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υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

το μάκθμα αυτό ερευνάται το κζμα τθσ μελζτθσ του δομικοφ φορζα των μνθμειακών 

καταςκευών και ςυγκεκριμζνα οι τρόποι αποτίμθςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ (δομικζσ 

βλάβεσ, πικανά αίτια και εναπομζνουςα αντοχι του μνθμείου) και οι πικανζσ επιλογζσ 

μεκόδων επζμβαςθσ που δίνονται από τον τομζα τθσ τεχνολογίασ των επεμβάςεων. Η 

μελζτθ μιασ μνθμειακισ καταςκευισ, προχποκζτει μια επακριβι και εισ βάκοσ γνώςθ των 

προβλθμάτων που αντιμετωπίηει θ καταςκευι, των αιτίων που τα προκάλεςαν, κακώσ 

επίςθσ και μία βακιά γνώςθ τθσ επιρροισ που κάκε παρζμβαςθ κα μποροφςε να ζχει ςτθν 

καταςκευι. υνεπώσ, πρώτα πρζπει να εκτιμθκεί με τθ μζγιςτθ δυνατι ακρίβεια το 

ςθμερινό (υποβακμιςμζνο) επίπεδο αντίςταςθσ τθσ καταςκευισ, εξαιτίασ των ηθμιών που 

ζχει υποςτεί ςτο παρελκόν. τθν ςυνζχεια πρζπει να γίνει θ επιλογι τθσ κατάλλθλθσ 

μεκόδου επζμβαςθσ θ οποία να ζχει ικανοποιθτικι επίδραςθ ςτθ μθχανικι ςυμπεριφορά 

τθσ καταςκευισ και των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ, να είναι ςυμβατι με τθ μθχανικι 

ςυμπεριφορά (ςτατικι και δυναμικι) του υπάρχοντοσ δομικοφ ςυςτιματοσ ζτςι ώςτε να 

περιοριςτοφν οι αρνθτικζσ αλλθλεπιδράςεισ, να είναι ςυμφζρουςα από οικονομικισ 

πλευράσ και φυςικά να υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ λόγω τθσ ιςτορικισ τθσ αξίασ.  

τόχοι μαθήματοσ: 

Οι φοιτθτζσ που ολοκλθρώνουν επιτυχώσ το μάκθμα είναι ςε κζςθ: 

 να γνωρίηουν τισ μεκόδουσ επζμβαςθσ (παλαιών και νεότερων) για τθν ενίςχυςθ 



καταςκευών από φζρουςα τοιχοποιία (επεμβάςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 

φζρουςασ τοιχοποιίασ και τθν αποκατάςταςθ ι τθν ενίςχυςθ τθσ μθχανικισ λειτουργίασ 

του δομικοφ φορζα) 

 να ςζβονται του περιοριςμοφσ οι οποίοι επιβάλλονται ςτισ επιλογζσ επεμβάςεων, 

εξαιτίασ τθσ ςθμαςίασ τθσ καταςκευισ και των πολιτιςτικών αξιών τισ οποίεσ αυτι 

φζρει. 

 να επιλζγουν το βζλτιςτο, κατά περίπτωςθ, τρόπο επζμβαςθσ ζχοντασ εμβακφνει ςτα 

κζματα των δομικών βλαβών και των μεκόδων επζμβαςθσ μζςα από παραδείγματα, 

εφαρμοςμζνεσ μελζτεσ κακώσ και πλθροφορίεσ από τθν εξζλιξθ τθσ ζρευνασ ςτα 

ςχετικά πεδία. 

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ: 

Οι φοιτθτζσ παράλλθλα με τθν παρακολοφκθςθ των διαλζξεων εκπονοφν ςχετικι εργαςία, 

τθν οποία παρουςιάηουν ςτο τζλοσ του εξαμινου μζςα ςτθν τάξθ και πάνω ςτθν οποία 

εξετάηονται και βακμολογοφνται. 

 

Περιεχόμενο μαθήματοσ - διαλζξεισ: 

- Ειςαγωγι ςτθν ζννοια των δομικών βλαβών των μνθμειακών καταςκευών και 

γενικά καταςκευών από φζρουςα τοιχοποιία. 

- Βλάβεσ υπό τθ δράςθ ςτατικών και ςειςμικών φορτίςεων.  

- Εντοπιςμόσ του αιτίου δθμιουργίασ μιασ βλάβθσ. 

- Μζκοδοι ενίςχυςθσ 

- Μζκοδοι επζμβαςθσ  

- Επίδραςθσ μεκόδων επζμβαςθσ ςτθ ςτατικι και δυναμικι ςυμπεριφορά. 

- Παρουςίαςθ παραδειγμάτων εφαρμοςμζνων μελετών. 

- Παρουςίαςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ ζρευνασ ςτα ςχετικά πεδία. 

το μάκθμα κα ςυμμετάςχουν με ομιλίεσ εξειδικευμζνοι ςτο αντικείμενο επιςτιμονεσ από 
τθν Ελλάδα και το Εξωτερικό, τα ονόματα των οποίων κα ανακοινωκοφν ςτα πρώτα 
μακιματα του εξαμινου. 
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