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Ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα Αρχοντικά της Πηλιορείτικης οικοδομίας.  
Ιδιαιτερότητά του, το μεγάλο σαχνισί στις δύο πλευρες του Β΄ορόφου, το οποίο αφήνει ασύνδετους πεσσούς. 



Το σαχνισί εκτείνεται σε όλη την Ανατολική και Νότια πλευρά. 





Το αρχοντικό κτίστηκε περί το 1850 (δεν βρέθηκε επιγραφη)  
Χωρίστηκε σε “αδελφομοίρια”, κάθετα κυριολεκτικά και το βορεινό αδελφομοίρι δεν αποπερατώθηκε ποτέ. 
Έγιναν επισκευές κάποια στιγμή στις αρχες του 20ου αιώνα, με δυσμενέστερες τις: 
	 Βίαιη διάνοιξη μεγαλύτερων παραθύρων στις θεσεις που υπήρχαν μικρά, με κακή κατασκευή στα πρέκια  
	 Η στέγη δεν επισκευάστηκε ποτέ σοβαρά, λόγω κόστους υλικών και εργασίας και παρεμεινε η αρχική 		 
	 προβληματική γεωμετρία της. Δεν συντηρήθηκε ποτέ. 



Το θερινό δωμάτιο στην γωνία του σαχνισί. 

Υποστηλώθηκαν “προσωρινά” περί το 1990 τα διαγώνια μέλη της στέγης (ψαλίδια) για να αποφευχθεί η κατάρρευσή 
της στέγης. 

Στα υπόλοιπα δωμάτια δεν υπάρχουν δομικά προβλήματα 





Η αρχική γεωμετρία της στεγης ήταν λανθασμένη.  
Δεν κατασκευάστηκαν όλες οι μαχιές ως έπρεπε (λόγω ελειψης υλικών; λόγω δυσκολίας;)  





Ορθή χάραξη της στέγης 



Σύγκριση υφιστάμενης γεωμετρίας της στέγης με την ιδανική σωστή χάραξη.  
Κάτω δεξιά φαίνεται η έντονη αλλοίωση στις μαχιές του γωνιακού τμήματος του έρκερ (κλειστός εξώστης) 



Ιδανικός τρόπος κατασκευής ξυλόπηκτης κατασκευής - σαχνισί 



Αποτύπωση υφιστάμενης καταστασης στο σαχνισί / ξυλόπηκτη κατασκευή 



Διανοιξη μεγαλύτερων παραθύρων και καμπτικές βλαβες ανάμεσα τους.  



Ρηγματώσεις στην λιθοδομή 







Εργαστηριακοί έλεγχοι / Θλιπτική αντοχή λιθοσώματος - Εφελκυστική κονιάματος 



Φασματογραφία λιθοδομής / Προέκυψε καλοδομημένη λιθοδομή με 10% κενά 



Εργαστηριακά αποτελεσματα κονιάματος 



Σεισμική επιταχυνση 0,24 / Σπουδαιότητα 3  

Μηχανικά στοιχεία βάση εργατηριακών ελέγχων 

Υπολογισμός θλιπτικής αντοχής λιθοδομής με την 
εξίσωση του Τάσιου 







24 Pushover αναλύσεις σε βαθμό επιτελεστικότητας Significant Damage (β καδετ) 



Έλεγχος κάμψης εκτός επιπεδου.  
Αναμενόμενα σημεία επικινδυνότητας στο σαχνισί 









Εκτελέστηκαν ξανά, 24 Pushover αναλύσεις με το ενισχυμένο προσομοίωμα 



Οι καμπύλες pushover εξομαλύνθηκαν και το κτήριο μπορεί να παραμορφωθεί με 
μεγαλύτερες μετατοπίσεις, χωρίς να υποστεί βλάβες 



Ελεγχθηκαν πιθανοί τοπικοί μηχανισμοί σε πεσσούς του Β΄ορόφου που ήταν 
ασύνδετοι (χαλαρή σύνδεση με το σαχνισί) 





Υφιστάμενο προσομοίωμα - Αποτελέσματα λογισμικού 3Muri 







Μηχανικά χαρακτηριστικά μελών, πεσσών όπως εισάγονται στο 3Muri 



Δυσμενέστερες αναλύσεις. Καμπτική βλάβη στους πεσσούς, μετατοπίσεις στις 
κατόψεις και pushover failure, βάση EC8-3. Επιλέχθηκε ο μεσαίος κόμβος του 
τελευταίου ορόφου για τον έλεγχο μετατοπίσεων 



Μηχανικά στοιχεία υλικών, μετά την ενίσχυση.  
Στην ενίσχυση λάβαμε υπόψην μόνο την ενεμάτωση, καθως ο ΚΑΔΕΤ γράφει οτι η 
τεχνική του βαθέος αρμολογήματος δεν προσμετραται, όταν η λιθοδομή έχει 
πάχος άνω των 40 εκ. 



Δυσμενέστερες αναλύσεις. Πλέον το ενδιαφέρον μεταφερθηκε στο σαχνισί (ως 
αρχικά αναμενόταν / ελαστικός φορέας). Στην κατω ανάλυση, μειώθηκαν 
σημαντικά οι βλάβες και οι μετατοπίσεις. 


