγινε µε οµοιόµορφο τρόπο στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό των κτηρίων. Πράγµατι, όπως φαίνεται και στις
Φωτογραφίες, υπήρχαν κτήρια στα οποία η φωτιά
αναπτύχθηκε κυρίως στο εσωτερικό τους, άλλα στα οποία η
πυρκαγιά µεταδόθηκε στο εσωτερικό, ενώ παραλλήλως έκαιε
στο περιβάλλον του κτηρίου και άλλα κτήρια, στα οποία
υπήρχε ταυτόχρονη εξέλιξη στο εσωτερικό τους και σε
τµήµατα µόνον του περιβάλλοντός τους. Αυτά τα στοιχεία
είναι πολύ χρήσιµα και για την κατ’ αρχήν ερµηνεία
ορισµένων βλαβών, οι οποίες άλλως δεν ερµηνεύονται
ευχερώς.

Κτήριο καµµένο στο εσωτερικό του.

Κτήριο µε φωτιά ταυτοχρόνως
στο εσωτερικό του και στο
περιβάλλον του.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 16.09.07
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Άθικτο πλαστικό πέτασµα σε µικρή απόσταση από περιοχή
στην οποία αναπτύχθηκαν µεγάλες θερµοκρασίες.
(γ) Σε ορισµένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι προϋπήρχαν
στα κτήρια βλάβες από άλλο αίτιο (π.χ. από σεισµό ή από
καθιζήσεις). Βεβαίως, µια τέτοια διαπίστωση δεν είναι δυνατόν
να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες ενδεχοµένως
ισχύει, καθώς οι βλάβες λόγω των πυρκαγιών είτε είναι
παρόµοιας µορφής µε προϋπάρχουσες είτε η εκδήλωσή τους
έχει εξαφανίσει τα ίχνη των προηγούµενων βλαβών. Μπορεί,
πάντως, να γίνει η εύλογη υπόθεση ότι και σε άλλα κτήρια,
πέραν εκείνων στα οποία διαπιστώθηκε, υπήρχαν
παλαιότερες βλάβες. Τούτο είναι ακριβές ιδιαιτέρως για
παλαιά κτήρια από τοιχοποιία, πολλά από τα οποία (κυρίως
αποθήκες στις παρυφές ή εκτός των οικισµών) δεν
χρησιµοποιούνταν ή/και ήταν χαµηλής ποιότητας δόµησης.

Διακρίνεται επισκευασµένη ρωγµή προγενέστερη της
πυρκαγιάς
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(δ) Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι η κατανοµή των βλαβών
στους οικισµούς δεν είναι οµοιόµορφη. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, οι βλάβες συγκεντρώνονται στις παρυφές των
οικισµών ή σε µια περιοχή τους. Σε άλλες περιπτώσεις
διαπιστώθηκε ότι τα κτήρια που εβλάβησαν είναι
κατανεµηµένα µε τρόπο τυχαίο (οφειλόµενο-προφανώς-στο
είδος της πυρκαγιάς). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πράγµατι,
γειτονικά κτήρια, όµοια κατά τον τρόπο δόµησης και το είδος
των υλικών και της καύσιµης ύλης εµφανίζουν πολύ
διαφορετικό βαθµό βλάβης ή το ένα µπορεί να έχει υποστεί
µεγάλες βλάβες, ενώ το διπλανό του να είναι εντελώς άθικτο.
Υπάρχουν, τέλος οικισµοί µε µεγάλο ποσοστό των κτηρίων
τους να έχει υποστεί βλάβες.

Αριστερά, κτήριο χωρίς κανένα ίχνος προσβολής, δεξιά, κτήριο
καµµένο.

Στις Ενότητες που ακολουθούν, οι βλάβες που παρατηρήθηκαν κατατάσσονται χωριστά για τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία
και για τα κτήρια από ωπλισµένο σκυρόδεµα, δίνονται δε στοιχεία για τις βλάβες των (ελάχιστων) κτηρίων µε µεταλλικό φέροντα
οργανισµό.
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2. ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
2.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία υπάρχουν σε οικισµούς των
Νοµών Αρκαδίας και Ηλείας. Πρόκειται για κτήρια µονώροφα
ή διώροφα, στα οποία διαπιστώνεται ποικιλία υλικών-καθώς
σε πολλά από αυτά είτε έχουν γίνει επεµβάσεις (π.χ.
προσθήκη διαζώµατος Ω.Σ. στην στέψη των τοίχων), είτε
έχουν γίνει προσθήκες κατ΄ επέκταση ή/και καθ’ ύψος.
Τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία είναι κυρίως από λιθοδοµή
(αργολιθοδοµή µε επιµεληµένες τις γωνίες) µε ή χωρίς ξύλινες
ενισχύσεις στο σώµα της τοιχοποιίας. Τα πατώµατα και οι
στέγες είναι ξύλινες, ενώ τα υπέρθυρα σε άλλες περιπτώσεις
είναι ξύλινα (µε ή χωρίς υπερκείµενο ανακουφιστικό τόξο), σε
άλλες έχουν αντικατασταθεί από Ω.Σ., ενώ υπάρχουν και
περιπτώσεις κτηρίων µε λίθινο περίγραµµα ανοιγµάτων.
Στην περιοχή της Ηλείας, υπάρχουν και περιορισµένα το
πλήθος (µονώροφα) κτήρια από ωµοπλινθοδοµή.
Σε αρκετές περιπτώσεις τα κτήρια έχουν ισόγειο από λιθοδοµή
και όροφο από οπτοπλινθοδοµή.
Κυρίως σε αποθηκευτικούς χώρους, διαπιστώθηκε κατασκευή
µε τσιµεντόλιθους, ενώ
Σε περιορισµένο πλήθος κτηρίων συνυπάρχουν τοίχοι από
ωµοπλινθοδοµή, από λιθοδοµή, από τσιµεντόλιθους και από
οπτοπλινθοδοµή.

Μονώροφο κτήριο από λιθοδοµή Διώροφο κτήριο από λιθοδοµή

Κτήριο από τσιµεντόλιθους

Κτήριο από ωµοπλινθοδοµή
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Κτήριο µε τοίχους από
ωµοπλίνθους, λίθους,
τσιµεντόλιθους και
οπτοπλίνθους

Κτήριο µε ισόγειο από λιθοδοµή και
όροφο από οπτοπλινθοδοµή.

Κτήριο από οπτοπλινθοδοµή µε διαζώµατα από Ω.Σ.
2.2. ΤΥΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
2.2.1. Αποκόλληση και πτώση επιχρισµάτων
Μολονότι η αποκόλληση και η πτώση επιχρισµάτων δεν
συνιστά καθ’ εαυτήν βλάβη του φέροντος οργανισµού,
καταγράφεται στα κτήρια όπου συνέβη και αναφέρεται,
δεδοµένου ότι συνιστά πληροφορία πολύ σηµαντική για την
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αποτίµηση των κτηρίων. Πράγµατι, είναι γνωστό από την
βιβλιογραφία ότι τα επιχρίσµατα, και µάλιστα τα συνήθη
ελληνικά γερά και µεγάλου πάχους επιχρίσµατα, αποτελούν
σηµαντική προστασία για τα υποκείµενα φέροντα στοιχεία:
Καθυστερούν την διείσδυση των υψηλών θερµοκρασιών προς
την επιφάνεια και το εσωτερικό των δοµικών στοιχείων. Έτσι,
εάν τα επιχρίσµατα δεν έχουν αποκολληθεί από την
τοιχοποιία κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς, µπορεί ο
Μηχανικός να συναγάγει µε ασφάλεια ότι τα φέροντα
στοιχεία του κτηρίου δεν έχουν υποστεί µείωση της
αντίστασής τους λόγω της πυρκαγιάς.

2.2.2. Καύση και κατάρρευση ξύλινων στεγών και
υποστέγων
Πρόκειται για συνηθέστατη βλάβη, η οποία είχε-όπως
αναµενόταν-συνέπεια την πλήρη καταστροφή της οικοσκευής
των κτηρίων στα οποία συνέβη. Ο µηχανισµός µε τον οποίον
προκλήθηκε η ανάφλεξη, η καύση και η κατάρρευση των
στεγών δεν είναι πάντοτε προφανής και δεν µπορεί να
διαπιστωθεί εκ των υστέρων βάσει τεχνικών στοιχείων. Κατά
τις µαρτυρίες κατοίκων, σε άλλα κτήρια η πυρκαγιά
προκλήθηκε από καιόµενα αντικείµενα τα οποία έπεσαν στις
στέγες και προκάλεσαν την καύση τους, σε άλλα κτήρια
εκδηλώθηκε η φωτιά στο εσωτερικό τους και εν συνεχεία
ανεφλέγη η στέγη, ενώ σε άλλα παρατηρήθηκε παράλληλη
εκδήλωση και των δυο µηχανισµών.

Αποκόλληση και πτώση επιχρισµάτων

Καύση και κατάρρευση ξύλινης στέγης
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Σε κάθε περίπτωση, όταν υπήρχε και ξύλινο στέγαστρο σε
συνέχεια µε την στέγη, η καύση του στεγάστρου έπαιξε
αρνητικό ρόλο, καθώς συνέβαλε στην διάδοση της πυρκαγιάς
προς την στέγη και-κατά συνέπεια-στο εσωτερικό του κτηρίου.
Έτσι, µια από τις οδηγίες που θα πρέπει να εφαρµοσθούν
κατά την φάση των επισκευών σε κτήρια τα οποία επλήγησαν
θα είναι και η κατασκευή εξωτερικών στεγασµένων χώρων
ανεξάρτητων από την στέγη του κτηρίου (δηλαδή, στέγαστρα
εδραζόµενα σε (ξύλινα ή από άλλο υλικό) υποστυλώµατα και
όχι πρόβολοι από την στέγη).
Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι οι στέγες που κάηκαν δεν
είχαν καµµιά πρόβλεψη πυροπροστασίας. Έτσι, κατά την
φάση των επεµβάσεων, θα δοθούν κατάλληλες οδηγίες για
την µείωση της πυροτρωτότητας των στεγών (π.χ. µόνωση,
περιµετρικώς «κλειστή» στέγη, αυξηµένες διατοµές ξύλινων
στοιχείων, κλπ.)

Από την κλίση των
κεραµιδιών διακρίνεται η
προς το εσωτερικό του
κτηρίου κατάρρευση της
στέγης που κάηκε.

Καύση δοκών/πλήρης καύση
πετσώµατος υποστέγου.
Πτώση και θραύση
κεραµιδιών.

2.2.3. Καύση και κατάρρευση ξύλινων πατωµάτων
Εξ ίσου εκτεταµένη βλάβη µε την καύση και κατάρρευση
στεγών. Συνέβη σε όλα τα διώροφα κτήρια στα οποία έχει καεί
και η στέγη.

Καύση ξύλινων πατωµάτων. Διακρίνονται οι θέσεις έδρασης των
ξύλινων δοκών στην τοιχοποιία
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2.2.4. Καύση ξύλινων υπερθύρων και συνακόλουθη
κατάρρευση υπερκείµενης τοιχοποιίας
Πρόκειται για πολύ συνηθισµένη βλάβη. Η έκταση και η
ένταση των συνεπειών της εξαρτάται από την µόρφωση των
υπερθύρων, από την εν γένει µόρφωση των περιθυρωµάτων,
καθώς και από το µέγεθος των υπερκείµενων φορτίων.
Πράγµατι, όπως φαίνεται και στις Φωτογραφίες, πολύ συχνά
τα υπέρθυρα διαµορφώνονται µε ένα ξύλινο υπέρθυρο του
οποίου υπέρκειται (χθαµαλό, συνήθως) ανακουφιστικό τόξο.
Σε πολλές περιπτώσεις, η καύση του ξύλινου υπερθύρου
οδήγησε
σε
αποκόλληση
ή/και
κατάρρευση
του
ανακουφιστικού τόξου. Όταν το άνοιγµα ήταν πολύ κοντά
στην στέψη του τοίχου, οπότε το φορτίο της υπερκείµενης
τοιχοποιίας ήταν µικρό, η αποκόλληση του τόξου ή η
κατάρρευσή του απεφεύχθησαν.

Καύση ξύλινου υπερθύρου. Κατάρρευση ανακουφιστικού τόξου.
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Οµοίως, όταν (κατά την διάρκεια προηγούµενων επεµβάσεων)
είχε κατασκευασθεί διάζωµα Ω.Σ. στην στέψη των τοίχων, η
βλάβη περιοριζόταν στην καύση του υπερθύρου και σε
περιορισµένη αποκόλληση του ανακουφιστικού τόξου.
Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν υπήρχε
ανακουφιστικό τόξο, η καύση του υπερθύρου είχε συνέπεια
την τοπική αποδιοργάνωση της υπερκείµενης τοιχοποιίας.
Παρατηρήθηκε,
επίσης,
σε
ορισµένες
περιπτώσεις,
κατάρρευση όλης της υπερκείµενης τοιχοποιίας, µέχρι την
στέψη του τοίχου.

Η παρουσία διαζώµατος Ω.Σ
απέτρεψε την αποκόλληση
και κατάρρευση του (υπό
πολύ µικρά φορτία)
ανακουφιστικού τόξου.

Καύση ξύλινου
υπερθύρου. Κατάρρευση
ανακουφιστικού τόξου.

Αποδιοργάνωση τοιχοποιίας µετά
από την καύση του ξύλινου
υπερθύρου
Η παρουσία του διαζώµατος Ω.Σ.
δεν απέτρεψε την κατάρρευση
του ανακουφιστικού τόξου

13

Αποδιοργάνωση τοιχοποιίας µετά από την καύση του ξύλινου
υπερθύρου

Κατάρρευση της υπερκείµενης τοιχοποιίας µέχρι την στέψη του
τοίχου, µετά από την καύση των ξύλινων υπερθύρων.
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Αντιθέτως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ανοίγµατα
ήταν ενισχυµένα µε λίθινο περιθύρωµα ή όταν (κατά την
διάρκεια προηγούµενων επεµβάσεων) η περίµετρος των
ανοιγµάτων είχε ενισχυθεί µέσω οριζόντιων και κατακόρυφων
στοιχείων από σκυρόδεµα, οι περιοχές των ανοιγµάτων δεν
υπέστησαν βλάβες, ακόµη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
αναπτύχθηκαν υψηλές θερµοκρασίες.

Περιθύρωµα λίθινο ή από σκυρόδεµα

Παρά το γεγονός ότι
αναπτύχθηκαν πολύ υψηλές
θερµοκρασίες (τήξη
υαλοπινάκων), δεν
παρατηρήθηκαν βλάβες στις
περιοχές των υπερθύρων.
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2.2.5. Ρηγµάτωση υπερθύρων
Σε τοξωτά λίθινα υπέρθυρα ή σε υπέρθυρα από Ω.Σ.,
παρατηρήθηκαν ρωγµές (περί το µέσον των ανοιγµάτων ή στα
άκρα τους). Αυτές οι ρωγµές συνεχίζονται κατά κανόνα στην
υπερκείµενη τοιχοποιία, µέχρι την στέψη των τοίχων.

2.2.6. Συµπεριφορά τοίχων εντός του επιπέδου τους
Η επιµήκυνση των τοίχων, των στεγών και των πατωµάτων
λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας, προκαλούν διάφορες
βλάβες, οι οποίες περιγράφονται σ’ αυτήν και στις επόµενες
υποπαραγράφους.
Σε αρκετές περιπτώσεις, παρατηρήθηκαν λοξές ρωγµές σε
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πεσσούς τοιχοποιίας. Συχνά, αυτές οι λοξές ρωγµές
εµφανίζονται σε κτήρια, στα οποία υπάρχει πλάκα Ω.Σ. ή
δοκός Ω.Σ. πάνω στην στέψη των τοίχων. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις, οι λοξές ρωγµές στους πεσσούς µπορεί να
αποδοθεί στην µεγαλύτερη αύξηση µήκους των πλακών ή των
δοκών έναντι της επιµήκυνσης της τοιχοποιίας. Λόγω των
διαφορετικών χαρακτηριστικών των υλικών υπό υψηλή
θερµοκρασία, εισάγεται πρόσθετη οριζόντια τέµνουσα στους
πεσσούς, η οποία προκαλεί την εµφάνιση των λοξών ρωγµών
στην τοιχοποιία.
Υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν εµφανισθεί
λοξές ρωγµές σε πεσσούς που ανήκουν σε κτήρια µε ξύλινη
στέγη. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι ρωγµές µπορούν να
αποδοθούν σε επιµήκυνση του ρηγµατωµένου πεσσού, η οποία
εµποδίστηκε από εγκάρσιο πεσσό.

Διατµητικές ρωγµές σε
πεσσούς. Διακρίνεται η
πλάκα Ω.Σ. στην στάθµη
της οροφής ισογείου.

Διατµητικές ρωγµές σε τοίχους. Διακρίνεται η ισχυρή δοκός
Ω.Σ. στην στέψη της τοιχοποιίας.
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Διατµητικές ρωγµές σε πεσσούς. Διακρίνεται η πλάκα Ω.Σ.
στην στάθµη της οροφής ισογείου.

Λοξές ρωγµές στην τοιχοποιία. Αποδίδονται στην εµποδιζόµενη
από τον ισχυρό εγκάρσιο πεσσό παραµόρφωση της τοιχοποιίας.
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Οι λοξές ρωγµές στην περιοχή των γωνιών των κτηρίων
µπορούν να αποδοθούν και σε θερµικό λάκτισµα της στέγης
(πριν από την καύση και την κατάρρευσή της). Στις
φωτογραφίες που φαίνονται παραπλεύρως, διακρίνεται ότι το
άνοιγµα των ρωγµών είναι µεγαλύτερο προς την στέψη των
τοίχων και λόγω του ότι οι θερµοκρασίες που αναπτύσσονται
σε ένα χώρο είναι µεγαλύτερες προς τα επάνω. Εποµένως και
οι λόγω θερµοκρασίας επιµηκύνσεις των στοιχείων
αυξάνονται από κάτω προς τα επάνω.

Λοξές ρωγµές
στην γωνία,
καθώς και σε
ενδιάµεσες
θέσεις (κατά
µήκος των
τοίχων)

Διακρίνεται θραυσµένο
(άοπλο;) διάζωµα σκυροδέµατος.
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Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών υπό
υψηλή θερµοκρασία εκδηλώνονται και µέσω της εµφάνισης
ρωγµών στις διεπιφάνειές τους. Χαρακτηριστική περίπτωση
αποτελούν οι οριζόντιες ρωγµές που εµφανίζονται µεταξύ
τοιχοποιίας και σκυροδέµατος, στις θέσεις των οριζόντιων
διαζωµάτων.

Οριζόντιες ρωγµές στην διεπιφάνεια σκυροδέµατος και
τοιχοποιίας
3.2.7. Συµπεριφορά των τοίχων εκτός του επιπέδου τους
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αύξηση του µήκους ενός
τοίχου υπό υψηλή θερµοκρασία εµποδίζεται από τους
εγκάρσιους
τοίχους,
ενδέχεται
να
εµφανισθούν
παραµορφώσεις του τοίχου (φούσκωµα) εκτός του επιπέδου
του.

20

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το κτήριο που φαίνεται
στην φωτογραφία παραπλεύρως: Λόγω της εµποδιζόµενης
επιµήκυνσής του, ο τοίχος παραµορφώθηκε εκτός επιπέδου.
Την εκτός επιπέδου παραµόρφωσή του (µερικά εκατοστόµετρα
στην στάθµη της στέψης του) παρακολούθησε το διάζωµα
ωπλισµένου σκυροδέµατος, χάρη στην καλή συνάφεια µεταξύ
σκυροδέµατος και τοιχοποιίας. Έτσι, αποφεύχθηκε η
αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας, η οποία πιθανώς θα
συνέβαινε λόγω του µεγέθους των παραµορφώσεων.

Σε πολλές περιπτώσεις, καταγράφηκαν ρωγµές περίπου
κατακόρυφες, είτε στην περιοχή των γωνιών των κτηρίων ή
περί το µέσον του µήκους των τοίχων.
Πρέπει να αναφερθεί ότι δεν είναι πάντοτε ευχερής η ποιοτική
ερµηνεία αυτών των ρωγµών, οι οποίες µπορούν να
αποδοθούν σε διάφορες αιτίες, όπως εξηγείται σε καθεµιά από
τις φωτογραφίες που παρατίθενται εδώ.
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Α

Η ρωγµή στην περιοχή της
γωνίας µπορεί να αποδοθεί
(α) σε θερµικό λάκτισµα
της
στέγης,
(β)
σε
επιµήκυνση του τοίχου «Α».
Το αυξηµένο άνοιγµα της
ρωγµής περί την στέψη του
τοίχου µπορεί να αποδοθεί
και στο ότι οι θερµοκρασίες
προς
τα
επάνω
είναι
υψηλότερες (άρα, και οι
αντίστοιχες επιµηκύνσεις)
και στο ότι προς τα
χαµηλότερα οι επιµηκύνσεις
εµποδίζονται
από
τον
συνεχιζόµενο
µικρότερου
ύψους τοίχο.

Σ’ αυτό το κτήριο από ωµοπλινθοδοµή, εµφανίζονται ρωγµές
στις γωνίες των τοίχων (λόγω επιµήκυνσής τους), καθώς και
στις ασθενείς περιοχές των ανοιγµάτων (είτε λόγω
λακτίσµατος της στέγης, είτε λόγω εκτός επιπέδου
παραµορφώσεων των τοίχων).
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Και στα δυο κτήρια που φαίνονται στις φωτογραφίες
παρατρούνται κατακόρυφες ρωγµές περί το µέσον του µήκους
των τοίχων, ενώ δεν εµφανίζονται οι αναµενόµενες ρωγµές στις
περιοχές των γωνιών. Μολονότι η ασφαλέστερη ποιοτική
ερµηνεία αυτής της µορφολογίας ρηγµατώσεως θα απαιτούσε
πρόσβαση στο εσωτερικό των κτηρίων, οι ρωγµές µπορούν να
αποδοθούν σε εµποδιζόµενη επιµήκυνση των τοίχων
(ενδεχοµένως, λόγω της δυσκαµψίας των εγκάρσιων τοίχων και
λόγω των καλοδοµηµένων γωνιών) και-εποµένως-στην
εκδήλωση εκτός επιπέδου παραµορφώσεων. Εάν αυτή η υπόθεση
εργασίας είναι ακριβής, ο τοίχος συµπεριφέρεται ως τριέρειστη
πλάκα, έχει τα µέγιστα των ροπών περί το µέσον του µήκους
του και προς την στέψη του, οπότε ερµηνεύεται η
παρατηρηθείσα µορφολογία ρηγµατώσεως.
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Οι δυο φωτογραφίες δείχνουν δυο συνεχόµενους (κάθετους
µεταξύ τους) τοίχους ενός κτηρίου. Παρατηρούνται οικογένειες
ρωγµών περίπου κατακόρυφες, καθ’ όλο το µήκος των τοίχων
και µε αυξανόµενο άνοιγµα προς τα επάνω. Αυτή η µορφολογία
δηλώνει εκτός επιπέδου θερµικές παραµορφώσεις των τοίχων,
µεγαλύτερες προς τα επάνω (λόγω των µεγαλύτερων
αναπτυσσόµενων θερµοκρασιών). Λόγω της απουσίας µιας
στέγης µε επαρκή δυσκαµψία και καλή σύνσεση µε τους τοίχους
και λόγω της καλύτερης ποιότητας της τοιχοποιίας στις γωνίες,
οι ρωγµές εκδηλώνονται σε διάφορες θέσεις κατά µήκος των
τοίχων, καθώς και στις (ασθενέστερες) περιοχές των
ανοιγµάτων.
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3.2.8. Κατάρρευση µέρους του κτηρίου
Σε σχετικώς περιορισµένο πλήθος κτηρίων, µεταξύ αυτών τα
οποία εβλάβησαν από την πυρκαγιά, παρατηρείται
κατάρρευση τµήµατός του. Σ’ αυτήν την παράγραφο, δεν
περιλαµβάνονται
οι
τοπικές
αστοχίες
και
µερικές
καταρρεύσεις οι οποίες συνέβησαν στις περιοχές των
υπερθύρων µετά από την καύση των ξύλων και την αστοχία
των υπερκείµενων ανακουφιστικών τόξων, παρά το γεγονός
ότι η ευρύτερη κατάρρευση φαίνεται να έχει ξεκινήσει από
εκεί.
Όπως διαπιστώνεται και από τις σχετικές φωτογραφίες, σε
ορισµένες περιπτώσεις, η µερική κατάρρευση αποδίδεται στην
πολύ φτωχή ποιότητα της λιθοδοµής.
Σε
άλλες
περιπτώσεις,
φαίνεται
ότι
τα
µερικώς
καταρρεύσαντα ήταν κτήρια µε κακή ποιότητα τοιχοποιίας, µη
χρησιµοποιούµενα (κυρίως αποθήκες εκτός των ορίων των
οικισµών), τα οποία ενδεχοµένως είχαν και προγενέστερες
βλάβες. Βεβαίως, αυτές οι εκτιµήσεις χρήζουν περαιτέρω
ελέγχου, βάσει ακριβέστερων στοιχείων.
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3. ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
3.1. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ
Κτήρια από ωπλισµένο σκυρόδεµα, µε βλάβες λόγω της πυρκαγιάς, συναντώνται κυρίως σε οικισµούς του Νοµού Ηλείας, καθώς
και στον οικισµό «Ακτή Νηρέως» στην Εύβοια.
Τα σχετικά κτήρια στον Νοµό Ηλείας είναι µονώροφα ή (συχνότερα) διώροφα. Αρκετά από αυτά έχουν πιλοτή. Στον οικισµό
«Ακτή Νηρέως», τα κτήρια είναι µέχρι τετραώροφα. Σε πολλά κτήρια (λόγω του επικλινούς του εδάφους), ο κατώτερος όροφος
είναι εν µέρει υπόγειος και εν µέρει ανοιχτός (χωρίς τοιχοποιία πληρώσεως). Σ’ αυτούς τους χώρους, οι οποίοι χρησιµεύουν ως
αποθηκευτικοί, υπήρχε-σε πολλές περιπτώσεις-µεγάλη ποσότητα καύσιµης ύλης (έπιπλα, ξυλεία, πετρέλαιο θέρµανσης,
αυτοκίνητα, κυψέλες και µέλι, κλπ.), ενώ οι τοίχοι πληρώσεως ήταν ανεπίχριστοι.
Σε όλες τις περιπτώσεις, τα κτήρια έχουν οργανισµό πληρώσεως από οπτοπλινθοδοµή.
3.2. ΤΥΠΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
3.2.1. Αποκόλληση και πτώση επιχρισµάτων-Αλλαγή χρώµατος
Όπως και στην περίπτωση των κτηρίων από τοιχοποιία,
αναφέρονται οι βλάβες στα επιχρίσµατα, αν και δεν συνιστούν
βλάβη του φέροντος οργανισµού ή του οργανισµού
πληρώσεως, λόγω της σηµασίας την οποίαν έχουν οι σχετικές
παρατηρήσεις για την εκτίµηση των µέγιστων θερµοκρασιών
και, εποµένως, για την αποτίµηση των κτηρίων.

Αλλαγή χρώµατος του
επιχρίσµατος

Αποκόλληση και πτώση
του επιχρίσµατος σε
τµήµατα της δοκού και
της πλάκας. Αλλοίωση
του χρώµατος του
σκυροδέµατος
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Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόωρη αποκόλληση και πτώση του
επιχρίσµατος οδήγησε σε µερική ή σε πλήρη καύση του
µονωτικού υλικού.

Πτώση επιχρίσµατος. Διακρίνεται ρωγµή στην πλάκα, το
αποτύπωµα του καµµένου µονωτικού υλικού και υπολείµµατά
του στις ακραίες περιοχές της πλάκας.
3.2.2. Ρωγµές σε πλάκες
Πολύ συνηθισµένη βλάβη. Παρατηρήθηκε σε πολλά κτήρια,
σε διαφορετική έκταση και ένταση.
Οι ρωγµές εµφανίζονται σε άλλες περιπτώσεις σε δίκτυο
(ακανόνιστες ρωγµές προς διάφορες διευθύνσεις), σε άλλες
περιπτώσεις παράλληλες προς τον οπλισµό της πλάκας, ενώ
συχνά συνεχίζονται και στις γειτονικές δοκούς.

Στο κτήριο της φωτογραφίας (αριστερά), πάνω από την
πλάκα οροφής ορόφου, υπήρχε ξύλινη στέγη µε
κεραµίδια. Η καύση της στέγης προκάλεσε στην
υποκείµενη πλάκα το δίκτυο των (διαµπερών) ρωγµών , οι
οποίες φαίνονται στην φωτογραφία δεξιά..
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Ρωγµή στην πλάκα.
Συνεχίζεται στην δοκό.

Ρωγµές στην πλάκα, παράλληλες προς τον οπλισµό.
Διακρίνεται το αποτύπωµα του καµµένου µονωτικού υλικού.
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Ρωγµή σε πλάκα προβόλου. Συνεχίζεται στην δοκό.
3.2.3. Αποφλοίωση πλάκας. Αποκάλυψη οπλισµού-απώλεια συνάφειας
Πρόκειται για βλάβη, η οποία παρατηρήθηκε σε µεγάλη
έκταση σε κτήρια του οικισµού «Ακτή Νηρέως», εκεί όπου
υπήρχαν αποθηκευτικοί χώροι µε συγκεντρωµένο καύσιµο
φορτίο. Η έκταση και η ένταση αυτής της βλάβης ποικίλλει
από κτήριο σε κτήριο. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η
αποφλοίωση του σκυροδέµατος εκτείνεται σε σηµαντικό
ποσοστό του συνολικού πάχους της πλάκας (και πίσω από τις
ράβδους του οπλισµού).

Αποφλοίωση πλάκας. Απώλεια της συνάφεις του οπλισµού.
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Η προηγούµενη πλάκα. Διακρίνεται το ανάγλυφο του αποφλοιωµένου
σκυροδέµατος.

Οµοίως. Εκτεταµένη απώλεια συνάφειας του οπλισµού.
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Αποφλοίωση πλάκας. Διακρίνεται το ίχνος των ράβδων του
οπλισµού πάνω στο σκυρόδεµα. Εκτεταµένη απώλεια συνάφειας
του οπλισµού.
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3.2.4. Αποφλοίωση ακµής δοκών
Πρόκειται για αρκετά συνηθισµένη βλάβη: Αφού αποκολληθεί
και πέσει το επίχρισµα µιάς δοκού, ενδέχεται να προκληθεί
αποφλοίωση του σκυροδέµατος στις περιοχές των ακµών,
όπου εµφανίζονται οι υψηλότερες τιµές των θερµοκρασιών.
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3.2.4. Κατακόρυφες και λοξές ρωγµές σε δοκούς
Η αύξηση της θερµοκρασίας στο κάτω πέλµα µιας δοκού
οδηγεί σε αύξηση του µήκους του και, εποµένως, στην
εµφάνιση περίπου κατακόρυφων ρωγµών (µειούµενου
ανοίγµατος από το πέλµα της δοκού προς την πλάκα). Εξ
άλλου, λόγω της πυρκαγιάς, µειώνονται τα µηχανικά
χαρακτηριστικά των υλικών και, εποµένως, µειώνεται η
αντίσταση έναντι κάµψεως στα ανοίγµατα των δοκών. Έτσι,
υπό τα ίδια περίπου κατακόρυφα φορτία, αναµένονται
µεγαλύτερα βέλη στις δοκούς (εκδηλούµενα µέσω καµπτικών
ρωγµών). Επί πλέον, καθώς η αντίσταση των ανοιγµάτων
έναντι κάµψεως µειώνεται, λαµβάνει χώραν ανακατανοµή της
έντασης (µε επιβάρυνση των περιοχών των στηρίξεων). Έτσι,
αναµένεται αύξηση της τέµνουσας περί τις στηρίξεις και
ενδεχόµενη εµφάνιση λοξών (διατµητικών) ρωγµών.
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Μεγάλου εύρους ρωγµή στην δοκό και στην πλάκα.
Πρέπει να αναφερθεί ότι τα πρόσθετα λόγω πυρκαγιάς βέλη
των δοκών δεν είναι ευχερές να διαπιστωθούν δια γυµνού
οφθαλµού. Διαπιστώθηκαν, όµως, εµµέσως, σε ορισµένες
περιπτώσεις. Πράγµατι, όταν πάνω από µια δοκό που υπέστη
πυρκαγιά και παραµορφώθηκε υπάρχει τοίχος πληρώσεως,
εµφανίζονται (οριζόντιες) ρωγµές στον υπερκείµενο τοίχο.
Τέτοιες ρωγµές εµφανίζονται συνήθως (α) στις περιοχές των
ανοιγµάτων, (β) στις διεπιφάνειες τοιχοποιίας και ενδιάµεσου
διαζώµατος Ω.Σ. και (γ) στην διεπιφάνεια του τοίχου
πληρώσεως µε το πέλµα της υπερκείµενης δοκού.
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3.2.5. Βλάβες υποστυλωµάτων
Εν γένει, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές ή συστηµατικές
βλάβες σε υποστυλώµατα. Στις δυο περιπτώσεις αποφλοίωσης
του σκυροδέµατος της επικάλυψης στην θέση διαµήκους
ράβδου, διαπιστώνεται προϋπάρχουσα διάβρωση του
οπλισµού. Εποµένως, µπορεί κανείς να κάνει την εύλογη
υπόθεση ότι θα προϋπήρχε διαµήκης ρωγµή στην επικάλυψη,
παράλληλη προς την διαβρωµένη ράβδο οπλισµού.
Αποκόλληση της επικάλυψης στην
θέση γωνιακής ράβδου γωνιακού
υποστυλώµατος. Διακρίνεται η
διαβρωµένη ράβδος.
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Αποκόλληση της
επικάλυψης στην περιοχή
διαµήκους διαβρωµένης
ράβδου οπλισµού.

Λεπτοµέρεια: Ποιότητα
σκυροδέµατος στην
περιοχή της βάσης του
υποστυλώµατος.

3.2.6. Κόµβοι δικών και υποστυλωµάτων
Σε πολύ λίγες περιπτώσεις, παρατηρήθηκε βλάβη σε (ακραίο)
κόµβο δοκού-υποστυλώµατος, λόγω θερµικού λακτίσµατος.
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3.2.7. Αποκόλληση τοίχων πληρώσεως από τα περιβάλλοντα πλαίσια και παραµορφώσεις
Συστηµατική βλάβη, η οποία παρατηρείται λόγω των
διαφορετικών
θερµικών
χαρακτηριστικών
της
οπτοπλινθοδοµής και του σκυροδέµατος.
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3.2.8. Αποφλοίωση τοίχων πληρώσεως
Εµφανίσθηκε στον κατώτερο όροφο κτηρίων του οικισµού
«Ακτή Νηρέως», εκεί όπου καήκε µεγάλη ποσότητα καύσιµης
ύλης.
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4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Στις περιοχές που επλήγησαν, η χρήση του χάλυβα στην
κατασκευή
φερόντων
στοιχείων
είναι
εξαιρετικά
περιορισµένη.
Σε µια περίπτωση διαπιστώθηκαν ιδιαιτέρως µεγάλες
παραµορφώσεις στα µεταλλικά στοιχεία ενός στεγάστρου, σε
µιάν άλλη η κατάρρευση µεταλλικού µεσοπατώµατος και,
τέλος, µεγάλες παραµορφώσεις στους φορείς της στέγης και
στα ακραία µεταλλικά πλαίσια αποθηκευτικού χώρου.
Όλα αυτά τα κτήρια ευρίσκονται στην Εύβοια.

Παραµόρφωση µεταλλικών δοκών

Μεταλλικό µεσοπάτωµα, µετά την κατάρρευσή του.

40

Αστοχία µεταλλικού πλαισίου

Αστοχία µεταλλικών ζευκτών

Η πλάγια όψη του κτηρίου
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