ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Ι. ∆ουδούµης (αρµόδιος σύνοψης της 5ης ενότητας):
Αντικείµενο συνεδρίας: α) υπολογιστικές µέθοδοι, β) µελέτες αποκατάστασης Α’

Η ενότητα αυτή περιλαµβάνει δύο διαφορετικά αντικείµενα:
1. Τις υπολογιστικές µεθόδους, µε τις οποίες ασχολούνται οι τρεις πρώτες
ανακοινώσεις.
2. Τις µελέτες αποκατάστασης, όπου εντάσσεται η τέταρτη και τελευταία
ανακοίνωση.
Η σύνοψη αυτή εστιάζεται µόνο στο θέµα των υπολογιστικών µεθόδων, καθώς
το θέµα των µελετών αποκατάστασης καλύπτεται εκτεταµένα στην έκτη και την
έβδοµη ενότητα.
Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών ανακοινώσεων αποτελεί ο γενικότερος
προβληµατισµός που σχετίζεται µε τη στατική συµπεριφορά των ξύλινων δοµικών
συστηµάτων και υποσυστηµάτων των ιστορικών κτηρίων, καθώς και µε την
αποτίµηση της φέρουσας ικανότητάς τους.
Στα ξύλινα δοµικά συστήµατα πρέπει να αποτυπώνονται µε ακρίβεια και να
αποτιµώνται όχι µόνο τα ξύλινα µέλη και οι διατοµές, αλλά και οι συνδέσεις τους.
Μέχρι σήµερα, η σεισµική συµπεριφορά των ιστορικών ξυλόπηκτων και
ξυλόπλεκτων τοιχοποιιών δεν έχει µετρηθεί επαρκώς ούτε σε φυσικό µέγεθος ούτε σε
προσοµοίωµα. ∆εν έχει βρεθεί ακόµη ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος
προσοµοίωσης και ποιες βασικές παραµέτρους πρέπει να λαµβάνει υπόψη.
Ο τρίτος βασικός προβληµατισµός είναι εάν µπορεί να γίνει ποσοτική εκτίµηση
του βαθµού διαφραγµατικής λειτουργίας των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών και των
ξύλινων πατωµάτων.
Επικρατούσες κατευθύνσεις στις λύσεις που παρουσιάστηκαν:
1. Οι υπολογιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν και στις τρεις
ανακοινώσεις είναι οι κλασικές µέθοδοι της γραµµικής, στατικής και
δυναµικής, ανάλυσης των κατασκευών, οι οποίες εύκολα προσαρµόζονται στα
πλαίσια των απαιτήσεων που σήµερα επιβάλλουν οι κανονισµοί. Μη γραµµική
στατική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε µόνο περιστασιακά.
2. Για τη διαµόρφωση και επίλυση όλων των µοντέλων των φορέων
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των πεπερασµένων στοιχείων. Όλες οι
πλινθοδοµές και λιθοδοµές προσοµοιώθηκαν µε επιφανειακά πεπερασµένα
στοιχεία ενώ τα ξύλινα µέλη µε γραµµικά στοιχεία.
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3. Επίσης, η ουσιαστική συµβολή της διαφραγµατικής λειτουργίας των
πατωµάτων και της στέγης στην αντισεισµική συµπεριφορά των κτηρίων
αναγνωρίζεται µε σαφήνεια σε όλες τις σχετικές µε αυτό το θέµα ανακοινώσεις.
4. Τέλος, στις ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν υπήρχαν δύο διαφορετικοί
τρόποι που ακολουθήθηκαν αναφορικά µε την προσοµοίωση των ξυλόπηκτων
τοίχων. Σε µια ανακοίνωση αγνοήθηκε τελείως το υλικό της τοιχοπλήρωσης,
ενώ σε άλλη ανακοίνωση θεωρήθηκε ολόσωµη σύνδεση των ξύλινων
στοιχείων µε το υλικό της τοιχοπλήρωσης.
Προσωπική µου θέση, που απορρέει απ’ όσα σας προανέφερα, είναι η εξής:
Αναφορικά µε την προσοµοίωση των ξυλόπηκτων τοίχων θεωρώ πολύ χρήσιµη και
αναγκαία την ανάπτυξη και χρήση συνεπέστερων µοντέλων και µεθόδων ανάλυσης.
Αυτές θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο την ύπαρξη της τοιχοπλήρωσης, αλλά
και τη µη ολόσωµη σύνδεση των ξύλινων στοιχείων µε το υλικό της τοιχοπλήρωσης,
ώστε µε αυτόν τον τρόπο να κατανοηθεί καλύτερα ο τρόπος στατικής λειτουργίας του
πολύ διαδεδοµένου αυτού δοµικού συστήµατος στις ιστορικές κατασκευές.
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