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ΠΕΡΙΛΗΨH
Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας εξετάζεται η χρήση σεισµικής µόνωσης για
την αντισεισµική προστασία ενός ιστορικού κτηρίου της Θεσσαλονίκης, και
συγκεκριµένα του κτηρίου του πρώην Ιταλικού Προξενείου. Για το µνηµείο έγινε
πλήρης αρχιτεκτονική και κατασκευαστική αποτύπωση για την εκπόνηση
διπλωµατικής εργασίας στα πλαίσια του διατµηµατικού µεταπτυχιακού
προγράµµατος «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνηµείων Πολιτισµού»,
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στόχος
της παρούσης µελέτης είναι η διερεύνηση του κατά πόσο τροποποιείται η σεισµική
καταπόνηση του µνηµείου µε την εφαρµογή σεισµικής µόνωσης, γεγονός που θα
συµβάλει στην επιλογή των δυνατόν ηπιότερων επεµβάσεων στο φέροντα οργανισµό
του µνηµείου στα πλαίσια της µελέτης αντισεισµικής προστασίας του. Στην παρούσα
µελέτη συνυπάρχουν δύο άκρως δυσχερείς συνθήκες για την εφαρµογή της µεθόδου
της σεισµικής µόνωσης, δηλαδή χαλαρό έδαφος θεµελίωσης σε συνδυασµό µε
χαµηλό αξονικό φορτίο µονωτήρων. Ακόµα και στην περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε
τα αποτελέσµατα των αναλύσεων, µε χρήση της µεθόδου και κατάλληλη επιλογή των
παραµέτρων σχεδιασµού των µονωτήρων, οι τέµνουσες ορόφων µειώνονται κατά
µέσο όρο περίπου 2.8 φορές, οι σχετικές µετακινήσεις µειώνονται κατά µέσο όρο 4.8
φορές, ενώ οι στρεπτικές ροπές µειώνονται κατά µέσο όρο 8.2 φορές, σε σύγκριση µε
τα αντίστοιχα µεγέθη του συµβατικού (δηλ. µη-σεισµικά µονωµένου) κτηρίου. Ως
µέθοδος ανάλυσης εφαρµόζεται γραµµική και µη-γραµµική δυναµική ανάλυση
χρονοϊστορίας µε χρήση 7 ζευγών χρονοϊστοριών επιτάχυνσης. Ως σύστηµα µόνωσης
χρησιµοποιούνται σφαιρικοί µονωτήρες ολίσθησης (Μονωτήρες FPS). Επιπρόσθετα,
στα πλαίσια της παρούσης εργασίας γίνεται συνοπτική αναφορά στα προεντεταµένα
εφέδρανα σεισµικής µόνωσης και σε κατασκευαστικά θέµατα που αφορούν την
εφαρµογή της σεισµικής µόνωσης σε υφιστάµενα κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Ήπιες επεµβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών, ΤΕΕ-Τµ. Κεντρ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 14-16 Οκτ., 2004
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