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Περίληψη: Υπάρχει μία διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη
τα υφιστάμενα κτίρια από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία
να αναβαθμισθούν τόσο λόγω της ανεπαρκούς
σεισμικής αντιστάσεώς τους, που συχνά καταλήγει σε
τραγικές
απώλειες
ανθρωπίνων
ζωών
και
περιουσιών,
όσο
και
λόγω
της
υψηλής
καταναλώσεώς τους σε ενεργειακούς πόρους. Η
αναβάθμιση αυτών των κτιρίων είναι μία υψηλή
προτεραιότητα για την ΕΕ επειδή πρόκειται για
παραδοσιακές κατασκευές, κτισμένες με εμπειρικές
μεθόδους που απέχουν πόρω από τις απαιτήσεις των
σύγχρονων κανονισμών. Αν συνοπολογισθεί και η
γήρανση των υλικών, η περιβαλλοντική υποβάθμιση,
η συσσώρευση βλαβών από προγενεστέρους σεισμούς και η έλλειψη συντηρήσεως του
φέροντος οργανισμού τους, η σεισμική τρωτότητα και η ενεργειακή σπατάλη αυξάνουν
κατακόρυφα. Ωστόσο, εφ’ όσον πρόκειται για παραδοσιακές κατασκευές η εν λόγω ενίσχυση
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εκπληροί την απαίτηση για συμβατότητα των
υλικών με τα παραδοσιακά ως, και για την
αναστρεψιμότητάς της. Η οικονομική
αποδοτικότητα της ενισχύσεως παραμένει μία σημαντική
παράμετρος του πολύπλοκου
προβλήματος της
ενισχύσεως των παραδοσιακών κατασκευών ώστε να την
καταστήσει προσιτή σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων. Στο
ερευνητικό πρόγραμμα SPEctRUM που χρηματοδοτήθηκε
από τις δράσεις του φορέα Marie Skłodowska-Curie στο
Κοινό Ευρωπαϊκό Κέντρο (ΕΕ) προτάθηκε μία υβριδική
ενίσχυση κατασκευαστικο-θερμομονωτική συνδυάζοντας
σύνθετα ή φυσικά υλικά σε ανόργανη μήτρα με
θερμομόνωση. Η χρήση αυτών των συστημάτων μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς τους
ενώ, ο χρόνος οικονομικής aπόσβέσεως αυτών των
επεμβάσεων μπορεί να είναι σύντομος.
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