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8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών



Συντελεστές

• Δωρητής-Κύριος του Εργου: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

• Αρχιτεκτονική Μελέτη & Επίβλεψη : Κ. Κυριακίδης & Συνεργάτες 
Α.Ε., Έλυτρον αρχιτεκτονική + πολεοδομία Ε.Ε.

• Στατική Μελέτη & Επίβλεψη : Ελληνική Μελετητική Α.Τ.Ε.

• Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη & Επίβλεψη : ΕΛ.Τ.Ε.ΜΕ. Ε.Π.Ε.

• Διαχείριση έργου : Εθνική Τράπεζα & ΣΙΓΜΑΜΙ Ε.Π.Ε.

• Ανάδοχος : ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

• Υπεργολάβος μεταλλικών κατασκευών : ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΒΕΤΕ



Εισαγωγή

πριν

μετά



Περιγραφή φέροντος 
οργανισμού



Κατακόρυφα στοιχεία



Οριζόντια στοιχεία

• Οι οριζόντιοι  φορείς 
της ανωδομής είναι 
αρθρωτοί στα άκρα 
τους 

• κύριες δικτυωματικές 
δοκοί τύπου Warren

• δευτερεύουσες 
συμπαγείς δοκοί. 



Φορέας δαπέδου

• Συμπαγείς 
πρόπλακες 8cm πάνω 
σε λωρίδες neoprene

• Topping 8cm

• Αλλαγή της αρχικής 
λύσης που προέβλεπε 
πλάκες με οπές 
( hollow core slabs)



Τμήμα κατασκευής εν προβόλω



Κτίσματα δώματος



Μεθοδολογία μελέτης



Ανάλυση και διαστασιολόγηση

• Ιδιομορφική ανάλυση φάσματος 
απόκρισης κατά ΕΝ1998-1

• Διαστασιολόγηση με ΕΝ2,3,4,8

• Φορτία ιατρικού εξοπλισμού

• Μεταλλικά μέλη θεωρήθηκαν 
δευτερεύοντα κατά ΕΝ1998-1

• Μεγάλες αξονικές δυνάμεις στα 
οριζόντια στοιχεία από θερμοκρ.



Έλεγχος δαπέδου σε ταλαντώσεις

• “Design of Floor Structures for 
human Induced Vibrations”, JRC, 
European Commission,2009 

• S.C.I. P354: “Design of Floors for 
Vibration: A New Approach”

• Διαφοροποίηση απαίτησης

• Προσθήκη τεγίδων

• Ψύκτες σε ελατήρια στο δώμα

• Transient (intermittent) vibration



Παθητική πυροπροστασία



Πυροπροστασία χαλύβδινου φορέα

• R90

• Εξετάστηκαν 3 επιλογές:

• Πυράντοχη επένδυση

• Πλήρωση με άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα ( στύλοι SHS)

• Πυροβαφή

• Επιλέχθηκε η πυροβαφή



Εφαρμογή πυράντοχης βαφής

• Ο χαλύβδινος φορέας δεν είναι εμφανής

• Εφαρμογή στο εργοστάσιο γενικά

• Αποκαταστάσεις με πινέλο στο εργοτάξιο

• Ευρωπαικά πρότυπα

• Προδιαγραφές ASFP (Association for Specialist Fire Protection) 

• Οδηγίες προμηθευτή (Hempel)



Μελέτη πυροβαφής

• Ανάλυση στον συνδυασμό κατά την έκθεση πυρκαγιάς

• Διαστασιολόγηση βάσει απλών υπολογιστικών μοντέλων

• Επιλογή κρίσιμης θερμοκρασίας ανά τύπο ή/και διατομή μέλους

• Μείωση του όγκου της πυροβαφής κατά 15%



Μεθοδολογία ανέγερσης -
κατασκευής



Προδιαγραφές και επίβλεψη 
• Πρότυπο ΕΝ1090-2 για EXC3

• Ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης ( TUV Hellas )

• Έγκριση υπεργολάβων, υλικών και μεθοδολογιών από την επίβλεψη

• Σχέδια κοπής στο TEKLA

• Έλεγχος σχεδίων κοπής στο TEKLA BIMsight



Ανέγερση μεταλλικών υποστυλωμάτων



Σκυροδέτηση τοιχωμάτων έως τον πυθμένα 
συνδέσεων και τοποθέτηση χαλύβδινων δοκών



Σκυροδέτηση τοιχωμάτων έως πυθμένα 
προπλακών, τοποθέτηση προπλακών, topping



Προσωρινή ευστάθεια του φορέα

• Σύνδεση κάτω πέλματος 
δικτυωμάτων με υποστυλώματα

• Προσωρινοί διαγώνιοι 
συνδέσμοι δυσκαμψίας

• Υποστύλωση ακραίων 
δικτυωμάτων και τεγίδων μέχρι 
την ωρίμανση του topping



Κατασκευαστικές δυσκολίες



Συνδέσεις μεταλλικών τεγίδων και 
δικτυωμάτων με τα τοιχώματα



Συνεργασία μεταξύ των δύο υπεργολάβων



Εφαρμογή πυροβαφής στο εργοστάσιο



Λεπτομέρειες συνδέσεων     
Εικόνες και φωτογραφίες



Σύνδεση δικτυωμάτων και τεγίδων σε στύλο



Σύνδεση δικτυωμάτων και τεγίδων σε στύλο



Σύνδεση δοκού προβόλου σε στύλο



Σύνδεση αντηρίδας και δοκού σε στύλο 



Σύνδεση δικτυώματος σε τοιχείο



Σύνδεση δοκού και τεγίδας σε τοιχείο



Γέφυρα σύνδεσης νέας πτέρυγας 



Η α’ φάση ολοκληρωμένη:



Σας ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας 

( ελπίζω να προλάβατε να πείτε καφέ…)


