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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζεται η µελέτη σεισµικής ενίσχυσης του Κτηρίου International Baccalaureate
του Κολλεγίου Αθηνών. Σκοπός είναι η ανάδειξη της χρήσης εξωτερικού µεταλλικού
σκελετού για την ενίσχυση παλαιών κτηρίων συµβατικής κατασκευής οπλισµένου
σκυροδέµατος.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το έργο αφορά στη µελέτη σεισµικής ενίσχυσης του Κτηρίου International Baccalaureate
του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (το ίδρυµα που διαχειρίζεται τα
σχολεία Κολλέγιο Αθηνών, Κολλέγιο Ψυχικού). Το κτήριο έχει κατασκευασθεί το 1964
ως διόροφο µε υπόγειο, και το 1980 προστέθηκε ένας ακόµη όροφος (Φωτ. 1). Ο φορέας
περιλαµβάνει υποστυλώµατα, δοκούς και πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος.
Στα πλαίσια προγραµµατισµένων ανακαινίσεων του κτηρίου για τη στέγαση των αναγκών
του International Baccalaureate, αποφασίσθηκε από τη διοίκηση του σχολείου και η
σεισµική αναβάθµιση του φορέα, ώστε να ανταποκρίνεται στη στάθµη σεισµικότητας του
σηµερινού κανονισµού. Βασική παράµετρος για τη µελέτη ήταν το γεγονός ότι δεν µπορεί
η ανακαίνιση/ενίσχυση να διακόψει τη λειτουργία του σχολείου. Οι εργασίες πρέπει

συνεπώς να εκτελούνται κατά τις ώρες και ηµέρες µη λειτουργίας και κατά τις ώρες
λειτουργίας του σχολείου δεν πρέπει το εργοτάξιο να εµποδίζει τις σχολικές
δραστηριότητες.
Η στατική µελέτη εκπονήθηκε από την ΑΜΤΕ το 2009 ως δωρεά προς το σχολείο. ∆ωρεά
επίσης υπήρξε και η αντίστοιχη αρχιτεκτονική µελέτη που εκπονήθηκε από την ΑΕΤΕΡ.
Η κατασκευή έγινε το 2009-2010 από επί µέρους συνεργεία υπό τη διοίκηση έργου της
ΑΚΤΩΡ.

Φωτ. 1: Αποψη του κτηρίου πριν την ενίσχυση

2. ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κατέστη σαφές από την αρχή ότι η φύση των απαραιτήτων εργασιών ανακαίνισης δεν θα
επέτρεπε την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου εντός του διαθεσίµου χρόνου των
καλοκαιρινών διακοπών, εάν έπρεπε να προηγηθούν εργασίες σεισµικής ενίσχυσης στο
εσωτερικό του κτηρίου. Επρεπε συνεπώς να αναζητηθεί λύση ενίσχυσης η οποία να
εκτελεσθεί από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου. Η λύση αυτή θα πρέπει επίσης να
µπορεί να εκτελείται παράλληλα µε τη λειτουργία του σχολείου, ήτοι βραδυνές ώρες,
Σαββατοκύριακα και Χριστούγεννα, χωρίς παράλληλα να δηµιουργείται πρόβληµα στην
εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του σχολείου.
Εφόσον δεν ήταν δυνατό να ενισχυθούν τα υπάρχοντα φέροντα στοιχεία για την παραλαβή
µεγαλυτέρων σεισµικών δυνάµεων, διότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε και παρέµβαση στο
εσωτερικό του κτηρίου, αναζητήθηκε λύση η οποία θα περιελάµβανε µείωση των φορτίων
που αυτά παραλαµβάνουν µέχρι το επίπεδο του αρχικού σχεδιασµού τους. Αυτό είναι
δυνατό να γίνει µε την προσθήκη στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου νέων φερόντων
στοιχείων µε ικανή δυσκαµψία για την παραλαβή σηµαντικού µέρους της σεισµικής
δύναµης.
Εξετάσθηκαν κατ’αρχήν εξωτερικά τοιχώµατα οπλισµένου σκυροδέµατος, ως η πλέον
απλή και συνήθης στην ελληνική πρακτική λύση. Κατεδείχθη όµως ότι η χρήση τους θα
είχε τα ακόλουθα µειονεκτήµατα:
• Για την παραλαβή µεγάλου µέρους των σεισµικών δυνάµεων πρέπει τα νέα
τοιχώµατα να διαθέτουν σηµαντική δυσκαµψία, γεγονός το οποίο απαιτεί πλάτος
τοιχώµατος που θα καθιστούσε όχληση στα παράθυρα του κτηρίου, ιδίως στις δυο
στενές πλευρές.

•

•

Η σύνδεση των νέων τοιχωµάτων µε το κτήριο µπορεί να γίνει µόνο στο επίπεδο
των υφισταµένων δοκών και πλακών και, εάν αυτή περιορισθεί στο πλάτος των
νέων τοιχωµάτων, δεν είναι δυνατό να µεταφερθούν ασφαλώς µεγάλες σεισµικές
δυνάµεις.
Η τελική σεισµική δύναµη που θα παραληφθεί από τα νέα τοιχώµατα θα οδηγήσει
σε σηµαντική ροπή στη βάση τους, η οποία δεν µπορεί εύκολα να παραληφθεί από
νέα θεµελίωση, µε δεδοµένο το γεγονός ότι τα νέα τοιχώµατα ουσιαστικά
παραλαµβάνουν µόνον σεισµικά φορτία.
Η θεµελίωσή τους δηλαδή θα
καταπονείται µόνον από ροπή, θα καλείται συνεπώς να αντισταθεί και σε
σηµαντικά εφελκυστικά φορτία.

Για τους ίδιου µε τους παραπάνω λόγους αποκλείσθηκε και η λύση χρήσης µεταλλικών
ικριωµάτων-πυρήνων αντί των τοιχωµάτων, λύση η οποία απλά προσέφερε µικρότερη
όχληση των παραθύρων. Η τρίτη λύση που τελικά προκρίθηκε προβλέπει τη χρήση
συνεχούς εξωτερικού δικτυώµατος στην περίµετρο του κτηρίου. Η θεµελίωση του
ικριώµατος γίνεται επί περιµετρικής δοκού η οποία αγκυρώνεται στο βραχώδες υπέδαφος
µε µικροπασσάλους.

Φωτ. 2: Γενική όψη προσοµοιώµαταος σχεδιασµού

3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η µορφή του φορέα ενίσχυσης παρουσιάζεται στις ακόλουθες φωτογραφίες από την
εκτέλεση του έργου. Αποτελείται ουσιαστικά από αντιανέµια τύπου «Λ» τα οποία
καταλαµβάνουν το πλήρες ύψος του κτηρίου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται τα σηµεία
όχλησης των παραθύρων. Τα αντιανέµια συνδέονται µε διαµήκεις µεταλλικές δοκούς στο
ύψος κάθε πλάκας ορόφου. Οι δοκοί αυτές αγκυρώνονται στις ανίστοιχες υφιαστάµενες
περιµετρικές δοκούς οπλισµένου σκυροδέµατος. Η αγκύρωση σε µικρά υποστυλώµατα
οπλισµένου σκυροδέµατος που προεξέχουν της θεµελίωσης γίνεται µέσω µεταλλικών
στύλων στους οποίους καταλήγουν τα διαγώνια.

Φωτ. 3: ∆ιάταξη εξωτερικού δικτυώµατος ενίσχυσης στη στενή πλευρά του κτηρίου

Φωτ. 4: ∆ιάταξη εξωτερικού δικτυώµατος ενίσχυσης στη διαµήκη πλευρά του κτηρίου
Η µορφή αυτή επελέγη για τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις εναλλακτικές
λύσεις που εξετάσθκαν:
• Η διάταξη των διαγωνίων «Λ» σε όλο το ύψος του κτηρίου οδήγησε σε υψηλή
δυσκαµψία του µεταλλικού ικριώµατος, γεγονός το οποίο επέτρεψε την παραλαβή
µεγάλων σεισµικών δυνάµεων µε σχετικά οικονοµικά µεγέθη διατοµών.
• Η σύνδεση µε το υφιστάµενο κήριο για την παραλαβή των σεισµικών δυνάµεων
έγινε µε τη χρήση συνεχούς µεταλλικής δοκού, η οποία και επέτρεψε τη χρήση
πολλών αγκυρίων κατά µήκος, έτσι ώστε να διασφαλισθεί η µεταφορά των
δυνάµεων.
• Η διάταξη των διαγωνίων «Λ» σε όλο το ύψος του κτηρίου, εκτός από την
ελαχιστοποίηση της όχλησης των παραθύρων που προαναφέρθηκε, οδήγησε σε
σηµαντική µείωση των αξονικών δυνάµεων που καλούνται να µεταφερθούν στη
θεµελίωση, λόγω αύξησης του µοχλοβραχίονα της σεισµικής ροπής. Το γεγονός
αυτό επέτρεψε την αγκύρωση των δυνάµεων αυτών στο έδαφος από

µικροπασσάλους
δένδρων).

µέσα στο διατιθέµενο χώρο (υπήρχε και περιορισµός λόγω

Παρατίθενται ακολούθως λεπτοµέρειες από την κατασκευή του φορέα ενίσχυσης.

Φωτ. 5: Λεπτοµέρειες αγκύρωσης και σύνδεσης µε διαµήκη δοκό

Φωτ. 6: Σύνδεση µε τον υφιστάµενο φορέα
Οι συνδέσεις της µεταλλικές ενίσχυσης µε τον υφιστάµενο φορέα υλοποιήθηκαν σε δυο
φάσεις.
Πρώτα, κατά τη διάρκεια της εσωτερικής ανακαίνισης του κτηρίου,
τοποθετήθηκαν τα στοιχεία αγκύρωσης, τα οποία αποτελούντο από εσωτερικές µεταλλικές
γωνίες ενίσχυσης της σύνδεσης µεταξύ των υφισταµένων δοκών και των υφισταµένων
πλακών, καθώς και από κοχλίες σύνδεσης µεταξύ γωνιών-δοκών και εξωτερικών
µεταλλικών δοκών. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ανέγερσης της εξωτερικής
µεταλλικής ενίσχυσης, συνδέθηκαν οι περιµετρικές µεταλλικές δοκοί µε τους κοχλίες που
είχαν προτοποθετηθεί.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση εξωτερικής µεταλλικής ενίσχυσης µορφής «Λ» τύπου Super Bracing οδήγησε σε
αποτελεσµατική µείωση των σεισµικών δυνάµεων που παραλαµβάνονται από τα
υφιστάµενα φέροντα στοιχεία. Επιπροσθέτως, επέτρεψε την υλοποίηση του έργου
παράλληλα µε τη λειτουργία του σχολείου, χωρίς να δηµιουργηθούν οχλήσεις.
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SUMMARY
The use of an external steel structure in the form of an external inverted “V” Super Bracing
allowed the reduction of the seismic forces that the existing structural elements are
subjected to. This led to the effective upgrading of the seismic capacity of the structure.
The nature of the reinforcement structure allowed its implementation without disrupting
the school operation.

