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Δκηενήρ πεπίλεψε
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.
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.
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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,
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.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
1. ηηο επηιύζεηο θαίλνληαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ησλ 6 πεξηπηώζεσλ.
2. Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη πεξαηηέξσ πεηξακαηηθή δηεξεύλεζε.
3. Γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε, πξέπεη ην βάξνο, νη δηαζηάζεηο θαη νη δηπιέο ρξήζεηο (πρ
ύπαξμε ηαπηνρξόλσο νξνθήο ηνπ ηζνγείνπ θαη παηώκαηνο ηνπ 1νπ νξόθνπ) ησλ
κεηαθεξόκελσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο λα κεησζνύλ δξακαηηθά γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο θαη
απνηειεζκαηηθόηεηαο.
4. Σν ζύζηεκα ΛΗΚΝΔΗΜΟ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεκαληηθά δεκόζηα θηίξηα
(ζρνιεία, λνζνθνκεία, μελνδνρεία θιπ) ζε εμαηξεηηθά ζεηζκνπαζείο πεξηνρέο.
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