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Οη ηξηζδηάζηαηεο θπςέιεο ζθπξνδέκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ Οξγαληζκό ρνιηθώλ Κηηξίσλ,
(ΟΚ), από ηελ 10εηία ηνπ ’80. Ζ βαζηθή κνξθή πνπ πξνηάζεθε από ηνλ θ. Κώζηα Υξηζηόπνπιν,
ήηαλ θπςέιεο δηαζηάζεσλ 7,20x 3,60m (κε 2 θπςέιεο ζρεκαηίδεηαη κία αίζνπζα 7,20x7,20m), θαη
θαζαξό ύςνο 3,00m κε επίπεδε ή δηθιηλή ζηέγε, θαη κέρξη 2 νξόθνπο. Σν ζύζηεκα απηό,
ρξεζηκνπνηήζεθε θαζνιηθά από ηνλ ΟΚ, θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ρηιηάδεο ζρνιηθέο αίζνπζεο ζε όιε
ηελ Διιάδα. Δπίζεο ην ζύζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα θαηνηθίεο ζε ζεηζκνπαζείο πεξηνρέο, αιιά θαη
γεληθά γηα ηδησηηθέο θαηνηθίεο.
Σν 1996, πξνηάζεθε από ηνλ θ. Γηάλλε Μάληδαξε ελαιιαθηηθή ιύζε κε θπςέιεο 7,20mx2,40m (κε 3
θπςέιεο ζρεκαηίδεηαη κία αίζνπζα 7,20 Υ 7,20m), ε νπνία κεηά ηελ θαηαζθεπή κεξηθώλ δεθάδσλ
αηζνπζώλ, δελ ζπλερίζηεθε, ιόγσ ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπλδέζεσλ πνπ απαηηνύζε, αιιά θαη
πεξηζζόηεξσλ κεηαθνξώλ παξόιν ην κηθξόηεξν βάξνο θαη ην κηθξόηεξν πιάηνο (2,40m) κεηαθνξάο.
Σν 1999, ζρεδηάζηεθε από ηνλ θ. Γ. Μάληδαξε ην ζύζηεκα πνιπώξνθσλ θπςειώλ ζθπξνδέκαηνο
ζπλδεδεκέλσλ θαηαθνξύθσο κε πξνέληαζε (ΣΡΗΒΔ). Πξώηε εθαξκνγή έγηλε ην 2000 ζηα θηίξηα ηνπ
ΦΝΑ (Ννζνθνκείν Γαθλίνπ) κε δηώξνθεο θπςέιεο (Δηθ. 1 & 2).
Σν ζύζηεκα απηό πηνζεηήζεθε θαηόπηλ από ηνλ ΟΚ, θαη έγηλαλ πνιιέο εθαξκνγέο.
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Δηθ. 1: Αίζνπζεο ηνπ ΦΝΑ κε δηώξνθεο θπςέιεο.

Δηθ. 2: Οπή δηέιεπζεο ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ ηεο πξνέληαζεο θαη νη πξνεμνρέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα

ηελ παξεκπόδηζε νξηδόληησλ κεηαθηλήζεσλ θαηά ηηο 2 δηεπζύλζεηο.
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
Σν ζύζηεκα πεξηγξάθεηαη ζε δηώξνθε εθαξκνγή, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε πεξηζζόηεξνπο
νξόθνπο.
Ζ βαζηθή θπςέιε είλαη 7,20x7,20m, ε νπνία απνηειεί κνλνιηζηθό ζηνηρείν, θαη ζρεκαηίδεηαη είηε από
δύν θπςέιεο ησλ 3,60x7,20m, είηε από ηξεηο θπςέιεο ησλ 2,40x7,20m, είηε από κεκνλσκέλα ζηνηρεία
(ηνηρία-πιάθεο). Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εμεηαζηεί σο βαζηθή θπςέιε θαη ε 14,40x14,40m. Σν ύςνο
ησλ θπςειώλ είλαη 3,20m.
Ζ ζύλδεζε ησλ βαζηθώλ θπςειώλ κεηαμύ ηνπο γίλεηαη κε ζπλδπαζκό πξνέληαζεο (θαηαθόξπθεο θαη
νξηδόληηαο - Υ θαη Τ) θαη εθεδξάλσλ.
ηα ζεκεία ζύλδεζεο ησλ βαζηθώλ θπςειώλ κεηαμύ ηνπο πξνβιέπνληαη εηδηθνί κεηαιιηθνί ζύλδεζκνη
κε νπέο δηειεύζεσο ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ ή ησλ ξάβδσλ πξνεληάζεσο. ηα ζεκεία απηά
ηνπνζεηνύληαη ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα neoprene, ή αληίζηνηρα ζηνηρεία. Σα εθέδξαλα
ηνπνζεηνύληαη θαη θαηαθνξύθσο θαη νξηδνληίσο. ηα ζεκεία ζύλδεζεο ππάξρνπλ πξνεμνρέο πνπ δελ
επηηξέπνπλ ηελ νξηδόληηα κεηαθίλεζε κεηαμύ ηνπο.
Σπρόλ κηθξνκεηαθηλήζεηο είλαη πξνζσξηλέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεηζκνύ θαη ε επαλαθνξά
εμαζθαιίδεηαη από ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπ εθεδξάλνπ θαη ηελ ζπληζηώζα ηεο πξνέληαζεο πνπ είλαη
θάζεηε πξνο ηνλ άμνλα ηεο πξνέληαζεο.
Έκθαζε δίλεηαη ζηελ δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ εθεδξάλσλ, αιιά θαη ησλ ζπξκαηνζρνίλσλ.
ΣΑΣΙΚΗ & ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ
Γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ππό ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο θνξηίζεηο,
εμεηάζηεθε έλαο βαζηθόο θνξέαο απνηεινύκελνο από 8 θπςέιεο δηαζηάζεσλ 7,20x7,20m, κε
ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο 14,40x14,40x6,40m ζπλδεδεκέλεο κε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε πξνέληαζε,
θαη θαηά πεξίπησζε νξηδόληηα ή/θαη θαηαθόξπθα εθέδξαλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθαλ νη
εμήο πεξηπηώζεηο:
1. ύζηεκα από 8 βαζηθέο θπςέιεο 7,20x7,20m αλεμάξηεηεο, 4 ζην ηζόγεην θαη 4 ζηνλ 1ν
όξνθν, ζπλδεόκελεο νξηδνληίσο θαη θαηαθνξύθσο κε 32 ζπξκαηόζρνηλα Φ6/10“.
Υξεζηκνπνηνύληαη 32 νξηδόληηα θαη 32 θαηαθόξπθα εθέδξαλα.
2. Ζ ίδηα πεξίπησζε, αιιά ηα εθέδξαλα ηίζεληαη κόλνλ κεηαμύ ηεο ζεκειίσζεο, ηνπ ηζνγείνπ θαη
ηνπ 1νπ νξόθνπ. Υξεζηκνπνηνύληαη 32 ζπξκαηόζρνηλα Φ6/10“ θαη 32 νξηδόληηα εθέδξαλα.
3. Ζ ίδηα πεξίπησζε, αιιά ηα εθέδξαλα ηίζεληαη κόλνλ κεηαμύ ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο
αλσδνκήο. Υξεζηκνπνηνύληαη 32 ζπξκαηόζρνηλα Φ6/10“ θαη 16 νξηδόληηα εθέδξαλα.
4. Σν θηίξην ρσξίδεηαη ζε 4 θαηαθόξπθα κπιόθ 7,20x7,20m θαη ύςνπο 2x3,20m = 6,40m κε
θαηαθόξπθε κόλνλ ζύλδεζε κεηαμύ ζεκειίσζεο, ηζνγείνπ θαη 1νπ νξόθνπ.
Υξεζηκνπνηνύληαη 32 ζπξκαηόζρνηλα Φ6/10“ θαη 32 θαηαθόξπθα εθέδξαλα.
5. Οη 8 βαζηθέο θπςέιεο ζπλδένληαη κε πξνέληαζε νξηδνληίσο θαη θαηαθνξύθσο κεηαμύ ηνπο
θαη κε ηελ ζεκειίσζε, αιιά ρσξίο εθέδξαλα.
6. Οη 8 βαζηθέο θπςέιεο ζπλδένληαη κε εθέδξαλα νξηδνληίσο θαη θαηαθνξύθσο κεηαμύ ηνπο θαη
κε ηελ ζεκειίσζε, αιιά ρσξίο πξνέληαζε.
Οη παξαπάλσ θνξείο εμεηάζηεθαλ κε ηηο εμήο παξαδνρέο:
 θπξόδεκα C30/37
 Δθέδξαλν: νξζνγώλην neoprene 150x150x35mm, κε δπζθακςία 1kN/mm.
 Σέλνληεο πξνεληάζεσο Φ6/10“ κε δύλακε πξνέληαζεο 140kN αλά ζπξκαηόζρνηλν
 Μόληκα θνξηία 2.00kN/m2 ζε όιεο ηηο πιάθεο
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Κηλεηό θνξηίν 5.00kN/m2 ζηα δάπεδα θαη 2.00kN/m2 ζηελ νξνθή
εηζκηθή θόξηηζε κε ην ειαζηηθό θάζκα ηνπ EC8, δει. q=1, αgR =0.36g, θαηεγνξία εδάθνπο
D.
Ζ πξνζνκνίσζε ησλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο έγηλε κε επηθαλεηαθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία ζην
ινγηζκηθό SAP 2000nl. Σα εθέδξαλα πξνζνκνηώζεθαλ κε κε γξακκηθά πεπεξαζκέλα ζηνηρεία (link
elements), όπνπ ε δπζθακςία εληόο ηνπ επηπέδνπ ηνπο (δειαδή θαηά u2 θαη u3) ήηαλ ίζε κε 1kN/mm,
ελώ θάζεηα ζην επίπεδν ηνπ εθεδξάλνπ ζεσξήζεθε πεπεξαζκέλε δπζθακςία κεγάινπ κεγέζνπο. Οη
ηέλνληεο πξνζνκνηώζεθαλ κε ζηνηρεία ηελόλησλ, όπσο ηα ππνζηεξίδεη ην ινγηζκηθό.

Δηθ. 3: Ο βαζηθόο θνξέαο πξνζνκνησκέλνο κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ηνλ Πίλ. 1 παξνπζηάδνληαη νη ηδηνπεξίνδνη ησλ δύν πξώησλ ηδηνκνξθώλ γηα ηνπο 6 εμεηαδόκελνπο
θνξείο. Δπίζεο, ζηνλ Πίλ. 2 παξνπζηάδνληαη νη νξηδόληηεο κεηαθηλήζεηο θαηά Υ ζηελ νξνθή ηνπ
ηζνγείνπ θαη ζηελ νξνθή ηνπ 1νπ νξόθνπ γηα ην ζεηζκηθό ζπλδπαζκό θαηά Υ. Λόγσ ζπκκεηξίαο,
αληίζηνηρα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ην ζεηζκηθό ζπλδπαζκό θαηά Τ.
Πίλ. 1: Ηδηνπεξίνδνη ησλ 6 εμεηαδόκελσλ θνξέσλ
Φνξέαο
Σ1 (sec)
Σ2 (sec)
1
0,08272
0,08258
2
0,08274
0,08259
3
0,08310
0,08292
4
0,08271
0,08254
5
0,08271
0,08254
6
1,25378
1,25378
Πίλ. 2: Οξηδόληηεο κεηαθηλήζεηο γηα ην ζεηζκηθό ζπλδπαζκό θαηά Υ
Φνξέαο
Οξνθή ηζνγείνπ (m)
Οξνθή 1νπ νξόθνπ (m)
1
0,0001
0,0011
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2
3
4
5
6

0,0001
0,0001
0,0001
0,00009886
0,1649

0,0011
0,0011
0,0011
0,0011
0,2808

Όπσο πξνθύπηεη από ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, νη 5 θνξείο παξνπζηάδνπλ παξόκνηα δπζθακςία,
παξόιν πνπ δηαθνξνπνηνύληαη σο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ εθεδξάλσλ. Σν γεγνλόο απηό απνδίδεηαη
ζηελ ύπαξμε ηεο θαηαθόξπθεο θαη νξηδόληηαο πξνέληαζεο, ε νπνία ήηαλ ίδηα ζε όια ηα κνληέια πνπ
είραλ πξνέληαζε. Φάλεθε δειαδή όηη ε ύπαξμε ησλ εθεδξάλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθακςίαο, ζε όιεο
ηηο πηζαλέο ζέζεηο, δελ επεξεάδεη ηελ απόθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο όζν ππάξρεη ε πξνέληαζε πνπ
ζπγθξαηεί ηα θηβώηηα κεηαμύ ηνπο κε ηελ δύλακε ησλ 140kN. Αλεμάξηεηα όκσο από ηελ επίδξαζε
απηή, ε παξνπζία ηνπο είλαη ζεκαληηθή θαη θαηά ηελ νξηδόληηα θαη θαηά ηελ θαηαθόξπθε δηεύζπλζε
γηα θαηαζθεπαζηηθνύο ιόγνπο, θαζώο πξνθπιάζζνπλ ηα θηβώηηα ζθπξνδέκαηνο από βιάβεο ηόζν
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνέληαζεο όζν θπξίσο θαηά ηελ ηαιάλησζε ησλ θηβσηίσλ ππό δπλακηθέο
θνξηίζεηο.
Έρνληαο σο αθεηεξία ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, πξνγξακκαηίδεηαη λα γίλνπλ πεξαηηέξσ
αλαιύζεηο, κε δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο εθεδξάλσλ θαη έληαζε ζπξκαηνζρνίλσλ. Δπίζεο πξνβιέπεηαη
Ζ επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπκπεξαζκάησλ ζα επηηεπρζεί θαη κε ηελ αληίζηνηρε πεηξακαηηθή
δηεξεύλεζε ππό θιίκαθα, αιιά θαη ζε θπζηθό κέγεζνο. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
ζηελ πξάμε, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ θαηαζθεπαζηηθέο ιύζεηο ώζηε ην βάξνο, νη δηαζηάζεηο, θαη νη
δηπιέο ρξήζεηο (πρ ύπαξμε ηαπηνρξόλσο νξνθήο ηνπ ηζνγείνπ θαη παηώκαηνο ηνπ 1νπ νξόθνπ) ησλ
κεηαθεξνκέλσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο λα κεησζνύλ δξακαηηθά γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο θαη
απνηειεζκαηηθόηεηαο.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ΛΗΚΝΔΗΜΟ ππό δπλακηθέο θνξηίζεηο
κεγάινπ κεγέζνπο έδεημε όηη ην ζύζηεκα απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεκαληηθά δεκόζηα
θηίξηα (ζρνιεία, λνζνθνκεία, μελνδνρεία θιπ) ζε εμαηξεηηθά ζεηζκνπαζείο πεξηνρέο.
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