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1.

Εισαγωγή

Η επισκευή ή/και η ενίσχυση στοιχείων και κατασκευών από ωπλισµένο σκυρόδεµα που έχουν
υποστεί βλάβες από γήρανση - διάβρωση των υλικών ή από σεισµικές δράσεις είναι ένα πεδίο έρευνας
µε µεγάλες απαιτήσεις και ιδιαίτερο κοινωνικό - οικονοµικό ενδιαφέρον. Παλαιές κατασκευές που
έχουν κατασκευασθεί µε ιδιαίτερα χαµηλότερης ποιότητας υλικά δόµησης σε επίπεδο αντοχής και
ανθεκτικότητας στον χρόνο σε σχέση µε τα σηµερινά και µελετηθεί χωρίς τις σύγχρονες αντιλήψεις
περί ανθεκτικότητας και αντισεισµικού σχεδιασµού έχει αποδειχθεί ότι συχνά υφίστανται εκτεταµένες
βλάβες (Penelis and Kappos 1997, Karabinis and Rousakis 2010, Καραγιάννης 2009, 2013, Sideris
and Anagnostopoulos 2013, Penelis and Penelis 2014).
Η ανάγκη για τεκµηριωµένες µεθόδους - τεχνικές ελέγχου και επεµβάσεων στοιχείων και κατασκευών
είναι ουσιώδης και συνεχής (Tsonos 2001, Σπυράκος 2004, ∆ρίτσος 2005, Καραγιάννης 2006, 2009,
Καραµπίνης 2009, Chalioris et al. 2008, Karayannis et al. 2008, Strepelias et. al. 2013, Chalioris et al.
2015). Μέχρι προσφάτως οι Μηχανικοί στη χώρα µας συχνά αντιµετώπιζαν το πρόβληµα αποτύπωσης
- ελέγχου και εν συνεχεία επισκευής ή/και ενίσχυσης υφιστάµενων κατασκευών από ωπλισµένο
σκυρόδεµα χωρίς κανονισµούς ή απόλυτα τεκµηριωµένες οδηγίες ποσοτικού σχεδιασµού (ΟΑΣΠ
2001). Σήµερα, ο αναθεωρηµένος Ελληνικός Κανονισµός Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012, 2013)
αποτελεί µία βάση και σηµαντική εξέλιξη στον τοµέα αυτό.
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της διερεύνησης της υφιστάµενης
κατάστασης του συγκροτήµατος των κτιρίων που στεγάζουν τα Παιδαγωγικά Τµήµατα του ∆ΠΘ στην
Ν. Χιλή Αλεξανδρούπολης καθώς και της πρότασης επεµβάσεων στον φέροντα οργανισµό τους.
Στόχος των επεµβάσεων είναι η αποκατάσταση των βλαβών και των δοµικών προβληµάτων που
διαπιστώθηκαν στα κτίρια έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Επεµβάσεων
(ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012, 2013) για αυτές τις περιπτώσεις.
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2.

Περιγραφή κτιρίων

Η αναγνώριση και καταγραφή των στοιχείων του φέροντος οργανισµού έγινε µε επί τόπου επισκέψεις
και µετρήσεις των διαστάσεων των κτιρίων και των επί µέρους στοιχείων του φέροντος οργανισµού.
Το συγκρότηµα των κτιρίων των Παιδαγωγικών Τµηµάτων ∆ΠΘ αποτελείται από:
- Μονώροφο κτίριο “Α”: Ισόγειο κτίριο ορθογωνικής κάτοψης µε διαστάσεις 39.3m×19.0m.
- ∆ιώροφο κτίριο “Β”: Έχει κάτοψη µορφής L στο ισόγειο µε διαστάσεις 39.3m×31m×11.7m×19.0m
και ορθογωνική κάτοψη στον όροφο µε διαστάσεις 39.3m×19.0m. Στο ισόγειο υπάρχει αµφιθέατρο.
- ∆ιώροφο κτίριο “Γ”: Έχει ορθογωνικής κάτοψης µε διαστάσεις 23.7m×19.0m στο ισόγειο και στον
όροφο.
Τα κτίρια κατασκευάσθηκαν το 1978-79, έχουν φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα, ο
οποίος αποτελείται από πλάκες (κυρίως πλάκες µε διαδοκίδες) καθώς και πλαίσια συνεχών δοκών και
υποστυλωµάτων. Τα κτίρια διαχωρίζονται µεταξύ τους µε αντισεισµικό αρµό και άρα από στατικής
άποψης λειτουργούν ως ανεξάρτητες κατασκευές. Από αρχιτεκτονική άποψη, όµως, οι χώροι
λειτουργούν ενιαίοι ως γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, αµφιθέατρο, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κ.λπ.
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες - απόψεις των κτιρίων φαίνονται στο Σχήµα 1. Στο Σχήµα 2
παρουσιάζονται οι θέσεις των κτιρίων στα σχέδια κατόψεων του συγκροτήµατος.

Κτίριο “Α”

Σχ. 1. Απόψεις κτιρίων “Α”, “Β” και “Γ”.

3.

Φέρων οργανισµός – ∆ιερεύνηση, αποτύπωση και τεκµηρίωση

Μετρήθηκαν και καταγράφηκαν οι διαστάσεις των επί µέρους δοµικών στοιχείων κάθε κτιρίου, όπως
τα πάχη των πλακών, οι διατοµές και τα µήκη των δοκών και των υποστυλωµάτων. Επί πλέον,
ανιχνεύθηκαν και εντοπίσθηκαν οι οπλισµοί του φέροντος οργανισµού µε ειδικό ηλεκτροµαγνητικό
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όργανο του Εργαστηρίου Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ∆ΠΘ, σε όσες θέσεις ήταν αυτό δυνατό στην
ανωδοµή. Έτσι, αποτυπώθηκαν και καταγράφηκαν οι οπλισµοί (διαµήκεις ράβδοι και εγκάρσιοι
συνδετήρες) στα κύρια δοµικά στοιχεία των κτιρίων µε έµφαση στα υποστυλώµατα. Εν γένει, οι
διαµήκεις οπλισµοί στα τυπικά υποστυλώµατα διαστάσεων 30×40 cm των κτιρίων είναι 4∅18 µε
ποιότητα χάλυβα S400 (νευροχάλυβας). Οι συνδετήρες των υποστυλωµάτων είναι ∅6 τοποθετηµένοι
ανά αποστάσεις περίπου 250 mm µεταξύ τους και έχουν ποιότητα χάλυβα S220 (λείος χάλυβας).

Κάτοψη ισογείου

Κάτοψη ορόφου

Σχ. 2. Θέσεις κτιρίων στα σχέδια κάτοψης του συγκροτήµατος.

Σχ. 3. Τοπικές ενδεικτικές εκσκαφές για την εκτίµηση των στοιχείων θεµελίωσης.

Ο έλεγχος και η αποτύπωση των στοιχείων θεµελίωσης έγινε δειγµατοληπτικά µε τοπικές εκσκαφές
σε δύο χαρακτηριστικές θέσεις περιµετρικά του συγκροτήµατος των κτιρίων (Σχ. 3). ∆ιαπιστώθηκαν
δύο περιµετρικές συνεχείς συνδετήριες δοκοί διαστάσεων 30/70 cm: Μία στη στάθµη των πεδίλων
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(στάθµη εδάφους θεµελίωσης από –2.70 m έως –2.00 m) και µία κάτω από την πλάκα δαπέδου
ισογείου (στάθµη ισογείου από –0.70 m έως ±0.00 m). Μετρήθηκαν οι διαστάσεις των πεδίλων σε
τυπικά υποστυλώµατα, ενώ στα υπόλοιπα εκτιµήθηκαν µε βάση την εµπειρία και τις απαιτήσεις
διαστασιολόγησης. Επειδή είναι πολύ πιθανό κατά τις εργασίες επεµβάσεων να διαπιστωθεί ότι οι
πραγµατικές διαστάσεις ορισµένων πεδίλων να είναι διαφορετικές, προβλέπεται σχετική τροποποίηση
και επικαιροποίηση των επεµβάσεων στη θεµελίωση των κτιρίων.

4.

Υφιστάµενη κατάσταση – ∆οµικά προβλήµατα και βλάβες

Η υφιστάµενη κατάσταση του φέροντος οργανισµού των κτιρίων παρουσιάζει δοµικά προβλήµατα και
σοβαρές βλάβες εξαιτίας της διάβρωσης των οπλισµών (κυρίως των υποστυλωµάτων) καθώς και της
γήρανσης - παλαιότητας των υλικών. Αυτά οφείλονται, έως έναν βαθµό, στη θέση των κτιρίων (κοντά
στη θάλασσα) και στη σχετικά µεγάλη ηλικία των κτιρίων. Είναι γνωστό ότι τα υλικά δόµησης που
χρησιµοποιούντο σε συνήθη έργα την εποχή κατασκευής των υπό εξέταση κτιρίων έχουν χαµηλές
προδιαγραφές αντοχής και ανθεκτικότητας στον χρόνο σε σχέση µε τα σύγχρονα υλικά δόµησης.
Επίσης, η έλλειψη τοιχωµάτων ωπλισµένου σκυροδέµατος σε συνδυασµό µε το χαµηλό (ελάχιστο)
ποσοστό οπλισµού των υποστυλωµάτων υποδεικνύει τον ανεπαρκή αρχικό σχεδιασµό του φέροντος
οργανισµού των κτιρίων έναντι σεισµικών δράσεων σε σχέση µε τις σύγχρονες απαιτήσεις. Παρ’ όλα
αυτά, τα κτίρια δεν παρουσιάζουν εµφανή προβλήµατα ευστάθειας, τοπικά ή γενικά, δεδοµένου ότι
δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις τοπικών καθιζήσεων, απόκλισης από την κατακόρυφο, διεύρυνση
κατασκευαστικών αρµών κ.λπ.
Τα δοµικά προβλήµατα και οι βλάβες που εντοπίσθηκαν στα κτίρια αφορούν:
(1) Τα περισσότερα εξωτερικά - περιµετρικά υποστυλώµατα των κτιρίων έχουν υποστεί βλάβες όπως
έντονη διάβρωση οπλισµών, ρηγµατώσεις, καθαίρεση επικάλυψης και αποδιοργάνωση σκυροδέµατος,
οι οποίες χαρακτηρίζονται/κατηγοριοποιούνται ως εξής (Σχ. 4 και 5):
A:

Σοβαρές βλάβες µε εµφανείς οπλισµούς που επηρεάζουν την ασφάλεια του συνόλου, οι οποίες
δύνανται να αντιστοιχισθούν και µε την κατηγορία «Γ2» του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2013).

B:

Μέτριες βλάβες µε σηµαντικές ρηγµατώσεις (> 5 mm) αλλά περιορισµένης σπουδαιότητας, οι
οποίες δύνανται να αντιστοιχισθούν και µε την κατηγορία «Β1» του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2013).

C:

Ελαφρές βλάβες µε µικρές ρηγµατώσεις (< 3 mm), περιορισµένης σπουδαιότητας, οι οποίες
δύνανται να αντιστοιχισθούν και µε τις κατηγορίες «Α» ή «Β2» του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2013).

D:

Μη εµφανείς βλάβες.

(2) Σε ορισµένα περιµετρικά υποστυλώµατα του ισογείου (Σχ. 6) που καθαιρέθηκε η επικάλυψη του
σκυροδέµατος, αποκαλύφθηκαν οι οπλισµοί και διαπιστώθηκε ότι τα µήκη υπερκάλυψης (µάτισης)
των διαµήκων ράβδων είναι ανεπαρκή (µόλις λίγα εκατοστά) χωρίς εγκάρσιο οπλισµό (συνδετήρες).
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Σχ. 4. Κατηγοριοποίηση υποστυλωµάτων κτιρίων ανά τύπο βλάβης.

KA41 (τύπος A)

KA42 (τύπος A)

KB20 (τύπος A)

KΓ1 (τύπος A)

KΒ10 (τύπος B)

KB19 (τύπος B)

KΓ2 (τύπος B)

KΒ18 (τύπος C)

Σχ. 5. Χαρακτηριστικές βλάβες στα υποστυλώµατα σύµφωνα µε την προηγούµενη κατηγοριοποίηση.
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Σχ. 6. Ανεπαρκή µήκη υπερκάλυψης σε εξωτερικά - περιµετρικά υποστυλώµατα του ισογείου.

(3) Σε τµήµα της οροφής ορόφου των διώροφων κτιρίων “B” και “Γ” (Σχ. 7) έχει διαµορφωθεί εν είδει
µεσοπατώµατος ένα βατό δώµα µε συνέπεια τη δηµιουργία δύο σειρών κοντών υποστυλωµάτων. Τα
κοντά αυτά υποστυλώµατα, ως αναµένετο, δεν έχουν σχεδιαστεί ως διατµητικά στοιχεία, δεν έχουν
επαρκείς συνδετήρες και η σεισµική τους ικανότητα είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Τα εν λόγω δοµικά
στοιχεία ενισχύθηκαν σε παλαιότερες εργασίες επεµβάσεων έναντι περίσφιγξης και διάτµησης µε
περιµετρικούς µανδύες από Ινωπλισµένα Πολυµερή µε ίνες υάλου (υαλονήµατα).

Σχ. 7. Σειρές διατµητικών υποστυλωµάτων στον όροφο των κτιρίων “B” και “Γ”.

(4) Στον όροφο του διώροφου κτιρίου “Β” υπάρχει ένα “φυτευτό” υποστύλωµα το οποίο στηρίζεται
σε ενισχυµένη ζώνη πλάκας στην οροφή του ισόγειου αµφιθεάτρου. Στην περιοχή αυτή δεν
διαπιστώθηκαν βλάβες αλλά εκτιµάται ότι είναι πιθανό να δηµιουργηθούν προβλήµατα αργότερα.
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5.

Αντοχή σκυροδέµατος – Χάλυβας οπλισµών

Για την εκτίµηση της σηµερινής αντοχής του σκυροδέµατος των κτιρίων πραγµατοποιήθηκαν
εκτεταµένες επί τόπου δοκιµές µε έµµεσες µεθόδους (κρουσιµετρήσεις και µετρήσεις ταχύτητας
υπερήχων) σε άνω των 30% των κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλώµατα) και περί το 15% των
οριζοντίων στοιχείων, όπως δοκοί και πλάκες (Σπανός κ.ά. 2002, Σακελλαρίου και Καλογεροπούλου
2008, Χαλιορής 2010). Έτσι, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012, 2013) η
Στάθµη Αξιοπιστίας ∆εδοµένων (ΣΑ∆) θεωρείται “ικανοποιητική”. Η ΣΑ∆ θα µπορεί να θεωρηθεί
“υψηλή” εφόσον η τυπική απόκλιση των αποτελεσµάτων είναι µικρότερη ή ίση από το 20% της µέσης
τιµής. Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων και µε βάση τον συνδυασµό των επί τόπου δοκιµών
εκτιµήθηκε η σηµερινή κυλινδρική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος (τελική αντοχή βάσει των
τιµών της µέσης τιµής και της τυπικής απόκλισης των επί µέρους µετρήσεων) των υποστυλωµάτων
των κτιρίων είναι: fcm,cyl (σήµερα) = 17.0, 18.7 και 18.9 MPa για τα κτίρια “Α”, “Β” και “Γ”, αντίστοιχα.
∆ιαπιστώνεται ότι η µέση κυλινδρική θλιπτική αντοχή του σκυροδέµατος των κτιρίων είναι µεν
χαµηλή για τα σηµερινά δεδοµένα αλλά είναι ενδεικτική για την εποχή κατασκευής των κτιρίων και
θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε κατηγορία σκυροδέµατος: Β160 → fcm,cube20 (t=0) = 16 MPa → fcm,cyl (t=0) =
fcm,cube20 (t=0)/1.25 = 16/1.25 = 12.8 MPa, fcm,cyl (σήµερα) = fcm,cyl (t=0)×1.25 = 12.8×1.25 = 16 MPa (< 17.0,
18.7 και 18.9 MPa).
Σχετικά µε τους χάλυβες των οπλισµών των κτιρίων, οι διαµήκεις οπλισµοί είναι ποιότητας χάλυβα
S400 (νευροχάλυβας) και οι συνδετήρες (διαµέτρου ∅6) είναι ποιότητας χάλυβα S220 (λείος
χάλυβας). Ειδικά στα υποστυλώµατα οι ράβδοι και οι συνδετήρες έχουν διαβρωθεί σε υψηλό βαθµό
στα περισσότερα εξωτερικά υποστυλώµατα και κατά συνέπεια δεν ελήφθησαν υπ’ όψη κατά τη
διαστασιολόγηση των επεµβάσεων και άρα δεν συνυπολογίσθηκε ο υφιστάµενος οπλισµός στους νέο
οπλισµό των ενισχύσεων των υποστυλωµάτων.

6.

Μεθοδολογία – Ανάλυση κατασκευών

Εφαρµόσθηκαν µη γραµµικές αναλύσεις (pushover) του στατικού µοντέλου του ενισχυµένου φορέα
για τη διαστασιολόγηση των προτεινόµενων επεµβάσεων και τον έλεγχο επάρκειας των υφιστάµενων
δοµικών στοιχείων. Οι στάθµες επιτελεστικότητας που επιλέχθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΑΝ.ΕΠΕ. (2012, 2013) είναι:
Α3 (80% πιθανότητα υπέρβασης εντός 50 ετών, T = 31 έτη) για DL («άµεση χρήση µετά τον
σεισµό» ή αλλιώς «περιορισµό βλαβών»),
Β2 (50% πιθανότητα υπέρβασης εντός 50 ετών, T = 72 έτη) για SD («προστασία ζωής» ή αλλιώς
«σηµαντικές βλάβες») και
Γ1 (10% πιθανότητα υπέρβασης εντός 50 ετών, T = 475 έτη) για NC («αποφυγή κατάρρευσης» ή
αλλιώς «οιονεί κατάρρευση»).
Οι παραπάνω στόχοι ελέγχου (στάθµες επιτελεστικότητας Γ1, Β2 και Α3) επιλέχθηκαν σε συνεργασία
µε τον κύριο του έργου (∆ΠΘ µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) και είναι υψηλότεροι
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από τους ελάχιστους ανεκτούς στόχους για υφιστάµενα κτίρια (στάθµες Γ2 και Β3), αλλά προφανώς
κατώτεροι από τον κύριο στόχο ενός νεόδµητου, σύγχρονου κτιρίου (στάθµη Β1). Ελήφθησαν υπόψη
η κοινωνική σπουδαιότητα του κτιρίου (εκπαιδευτικό κτίριο) και τα περιορισµένα διαθέσιµα
οικονοµικά µέσα του υπ’ όψη κοινωνικού συνόλου κατά τη δεδοµένη περίοδο. Επίσης, βασικός
στόχος είναι το συγκρότηµα των κτιρίων να µπορεί να παραµείνει λειτουργικό και να περιορισθεί
κατά το δυνατό η όχληση ώστε να µη διακοπεί η χρήση των εσωτερικών του χώρων κατά τη διάρκεια
των εργασιών επεµβάσεων.

7.

Πρόταση αποκατάστασης βλαβών – Επεµβάσεις – Ενισχύσεις

Μανδύες υποστυλωµάτων από ωπλισµένο σκυρόδεµα
Όλα τα εξωτερικά και περιµετρικά υποστυλώµατα σε όλα τα κτίρια ενισχύονται ή αποκαθιστούνται
µε µανδύες από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Οι µανδύες εκτείνονται από τη στάθµη θεµελίωσης έως και τη
στάθµη οροφής ισογείου (Σχ. 8). Εφαρµόζονται µόνο στα περιµετρικά δοµικά στοιχεία, εξωτερικά
των κατασκευών, µε στόχο το συγκρότηµα των κτιρίων να µπορεί να παραµείνει σε λειτουργία κατά
τη διάρκεια των εργασιών επεµβάσεων. Οι µανδύες έχουν κατά περίπτωση πάχος 12.5 cm και 15 cm
και προβλέπεται να κατασκευασθούν από έγχυτο σκυρόδεµα µε κατηγορία αντοχής C25/30. Οι
απαιτούµενοι οπλισµοί (διαµήκεις ράβδοι, εγκάρσιοι συνδετήρες, βλήτρα, αγκύρια και άλλοι
βοηθητικοί οπλισµοί συναρµογής) στους µανδύες προβλέπεται να είναι από συγκολλήσιµο
νευροχάλυβα µε ονοµαστική ποιότητα B500C. Οι διαµήκεις οπλισµοί των µανδυών ενίσχυσης των
υποστυλωµάτων ξεκινούν µε κατάλληλη βλήτρωση µε εποξειδική ρητίνη (α) εξωτερικά από το
υφιστάµενο πέδιλο θεµελίωσης για τις ράβδους της εξωτερικής περιµέτρου του κτιρίου και (β)
εσωτερικά από την ισχυρή πλάκα δαπέδου ισογείου πάχους 30 cm ώστε να µην καθαιρεθεί µέρος της
πλάκας δαπέδου ισογείου και προκαλέσει προβλήµατα ευστάθειας στις πέριξ τοιχοποιίες. Σηµειώνεται
ότι σχετικές εργασίες επεµβάσεων άρχισαν να υλοποιούνται τον Οκτώβριο του 2016, όπως ενδεικτικά
φαίνεται στις φωτογραφίες του Σχήµατος 9.
Νέα περιµετρικά τοιχώµατα και δύο δοκοί από ωπλισµένο σκυρόδεµα
Οι περιµετρικές δύσκαµπτες τοιχοποιίες (οπτοπλινθοδοµές) των διώροφων κτιρίων “B” και “Γ”
ενισχύονται εξωτερικά µε νέα ισχυρά περιµετρικά εξωτερικά τοιχώµατα από ωπλισµένο σκυρόδεµα
τα οποία εκτείνονται από τη στάθµη θεµελίωσης έως και την οροφή ορόφου (καθ’ όλο το ύψος των
κτιρίων) και συνδέονται µε τις υφιστάµενες τοιχοποιίες (Σχ. 10). Η κατασκευή των νέων τοιχωµάτων
εν είδει µονόπλευρης ενίσχυσης των υφιστάµενων οπτοπλινθοδοµών γίνεται µόνο εξωτερικά των
κατασκευών µε στόχο το συγκρότηµα των κτιρίων να µπορεί να παραµείνει σε λειτουργία. Επίσης,
προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δοκών στην οροφή ορόφου των διώροφων κτιρίων που θα
συνδέουν τα περιµετρικά τοιχώµατα µεταξύ τους. Τα νέα τοιχώµατα και οι δύο νέες δοκοί
προβλέπεται να κατασκευασθούν από έγχυτο σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30. Επίσης, οι απαιτούµενοι
οπλισµοί (η ισχυρή εσχάρα κατακόρυφων και οριζόντιων οπλισµών του κορµού, οι διαµήκεις ράβδοι
και οι συνδετήρες των κρυφο-υποστυλωµάτων, τα βλήτρα, τα αγκύρια και οι άλλοι βοηθητικοί
οπλισµοί συναρµογής, ανάρτησης και σύνδεσης) προβλέπεται να είναι από συγκολλήσιµο χάλυβα
B500C. Για την καλύτερη σύνδεση των νέων τοιχωµάτων µε τις τοιχοποιίες, διανοίγονται και
διαµορφώνονται φωλεές στις υφιστάµενες οπτοπλινθοδοµές. Οι φωλεές είναι κοιλότητες που
διαµορφώνονται µέσα στην µπατική τοιχοποιία από την προσεκτική καθαίρεση ενός οπτόπλινθου (3
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φωλεές/m2) και σε αυτές προβλέπεται η τοποθέτηση ειδικού οπλισµού σύνδεσης της τοιχοποιίας µε το
νέο περιµετρικό τοίχωµα, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο Σχήµα 11.
Νέα περιµετρική πεδιλοδοκός θεµελίωσης από ωπλισµένο σκυρόδεµα
Οι µανδύες και τα νέα τοιχώµατα θεµελιώνονται στην στάθµη θεµελίωσης των κτιρίων µε την
κατασκευή νέας περιµετρικής συνδετήριας πεδιλοδοκού στην εξωτερική πλευρά των διώροφων
κτιρίων Β και Γ, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο Σχήµα 8. Οι νέες πεδιλοδοκοί θεµελίωσης προβλέπεται
να κατασκευασθούν από έγχυτο σκυρόδεµα C25/30 και χάλυβα B500C.
Κατασκευή ενός νέου µεταλλικού πλαισίου στήριξης
Κατασκευή ενός νέου µεταλλικού πλαισίου στήριξης στον εσωτερικό χώρο του αµφιθεάτρου, κάτω
από το φυτευτό υποστύλωµα και κατά µήκος όλου του ανοίγµατος της ενισχυµένης ζώνης της πλάκας.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε για την αποφυγή εκτεταµένων τοπικών επεµβάσεων που θα αύξαναν το
κόστος.

Σχ. 8. Λεπτοµέρεια µανδύα ενίσχυσης υποστυλώµατος.
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Σχ. 9. Εργασίες επεµβάσεων στα εξωτερικά υποστυλώµατα του κτιρίου “Α” (Οκτ. 2016).

8.

Συµπεράσµατα

Παρουσιάσθηκε συνοπτικά η διαδικασία διερεύνησης - ελέγχου του δοµικού συστήµατος και η
πρόταση αποκατάστασης - ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού των κτιρίων των Παιδαγωγικών
Τµηµάτων του ∆ΠΘ στην Αλεξανδρούπολη. Ο στόχος των επεµβάσεων είναι η αποκατάσταση των
βλαβών και των δοµικών προβληµάτων που διαπιστώθηκαν στα κτίρια έτσι ώστε να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του σύγχρονου Ελληνικού Κανονισµού Επεµβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012, 2013). Ορισµένες
από τις τοπικές παρεµβάσεις έχουν χαρακτήρα ενίσχυσης και αυξάνουν εµµέσως τη σεισµική
ικανότητα των κτιρίων. Ελήφθησαν υπόψη η σπουδαιότητα του κτιρίου, τα διαθέσιµα οικονοµικά
µέσα και οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου κατά τη δεδοµένη περίοδο. Επίσης, βασικός στόχος των
επεµβάσεων είναι να περιορισθεί κατά το δυνατό η όχληση ώστε το συγκρότηµα των κτιρίων να
µπορεί να παραµείνει λειτουργικό και να µη διακοπεί η χρήση των εσωτερικών του χώρων κατά τη
διάρκεια των εργασιών επεµβάσεων.
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Σχ. 10. Λεπτοµέρεια νέων περιµετρικών τοιχωµάτων από ωπλισµένο σκυρόδεµα.

Σχ. 11. Τυπική διαµόρφωση φωλεών στις υφιστάµενες τοιχοποιίες για τη σύνδεσή τους µε τα νέα
περιµετρικά τοιχώµατα από ωπλισµένο σκυρόδεµα.
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