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     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η συμπεριφορά και η απόκριση ενός παλαιού πολυώροφου δομήματος από Ο/Σ 

σε σεισμό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ύψος, τη συμμετρία και τη δυσκαμψία 

του. Λαμβάνοντας ως παράμετρο ένα δόμημα συμμετρικό σε κάτοψη και καθύψος, 

εξετάζονται, στη παρούσα εργασία, η επίδραση των άλλων δυο παραμέτρων.  

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των Αποσβεστήρων 

Τριβής σε ένα δόμημα μεγάλου ύψους, συμμετρικό, μικρής ακαμψίας και μεγάλης 

ιδιοπεριόδου. 

Ο φορέας που έχει επιλεγεί για αναβάθμιση της σεισμικής του απόκρισης , είναι 

ένας τύπος Πύργου Προομογενοποίησης, που χρησιμοποιούν τα Εργοστάσια 

Παραγωγής Τσιμέντου. Μια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα, με αμιγώς 

πλαισιακή λειτουργία και προς τις δυο διευθύνσεις, 7 στάθμες και συνολικού ύψους 

57,90 μέτρων. Η κάτοψη του είναι σχεδόν ορθογωνική (15,30μ * 13,80μ) και  τυπική 

για όλες τις στάθμες και το συνολικό εμβαδό για κάθε στάθμη Ε=211,14τ.μ.  

Οι Πύργοι Προομογενοποίησης, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα κατασκευής 

που χρησιμοποιείται σε όλες τις Ελληνικές Τσιμεντοβιομηχανίες, έχουν υπολογιστεί 

με τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 και αποτελούν μαζί με τις καμινάδες της 

ΔΕΗ τα υψηλότερα δομήματα της εποχής.  

Στο κεφάλαιο (2) της εργασίας γίνεται μια καταγραφή των  Συστημάτων 

Διάχυσης Ενέργειας που χρησιμοποιούνται και παρουσιάζεται για κάθε σύστημα ο 

τρόπος που λειτουργεί στην ανάληψη μέρους της επιβληθείσας σεισμικής ενέργειας.  

Στο κεφάλαιο (4) παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τις διαδοχικές 

επιλύσεις και τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο Στατικό Προσομοίωμα.   

Για την επίλυση των Στατικών Προσομοιωμάτων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα ETABS 2015, ενώ για τη διαστασιολόγηση των διατομών των δοκών το 

πρόγραμμα RC-Solver. Ο έλεγχος επάρκειας των διατομών των υποστυλωμάτων και 

των μεταλλικών συνδέσμων έγινε με χρήση της βιβλιογραφίας.  
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ABSTRACT 
 

 

The way an old reinforced concreted multi-storey structure behaves and responds 

to an earthquake depends mostly on its height, symmetry and stiffness. Taking as a 

parameter a structure symmetrical in plan and floor, the effect of the other two 

parameters is examined in the present work. 

The purpose of this work is to investigate the effect of Friction Dampers on a very 

high, symmetrical structure of low rigidity and long eigenfrequency.  

The carrier selected to upgrade its seismic response is a type of Pre-Homogenization 

Tower, used by Cement Production Plants. It’s a construction of reinforced concrete, 

with purely frame operation in both directions, 7 levels and a total height of 57.90 

meters. Its floor plan is almost rectangular (15.30m * 13.80m) and typical f or all levels 

and the total area for each level E = 211.14sq.m.  

The Pre-Homogenization Towers are a representative sample of construction used 

in all Greek Cement Industries. They have been calculated according to the Anti -

Seismic Regulation of 1959 and are the highest structures of the time along with the 

chimneys of Public Power Corporation.  

On Chapter (2) of this report, the Energy Diffusion Systems used are recorded, and 

we present the way each system works in taking part in the imposed seismic energy.  

On Chapter (4), we present the conclusions from the sequential solutions and tests 

performed in the Static Simulation. 

The ETABS 2015 program was used to solve the Static Simulations, whereas the RC -

Solver program was used to dimension the cross-sections of the beams. The 

adequacy of the cross-sections of the columns and metal joints was checked using 

the bibliography. 
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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Πολλές μέθοδοι έχουν προταθεί για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής απόκρισης 

των κατασκευών, όταν αυτές υποβάλλονται σε σεισμική δραστηριότητα. Η 

συμβατική προσέγγιση, προϋποθέτει ότι τα δομήματα αντιδρούν παθητικά στο 

σεισμό μέσω του συνδυασμού δύναμης - ικανότητας παραμόρφωσης και 

απορρόφησης ενέργειας. Το επίπεδο απόσβεσης των συμβατικών κατασκευών είναι 

συνήθως πολύ χαμηλό και αυτό, γιατί, το ποσό της ενέργειας που διαχέεται κατά την 

ελαστική συμπεριφορά είναι πολύ χαμηλό.  

Κατά τη διάρκεια δυνατών σεισμών, οι κατασκευές παραμορφώνονται πέρα από το 

όριο ελαστικότητας και παραμένουν με μικρές βλάβες, μόνο λόγω της ικανότητας 

τους να παραμορφώνονται ανελαστικά. Η ανελαστική παραμόρφωση 

πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας τοπικών πλαστικών αρθρώσεων, ρωγμών, 

εσωτερικών τριβών, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η διάχυση της σεισμικής 

ενέργειας. 

Το παράδοξο γεγονός, ότι τα αποτελέσματα του σεισμού αντιμετωπίζονται μέσω των 

βλαβών των κατασκευών, οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στην εξεύρεση 

εναλλακτικών προσεγγίσεων διάχυσης της ενέργειας μέσα στο δομικό σύστημα, με 

μετριασμό των επιβλαβών επιδράσεων.  

Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού μια πεπερασμένη ποσότητα ενέργειας, εισάγεται 

μέσα στο δομικό σύστημα, η οποία μετατρέπεται τόσο σε κινητική (μετακίνηση του 

συστήματος) όσο και σε δυναμική ενέργεια και η οποία πρέπει ή να απορροφηθεί ή 

θα διαχυθεί μέσω θερμότητας. 

Η ικανότητα των κατασκευών θα μπορούσε να βελτιωθεί αν ένα μέρος της 

«εισαγόμενης» ενέργειας, μπορούσε να απορροφηθεί όχι από τις ίδιες τις κατασκευές 

αλλά από κάποιου είδους «συμπληρωματικών συσκευών».  

Αυτό γίνεται πιο κατανοητό και από την σχέση της αρχή διατήρησης της ενέργειας 

(Uang 1988): 

E = Ek + Es + Eh + Ed ,  όπου, 

Ε είναι η συνολική ενέργεια που εισέρχεται στο σύστημα από ένα σεισμικό γεγονός, 

Εk είναι η απόλυτη κινητική ενέργεια, Εs είναι η ανακτήσιμη ενέργεια από την 

ελαστική παραμόρφωση του συστήματος, Εh είναι η μη ανακτήσιμη ενέργεια που 

διασκορπίζεται από το δομικό σύστημα μέσω της ανελαστικής του παραμόρφωσης, 

των ρωγμών και της εσωτερικής τριβής και Εd είναι η ενέργεια που διασκορπίζεται 

(διαχέεται) από συμπληρωματικές συσκευές απόσβεσης.  

Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται μέθοδοι βελτίωσης της ικανότητας των 

δομικών συστημάτων, να διαχέουν την ¨εισαγομένη¨ ενέργεια που προκαλείται από 

τα σεισμικά γεγονότα.  

Δίνεται έμφαση στη χρήση παθητικών συστημάτων διάχυσης της ενέργειας και 

ελέγχεται η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου συστήματος με τη χρήση 

Αποσβεστήρων Τριβής (Pall Friction Dampers), σε πενταόροφο κτίσμα 

αντιπροσωπευτικό των δομημάτων του Ελλαδικού χώρου.  
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 Συστήματα Διάχυσης Ενέργειας 
 

Τα συστήματα διάχυσης ενέργειας διακρίνονται σε τρις βασικές κατηγορίες, βάσει 

του τρόπου με τον οποίο διαχέουν την ενέργεια που εισέρχεται σε αυτά, και οι οποίες 

είναι:  

α) Συστήματα Σεισμικής Μόνωσης  

β) Συστήματα Ενεργητικού και Ημί – ενεργητικού ελέγχου   

γ) Παθητικά Συστήματα Διάχυσης Ενέργειας. 

Από τις τρις ανωτέρω μεθόδους, πιο δημοφιλης είναι τα Συστημάτα Σεισμικής 

Μόνωσης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί περισσότερο από τις άλλες μεθόδους, και 

χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια με την παρουσία εφεδράνων στη γεφυροποιία 

και είναι πιο προσιτή στη μοντελοποίηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της.  

Οι άλλες δυο μέθοδοι χρησιμοποιούν υλικά και συστήματα για την απόσβεση του 

Δομικού Συστήματος, και τη αύξηση της Ακαμψίας και της Αντοχής του.  

Τα Συστήματα Διάχυσης Ενέργειας έχουν ως στόχο την απορρόφηση της Σεισμικής 

Ενέργειας που επιβάλλεται στο Δόμημα.  

Η βάση λειτουργίας αυτών των συσκευών είναι είτε η τριβή ολίσθησης είτε η 

πλαστιμότητα των μετάλλων, είτε η παραμόρφωση των ιξωδοελαστικών στερέων ή 

υγρών. 

 

 

2.1. Μόρφωση Εξισώσεων Δυναμικής Ισορροπίας   

 

Οι βασικές αρχές της Παθητικής και Ενεργητικής διέγερσης απεικονίζονται, 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο του μονοβάθμιου ταλαντωτή (σχήμα 1).  

Αρχικά εξετάζεται η απόκριση του μονοβάθμιου ταλαντωτή μάζας (m), που 

υποστηρίζεται από ελατήριο ελαστικής ακαμψίας (𝑘) και από ένα αποσβεστήρα με 

συντελεστή απόσβεσης (𝑐) (Σχήμα 4α). Αυτό το σύστημα υποβάλλεται σε σεισμικό 

φορτίο του οποίου η επιτάχυνση εδάφους είναι 𝑥 ̈𝑔 (𝑡) και άρα η δύναμη που 

ασκείται στο ταλαντωτή είναι 𝑓(𝑡)  =  𝑚 ∗ �̈�𝑔 (𝑡)  . Οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πέρα 

της εξωτερικής διέγερσης του συστήματος, αναπτύσσονται και πρόσθετες δυνάμεις, 

της αδράνειας, της απόσβεσης, και της ελαστικής επαναφοράς που αντιτίθεται στην 

κίνηση.  

Εάν μια δεδομένη χρονική στιγμή t, η πλευρική μετατόπιση του μονοβάθμιου 

ταλαντωτή είναι 𝑥(𝑡) (m), η ταχύτητα 𝑥̇(t) (𝑚/𝑠𝑒𝑐) και η επιτάχυνση �̈� ̈(t) (m/sec2), 

τότε η δύναμη αδράνειας είναι θα είναι ανάλογη της επιτάχυνσης, 𝑓𝑘(𝑡)  =  𝑚*�̈� ̈(t),  

η δύναμη του αποσβεστήρα θα είναι ανάλογη της ταχύτητας, 𝑓𝐷(𝑡)  =  𝑐* 𝑥(̇t) , και  

η δύναμη επαναφοράς του ελατηρίου θα είναι ανάλογη της μετατόπισης 𝑓𝑠(𝑡)  =  𝑘 

* 𝑥(𝑡) 

Σύμφωνα με την αρχή του D’ Alembert, ο ρυθμός μεταβολής της ορμής μιας 

κινουμένης μάζας, ισούται με το σύνολο των δυνάμεων που δρουν πάνω σε αυτή και 

η αρχή αυτή στη περίπτωση του μονοβάθμιου ταλαντωτή διατυπώνεται ως εξής:  
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𝑚�̈� + c�̇� + 𝑘𝑥 = - 𝑚�̈�g                                                                            (1) 

Και η σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας του συστήματος είναι : 

 
Σχήμα 1 

Αν στο σύστημα μας, προσθέσουμε και ένα στοιχείο Παθητικής Διάχυσης Ενέργειας 

(passive energy dissipation-PED) (σχήμα 4β), τότε η εξίσωση κίνησης της απόκρισης 

του μονοβάθμιου ταλαντωτή γίνεται :  

𝑚�̈� + c�̇� + 𝑘𝑥 + Γ𝑥 = - (𝑚 + �̅�)�̈�g                                                            (2) 

όπου, �̅� είναι η μάζα του στοιχείου PED, που προσθέσαμε στο σύστημα μας, Γ𝑥 είναι 

η δύναμη που αντιστοιχεί στη συσκευή (η απορροφούμενη από το PED), θεωρώντας 

ότι ο όρος Γ αντιστοιχεί σε ένα τελεστή που εξαρτάται από το είδος της συσκευής.  

Η γενική μορφή της δύναμης Γ𝑥 , θα πρέπει να προσδιοριστεί πριν την εφαρμογή 

της εξίσωσης (2), καθώς εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής που έχει τοποθετηθεί 

στο δομικό σύστημα. Όπως φαίνεται από την εξίσωση κίνησης, η προσθήκη της 

δύναμης Γ𝑥 , τροποποιεί τις ιδιότητες της κατασκευής, έτσι ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί καλύτερα στο σεισμό σχεδιασμού.   

Η σχηματική παρουσίαση του συστήματος με συσκευή PED, φαίνεται στο ακόλουθο 

σχεδιάγραμμα : 

 
Σχήμα 2 

Η βασική διαμόρφωση ενός συστήματος Ενεργητικού Ελέγχου αποτυπώνεται στο 

ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα : 

 

 
Σχήμα 3 

και αποτελείται από αισθητήρες καταγραφής των εξωτερικών διεγέρσεων, 

αισθητήρες καταγραφής και παρακολούθησης της απόκρισης της κατασκευής, 

επεξεργαστές που συλλέγουν τις καταγραφές, επεξεργαστές που με κατάλληλους 
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αλγόριθμους υπολογίζουν την απαιτούμενη δύναμη εισαγωγής στο δομικό σύστημα 

και ενεργοποιητές που συνήθως τροφοδοτούνται από εξωτερικές πηγές για να 

παράγουν τις απαιτούμενες δυνάμεις.  

Σε αυτή τη περίπτωση η εξίσωση (1) γίνεται  : 

𝑚�̈� + c�̇� + 𝑘𝑥 = - 𝑚𝑢(𝑡) - 𝑚�̈�g                                                                            (3) 

όπου 𝑢(𝑡) είναι η μετακίνηση λόγω της εφαρμοζόμενης δύναμης ελέγχου, και η οποία 

αν υποθέσουμε ότι λαμβάνει τη μορφή :  𝑢(𝑡) =  𝛤𝜒 / 𝑚 ,τότε η εξίσωση (3) γίνεται :  

                                   𝑚�̈� + c�̇� + 𝑘𝑥 = - (𝑚 ∗
𝛤𝜒

𝑚
) - 𝑚�̈�g     —>  

     𝑚�̈� + c�̇� + 𝑘𝑥 + 𝛤𝜒 = - 𝑚�̈�g                                                                   (4) 

Η εξίσωση φαίνεται να μοιάζει με την εξίσωση (3), που ισχύει για ένα παθητικό 

σύστημα διάχυσης, διαφέρει όμως στο γεγονός ότι ο όρος Γχ διαφοροποιείται για 

κάθε εξωτερικά επιβαλλόμενο φορτίο και μεταβάλλεται συναρτήσει της εξωτερικής  

διέγερσης. 

 
Σχήμα 4 

 

2.2. Συστήματα Σεισμικής Μόνωσης 

 

Είναι τα συστήματα που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ελαστικότητα και την  

ικανότητα απορρόφησης ενέργειας. Τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται κάτω από τη 

θεμελίωση ή μεταξύ θεμελίωσης και ανωδομής, με σκοπό την σεισμική απομόνωση 

του δομικού συστήματος. Η ελαστικότητα των συστημάτων μόνωσης  εκφράζεται σε 

μια ιδιοπερίοδο της τάξης των 2sec, ικανή για να διαχυθεί ένα μεγάλο μέρος της 

σεισμικής ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μη δημιουργία πλάστιμης στην ανωδομή και 

τη διατήρηση της σε περιοχή ελαστικών παραμορφώσεων .  

Με τη σεισμική μόνωση επιτυγχάνεται η απομόνωση του δομήματος από το έδαφος 

στο οποίο στηρίζεται κατά την οριζόντια διεύθυνση και όχι κατά την κατακόρυφη. 

Η κατακόρυφη συνιστώσα των σεισμικών δρασεων μεταφέρεται ανεμπόδιστα στη 

ανωδομή.  

Υπάρχουν δυο βασικές κατηγορίες σεισμικών μονωτήρων: α) τα ελαστομεταλλικά  

και β) τα ολίσθησης  
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2.2.1. Ελαστομεταλλικοί σεισμικοί μονωτήρες (Elastomeric Bearings - LRB) 

 

Είναι το πιο δημοφιλές σύστημα μόνωσης, αποτελείται από στρώσεις ελαστομερούς 

υλικού (καουτσούκ) και μεταλλικών φύλων. Στους μονωτήρες υψηλής απόσβεσης 

(HDRB) έχουν προστεθεί και φύλλα άνθρακα ή ρητίνες ή άλλα χημικά πρόσμικτα,  

προκειμένου το ποσοστό της αποσβενούμενης ενέργειας να κυμαίνεται μεταξύ του 

10% και 20%, κατά την ανάπτυξη της μέγιστης διατμητικής έντασης.  

 
Σχήμα 5 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος LRB είναι η υψηλή ικανότητα απόσβεσης 

κατά την οριζόντια διεύθυνση και η υψηλή κατακόρυφη δυσκαμψία.  

Το σύστημα λειτουργεί αποσυνδέοντας την ανωδομή από τις οριζόντιες συνιστώσες 

της σεισμικής κίνησης του εδάφους, παρεμβάλλοντας ένα στρώμα χαμηλής 

οριζόντιας ακαμψίας μεταξύ της ανωδομής και της θεμελίωσης. 

Στο σχήμα 6 παρουσιάζεται παραλλαγή του συστήματος του σχήματος 5 , με 

προσθήκη στη μέση κατακόρυφης στήλης μολύβδου. Αυτός ο πυρήνας μολύβδου 

παρέχει στο σύστημα επιπλέον ικανότητα διασποράς της ενέργειας, αυξάνει την 

ικανότητα μεταφοράς κατακόρυφου φορτίου και το σημαντικότερο μειώνει τις 

πλευρικές μετακινήσεις του μονωτήρα.  

 
 

 

Σχήμα 6 
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Όταν ασκείται στο μονωτήρα οριζόντιο φορτίο οι μεταλλικές πλάκες μεταφέρουν 

στο πυρήνα του μόλυβδου διάτμηση. Η αντοχή του μόλυβδου σε διάτμηση είναι 

μικρή σε σχέση με την ασκούμενη τάση, με αποτέλεσμα το σύστημα του μονωτήρα 

να λειτουργεί ελαστοπλαστικά, απορροφώντας μεγαλύτερη ενέργεια.  

Πλεονέκτημα θεωρείται και το γεγονός ότι ο μόλυβδος σαν υλικό παρουσιάζει 

μεγάλη αντοχή σε κόπωση κατά τη δοκιμή κυκλικής φόρτισης. Ο συγκεκριμένος 

τύπος μονωτήρα χρησιμοποιείται ευρέως στη Νέα Ζηλανδία και αναφέρεται ως 

σύστημα Ν-Ζ. 

 

2.2.2. Σεισμικοί Μονωτήρες Ολίσθησης (Sliding Isolation Systems)  

 

Μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές για σεισμική μόνωση είναι με τη χρήση 

μονωτήρων ολίσθησης. Τα συστήματα αυτά παρέχουν πολύ καλά αποτελέσματα σε 

μεγάλα σεισμικά φορτία, καθώς έχουν την ικανότητα να προσφέρουν μεγάλη μείωση 

της επιτάχυνσης που μεταφέρεται στην ανωδομή. οι σεισμικοί μονωτήρες ολίσθησης 

υπερτερούν έναντι των μονωτήρων τριβής σε δυο βασικά χαρακτηριστικά: α) έχουν 

ευρύτερο φάσμα τιμών σεισμικού γεγονότος και β) δεδομένου ότι η δύναμη τριβής 

αναπτύσσεται στη βάση του δομήματος είναι ανάλογη της μάζας του, και το κέντρο 

μάζας της ανωδομής συμπίπτει με το κέντρο εφαρμογής της δύναμης που 

αναπτύσσεται από το σύστημα μονωτήρων ολίσθησης. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα 

της μείωσης των στρεπτικών φαινομένων που αναπτύσσονται από ανωδομές 

στρεπτικά ευαίσθητες (απόκλιση κέντρου μάζας από κέντρο ακαμψίας – 

αντίστασης).  

 

2.2.2.1. Μονωτήρες ολίσθησης – τριβής  

 

Το απλούστερο σύστημα μονωτήρων ολίσθησης είναι το σύστημα ολίσθησης-τριβής 

(P-F), κατά το οποίο ένας ολισθαίνων σύνδεσμος διαχωρίζει την ανωδομή από το 

υποκείμενο τμήμα.  

Το σύστημα ολίσθησης – τριβής διακρίνεται σε δυο τύπους :   α) επίπεδης ολίσθησης,  

όπου η λειτουργία του μονωτήρα βασίζεται στο μηχανισμό ολίσθησης μέσω τριβής. 

Η οριζόντια δύναμη τριβής που αναπτύσσεται προσφέρει αντίσταση στην κίνηση 

και διαχέει την ενέργεια. Υπό κανονικές συνθήκες και σε μικρής κλίμακος σεισμούς 

η δύναμη ολίσθησης που αναπτύσσεται είναι μικρότερη από τη δύναμη τριβής και 

έτσι το σύστημα λειτουργεί ως απλή στήριξη. Σε μεγαλύτερης έντασης σεισμούς όπου 

η δύναμη ολίσθησης ξεπερνά τη δύναμη τριβής (δύναμη αντίστασης του 

συστήματος) συμβαίνει ολίσθηση και μειώνονται έτσι οι αναπτυσσόμενες από το 

σεισμό  επιταχύνσεις. 

Οι Mostaghel and Khodaverdian (1987) πρότειναν ένα σύστημα απομόνωσης βάσης 

μέσω ελαστικής τριβής (σχήμα 7). 

Ο μονωτήρας αυτός (R-FBI system), αποτελείται από δυο μεταλλικές πλάκες 

επικάλυψης και εσωτερικά, από ομόκεντρα στρώματα Teflon που έρχονται σε επαφή 

μεταξύ τους και τα οποία περιβάλουν ένα κεντρικό πυρήνα από καουτσούκ. Το 
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σύστημα προσφέρει επαρκή οριζόντια δυσκαμψία σε μικρά και μεσαίου μεγέθους 

οριζόντια φορτία (ελαστική περιοχή), όχι όμως και σε μεγάλα φορτία καθώς λόγω 

της μικρής δύναμης επαναφοράς του συστήματος, δημιουργούνται παραμένουσες 

παραμορφώσεις οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες ροπές στις μεταλλικές πλάκες 

επικάλυψης και σε μεγάλες διαστάσεις των μονωτήρων.    

  

 
Σχήμα 7  (R-FBI system) 

 

2.2.2.2. Μονωτήρες εκκρεμούς ολίσθησης  

 

Ένα άλλο σύστημα σεισμικής απομόνωσης παρουσιάστηκε από τους Zayas et 

al.,1990, γνωστό ως σύστημα εκκρεμούς ολίσθησης (Friction Pendulum System, FPS), 

το οποίο λόγω της γεωμετρίας του, επιτυγχάνει επάρκεια δύναμης επαναφοράς.  Στο 

FPS σύστημα, η απομόνωση επιτυγχάνεται μέσω ενός αρθρωτού μεταλλικού 

ολισθητήρα μέσα στη σφαιρική κοίλη επιφάνεια της βάσης έδρασης (σχήμα 8). 

Κατά τη διάρκεια ενός σεισμικού γεγονότος ο σφαιρικός μεταλλικός ολισθητήρας 

κινούμενος στη κοίλη μεταλλική επιφάνεια, ¨ανασηκώνει¨ την ανωδομή, η οποία στη 

συνέχεια επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του θέση.    
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Σχήμα 8 

Έτσι η επιλαμβανομένη δύναμη τριβής που αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια του 

συστήματος διαχέει την σεισμική ενέργεια μετατρέποντας της σε θερμική.  

Στο ακόλουθο σχήμα 9 φαίνεται η κίνηση του μεταλλικού ολισθητήρα στη κοίλη 

μεταλλική επιφάνεια. 

 
Σχήμα 9 

 

2.3. Ενεργητικα, Ημί ενεργητικά Συστήματα Διάχυσης 

Ενέργειας 

 

Η ταχεία ανάπτυξη του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη των 

ενεργητικών / ημί-ενεργητικών συστημάτων διάχυσης ενέργειας, οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στις συντονισμένες έρευνες που πραγματοποιούνται τα τελευταία 

χρόνια, κυρίως στην Ιαπωνία και δευτερεύοντος στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Το κυριότερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η επιστημονική 

κοινότητα, είναι η ενσωμάτωση διαφόρων επιστημονικών πεδίων, τα οποία δεν 

εμπίπτουν στο παραδοσιακό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού. 

Τα ημί-ενεργητικά / ενεργητικά συστήματα διάχυσης ενέργειας είναι προέκταση 

των παθητικών συστημάτων διάχυσης ενέργειας με κύριο χαρακτηριστικό την 
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προσθήκη μιας συσκευής μέσα στο δόμημα, μέσω της οποίας μπορεί να ρυθμιστεί σε 

πραγματικό χρόνο η μηχανική της συμπεριφορά, σε σχέση με τα εξωτερικώς 

επιβαλλόμενα φορτία, ή την δυναμική απόκριση του ιδίου του δομήματος σε 

σεισμική διέγερση. Είναι συσκευές που ενσωματώνονται στο δόμημα και κατανέμουν 

σε αυτό δυνάμεις, με τη βοήθεια αισθητήρων, μηχανών ελέγχου και επεξεργασίας 

δεδομένων. Ενεργοποιούνται σε πραγματικό χρόνο με τη σεισμική διέγερση με στόχο 

την ενίσχυση της απόκρισης του δομήματος.  

Ένα ενεργητικό σύστημα ελέγχου αποτελείται από:  

• Αισθητήρες που τοποθετούνται στη κατασκευή με σκοπό α) την καταγραφή 

των εξωτερικών διεγέρσεων που προκαλούνται στο δομικό συστήματα και β) 

την απόκριση του δομικού συστήματος σε αυτή τη διέγερση (μέτρηση 

μετακινήσεων, στροφών, παραμορφώσεων, κ.α.)  

• Συσκευές που λαμβάνουν τις μετρήσεις των αισθητήρων, επεξεργάζονται τα 

δεδομένα και υπολογίζουν την κινητήρια δύναμη (driving force) που 

εφαρμόζεται στο AMD σύστημα 

• Ενεργοποιητές που παράγουν την κινητήρια δύναμη ελέγχου του συστήματος 

 

Οι δυνάμεις ελέγχου (κινητήριες δυνάμεις) επαναυπολογίζονται συνεχώς, καθώς 

γίνεται ο έλεγχος απόκρισης του δομικού συστήματος και διορθώνονται , 

επιφέροντας το βέλτιστο αποτέλεσμα στη συμπεριφορά του δομικού συστήματος.  

  

2.3.1. Ενεργοί Αποσβεστήρες Μάζας - Active mass damper systems (AMD)  

 

Η δύναμη αδράνειας ενός ενεργού αποσβεστήρα μάζας (AMD), αποτελεί για το 

δόμημα μια δύναμη ελέγχου. Λειτουργεί επίσης ως ένας αντίρροπος βοηθητικός 

ταλαντωτής που μπορεί να μειώσει την κίνηση του δομικού συστήματος, στο οποίο 

έχει εγκατασταθεί, σε ένα ευρύ φάσμα συχνοτήτων, καθώς επίσης λειτουργεί και ως 

ένα επιπλέον σύστημα παροχής παθητικής απόσβεσης.  

Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από μια μάζα και έναν μηχανισμό κίνησης, 

ο οποίος μηχανισμός ανάλογα με τη διέγερση που εφαρμόζεται στην κατασκευή, 

εφαρμόζει με τη σειρά του κατάλληλη δύναμη (driving force) στη μικρή μάζα, ώστε 

να καθορίσει τη συμπεριφορά όλης της κατασκευής. Η δύναμη στη μάζα 

εφαρμόζεται με πολλούς τρόπους, όπως υδραυλικά, ηλεκτρομαγνητικά ή με 

ηλεκτροκινητήρα.   

Ένα τέτοιο σύστημα έχει τοποθετηθεί στην οροφή του ενδεκαόροφου κτιρίου 

γραφείων του Kyobashi Seiwa Building στο Τόκιο το 1989. Αυτό το σύστημα 

περιλαμβάνει δυο βοηθητικές μάζες, οι οποίες ελέγχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μειώνουν την απόκριση του δομήματος όχι μόνο κατά τις εγκάρσιες μετακινήσεις 

αλλά και κατά τις στροφές. Η συνολική μάζα των δυο AMDs που τοποθετήθηκαν στο 

κτίριο, ήταν 4,4 τόνοι, ίση με το 1,1%  της συνολικής μάζας του κτιρίου (400t). 



15 

 

 
AMD με ταλαντωτή                  Σχήμα 10                AMD χωρίς ταλαντωτή  

 

Η εξίσωση κίνησης ενός συστήματος ενεργού απόσβεσης μάζας με λειτουργία 

ταλαντωτή, περιγράφεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

𝑚 (�̈� + �̈�r + �̈�g) + c�̇� + 𝑘𝑥 = 𝑓                                           (5) 

όπου : m είναι η μάζα του συστήματος απορρόφησης  ενέργειας AMD, c είναι η 

απόσβεση του AMD, k η ακαμψία του ελατήριου του ταλαντωτή του  AMD, x η 

σχετική μετακίνηση του AMD σε σχέση με τον όροφο που έχει τοποθετηθεί, x r είναι 

η σχετική μετακίνηση του ορόφου που έχει τοποθετηθεί το  AMD σε σχέση με το 

έδαφος, xg η μετακίνηση του εδάφους λόγω σεισμικής διέγερσης και 𝑓 είναι η 

κινητήρια δύναμη ελέγχου που εφαρμόζεται στο σύστημα AMD (σχήμα 10). 

Στην άλλη περίπτωση ενός συστήματος ενεργού απόσβεσης μάζας χωρίς ταλαντωτή, 

μηδενίζοντας την ακαμψία του ελατηρίου του ταλαντωτή, η εξίσωση (5) γίνεται : 

𝑚 (�̈� + �̈�r + �̈�g) + c�̇� = 𝑓                                           (6) 

 

 

2.3.2. Υβριδικό Σύστημα Απόσβεσης Μάζας - Hybrid mass damper systems 

(HMD) 

 

 

Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο σύστημα απόσβεσης, το οποίο αποτελείται από 

ένα παθητικό σύστημα απόσβεσης (TMD) και ένα ενεργητικό (AMD). Η ικανότητα 

αυτής της συσκευής (HMD), να μειώνει την απόκριση ενός δομικού συστήματος, 

βασίζεται στη φυσική κίνηση της συσκευής (TMD). 

 

 
Σχήμα 11 (Σύστημα HMD)  
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Το TMD είναι ένας βοηθητικός ταλαντωτής μάζας, ο οποίος συντονίζεται έτσι ώστε 

η αυξημένη κίνηση του, να μειώνει την κίνηση του δομικού συστήματος που 

παράγεται από την ιδιοπερίδο του συστήματος. Η επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος επιτυγχάνεται με τη συνδρομή του παθητικού συστήματος 

απαιτώντας μικρότερα ποσά ενέργειας για τον έλεγχο του. Η κινητήρια δύναμη 

ελέγχου του συστήματος, εφαρμόζεται  στο ενεργητικό σύστημα απόσβεσης μάζας 

AMD, και αυτό με τη σειρά του μεταφέρει την κίνηση στο παθητικό σύστημα TMD 

(σχήμα 11), χωρίς  να προσθέτει άμεση ενέργεια στο δομικό σύστημα που έχει 

εγκατασταθεί.  

Ένα επιπλέον όφελος των υβριδικών συστημάτων σε σχέση με τα αμιγώς ενεργητικά, 

πέρα από την κατανάλωση χαμηλότερων ποσοτήτων ενέργειας, αποτελεί και το 

γεγονός ότι σε περίπτωση διακοπής  της ηλεκτροδότησης του συστήματος, το 

παθητικό σύστημα εξακολουθεί και προσφέρει προστασία στη κατασκευή.  

Το διάγραμμα ροής των ελέγχων και της απόκρισης της κατασκευής σε ένα τέτοιου 

τύπου συστήματος είναι το ακόλουθο : 

 
Σχήμα 12 

Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής υβριδικού συστήματος (HMD), αποτελεί το 

σύστημα που έχει εγκατασταθεί στην οροφή του 11ου ορόφου κτιρίου γραφείων στο 

Τόκιο το 1992 (Sendagaya INTES Building). Όπως φαίνεται και στην εικόνα 1, 

αισθητήρες ελέγχου του συστήματος έχουν τοποθετηθεί στη βάση του κτιρίου και στη 

θέση που έχει τοποθετηθεί το σύστημα HMD, αισθητήρες μετρήσεις δεδομένων που 

αφορούν την απόκριση του δομήματος έχουν τοποθετηθεί στην οροφή και στο μέσο 

του κτιρίου και αισθητήρες ελέγχου της κατεύθυνσης  και της ταχύτητας του ανέμου 

έχουν τοποθετηθεί στην οροφή του.  

Η κάτοψη του HMD συστήματος φαίνεται στο σχήμα 13, όπου αποτελείται από δυο 

μάζες που ελέγχουν εγκάρσιες και στρεπτικές μετακινήσεις του δομήματος, ενώ 

υδραυλικοί ενεργοποιητές παρέχουν στο σύστημα HMD, τις κινητήριες δυνάμεις 

ελέγχου.  
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Εικόνα 1 

 
Σχήμα 13 

Ως σύστημα μαζών για το HMD1 και το HMD2, χρησιμοποιούνται οι δεξαμενές 

θερμικής αποθήκευσης πάγου του κτιρίου, ώστε να μην εισάγεται επιπλέον μάζα στο 

δομικό σύστημα. Αυτές εδράζονται σε ελαστομεταλλικά εφέδρανα για τη μείωση της 

ενέργειας ελέγχου που καταναλώνεται στο HMD και για την εξασφάλιση ομαλών 

μετακινήσεων των μαζών. 

 

 

 

2.3.3. Συστήματα ημί - ενεργού ελέγχου μεταβλητής ακαμψίας / Semi-

active variable stiffness (SAVS) 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα για τη βελτίωση της ασφάλειας των κτιρίων, 

σε περίπτωση μεγάλης σεισμικής διέγερσης, τα πλήρως ενεργά συστήματα απόσβεσης 

μάζας, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό, με τις σημερινές 
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δυνατότητες που παρέχονται από τη διαθέσιμη τεχνολογία. Τα πλήρως ενεργά 

συστήματα θα απαιτήσουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να παράξουν την 

κινητήρια δύναμη ελέγχου του συστήματος απόσβεσης, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν μια σοβαρή σεισμική διέγερση. Από αυτή την άποψη τα συστήματα 

ημί-ενεργού ελέγχου θεωρούνται ως τα πιο ελπιδοφόρα.  

Παρόλο που δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια ο ορισμός ενός ημί-ενεργού 

συστήματος ελέγχου, στο τομέα των κατασκευών, ένας πρώτος ορισμός μπορεί να 

δοθεί ως το σύστημα κατά το οποίο ο ενεργοποιητής της κινητήριας δύναμης 

ελέγχου, χρειάζεται ισχύ μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι σε όλη τη 

διάρκεια της λειτουργείας του. 

Το διάγραμμα ροής των ελέγχων και της απόκρισης της κατασκευής σε ένα τέτοιου 

τύπου συστήματος είναι το ακόλουθο : 

 
Σχήμα 14 

Από τον Απρίλιο του 2000, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, συστήματα ημί-ενεργού 

ελέγχου απόσβεσης, έχουν τοποθετηθεί σε τρία κτίρια. Πρόκειται για το τριώροφο 

κτίριο του Ινστιτούτου Ερευνών Kajima στο Τόκιο που ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

του το έτος 1990, το πενταόροφο κτίριο Kajima Shizuoka, με έτος κατασκευής το 1998 

και ένα νέο κτίριο στο Keio της Ιαπωνίας, την Σχολή Επιστημών και Μηχανικών.  

Το πρώτο από τα προαναφερθέντα κτίρια, χρησιμοποιεί ένα σύστημα ενεργής 

μεταβλητής δυσκαμψίας (AVS). Σε κάθε όροφο του κτιρίου έχουν τοποθετηθεί δυο 

διαγώνιοι μεταλλικοί σύνδεσμοι (braces), οι οποίοι φέρουν επάνω τους συσκευές 

ελέγχου. Αυτοί οι συνολικά έξι διαγώνιοι σύνδεσμοι ελέγχονται κεντρικά από ένα 

σύστημα ελέγχου το οποίο ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία του καθενός  

συνδέσμου (λειτουργία on – off). Με αυτό το τρόπο ελέγχεται η ακαμψία του κτιρίου 

στο οποίο έχει τοποθετηθεί το σύστημα. Αυτή η λειτουργία του on – off ελέγχου 

ενεργοποιείται μέσω συστήματος αισθητήρων που τοποθετούνται στη βάση του 

κτιρίου και οι οποίοι καταγράφουν την κίνηση του εδάφους. Δεδομένου ότι η 

λειτουργία ελέγχου σε αυτό το σύστημα, εκτελείται απλά με το άνοιγμα ή το κλείσιμο 

μιας βαλβίδας της συσκευής ελέγχου, απαιτείται περιορισμένη ενέργεια ακόμα και 

στην περίπτωση αντιμετώπισης σοβαρής σεισμικής δόνησης, ενώ το σύστημα δεν 

καταναλώνει καθόλου ενέργεια για πολύ μικρά σεισμικά γεγονότα.   
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Στο δεύτερο από τα προαναφερθέντα  κτίρια, Kajima Shizuoka (εικόνα 2) 

τοποθετήθηκε στους τέσσερις από τους συνολικά πέντε ορόφους, στις δυο πλευρές 

του κτιρίου, κατά την εγκάρσια διεύθυνση και μέσα στους τοίχους, σύστημα ημί – 

ενεργού ελέγχου αποσβέστηρα, όπως εμφανίζεται στο ακόλουθο σχήμα 15.  

 
Εικόνα 2 

Οι ημί –ενεργοί υδραυλικοί αποσβεστήρες εγκαταστάθηκαν στο δάπεδο του ορόφου 

και συνδέθηκαν με μεταλλικές διαγώνιες ράβδους, ώστε να λειτουργούν ως βάση 

ανακούφισης μετρά από τη σεισμική καταπόνηση. Κάθε σύστημα υδραυλικού 

αποσβεστήρα περιλαμβάνει μια βαλβίδα ελέγχου της ροής του υγρού, μια βαλβίδα 

ελέγχου έναν συσσωρευτή και μπορεί να αναπτύξει μέγιστη δύναμη  απόσβεσης 

1.000KΝ. 

 
Σχήμα 15 

Επιδίωξη του συστήματος, κατά τη λειτουργία του, είναι το κτίριο να αποκρίνεται 

ελαστικά σε μεγάλες σεισμικές καταπονήσεις.  

Η βασική αρχή αυτού του συστήματος είναι η αποφυγή του συντονισμού της 

ιδιοπεριόδου της κατασκευής με αυτή του σεισμικού γεγονότος.    
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2.3.4. Ημί – ενεργοί αποσβεστήρες ρευστού -  Semi-active hydraulic 

controllable fluid dampers (SAHD)  

 

Οι ημί – ενεργητικοί αποσβεστήρες ρευστού είναι μια παραλλαγή τω παθητικών 

συσκευών απόσβεσης, με τη προσθήκης μιας επιπλέον βαλβίδας ελέγχου και 

απεικονίζονται στο σχήμα 16. Σε σχέση με τα ημί – ενεργά συστήματα ελέγχου που  

περιεγράφηκαν ανωτέρω πλεονεκτούν στο γεγονός ότι δεν περιέχουν κανένα άλλο 

κινούμενο μέρος παρά μόνο το έμβολο, το οποίο και προσδίδει στα συστήματα αυτά 

μεγαλύτερη αξιοπιστία. 

Δυο είναι οι κυρίες κατηγορίες ρευστών που χρησιμοποιούνται σε αυτού του είδους 

τους αποσβεστήρες : 

α) Τα ηλεκτρικώς μεταβαλλόμενα (ER) και β) τα μαγνητικώς μεταβαλλόμενα  (MR)  

 
Σχήμα 16 

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των υγρών είναι η ικανότητα τους να 

μεταβάλλονται, τα ER με τη διέλευση ρεύματος και τα MR με το μαγνητικό πεδίο, 

από ρευστά σε ημί – στερεά προσδίδοντας μια ελεγχόμενη τάση (δύναμη) στο 

σύστημα. Όταν σταματά η έκθεση τους στο ηλεκτρικό ή αντίστοιχα στο μαγνητικό 

πεδίο τα υγρά αυτά επανέρχονται στη φυσική τους κατάσταση (ρευστοποιούνται 

πληρως) – (σχημα 17).  

 
Σχήμα 17 
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2.4.   Συστήματα Παθητικής Διάχυσης Ενέργειας  

 

 

2.4.1. Προσθήκη Νέων Άκαμπτων Στοιχείων – Μανδύες  

 

Μέσω της προσθήκης Νέων Άκαμπτων Στοιχείων (Τοιχώματα Οπλισμένου 

Σκυροδέματος - Μανδύες) επιδιώκεται η ικανότητα της κατασκευής να απορροφά 

και να διαχέει από μόνη της μεγαλύτερο σεισμικό φορτίο. Ο ικανοτικός σχεδιασμός 

των Νέων Στοιχείων που προστίθενται σε μια κατασκευή ενεργοποιούν ταυτόχρονα 

δυο παραμέτρους. 

Η πρώτη είναι η αύξηση της ακαμψίας και της ιδιοπεριόδου της κατασκευής, 

συνεπώς και του σεισμικού φορτίου που καλούνται να παραλάβουν (εισαγομένη στο 

σύστημα ενέργεια) και η δεύτερη , η αύξηση της ικανότητας διάχυσης της σεισμικής 

αυτής ενέργειας μέσω των πλαστικών αρθρώσεων. 

Οι επεμβάσεις αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερα υψηλό  

κόστος κατασκευής, το οποίο πολλές φορές μπορεί να ξεπεράσει και το κόστος όλης 

της κατασκευής, καθώς οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται αφορούν τη 

θεμελίωση και σχεδόν όλους τους ορόφους. 

Πολλές φορές οι Αρχιτεκτονικές και λειτουργικές ανάγκες των κτιρίων δεν 

επιτρέπουν μια τόσο σοβαρή παρέμβαση στο δομικό σύστημα . 

 

2.4.2. Ιξωδοελαστικοί Αποσβέστηρες - Viscoelastic Damper (VE) 

 

Οι ιξωδοελαστικοί αποσβεστήρες αναπτύχθηκαν αρχικά από την εταιρεία 3Μ, με 

σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε ψηλά κτίρια, για να περιορίσουν τις μετακινήσεις 

από τον άνεμο. Κτίρια που χρησιμοποίησαν για αυτό το σκοπό ιξωδοελαστικούς 

αποσβεστήρες, ήταν το World Trade Center στη Νέα Υόρκη με 110 ορόφους, το 

Columbia Seafirst στο Σιάτλ με 73 ορόφους και το Number Two Union Square επίσης 

στο Σιάτλ με 60 ορόφους. Η καταλληλόλητα των Ιξωδοελαστικών αποσβεστήρων 

στην κατασκευή με σκοπό την ενίσχυση της απόκρισης στη σεισμική διέγερση, άρχισε 

να εξετάζεται πειραματικά από τους Lin(1988), Aiken(1990) και Chang(1991).  

Οι ιξωδοελαστικοί αποσβεστήρες αποτελούνται από στρώσεις μεταλλικών 

ελασμάτων οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με το ιξώδες υλικό (ακρυλικό 

πολυμερές) και η συμπεριφορά τους εξαρτάται από την διατμητική αντοχή των 

στρωμάτων του ιξώδους υλικού.  Η ιξωδοελαστικότητα αποτελεί ένα από τα πλέον 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των πολυμερών υλικών.  

Το ιξώδες αποτελεί μια φυσική ιδιότητα των υλικών, που φανερώνει την αντίσταση 

που προβάλλει το υλικό κατά την άσκηση σε αυτό διατμητικών τάσεων. Υλικά με 

μεγάλη τιμή ιξώδους πλησιάζουν σε συμπεριφορά τα στερεά, ενώ αυτά με χαμηλή 

τιμή ιξώδους πλησιάζουν την υγρή συμπεριφορά. Τα ιδανικά στερεά 

παραμορφώνονται ελαστικά, δηλαδή η ενέργεια που απαιτείται για την 

παραμόρφωση τους ανακτάται πλήρως όταν αφαιρούνται οι τάσεις. Τα ιδανικά 
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ρευστά παραμορφώνονται ανεπίστρεπτα, δηλαδή η ενέργεια που απαιτείται για την 

παραμόρφωση τους μεταπίπτει σε θερμική ενέργεια (Viscous Dissipation),  μέσα στο 

ρευστό και δεν ανακτάται με την αφαίρεση των τάσεων. Τα τήγματα των πολυμερών 

(ακρυλικό πολυμερές) είναι ιξωδοελαστικά, έχουν σε διαφορετικό βαθμό τόσο το 

ιξώδες όσο και την ελαστικότητα, έχουν χαρακτηριστικά ιξωδών υγρών και 

ελαστικών στερέων. 

 
Σχήμα 18 (Τυπικός VE αποσβεστήρας)  

Στο ανωτέρω σχήμα 18 παρουσιάζεται ένας τυπικός ιξωδοελαστικός αποσβεστήρας, 

αποτελούμενος από δυο μεταλλικές φλάντζες (steel flange), οι οποίες συνδέονται με 

την κεντρική μεταλλική πλακά (center plate) με ιξωδοελαστικό υλικό (VE material) 

το οποίο μέσω διατμητικής τάσης, μεταφέρει την ασκούμενη εφελκυστική δύναμη 

της κεντρικής πλάκας στις μεταλλικές φλάντζες. 

 
Σχήμα 19 

Το ιξώδες των υλικών, εξαρτάται από τη θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται το 

υλικό, την πίεση που ασκείται στο υλικό (αύξηση της πίεσης κατά 1000 bar προκαλεί 

αύξηση του ιξώδους κατά 30%), τον ρυθμό διατμητικής του παραμόρφωσης, και από 

τις παραμορφώσεις που έχει υποστεί . 

Μια μελέτη για να προσδιοριστεί η απόκριση των ιξωδοελαστικών αποσβεστήρων 

λόγω ήπιας μεταβολής της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε από 
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τον Chang(1991). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα μοντέλο κλίμακος 2 προς 5 

μεταλλικού πλαισίου, πέντε επιπέδων με κάτοψη 1,32μ*1,32μ, και συνολικού ύψους 

5,70μ. . Η προσημείωση της μάζας των ορόφων της κατασκευής έγινε με την 

τοποθέτηση μιας χαλύβδινης πλάκας σε κάθε επίπεδο, με βάρος 5,65Kn για τους 

τέσσερις πρώτους ορόφους και 4,98Kn για το πέμπτο επίπεδο. Το προσομοίωμα 

συμπεριφέρεται σαν ένα σύστημα συγκεντρωμένων μαζών με πέντε βαθμούς 

ελευθερίας, το οποίο υποβάλλεται σε διατμητικά φορτία. Τα υποστυλώματα του 

πλαισίου του πρώτου επιπέδου ήταν συγκολλημένα στη βάση τους σε μεταλλική 

πλάκα και αυτή με τη σειρά της ήταν βιδωμένη σε μια πλάκα σκυροδέματος που 

αποτελούσε και τη βάση της σεισμικής τράπεζας.  Στα διαγώνια μέλη στήριξης – 

Braces (αντιανέμια)  τοποθετήθηκαν οι αποσβεστήρες, τα οποία διαγώνια μέλη 

συνδέθηκαν αρθρωτά με τις δοκούς του πλαισίου.    

Οι εμπειρικές εξισώσεις (7) και (8) χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του δείκτη 

ακαμψίας των αποσβεστήρων καθώς και για τον υπολογισμό του μειωτικού 

συντελεστή απόσβεσης των αποσβεστήρων.  

 

𝑘 =   𝑒14,78  ∗  (𝜔)0,69  ∗  (𝛵)−2,26                                       (7)    

και  

𝜂 =   𝑒0,85  ∗  (𝜔)−0,27  ∗  (𝛵)−0,12                                       (8)    

 

όπου : (𝑘)  είναι η ακαμψία του αποσβεστήρα, (𝜔) η ιδιοσυχνότητα , (𝛵) η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και  (𝜂) μειωτικός συντελεστής απόσβεσης του 

αποσβεστήρα. Οι εμπειρικές εξισώσεις, για τον υπολογισμό του συντελεστή 

ακαμψίας και του μειωτικού συντελεστή των αποσβεστήρων, βασίστηκαν σε 

δεδομένα που καταγράφηκαν από δοκιμές . 

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για την παρακολούθηση της δομικής απόκρισης της 

κατασκευής, της απόκρισης των αποσβεστήρων και της παρακολούθησης της 

αύξησης της θερμοκρασίας μέσα στους Ιξωδοελαστικούς  αποσβεστήρες υπό σταθερή 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Τηρήθηκαν δυο βασικά κριτήρια κατά τη διάρκεια των δοκιμών: 1) το μοντέλο, 

χωρίς τη προσθήκη των Ιξωδοελαστικών Αποσβεστήρων θα συμπεριφερόταν 

ελαστικά και 2) η μέγιστη τάση που θα αναπτυσσόταν σε κάθε αποσβεστήρα δεν θα 

ξεπερνούσε το 75% της μέγιστης αντοχής του. 

Δοκιμάστηκαν οι δυναμικές ιδιότητες και η σεισμική συμπεριφορά των 

ιξωδοελαστικών αποσβεστήρων για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 25ο C έως 42ο 

C.  

Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι οι ιξωδοελαστικοί αποσβεστήρες ήταν 

πολύ αποτελεσματικοί στη μείωση των δονήσεων λόγω σεισμικής διέγερσης. Στους 

25ο C, οι αποσβεστήρες επιτυγχάνουν μείωση περίπου 80%, της μέγιστης επιτάχυνσης 

βάσης, της μέγιστης σχετικής μετακίνησης των ορόφων και της μέγιστης μετακίνησης 

της κατασκευής που καταγράφηκαν χωρίς τη χρήση τους. Με την αύξηση της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος, το υλικό των αποσβεστήρων μαλακώνει (πηγαίνει 
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στις ιδιότητες του ρευστού), μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Ακόμα όμως 

και στους 42ο C, οι αποσβεστήρες μειώνουν την δομική απόκριση κατά περίπου 40%.    

Ακολούθως (σχήμα 20) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της καθ’ ύψους απόκρισης 

της κατασκευής σε σχέση με τις μετακινήσεις του κάθε ορόφου 20(α), των σχετικών 

μετακινήσεων των ορόφων 20(β), και σε σχέση με την επιτάχυνση της σεισμικής 

διέγερσης 21(γ).   

 
Σχήμα 20(α) 

 
Σχήμα 20(β) 

 
Σχήμα 21(γ) 

Η πρώτη καμπύλη από αριστερά, αφορά την απόκριση της κατασκευής σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 25ο C, η 2η σε θερμοκρασία 30ο C, η 3η στους 34ο C, η 4η 
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στους 38ο C , η 5η στους 42ο C και η τελευταία καμπύλη απεικονίζει την απόκριση της 

κατασκευής, χωρίς τη χρήση των ιξωδοελαστικών αποσβεστήρων.  

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση αυτού του είδους 

αποσβεστήρων, στην ασύμμετρη απόκριση της κατασκευής, που μπορεί να προκύψει 

από την διαφορετική θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί όταν μια πλευρά της 

κατασκευής είναι εκτεθειμένη σε υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με το υπόλοιπο 

κτίριο ή από την υψηλή θερμοκρασία που μπορεί να αναπτυχθεί στους υψηλούς 

ορόφους σε σχέση με τους χαμηλότερους. Οι ιξωδοελαστικοί αποσβεστήρες θα πρέπει 

να προστατεύονται από την έκθεση τους στην ηλιακή ακτινοβολία και σε παράγοντες 

που αυξάνουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

 

2.4.3. Ρευστού Ιξώδους Αποσβεστήρες - Viscous Fluid Damper (VF) 

 

Οι αποσβεστήρες ρευστού ιξώδους λειτουργούν βασιζόμενοι στην αρχή της ροής 

ρευστού δια μέσου στομίων, και είναι συσκευές που η χρήση τους ξεκίνησε στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960.  Χρησιμοποιούνταν ως συσκευές απορρόφησης ενέργειας σε 

γερανογέφυρες στα χαλυβουργεία, σε πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και στην 

αεροναυπηγική. Οι συσκευές αποτελούν τεχνολογία αιχμής της υδραυλικής 

μηχανικής. Στην αντισεισμική τεχνολογία, οι συσκευές χρησιμοποιούνται ως ένας 

τρόπος διάχυσης της ενέργειας που εισέρχεται στο σύστημα από μια σεισμική 

διέγερση. Δυο από τις ιδιαιτερότητες των αποσβεστήρων αυτών, οι οποίες έχουν 

ενδιαφέρον για την εφαρμογή τους στη αντισεισμική μηχανική είναι η γραμμική 

ιξώδης συμπεριφορά και η ικανότητα να είναι αποτελεσματικοί σε ένα ευρύ φάσμα 

θερμοκρασιών από -40ο C, έως 70ο C. 

Ένας ρευστού ιξώδης αποσβεστήρας, διαχέει την ενέργεια πιέζοντας το ρευστό δια 

μέσου ενός στομίου, παράγοντας απόσβεση, η οποία δημιουργεί  μια δύναμη. Αυτές 

οι δυνάμεις απόσβεσης είναι σε γωνία 90ο από τις δυνάμεις που προκαλούν την 

μετατόπιση της κατασκευής.  

Η προσθήκη αυτών των συσκευών σε μια κατασκευή, μπορεί να αυξήσει σε ποσοστό 

30% και παραπάνω την ικανότητα της, στην κρίσιμη σεισμική διέγερση, να μειώσει 

την οριζόντια επιτάχυνση των ορόφων και την πλευρική τους μετακίνηση κατά 50% 

και μερικές φορές και περισσότερο.  

Ο ρευστού ιξώδης αποσβεστήρας που χρησιμοποιείται στις κατασκευές 

απεικονίζεται στο σχήμα 22, είναι παρόμοιος σε λειτουργία με τα αμορτισέρ των 

αυτοκινήτων, αλλά έχει την ικανότητα να λειτουργεί σε πολύ υψηλότερο επίπεδο 

ασκούμενων δυνάμεων. Οι αποσβεστήρες που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές 

είναι σημαντικά μεγαλύτεροι από αυτούς των αυτοκινήτων, είναι κατασκευασμένοι 

από ανοξείδωτο χάλυβα και πολύ ανθεκτικά υλικά, χρόνου ζωής μεγαλύτερου των 

50 ετών. Το υγρό απόσβεσης είναι έλαιο σιλικόνης, το οποίο είναι αδρανές, μη 

τοξικό, μη εύφλεκτο και διατηρεί τις ιδιότητες του αναλλοίωτες για μεγάλες χρονικές 

περιόδους. Οι σφραγίσεις που προστατεύουν το υγρό από διαρροή, είναι υψηλής 

τεχνολογίας βασισμένες σε έρευνες του τομέα της αεροδιαστημικής και παρέχουν 

πλήρη κάλυψη από διαρροή.  
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Η απόσβεση δημιουργείται από τη ροή του υγρού μέσα από τις οπές της κεφάλης του 

εμβόλου (Piston Head with orifices). Η κεφαλή του εμβόλου δεν έρχεται σε επαφή με 

την εσωτερική παρειά του κυλίνδρου, αφήνοντας σκοπίμως ένα κενό, 

δημιουργώντας ένα δακτυλιοειδές στόμιο. Το σχήμα της κεφαλής του εμβόλου 

καθορίζει τα χαρακτηριστικά της απόσβεσης.   

 
Σχήμα 22 

Η σχέση δύναμης / ταχύτητας για αυτής της κατηγορίας τους αποσβεστήρες δίνεται 

από την ακόλουθη εξίσωση : 

𝐹 =  𝐶 ∗ 𝑉𝑛                                                                                       (9) 

όπου, 𝐹, η παραγόμενη δύναμη του αποσβεστήρα, 𝑉, η σχετική ταχύτητα του 

εμβόλου, 𝐶, είναι μια σταθερά που καθορίζεται κυρίως από την διάμετρο του 

αποσβεστήρα και του εμβαδού των οπών της κεφαλής του εμβόλου και ο εκθέτης 𝑛, 

είναι μια σταθερά που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή από 0,30 έως 1,95. 

Η ακριβής τιμή του εκθέτη, 𝑛, εξαρτάται από το σχήμα της κεφαλής του εμβόλου και 

οι τιμές του για εφαρμογές σε δομικές κατασκευές, κυμαίνονται μεταξύ του 0,30 και 

του 1,00. 

Όταν ο ρευστού ιξώδης αποσβεστήρας θλίβεται, το υγρό ρέει από το θάλαμο 2 

(Chamber 2) στο θάλαμο 1 (Chamber 1), ενώ όταν εφελκύεται η διαδρομή του υγρού 

είναι αντίστροφη από το θάλαμο 1 στο θάλαμο 2. Κατά την πίεση του εμβόλου, λόγω 

εξωτερικού γεγονότος, μέρος αυτής, εκτονώνεται δια μέσου της ροής του ρευστού   

και η υπόλοιπη παράγει μια δύναμη (δύναμη απόσβεσης), η οποία μεταφέρεται από 

τον αποσβεστήρα στη στήριξη (brace). Καθώς το δακτυλιοειδές στόμιο του εμβόλου 

διέρχεται από το δακτυλιοειδές διάκενο της κεφαλής του εμβόλου και του 

εσωτερικού του κυλίνδρου του αποσβεστήρα, είναι πιθανό να αναπτυχθεί θερμότητα 

η οποία τοπικά αλλάζει τις ιδιότητες του ρευστού. Επιλέγοντας υλικά με κατάλληλο 

συντελεστή θερμικής διαστολής το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς 

να έχει επίπτωση στη επιδιωκόμενη απόσβεση της συσκευής. 

Υπάρχει η δυνατότητα στις άκρες των ρευστού ιξώδους αποσβεστήρων να 

τοποθετηθούν ειδικού τύπου στηρίγματα που να επιτρέπουν,  κατά την τοποθέτηση 

τους, τη δημιουργία γωνίας ως προς το επίπεδο έδρασης τους (σχήμα  23). Αυτού του 

είδους οι αποσβεστήρες ονομάζονται σφαιρικού τύπου και όπως φαίνεται και από 

την συνδεσμολογία που παρουσιάζεται στο σχήμα 23, η άκρη της συσκευής του 

αποσβεστήρα τοποθετείται ενδιάμεσα των δυο ανοξείδωτων ατσαλένιων 

στηριγμάτων (ροδέλες). Στη συνέχεια τοποθετείται ένας πείρος που διαπερνά κάθετα 

τις ροδέλες και την άκρη του σφαιρικού αποσβεστήρα και κλειδώνεται με την περόνη 
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ασφαλείας και από τις δυο πλευρές. Αυτό το σύστημα , όπως φαίνεται και στην εικόνα 

3, συνδέεται άκαμπτα με την βάση της κατασκευής, επιτρέποντας ταυτόχρονα τη 

στροφική κίνηση σε κάθε κατεύθυνση του αποσβεστήρα .  

 
Σχήμα 23 

 

Εικόνα 3 

Οι αποσβεστήρες ρευστού ιξώδους μειώνουν σημαντικά τις συνέπειες σε κάθε 

κατασκευή, που προκαλούνται από τη σεισμική διέγερση και της επιτρέπουν να 

παραμορφώνεται γραμμικά ελαστικά. Η προσθήκη των συγκεκριμένων 

αποσβεστήρων δεν μεταβάλλει σημαντικά την ιδιοπερίοδο της κατασκευής (σε 

αντίθεση με τους μονωτήρες βάσης). Αυτό που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση 

τους, σε ένα δομικό σύστημα είναι η αύξηση της απόσβεσης του συστήματος, και από 

5% που είναι η τυπική απόσβεση, αυτή μπορεί να φτάσει και το 30% και μερικές 

φορές ακόμη περισσότερο. Στο ακόλουθο σχήμα 24, παρουσιάζεται η επίδραση της 

απόσβεσης στην απόκριση ενός δομικού συστήματος, όπου για απόσβεση της τάξης 

του 30%, αυξάνεται η ικανότητα απόκρισης του συστήματος κατά 50% περίπου.  

Σχήμα 24 
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Οι αποσβεστήρες μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε νέα δομήματα, όσο και σε 

υπάρχουσες κατασκευές καθώς έχουν μικρό όγκο και μπορούν να ενσωματωθούν σε 

μια δομή χωρίς να καταστρέφεται η εμφάνιση της. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 

στην ενίσχυση ιστορικών κτιρίων και σε έργα αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος .  

 
(α)                     Σχήμα 25                   (β) 

Τοποθετούνται συνήθως στις διατάξεις που παρουσιάζονται στο σχήμα 25, είτε ως 

διαγώνιο μέλος ενός ανοίγματος (σχήμα 25α) είτε ως «σιρίτι» κάτω από τη δοκό του 

πλαισίου (σχήμα 25β). Στο πρώτο σχήμα, δείχνεται η ενσωμάτωση ενός ρευστού 

ιξώδους αποσβεστήρα, στο διαγώνιο στοιχείο που συνδέεται αρθρωτά με τον κόμβο 

δοκός-στύλος  στην πάνω και την κάτω παρειά του πλαισίου. Τα διαγώνια αυτά 

στοιχεία μπορούν να σχεδιαστούν σε μια νέα κατασκευή ή να προστεθούν σε μια 

υπάρχουσα. Στο δεύτερο σχήμα, φαίνεται, πως η συσκευή απόσβεσης μπορεί να 

τοποθετηθεί ως ένα «σιρίτι» στήριξης της υπερκείμενης δοκού του πλαισίου, 

υποστηριζόμενη από δυο διαγώνια στοιχεία σε σχήμα ανεστραμμένου V. Η σχετική 

κίνηση της δοκού και της κορυφής των δυο διαγώνιων στηρίξεων, ενεργοποιεί την 

συσκευή απόσβεσης. Ο σχηματισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

αντίστροφα με την συσκευή απόσβεσης τοποθετημένη στην άνω παρειά της δοκού 

(δάπεδο ορόφου). 

 

2.4.3.1. Σχεδιασμός και Ανάλυση για Ρευστού Ιξώδους αποσβεστήρες  

 

Η βασική παραδοχή για τη χρήση των συσκευών αυτών, ως ένα σύστημα μείωσης 

των πλευρικών μετατοπίσεων του δομήματος ,  είναι το γεγονός ότι η κατασκευή θα 

αποκριθεί ελαστικά για σεισμική διέγερση με περίοδο επαναφοράς τα 475 έτη και ότι 

κανένα δομικό στοιχείο της κατασκευής δεν θα αποκτήσει μόνιμη παραμόρφωση. 

Για την ανάλυση του συστήματος αυτού (δόμημα με αποσβεστήρες), απαιτείται 

ανάλυση χρονοϊστορίας (time - history analysis). Αυτή η ανάλυση υπολογίζει τη 

σχετική ταχύτητα των ορόφων της κατασκευής, την οποία θα πρέπει να παραλάβουν 

οι αποσβεστήρες, καθώς και τις μετακινήσεις και τις δυνάμεις κάθε επιπέδου. Θα 

πρέπει να δοθούν ως δεδομένα τουλάχιστον τρία διαφορετικά 

επιταχυνσιογραφήματα που να αφορούν την ευρύτερη περιοχή κατασκευής του 

δομήματος και τα δεδομένα της διαστασιολόγησης θα προκύψουν από αυτή που 

δίνει την μεγαλύτερη ένταση και μετατόπιση στη κατασκευή. Μόλις υπολογιστούν 

οι σχετικές ταχύτητες των ορόφων, ο μελετητής μπορεί να προχωρήσει στη 
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διαστασιολόγηση των αποσβεστήρων, χρησιμοποιώντας ως απαίτηση μια τέμνουσα 

δύναμη ίση με το 3% έως το 5% του βάρους του υπερκείμενου ορόφου, από αυτόν 

που τοποθετούνται οι αποσβεστήρες . Έχοντας τις μέγιστες ταχύτητες και το κατά 

προσέγγιση επίπεδο δύναμης, μπορεί να διαστασιολογήσει τους αποσβεστήρες. 

Χρησιμοποιώντας το αρχικό επίπεδο δύναμης και την ταχύτητα που έχει καθοριστεί 

για κάθε επίπεδο (όροφο), από το υπολογιστικό μοντέλο, ο μελετητής μπορεί να 

διαπιστώσει τις νέες σχετικές μετακινήσεις των ορόφων. Αυτές οι νέες σχετικές 

μετακινήσεις των ορόφων καθορίζουν και τη «διαδρομή» που θα πρέπει να 

απορροφηθεί από τους ρευστού ιξώδους αποσβεστήρες.  

 

2.4.4. Συντονισμένης Μάζας Αποσβεστήρες - Tuned mass dampers (TMD) 

 

Οι συντονισμένης μάζας αποσβεστήρες  είναι μηχανικές συσκευές με μεγάλη μάζα, 

σχεδιασμένες να απορροφούν ενέργεια σε μια κατασκευή για ορισμένο εύρος 

συχνοτήτων. Η επιπλέον απόσβεση που προσθέτει η χρήση τους, μειώνει την κίνηση 

του δομήματος σε αποδεκτό επίπεδο.  

Η αρχή λειτουργίας τους, βασίζεται στις ιδιαίτερα μεγάλες αδρανειακές δυνάμεις 

που αναπτύσσουν οι συσκευές αυτές, κατά την σεισμική διέγερση και οι οποίες 

αντιτίθενται στις αδρανειακές δυνάμεις που αναπτύσσονται από την ίδια τη 

κατασκευή στην ίδια διέγερση. Για να είναι αποτελεσματικοί οι αποσβεστήρες μάζας 

θα πρέπει η ιδιοσυχνότητα τους να προσεγγίζει την ιδιοσυχνότητα της κατασκευής. 

Η  συχνότητα ταλάντωσης της μάζας του αποσβεστήρα μπορεί να ρυθμιστεί 

χρησιμοποιώντας ελατήρια, ράβδους ανάρτησης (εκκρεμές) ή μεταφερόμενες 

μπάλες. Όταν η κατασκευή αρχίζει να ταλαντεύεται η μάζα της συσκευής απόσβεσης 

αρχικά θα παραμείνει ακίνητη λόγω αδράνειας και στη συνέχεια ένα ελατήριο 

τριβής ή ένα υδραυλικό στοιχείο, που συνδέει την μάζα του αποσβεστήρα με την 

κατασκευή, μέσω της κίνησης που μεταδίδει, μετατρέπει  την κινητική ενέργεια του 

συστήματος σε θερμική, μειώνοντας ταυτόχρονα το εύρος της ταλάντωσης. Μια 

σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας ενός συστήματος με συσκευή απόσβεσης 

παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα 26.    

 
Σχήμα 26 

όπου 𝑘1, 𝑐1, 𝑚1 είναι η ακαμψία, η απόσβεση και η μάζα της κατασκευής αντίστοιχα, 

ενώ 𝑘2, 𝑐2, 𝑚2 είναι η ακαμψία, η απόσβεση και η μάζα της συσκευής απόσβεσης. Στο 
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ακόλουθο σχήμα 27, αποτυπώνεται η μείωση της απόκρισης μιας κατασκευής με την 

χρήση συστήματος TMD. Στον οριζόντιο άξονα καταγράφονται οι τιμές της 

συχνότητας διέγερσης / ιδιοσυχνότητα και στον κατακόρυφο οι κανονικοποιημένες 

τιμές του εύρους της μετατόπισης της κατασκευής. Με κόκκινο χρώμα απεικονίζεται 

η απόκριση της κατασκευής χωρίς τη χρήση της συσκευής TMD. Ακολουθούν τα 

αποτελέσματα διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκριση της συσκευής.  

 
Σχήμα 27 

• Λόγος μάζας συσκευής προς μάζα δομικού συστήματος (Mass Ratio 𝜇) 

Η αύξηση του λόγου μάζας 𝜇 (αύξηση της μάζας του αποσβεστήρα) θα μειώσει τη 

μετατόπιση του δομικού συστήματος και το κανονικοποιημένο εύρος τιμών των 

μετατοπίσεων της κατασκευής  υπολογίζεται από την εξίσωση του J.P. Den Hartog: 

|𝑧1|

𝑥𝑠𝑡
=  √(1 + 

2

𝜇
)                                             (10) 

όπου, εφαρμόζοντας στην εξίσωση (10) τις τιμές 𝜇=1%, 𝜇=2% και 𝜇=4%, 

αποτυπωνεται στο ακολουθο σχημα 28, η μείωση της απόκρισης της κατασκευής όσο 

αυξάνεται ο λόγος μάζας 𝜇.    

 
Σχήμα 28 
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• Ιδιοσυχνότητα της Συσκευής Απόσβεσης  (𝑓) 

Οι ιδιοσυχνότητες της κατασκευής μπορεί να μην είναι γνωστές κατά τη διάρκεια 

σχεδιασμού μια συσκευής TMD. Είναι λοιπόν χρήσιμο να καθορίσουμε ένα ευρύ 

φάσμα τιμών στο οποίο θα εμπίπτει η συχνότητα της ιδιομορφής που θα αποσβεστεί. 

Σχεδιάζοντας ένα κατάλληλο TMD για ολόκληρο το φάσμα, δεν είναι απαραίτητος 

ο υπολογισμός των ιδιοσυχνοτήτων του δομήματος πριν την κατασκευή του TMD. 

Σε περίπτωση που η κατασκευή έχει πολλές ιδιοσυχνότητες σχετικώς κοντά η μια με 

την άλλη, μια συσκευή TMD ευρέος φάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

προσθέτοντας απόσβεση σε πολλές ιδιομορφές του συστήματος. Στο σχήμα 29, που 

ακολουθεί καταγράφονται τα αποτελέσματα της ρύθμισης του αποσβεστήρα 

μεταβάλλοντας την ιδιοσυχνότητα του, ως ποσοστό της κρίσιμης. 

 
Σχήμα 29 

Οι αποσβεστήρες μάζας συντονισμένου εκκρεμούς (Passive Pendulum Tuned Mass 

Dampers, PTMD) είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται συνήθως για την απόσβεση της 

απόκρισης μιας δομής με μεγάλο ύψος (ουρανοξύστες, πύργους ελέγχου και 

επικοινωνίας, καπνοδόχους κ.α.).  

Αυτές οι πολλαπλών κατευθύνσεων συσκευές, αποτελούνται από μια συμπαγή μάζα 

αιωρούμενη από χαλύβδινα καλώδια ή χαλύβδινες ράβδους, και συντονίζονται σε 

πολύ χαμηλές συχνότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις κύριες ιδιόμορφές των ψηλών 

κτιρίων. Το μήκος του εκκρεμούς καθορίζει και την συχνότητα συντονισμού του 

PTMD, και όσο πιο μεγάλο μήκος έχει τόσο χαμηλότερη παρουσιάζεται και η 

συχνότητα συντονισμού του. Όταν δεν υπάρχει αρκετός χώρος σε μια κατασκευή για 

να φιλοξενήσει μια συσκευή απόσβεσης μάζας συντονισμένου εκκρεμούς, 

χρησιμοποιείται μια συνθέτη διαμόρφωση αυτής της συσκευής. Η συχνότητα 

συντονισμού του PTMD, μπορεί να επαναρυθμιστεί επι τόπου τω έργω, αλλάζοντας 

το μήκος ανάρτησης του εκκρεμούς. Αυτό επιτυγχάνεται τοποθετώντας ένα πλαίσιο 

ρύθμισης στο ανώτερο μέρος της συσκευής (σημείο στήριξης PTMD) το οποίο με 

μηχανοκίνητο τρόπο ανυψώνει ή κατεβάσει το καλώδιο ανάρτησης της μάζας 

επαναρυθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συχνότητα του.  

Η διάχυση της ενέργειας σε μια συσκευή PTMD, επιτυγχάνεται συνήθως από ιξώδης 

αποσβεστήρες οι οποίοι συνδέονται στο ένα άκρο τους με τη μάζα του εκκρεμούς και 
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στο άλλο άκρο τους με την δονουμένη κατασκευή προφύλαξης (Bumper System), 

σχήμα 30.  

Για να εμποδιστεί μια υπέρμετρη κίνηση της μάζας του εκκρεμούς, ένα είδους 

υδραυλικών αμορτισέρ ενσωματώνονται στο σχεδιασμό των PTMD.  

Το σύστημα απόσβεσης PTMD, έχει τοποθετηθεί μεταξύ του ογδοηκοστού εβδόμου 

και του ενενηκοστού δεύτερου ορόφου στο Πύργο της Taipei 101, στην Ταιβάν, που 

αποτελεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Κέντρο της Taipei, και κατατάσσεται ως το 

τέταρτο πιο ψηλό κτίριο της Ασίας (εικόνα 4).  

  

 
Εικόνα 4 

Η μάζα του αποσβεστήρα (1-Mass Block) σχήμα 30, αποτελείται από 41στρωσεις 

χαλύβδινων πλακών, πάχους 12,5 εκατοστών η κάθε μια, οι οποίες ενώνονται μεταξύ 

τους δημιουργώντας μια σφαιρική επιφάνεια συμπαγούς μάζας , συνολικού βάρους 

660 τόνων και μέγιστης διαμέτρου 5,50 μέτρων . 

Η ατσάλινη σφαίρα αναρτάται από τον 92ο όροφο, χρησιμοποιώντας οκτώ 

χαλύβδινα καλώδια διαμέτρου 9 εκατοστών το καθένα και μήκους 42 μέτρων. Για να 

εξασφαλιστεί η ευκαμψία των καλωδίων και να μεγιστοποιηθεί η αντοχή τους, κάθε 

χαλύβδινο καλώδιο αποτελείται από περισσότερα από 2000 χαλύβδινα νήματα 

πλεγμένα μεταξύ τους, επιτυγχάνοντας συντελεστή ασφαλείας ίσο με τέσσερα. Ο 

σχεδιασμός επιτρέπει μέγιστο εύρος ταλάντωσης 150 εκατοστά (1,5 μέτρο).  
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Σχήμα 30 

Οκτώ βασικοί διαγώνια διατεταγμένοι υδραυλικού ιξώδους αποσβεστήρες, έχουν 

τοποθετηθεί κάτω από τη μάζα του εκκρεμούς, σχεδιασμένοι να απορροφούν 

αυτόματα την ώθηση που προέρχεται από την ταλάντωση της μάζας και να διαχέουν 

την ενέργεια. 

Ένα ατσάλινος δακτύλιος προφύλαξης έχει τοποθετηθεί κάτω από τη μάζα του 

εκκρεμούς απόσβεσης για να περιορίσει την ταλάντωση του σφαιρικού μπλοκ. Ο 

δακτύλιος αυτός συνδέεται με οκτώ οριζόντιους υδραυλικούς αποσβεστήρες, 

σχεδιασμένοι για να περιορίσουν την ταλάντωση της αιωρούμενης μπάλας 

απόσβεσης στο όριο των 150 εκατοστών, από ένα καταστροφικό τυφώνα ή από ένα 

μεγάλο σεισμό.  

Ένα είδος αποσβεστήρων μάζας συντονισμένου εκκρεμούς αποτελούν και οι 

συσκευές που στη θέση των ιξωδών αποσβεστήρων τοποθετούνται υδραυλικοί 

ενεργοποιητές οι οποίοι ελέγχουν την κίνηση της μάζας του εκκρεμούς, 

προσθέτοντας ενέργεια στο σύστημα. Αυτού του είδους οι συσκευές ονομάζονται 

ΑPTMD (Active Pendulum Tuned Mass Dampers). 

Ανάλογα με το πώς έχουν ρυθμιστεί οι συσκευές ΑPTMD, μπορούν είτε: 

α) να συντονίζονται σε διαφορετικές συχνότητες και διαφορετικές κατευθύνσεις και 

ως εκ τούτου να μην χρειάζεται να τοποθετηθούν περισσότερες συσκευές παθητικού  

TMD, προκειμένου να συντονίζονται σε πολλές συχνότητες,   

β) να παρέχουν μεγαλύτερη απόσβεση από ένα ίσου μεγέθους παθητικό σύστημα 

PTMD και  

γ) να παρέχουν χρησιμοποιώντας μικρότερη μάζα, τόση απόσβεση, όση μπορεί να 

παρέχει ένα σύστημα παθητικού TMD, βέλτιστα σχεδιασμένου με σημαντικά 

μεγαλύτερη μάζα. 

Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, όταν το δομικό σύστημα που θα τοποθετηθεί το 

σύστημα απόσβεσης δεν μπορεί να στηρίξει το βάρος του παθητικού TMD.    

Επιπρόσθετα των ανωτέρω στρατηγικών ελέγχου, οι συσκευές αυτές έχουν 

ενσωματωμένο ένα εποπτικό ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αναπροσαρμόζει 

συνεχώς τις παραμέτρους των ΑPTMD’s έτσι ώστε αυτοί να είναι πάντα βέλτιστα 

ρυθμισμένοι.  
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2.4.5. Μεταλλικοί Αποσβεστήρες - Metallic yield dampers  

 

Πρόκειται για συσκευές των οποίων η λειτουργία τους βασίζεται στην πλαστιμότητα 

των μεταλλικών στοιχείων που τις συνθέτουν. Η ιδιότητα του χάλυβα να 

παραμορφώνεται ανελαστικά, έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές έρευνες, ως τρόπος για 

τη βελτίωση της σεισμικής απόκρισης των κατασκευών. Η ιδέα της χρησιμοποίησης 

των μεταλλικών αποσβεστήρων, ως μέσο απορρόφησης της σεισμικής ενέργειας σε 

μια δομή, χρονολογείται από το 1972. Οι μεταλλικοί Αποσβεστήρες εντάσσονται στα 

συστήματα παθητικής διάχυσης της ενέργειας, προσθέτουν δυσκαμψία στη 

κατασκευή  και συμβάλλουν με την ανελαστική διαρροή των στοιχείων τους στη 

υψηλή ικανότητα απορρόφησης της σεισμικής διέγερσης. Είναι συσκευές που 

κατασκευάζονται από απλά υλικά, εύκολα, με χαμηλό κόστος, και εάν σχεδιαστούν 

κατάλληλα απαιτούν ελάχιστη συντήρηση. Οι βλάβες, που μπορεί να παρουσιάσουν, 

μετά από ένα ισχυρό σεισμικό γεγονός, μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτές 

μπορούν να επισκευαστούν και να παρουσιάσουν την ίδια σεισμική συμπεριφορά με 

πριν. 

Πολλές συσκευές από μαλακό χάλυβα αναπτυχθήκαν στη Νέα Ζηλανδία (Tyler 1978, 

Skinner 1980) και μερικές από αυτές δοκιμάστηκαν στο πανεπιστήμιο του Berkely ως 

μέρος ενός συστήματος σεισμικής απομόνωσης (Kelly 1980) και κάποιο παρόμοιο 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως ως συσκευή σεισμικής μόνωσης στην Ιαπωνία (Kelly 1988). 

O Tyler (1985) δοκίμασε ένα μεταλλικό στοιχείο κατασκευασμένο από χαλύβδινη 

ράβδο κυκλικής διατομής ενσωματωμένο στις διαγώνιες ενισχύσεις του πλαισίου. 

Στο ακόλουθο σχήμα 31παρουσιαζεται λεπτομερώς ένα σύστημα στήριξης που 

τοποθετήθηκε σε κτίριο στη Νέα Ζηλανδία.   
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Σχήμα 31 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του στοιχείου είναι ότι τα θλιβόμενα στηρίγματα 

(αντιανέμια), διακόπτονται από το ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο, έτσι ώστε να 

αποφεύγεται ο λυγισμός και να ενισχύεται η υστερητική συμπεριφορά των μελών. Η 

ενέργεια διαχέεται μέσω της ανελαστικής παραμόρφωσης του ορθογωνίου 

μεταλλικού πλαισίου στη κατεύθυνση της διαγώνιας εφελκυόμενης  ράβδου.  

Ένα άλλο σύστημα που ονομάζεται συσκευή Προστιθέμενης Απόσβεσης και Δυσκαμψίας 

, (Added Damping And Stiffness – ADAS), μελετήθηκε από τον Whittaker (1989). Η 

συσκευή αποτελείται από πολλές πλάκες μαλακού χάλυβα σχήματος Χ , όπως 

φαίνεται στο σχήμα 32, και οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, όπως 

παρουσιάζεται στην εικόνα 5.  
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Σχήμα 32 

 
Εικόνα 5 

Το σχήμα της συσκευής και η συνδεσμολογία είναι τέτοια ώστε η διαρροή να 

επέρχεται σε όλο το μήκος της συσκευής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση άκαμπτων 

μελών στα άκρα της συσκευής (οι τέσσερις μαύρες χοντρές μεταλλικές ράβδοι της 

εικόνας 5) έτσι ώστε οι πλάκες μαλακού χάλυβα σχήματος Χ να παραμορφώνονται 

σε διπλή καμπυλότητα. 

Ο Whittaker (1989) δοκίμασε ένα μοντέλο μεταλλικού πλαισίου τριών επιπέδων σε 

σεισμική τράπεζα, και απέδειξε ότι η προσθήκη συσκευών ADAS, αύξησαν την 

αντοχή του πλαισίου σε κάμψη λόγω: α) της αύξησης της ακαμψίας του πλαισίου, β) 

της αύξησης της αντοχής και γ) της αύξησης της ικανότητας του να διαχέει ενέργεια. 

Ο λόγος των καταγεγραμμένων εσωτερικών μετακινήσεων σε κάθε επίπεδο στη 

κατασκευή με τη χρήση των συσκευών ADAS, και χωρίς αυτές, κυμαινόταν μεταξύ 

του 0,3 και του 0,7. Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της 

ακαμψίας με την προσθήκη των συσκευών ADAS. Ο λόγος της τέμνουσας βάσης της 

δομής με τα ADAS, προς την τέμνουσα βάσης χωρίς αυτά κυμάνθηκε μεταξύ 0,6 και 

1,25.  Παρατηρείται ότι η τέμνουσα βάσης στο πλαίσιο με τα ADAS, σε μερικές 

δοκιμές ήταν μεγαλύτερη από ότι χωρίς αυτά. Όπως και στις κατασκευές που έχουν 

τοποθετηθεί αποσβεστήρες τριβής, έτσι και εδώ, οι διατμητικές δυνάμεις που 

καταπονούν την κατασκευή, παραλαμβάνονται πρωτίστως από τις συσκευές 

απόσβεσης και από τις διαγώνιες ράβδους στις οποίες έχουν εγκατασταθεί, 

αφήνοντας το καμπτικό πλαίσιο να παραλάβει ένα μικρό ποσοστό. Η συσκευή 
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ADAS, διαρρέει με προκαθορισμένο τρόπο και ανακουφίζει το καμπτικό πλαίσιο 

από υπερβολικές απαιτήσεις πλαστιμότητας.   

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά 

το σχεδιασμό επισκευής και ενίσχυσης ενός υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου από 

οπλισμένο σκυρόδεμα στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας (Wells Fargo Bank in 

San Francisco, CA). Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1967 με δομικό σύστημα 

αμετάθετων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο υπέστη βλάβες κατά το 

σεισμό της Loma Prieta το 1989. Τοποθετήθηκαν συνολικά επτά (7) συσκευές ADAS, 

με τάση διαρροής η καθεμία τα 1.470.00kn. Κατά την διαδικασία σχεδιασμού της 

ανακατασκευής χρησιμοποιήθηκε γραμμική και μη γραμμική ανάλυση. Έγιναν 

αναλύσεις φάσματος τρισδιάστατης απόκρισης, και χρησιμοποιώντας μια κατά 

προσέγγιση ισοδύναμη γραμμική αναπαράσταση για τα στοιχεία ADAS, έγινε ο 

επανασχεδιασμός. Το τελικό στατικό προσομοίωμα επιλύθηκε με ανάλυση 

χρονοϊστορίας. Μια σύγκριση των αποτελεσμάτων των υπολογισμών του στατικού 

προσομοιώματος πριν και μετά την τοποθέτηση των ADAS αποτυπώνεται στο 

ακόλουθο σχέδιο 33.   

 
Σχήμα 33 

Με διακεκομμένη γραμμή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίλυσης μετά την 

ενίσχυση του κτιρίου, ενώ με συνεχή γραμμή είναι τα αποτελέσματα χωρίς την 

τοποθέτηση των ADAS. Στο συγκεκριμένο κτίριο εκτός από την προσθήκη των 

αποσβεστήρων και των διαγώνιων μελών στους οποίους τοποθετήθηκαν, 

ενισχύθηκαν μερικά εσωτερικά υποστυλώματα και ένα διατμητικό τοίχωμα.  

 

2.4.5.1. Σύνδεσμοι Δυσκαμψίας (Unbonded Brace) ή Σύνδεσμοι Συγκράτησης 

του Λυγισμού (Buckling Restrained Brace – BRB) 

 

Διαφορετική από τις ανωτέρω περιγραφόμενες συσκευές, αλλά που λειτουργούν με 

την ίδια φιλοσοφία, της διαρροής του μαλακού χάλυβα, αποτελούν και οι σύνδεσμοι 

δυσκαμψίας εφελκυσμού – θλίψης (Unbonded Brace), που παρουσιάζονται στο 

σχήμα 34, και οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ιαπωνία και τις Η.Π.Α.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 34, η συσκευή αυτή αποτελείται, από έναν πυρήνα ο 

οποίος είναι ένα χαλύβδινο έλασμα συμπαγούς διατομής, από ένα στρώμα υλικού 

επικάλυψης του πυρήνα, το οποίο ονομάζεται ‘Unbonding Layer’, και από ένα 

χαλύβδινο σωλήνα ορθογωνικής διατομής ο οποίος περιέχει ένεμα τσιμέντου.  Ο 

χαλύβδινος πυρήνας αφού ¨ντυθεί¨ με το υλικό που δεν δημιουργεί πρόσφυση 
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‘Unbonding’, τοποθετείται μέσα στον ορθογωνικής διατομής μεταλλικό σωλήνα και 

μετά γίνεται η έκχυση του ενέματος. 

            
Σχήμα 34 

Το υλικό χωρίς πρόσφυση τοποθετείται για μείωση της τριβής με σκοπό να μην 

μεταφέρονται οι αξονικές δυνάμεις (εφελκυσμός-θλίψη) από τον πυρήνα στο ένεμα 

και κατά επέκταση στο χαλύβδινο σωλήνα. Ο χαλύβδινος πυρήνας παρέχει σταθερή 

απορρόφηση ενέργειας μέσω της διαρροής του, ενώ το ένεμα με τον χαλύβδινο 

σωλήνα εμποδίζουν την ανάπτυξη λυγισμού στον πυρήνα. Ο εξωτερικός σωλήνας 

όπου γίνεται η έκχυση του ενέματος μπορεί να είναι και κυκλικής διατομής και να 

στηρίζεται στα δυο άκρα του, είτε αρθρωτά (με ήλο) είτε κοχλιωτά, είτε συγκολλητά, 

σύμφωνα με την εικόνα 6.   

 

 

 
Εικόνα 6 

Συνήθως το μέταλλο του πυρήνα είναι μαλακός χάλυβας αν και μερικές φορές 

τοποθετείται και ράβδος μόλυβδου. Σε όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις πάντως ο 
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μηχανισμός διάχυσης της ενέργειας παράγεται μεσώ των ανελαστικών (πλαστικών) 

παραμορφώσεων του πυρήνα της συσκευής. Οι συσκευές αυτού του τύπου 

εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υλικών του πυρήνα, όπως η 

σταθερή συμπεριφορά υστέρησης καθώς και η μεγάλη πλαστιμότητα. 

Όπου δείκτης πλαστιμότητας (𝜇ε) ενός υλικού με αξονική ανακυκλιζόμενη φόρτιση 

(εφελκυσμός-θλίψη), ορίζεται ως ο λόγος, της μέγιστης ανοιγμένης παραμόρφωσης 

(εm) από το αρχικά αφόρτιστο δοκίμιο, προς την μέγιστη ελαστική παραμόρφωση 

(εy), σχήμα 35.  Το εμβαδό εντός των κύκλων που καταγράφονται στο διάγραμμα 

δύναμη – μετατόπιση, κατά την ασκούμενη στο δοκίμιο αξονική ανακυκλιζόμενη 

φόρτιση, αντιστοιχεί στην ποσότητα της απορροφημένης από το υλικό ενέργειας.   

 
Σχήμα 35 

Λόγω της απουσίας κάμψης, στροφών και λογισμού το διάγραμμα του σχήματος 35 

δείχνει τη μορφή του διαγράμματος τάσεων  – παραμορφώσεων της συσκευής. Παρά 

τις διαφορές στη γεωμετρία και στη διαμόρφωση των μεταλλικών αποσβεστήρων, η 

αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ανελαστική παραμόρφωση των μεταλλικών 

τους στοιχείων και συνεπώς κρίνεται απαραίτητο για το σχεδιασμό τους, η εύρεση 

της υστερητικής τους συμπεριφοράς, υπό τυχαία ανακυκλιζόμενη φόρτιση.  

Από την άλλη οι συσκευές απόσβεσης ενέργειας με συνδέσμους δυσκαμψίας 

(Unbonded Brace), διαχέουν ενέργεια, μέσω της διαδικασίας της ενδοτικότητας 

(διαρροής) του υλικού του πυρήνα τους. Η διαρροή του υλικού συνεπάγεται ζημιά, 

και χωρίς ζημιά δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας ή απόσβεση. Μετά από ένα ισχυρό 

σεισμό ο σύνδεσμος δυσκαμψίας (Unbonded Brace), μπορεί να καταστραφεί και να 

πρέπει να αντικατασταθεί. Η αντικατάσταση πραγματοποιείται μετά και από τους 

μετασεισμούς. Ένα πρόβλημα που δημιουργείται είναι το γεγονός ότι δεν είναι 

εφικτός ο άμεσος έλεγχος του βαθμού βλάβης του υλικού του πυρήνα καθώς αυτός 

είναι εγκιβωτισμένος στο σκυρόδεμα. Αυτός μπορεί να έχει διαρρεύσει σε μεγάλο 

βαθμό ή και να έχει σπάσει, συνεπώς δεν είναι εφικτή μια τοπική επέμβαση. Το 

γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε το βαθμό βλάβης, μας οδηγεί στην αντικατάσταση, 

αυξάνοντας το κόστος.       
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2.4.6. Αποσβεστήρες Τριβής - Friction Dampers 

 

Οι αποσβεστήρες τριβής είναι συσκευές που χρησιμοποιούν το μηχανισμό της τριβής 

που αναπτύσσεται μεταξύ δυο στερεών σωμάτων που οι επιφάνειες τους εφάπτονται 

και ολισθαίνουν μεταξύ τους. Λόγω της κίνησης των σωμάτων που εφάπτονται η 

δύναμη που αναπτύσσεται μεταξύ τους, ονομάζεται τριβή ολίσθησης, και είναι η 

δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση τους. Έχει διεύθυνση παράλληλη προς την 

επιφάνεια επαφής, φορά αντίθετη προς τη φορά της κίνησης και δίνεται από τη 

σχέση :                     𝐹 = 𝜇 * 𝛮             (11)                               , όπου 𝐹 ,είναι η δύναμη 

τριβής ολίσθησης, 𝜇 ,ο συντελεστής τριβής και 𝛮 ,η κάθετη δύναμη με την οποία 

συμπιέζονται οι επιφάνειες. Η δύναμη τριβής εξαρτάται από την ασκούμενη κάθετη 

δύναμη στις επιφάνειες που ολισθαίνουν και ο συντελεστής τριβής από τη φύση των 

επιφανειών που έρχονται σε επαφή. Όταν η δύναμη τριβής είναι μεγαλύτερη από τη 

δύναμη που προσπαθεί να κινήσει τις εφαπτόμενες επιφάνειες μεταξύ τους, τα 

σώματα βρίσκονται σε ισορροπία και η δύναμη που αναπτύσσεται ονομάζεται 

στατική τριβή. Με την επίτευξη ενός ορισμένου φορτίου (Οριακή Τριβή) και την 

υπέρβαση της στατικής τριβής, εμφανίζεται η ολίσθηση μεταξύ των εφαπτόμενων 

επιφανειών, η οποία διαχέει την ενέργεια του συστήματος με τη μορφή θερμότητας.  

Το μηχανισμό της τριβής χρησιμοποιούν οι αποσβεστήρες αυτού του τύπου, οι 

οποίοι αποτελούνται από μεταλλικές πλάκες που βρίσκονται σε επαφή , και οι οποίες 

μετά από ένα φορτίο (Οριακή Τριβή), ολισθαίνουν μεταξύ τους παράγοντας 

θερμότητα.  

          

2.4.6.1. Φορτίο Ολίσθησης – Optimum Slip Load   

 

Η σεισμική απόκριση της κατασκευής καθορίζεται από την ποσότητα της ενέργειας 

που απορροφά το δομικό σύστημα και από την ποσότητα της ενέργειας που 

διαχέεται από το σύστημα.  Συνεπώς η βέλτιστη σεισμική απόκριση συνίσταται στην 

ελαχιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που εισέρχεται στο 

σύστημα και της ενέργειας που διαχέεται. Η ενέργεια που εισέρχεται στο δομικό 

σύστημα εξαρτάται από την ιδιοπερίοδο της κατασκευής και τα δυναμικά 

χαρακτηριστικά της κίνησης του εδάφους. Αυτή μπορεί να ελεγχθεί σε κάποιο βαθμό 

αποφεύγοντας το φαινόμενο του συντονισμού τροποποιώντας τα δυναμικά 

χαρακτηριστικά της κατασκευή σε σχέση με την κίνηση εξαναγκασμού. Αυτό είναι 

εφικτό σε εδαφικές κινήσεις εξαναγκασμού με παρόμοια χαρακτηριστικά. Μη 

γνωρίζοντας όμως τα πραγματικά χαρακτηριστικά μιας μελλοντικής εδαφικής 

κίνησης και πως αυτά θα αλληλοεπιδράσουν με την κατασκευή, ο έλεγχος της 

ενέργειας που εισέρχεται στο σύστημα δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος. Όμως στις 

κατασκευές που τοποθετούνται διαγώνια μέλη με αποσβεστήρες τριβής, η 

ιδιοπερίοδο του δομικού συστήματος επηρεάζεται από το φορτίο ολίσθησης των 

αποσβεστήρων και ποικίλει ανάλογα με το εύρος των ταλαντώσεων. Αυτό κάνει το 

συντονισμό της κατασκευής δυσκολότερο. Η ενέργεια που διαχέεται από τον 

αποσβεστήρα είναι ανάλογη του φορτίου ολίσθησης και της διαδρομής ολίσθησης 
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κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Για πολύ μεγάλες τιμές του φορτίου ολίσθησης, 

η απορρόφηση ενέργειας από τριβή θα είναι μηδενική, καθώς δεν θα υπάρχει 

ολίσθηση. Εάν το φορτίο ολίσθησης έχει χαμηλές τιμές η ποσότητα της 

απορροφούμενης ενέργειας από την τριβή θα είναι πάλι αμελητέα. Μεταξύ αυτών 

των δυο άκρων υπάρχει μια βέλτιστη τιμή που δίνει τη μέγιστη διαχεόμενη ενέργεια. 

Η τιμή αυτή του οριακού φορτίου ολίσθησης, καθορίζει αν ο αποσβεστήρας θα 

λειτουργεί ως μια απλή στήριξη προσφέροντας στο δομικό σύστημα μόνο δυσκαμψία 

τροποποιώντας τα δυναμικά του χαρακτηριστικά ή ως ένα σύστημα παθητικής 

διάχυσης της ενέργειας σε ένα σεισμικό γεγονός. Ο σχεδιασμός τους γίνεται να 

ολισθαίνουν πριν μπει κάποιο άλλο μέλος του δομικού συστήματος στη διαρροή. 

Κατά Avtar Pall & R. Tina Pall (Pall Dynamics Ltd), προκειμένου οι αποσβεστήρες 

τριβής να μην ενεργοποιούνται σε μικρότερα φορτία, όπως αυτά του ανέμου, 

προτείνουν να ορίζεται ως κατώτατο όριο του φορτίου ολίσθησης, φορτίο ίσο με το 

130% της τέμνουσας που οφείλεται σε φορτίο ανέμου. Ως αποδεκτό ανώτερο όριο του 

φορτίου ολίσθησης ορίζεται το 75% της τιμής της τέμνουσας κατά την οποία τα 

υπόλοιπα μέλη θα διαρρεύσουν. Αναφέρουν ότι σύμφωνα με μελέτες έχει αποδειχτεί 

ότι αποκλίσεις της τάξης του +/- 25% έχουν αμελητέα επίδραση στη σεισμική 

απόκριση, όπως αποτυπώνεται και στο σχήμα 36 (Διάγραμμα Απόκρισης 

Κατασκευής – Φορτιού Τριβής) 

 
Σχήμα 36  -  Pall Dynamics Ltd  

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 36  η επιλογή του βέλτιστου φορτίου ολίσθησης 

(Optimum Slip Load), δίνει και την μικρότερη απόκριση της κατασκευής. 

Επισημαίνουν επίσης ότι η επιλογή του φορτίου ολίσθησης θα πρέπει να μας 

εξασφαλίσει ότι η κατασκευή μετά το σεισμό σχεδιασμού, θα πρέπει να επιστρέψει 

στην αρχική της κατάσταση, δηλαδή να έχει αποκριθεί ελαστικά.  

Η εταιρεία κατασκευής αποσβεστήρων τριβής QuakeTek, σημειώνει ότι το βέλτιστο 

φορτίο ολίσθησης μεγιστοποιεί την απορρόφηση ενέργειας (σχήμα 37), για ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο και για μια δεδομένη τέμνουσα. Έχει βρεθεί ότι αυτό το 

φορτίο ολίσθησης είναι κάτω από το 50% της τέμνουσας του ορόφου, αλλά τελικά 

επιλέγεται άλλη τιμή για φορτίο ολίσθησης από τον μελετητή του Έργου, που 

εξαρτάται από τους περιορισμούς και τους στόχους του.   
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Σχήμα 37  -  QuakeTek 

Η εταιρεία QuakeTek, συστήνει ως ένα γρήγορο υπολογισμό να λαμβάνεται το 

φορτίο ολίσθησης με τιμή που να αντιστοιχεί στο 1/3 της τέμνουσας του ορόφου, 

εξασφαλίζοντας ότι ο λόγος της πλευρικής ακαμψίας του βραχίονα (brace) προς τη 

πλευρική ακαμψία του συστήματος πλαίσιο + βραχίονες στον όροφο, θα είναι 

αυστηρά μεγαλύτερος του 0,50 και σταθερός σε όλο το ύψος του κτιρίου.     

Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο και πληρέστερο κείμενο ¨Κατευθυντήριες Οδηγίες για 

την Σεισμική Αποκατάσταση των Κτίριων¨ του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης του 

Κίνδυνου από Σεισμούς (National Earthquake Hazards Reduction Program – 

NEHRP) το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης 

Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης των Ηνωμένων Πολιτείων (FEMA 356/357) που 

εκδόθηκε το έτος 2000, οι κατασκευές θα πρέπει να υπολογίζονται για δυο επίπεδα 

σεισμικής διέγερσης. Το σεισμό σχεδιασμού (Design Basis Earthquake – DBE) και ένα 

μέγιστο σεισμό (MCE). Ο βασικός σεισμός σχεδιασμού (DBE), είναι αυτός που έχει 

πιθανότητα υπέρβασης 10% σε χρονική περίοδο 50 ετών, ενώ ο μέγιστος σεισμός  

(MCE), είναι αυτός που αντιπροσωπεύει μια σοβαρή εδαφική διέγερση με 

πιθανότητα υπέρβασης 2% τα επόμενα 50 έτη. Υπό το σεισμικό φορτίο του (DBE), η 

κατασκευή θα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη έναντι αστοχίας των 

δομικών της στοιχείων και οι μετατοπίσεις του δομικού συστήματος να είναι στα 

αποδεκτά όρια. 

Εφαρμόζοντας το μέγιστο σεισμικό φορτίο (MCE), προσδιορίζεται η μέγιστη 

μετατόπιση που μπορεί να παραλάβει η κατασκευή, καθώς και η υπεραντοχή των 

μελών της. Διαπιστώνουμε επίσης ότι εάν έχουμε σχεδιάσει την κατασκευή μας να 

λειτουργεί πλάστιμα, τότε αυτή θα έχει επαρκεί αποθέματα για την αποφυγή της 

κατάρρευσης.   

Οι οδηγίες της NEHRP, απαιτούν οι αποσβεστήρες τριβής να είναι σχεδιασμένοι 

ώστε να μπορούν να παραλάβουν μετακινήσεις που αντιστοιχούν στο 130% των 

μετακινήσεων του σεισμού MCE και όλα τα μέλη του αποσβεστήρα, οι διαγώνιοι 

σύνδεσμοι και οι συνδέσεις να είναι σχεδιασμένα επίσης για να παραλαμβάνουν το 

130% του φορτίου ολίσθησης. Η μεταβολή του φορτίου ολίσθησης από την τιμή 

σχεδιασμού δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +/- 15%. 
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2.4.6.2. Βρόχος Υστέρησης Αποσβεστήρα Τριβής  

 

Κύριο χαρακτηριστικό των αποσβεστήρων τριβής είναι η υστερητική τους 

συμπεριφορά έχοντας χαρακτηριστικά ενός τέλειου ελαστοπλαστικού υλικού, που 

¨διαρρέει¨ στο φορτίο ολίσθησης, συνδυάζοντας  την διγραμμική υστερητική 

συμπεριφορά του αποσβεστήρα και της ελαστικής συμπεριφοράς του βραχίονα.  

Οι βασικές παράμετροι του διγραμμικού υστερητικού βρόχου της συσκευής 

(βραχίονας + αποσβεστήρας) είναι η ελαστική δυσκαμψία του βραχίονα 𝑘b (σχήμα 

38a),  το φορτίο ολίσθησης του αποσβεστήρα 𝑅t , 𝑅c (εφελκυσμός – θλίψη) (σχήμα 

38b), η αξονική μετακίνηση του βραχίονα σε εφελκυσμό και θλίψη  𝑦t , 𝑦c , αντίστοιχα 

και η μέγιστη μετατόπιση της συσκευής, 𝑦max , (σχήμα 38c). Το εμβαδόν του βρόχου 

αποτυπώνει την ποσότητα της ενέργειας που διαχέεται από την συσκευή απόσβεσης 

σε κάθε κύκλο φόρτισης. Στο ακόλουθο σχήμα (38), αποτυπώνονται η ελαστική 

συμπεριφορά του βραχίονα στον οποίο έχει τοποθετηθεί ο αποσβεστήρας τριβής (a -

διάγραμμα δύναμης βραχίονα με μετατόπιση), ο βρόχος υστέρησης του 

αποσβεστήρα τριβής (b), και η προκύπτουσα ελαστοπλαστική συμπεριφορά του 

αποσβεστήρα τριβής στο βραχίονα (c). 

Όταν δεν υπάρχει σεισμική δραστηριότητα το σύστημα απόσβεσης (βραχίονας + 

αποσβεστήρας) είναι ανενεργό, παρέχοντας όμως ¨υποστήριξη¨ στα στατικά φορτία 

της κατασκευής. Οι αποσβέστηρες λειτουργούν ως ¨ασφάλειες¨ περιορίζοντας τη 

δύναμη και τη μετακίνηση που μπορεί να επιβληθεί στα πλαίσια που 

¨προστατεύουν¨. Επειδή ο βρόχος υστέρησης είναι σχεδόν ορθογώνιος, παρέχει τη 

μέγιστη δυνατή απορρόφηση ενέργειας για μια δεδομένη δύναμη και μετακίνηση, η 

οποία είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα επιβολής και τη συχνότητα.  

 
Σχήμα 38 

Η απόδοση των αποσβεστήρων είναι μετρήσιμη, ανεξάρτητη από εξωγενής 

παράγοντες και αναπαραγώγιμη, παρέχοντας προστασία έναντι σειράς σεισμών 

χωρίς την ανάγκη συντήρησης. Κάθε αποσβεστήρας κατασκευάζεται για να 

ολισθαίνει σε ένα προκαθορισμένο φορτίο, μέσα σε καθορισμένη ανοχή και να 

παραλαμβάνει  καθορισμένη μετακίνηση. 
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Στο ακόλουθο σχήμα 39, παρουσιάζονται οι βρόχοι υστέρησης διαφόρων τύπων 

αποσβεστήρων.  

 
Σχήμα 39 

Όπως φαίνεται ο αποσβεστήρας τριβής, λόγω του ορθογώνιου σχήματος, διαχέει 

περισσότερη ενέργεια για δεδομένη δύναμη, από τους άλλους τύπους 

αποσβεστήρων, που έχουν περιγράφει σε προηγούμενες ενότητες. Θεωρείται 

περισσότερο αποδοτικός, και συνεπώς να αποτελεί και μια πιο  οικονομική λύση για 

την ενίσχυση ενός δομικού συστήματος.  

 

 

 

2.4.6.3. Είδη Αποσβεστήρων Τριβής  

 

Α)   Αποσβεστήρες Τριβής με Προεντεταμένους Κοχλίες σε Επιμήκεις Οπές (Slotted-

Bolted Friction Dampers) 

Οι συσκευές απόσβεσης αυτού του τύπου, διαχέουν την ενέργεια μέσω τριβής μεταξύ 

ολισθαινόντων επιφανειών. Αποτελούνται από δυο πλευρικές χαλύβδινες πλάκες 

(side plates), που αποτελούν και το περίβλημα, και μια εσωτερική ολισθαίνουσα 

πλάκα (slider plate). Στην εσωτερική πλάκα έχει διανοιχθεί μια επιμήκης σχισμή για 

να ολισθαίνει το μπουλόνι, ενώ στις εξωτερικές πλάκες έχουν διανοιχθεί οπές στη 

διάμετρο του προεντεταμένου μπουλονιού. Την συνδεσμολογία ολοκληρώνουν 

ροδέλες και παξιμάδια (σχήμα 40).  
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Σχήμα 40 

Οι κοχλίες προεντείνονται δίνοντας φορτίο που δρα κάθετα στο φορτίο που 

καλούνται να παραλάβουν οι αποσβέστηρες κατά τη λειτουργεία τους. Σε πιο 

πρόσφατες παραλλαγές η διεπειφάνεια μεταξύ της εσωτερικής και των εξωτερικών 

πλακών πληρώνεται από υλικό με μεγάλο συντελεστή τριβής.   

 
Σχήμα 41 

Στο σχήμα 41, η υστερητική ενέργεια είναι το εμβαδό της επιφάνειας που 

περικλείεται από τον υστερητικό βρόχο (Α-Β-C-D), ενώ η δυναμική ενέργεια είναι 

το εμβαδό των δυο γραμμοσκιασμένων τριγώνων.   

 

Β) Μονοαξονικός Αποσβεστήρας Τριβής (Sumimoto) 

 

Μια άλλη συσκευή που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εμπορικά από την εταιρεία 

Sumitomo Metal Industries, Ltd , είναι η συσκευή που παρουσιάζεται στο σχημα42  

Αυτή η κυλινδρική συσκευή αποτελείται από ένα εσωτερικό ελατήριο (spring), 

εσωτερικές και εξωτερικές σφήνες (inner & outer wedge), και τακάκια τριβής 

(friction pad), μέσα στο κύλινδρο από κράμα χαλκού. Το ελατήριο είναι συμπιεσμένο 

και η δύναμη που ασκεί  μετατρέπεται μέσω των εσωτερικών και εξωτερικών σφηνών 

σε κάθετη δύναμη στα τακάκια τριβής. Κατά την κίνηση του εμβόλου μέσα στο 

κύλινδρο τα τακάκια τριβής διαχέουν την ενέργεια μέσω της διαδρομής που κάνουν 

στο εσωτερικό του κυλίνδρου.  
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Σχήμα 42 

Στην τοποθέτηση των συσκευών αυτών προτείνεται από τους Aiken et al. (1993), ο 

άξονας της συσκευής να είναι παράλληλος προς τον άξονα της δοκού δηλαδή 

οριζόντια, το ένα άκρο να είναι συνδεδεμένο με τη δοκό και το άλλο να είναι 

συνδεδεμένο με ένα άκαμπτο σύνδεσμο μορφής ανεστραμμένου V, όπως στο 

ανωτέρω σχήμα 42. 

Στο σχήμα 43, εμφανίζεται ο βρόχος υστέρησης της συσκευής αυτής σε δοκιμές 

κυκλικού φορτιού από Pall and Marsh (1982), οπού το ένα άκρο της συσκευής 

βιδώθηκε σε ένα άκαμπτο στοιχείο και το άλλο σε υδραυλικό ενεργοποιητή. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν σταθερούς βρόχους υστέρησης σχεδόν τελειά ορθογωνικούς 

με μικρή υποβάθμιση λόγω ολίσθησης. Οι ατέλειες που παρατηρήθηκαν στις 

αντίθετες γωνίες των βρόχων, αποδόθηκαν στις ανοχές των βιδών του μηχανισμού   

 
Σχήμα 43 

και στην αντίστοιχη υποδοχή στα τακάκια των φρένων. Αν αρθούν αυτές οι ατέλειες, 

ο βρόχος υστέρησης γίνεται ακόμα πιο παρόμοιος με τον ιδανικό ορθογώνιο βρόχο. 
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Γ) Αποσβεστήρες Τριβής Pall – Pall Friction Dampers 

 

Πρόκειται για την κατηγορία αποσβεστήρων την οποία έχουμε επιλέξει για την 

ενίσχυση του κτιρίου στην προκείμενη διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία. Ο 

αποσβεστήρας τριβής πρωτοκατασκευάστε το 1979, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 

σε κτίρια για την βελτίωση της σεισμικής τους απόκρισης, εμπνευσμένος από τα 

φρένα τριβής που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα. Ο στόχος της συσκευής και η 

φιλοσοφία είναι η επιβράδυνση της κίνησης του κτιρίου ¨φρενάροντας¨ παρά 

¨σπάζοντας¨. Είναι κατά πολύ η πιο δημοφιλής συσκευή απόσβεσης, λόγω της 

μεγάλης ποσότητας ενέργειας που διαχέει, καθώς και της μη ανάγκης συντήρησης. 

Ο πιο σημαντικός τύπος αποσβεστήρα τριβής, που χρησιμοποιε ίται με επιτυχία ανά 

τον κόσμο είναι η συσκευή του Pall.  

Ο αποσβεστήρας που φαίνεται στο σχήμα 44, προτάθηκε από τους Pall and Marsh 

(1982), και εφαρμόζεται σε διαγώνιους συνδέσμους πλαισίων. Η συσκευή 

αποτελείται από ένα τετράγωνο δακτυλίδι με διασταυρούμενες διαγώνιους, το οποίο 

σχεδιάστηκε για να ολισθαίνει πριν το πλαίσιο που έχει τοποθετηθεί μπει στη 

διαρροή. Η καινοτομία της συσκευής είναι ότι η ολίσθηση της συσκευής συμβαίνει 

ταυτόχρονα κατά μήκος και των δυο διαγώνιων μελών της, δηλαδή όταν η μια 

διαγώνιος εφελκύεται η άλλη ταυτόχρονα θλίβεται. Όταν εφαρμοστεί ένα οριζόντιο 

φορτίο 𝑉, στη δοκό του πλαισίου (σχήμα 45), το οποίο αναπαριστά το σεισμικό 

φορτίο, το διαγώνιο μέλος 1, θα εφελκυστεί με μια αξονική δύναμη 𝛲1, και θα  

 
Σχήμα 44 

 

μετακινηθεί κατά 𝛥1, ενώ το μέλος 2 θα συμπιεστεί με μια δύναμη 𝛲2 και θα 

μετακινηθεί κατά 𝛥2.  
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Σχήμα 45 (Filiatrault and Cherry, 1987) 

Η συσκευή ολισθαίνει, όταν η δύναμη 𝛲1 γίνει ίση με το φορτίο ολίσθησης της 

συσκευής και πριν το μέλος μπει στη διαρροή, (σκίτσο 3 του σχήματος 45), ενώ κατά 

την εναλλαγή της κατεύθυνσης του φορτίου 𝑉, η συσκευή αφού έρθει στην ισορροπία 

ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή, όπως αποτυπώνεται και στα σκίτσα 4 και 5 του 

ανωτέρου σχήματος. 

Στο σχήμα 46(α), αποτυπώνεται μια απλούστερη κατασκευαστικά συσκευή 

απόσβεσης, και στο σχήμα 46(β), ο τρόπος με τον οποίο η συσκευή παραμορφώνεται 

κατά την κυκλική της φόρτιση. 

                            
(α)                                   Σχήμα 46                                   (β) 

Στην εικόνα 7, παρουσιάζεται μια νεότερη εκδοχή του αποσβεστήρα τριβής από την 

Pall Dynamics Ltd. 

Οι αποσβέστηρες τριβής εκτός από διασταυρούμενοι, τοποθετούνται σε μονό 

διαγώνιο μέλος, σε μορφή V (Chevron) ή ανεστραμμένου V σαν ¨σιρίτι¨, κάτω από  
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Εικόνα 7 

τη δοκό του πλαισίου, όπως φαίνεται και στις εικόνες 8,9,10,11 και 12.    

 
Εικόνα 8 (Σε στήριξη τύπου chevron) 

 
Εικόνα 9 (Σε στήριξη τύπου ανεστραμμένου chevron) 
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Εικόνα 10 (Τοποθέτηση σε διαγώνιο μέλος)  

 
Εικόνα 11 (Αποσβεστήρας Τριβής μονού διαγώνιου μέλους)  
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Εικόνα 12 ( Διαγώνια μέλη με αποσβεστήρα τριβής )  

Οι αποσβεστήρες τριβής τοποθετούνται στα διαγώνια μέλη ενός ενισχυμένου 

πλαισίου, αυξάνοντας την ακαμψία. Με την τοποθέτηση των αποσβεστήρων τριβής 

(κατ’ ουσίαν των μεταλλικών διαγώνιων συνδέσμων) αυξάνεται η ακαμψία του 

δομήματος, μειώνονται οι μετατοπίσεις, αυξάνεται όμως το αξονικό φορτίο που 

φέρουν τα κατακόρυφα στοιχεία του πλαισίου (Υποστυλώματα).  Όμως η παρουσία 

των αποσβεστήρων και των διαγώνιων μελών ενίσχυσης, μειώνει την τέμνουσα στα 

υποστυλώματα της βάσης, καθώς και των ροπών κάμψης, λόγω της ενέργειας που 

διαχέουν. Μεγάλη επίδραση στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση των 

αποσβεστήρων εξαρτάται από το ύψος του κτιρίου. Όσο πιο ψηλό είναι ένα δόμημα 

(μεγάλη ιδιοπερίοδο) τόσο καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνουμε με τη χρήση των 

αποσβεστήρων.   

 

2.4.6.4. Τύπος Δομικού Συστήματος για Εγκατάσταση Αποσβεστήρων Τριβής  

 

Οι αποσβεστήρες τριβής παρέχουν έναν ορθογώνιο βρόχο υστέρησης προσφέροντας 

τη μέγιστη απορρόφηση ενέργειας στο δομικό σύστημα που τοποθετούνται. Για να 
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συμβεί αυτό όμως το δομικό σύστημα θα πρέπει να είναι εύκαμπτο με μεγάλη 

ελαστικότητα, μεγάλη ιδιοπερίοδο ώστε να μπορεί να ¨προσφέρει¨ μετακινήσεις και 

στροφές στους κόμβους, έτσι ώστε πρώτα να ενεργοποιηθούν οι αποσβεστήρες τριβής 

και μετά να γίνει η απορρόφηση ενέργειας μέσω της πλαστικής διαρροής των μελών 

της κατασκευής.  

Ο συνδυασμός ευκάμπτου κτιρίου με αποσβεστήρες τριβής, δημιουργεί ένα ελαστικό 

σύστημα, όπου η διάχυση ενέργειας εξαρτάται από τις μετακινήσεις. Η προϋπόθεση 

αυτή, περιορίζει τη χρήση των αποσβεστήρων σε είδη κτιρίων τα οποία επιτρέπουν 

ελαστικές διατμητικές παραμορφώσεις, χωρίς να πάθουν ζημίες. Αυτό συμβαίνει σε 

κατασκευές με διατμητικά τοιχώματα ή κατασκευές που είναι σχεδιασμένες με την 

αρχή «ισχυρά υποστυλώματα – αδύναμοι δοκοί», τα οποία και λειτουργούν ως 

άκαμπτες κατασκευές σε διατμητικά φορτία.   

Σε ένα άκαμπτο δομικό σύστημα όπου η ελαστική ¨διαδρομή¨ είναι μικρή , η διάχυση 

της ενέργειας πραγματοποιείται, όχι μέσω των μετακινήσεων, αλλά μόνο μέσω της 

διαρροής του (όταν αρχίσει να λειτουργεί πλάστιμα). Καθώς η απαίτηση για να 

απορροφήσουν ενέργεια οι αποσβεστήρες, είναι να μην έχει μπει στη πλαστική 

περιοχή το δομικό σύστημα, η χρήση τους σε ένα τέτοιου είδους σύστημα είναι 

μάλλον ακατάλληλη.  
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2.4.6.5. Συμπεράσματα  

 

Όπως φαίνεται και από το σχήμα 39, το κύριο πλεονέκτημα των αποσβεστήρων 

τριβής σε σχέση με τα άλλα συστήματα παθητικής διάχυσης της ενέργειας είναι η 

υψηλή ικανότητα διάχυσης της ενέργειας σε συνδυασμό με την αμελητέα εξασθένιση 

της σε πολλούς κύκλους φόρτισης. 

Η απόδοση τους είναι μετρήσιμη, ελεγχόμενη και εξαρτάται από τη δύναμη 

ολίσθησης, η οποία παρέχεται στο σύστημα μέσω της τάσης των μπουλονιών που 

συγκρατούν τα συρόμενα μέλη.  Ο συντελεστής τριβής των επιφανειών που 

ολισθαίνουν είναι περίπου 0,20, αλλά η τιμή αυτή δεν έχει μεγάλη σημασία, καθώς 

η δύναμη ολίσθησης εξαρτάται από την τάση των μπουλονιών, η οποία ρυθμίζεται 

για να δημιουργήσει την επιθυμητή δύναμη ολίσθησης. Οι επιφάνειες επαφής πρέπει 

να είναι στεγνές, χωρίς υγρασία, άκαμπτες και οι τάσεις των μπουλονιών θα πρέπει 

να παραμένουν μικρότερες από τη τάση διαρροής, καθώς κάθε σύρσιμο θα ελάττωνε 

την τάση των μπουλονιών και συνεπώς το φορτίο ολίσθησης.  

Η ενέργεια που διαχέεται κατά την ολίσθηση αυξάνει τη θερμοκρασία του 

αποσβέστηρα, η οποία μπορεί να προκαλέσει αύξηση της τάσης των μπουλονιών, 

αυξάνοντας έτσι τη δύναμη ολίσθησης, η οποία μπορεί να είναι επωφελής κατά τη 

διάρκεια συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας. Τα χαρακτηριστικά των επιφανειών 

που ολισθαίνουν δεν επηρεάζονται από την αύξηση της θερμοκρασίας. 

Σε περίπτωση σεισμού θα καταγραφεί το μέγεθος της μετατόπισης κάθε κόμβου που 

ολισθαίνει. Αυτές οι μετακινήσεις που σχετίζονται άμεσα με την παραμόρφωση της 

κατασκευής και με τις ροπές στους κόμβους, θα αποτελέσουν ένα κριτήριο για το 

βαθμό βλάβης της κατασκευής και θα καταδείξουν αν το δομικό σύστημα παραμένει 

ελαστικό ή όχι. 

Η χρήση των αποσβεστήρων τριβής και οι βελτιώσεις τους βρίσκονται υπό συνεχή 

έρευνα και αναπτύσσονται και άλλοι τύποι αποσβεστήρων για να καλύπτονται όλοι 

οι τύποι των κτιρίων.  

Εκτός των ανωτέρω, οι αποσβεστήρες τριβής, χαρακτηρίζονται από την 

εξοικονόμηση κόστους σε νέες κατασκευές και ανακατασκευές, από το χαμηλό 

κόστος αγοράς και εγκατάστασης, και από το γεγονός ότι παραμένουν λειτουργικοί 

μετά από σεισμική δραστηριότητα χωρίς κόστος επισκευής.  
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 Παρουσίαση και Επίλυση Φορέα  
 

Ο φορέας που έχει επιλεγεί για αναβάθμιση της σεισμικής του απόκρισης, είναι ο 

Πύργος Προομογενοποίησης που χρησιμοποιούν τα Εργοστάσια Παραγωγής 

Τσιμέντου. Μια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα , με αμιγώς πλαισιακή 

λειτουργία και προς τις δυο διευθύνσεις, 7 στάθμες και συνολικού ύψους 57,90 

μέτρων. Η κάτοψη του είναι σχεδόν ορθογωνική (15,30μ * 13,80μ) και τυπική για 

όλες τις στάθμες και το συνολικό εμβαδό για κάθε στάθμη Ε=211,14τ.μ.  

Στην εν λόγω δομική κατασκευή, με χρονολογία κατασκευής τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970, δεν θα γίνει έλεγχος θεμελίωσης και δεν θα ληφθεί υπόψη η αλληλεπίδραση 

εδάφους – κτιρίου, καθώς τα υποστυλώματα του ισογείου θα ληφθούν ως πλήρως 

πακτωμένα στο κάτω τους άκρο. 

Η κατασκευή μπορεί να μετακινείται ανεμπόδιστα και προς τις δυο διευθύνσεις, 

καθώς υπάρχει αντισεισμικός αρμός με τις γειτνιάζουσες κατασκευές των 

εργοστασίων. 

Οι Πύργοι Προομογενοποίησης, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα κατασκευής που 

χρησιμοποιείται σε όλες τις Ελληνικές Τσιμεντοβιομηχανίες, έχουν υπολογιστεί με 

τον Αντισεισμικό Κανονισμό του 1959 και αποτελούν μαζί με τις καμινάδες της ΔΕΗ 

τα υψηλότερα δομήματα της εποχής.   

Σκοπός της εργασίας είναι να ελεγχθεί η Στατική επάρκεια αυτού του είδους 

δομήματος, σε ένα υποθετικό σενάριο σεισμικής διέγερσης με επιτάχυνση a=0.24g, 

καθώς και να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί το δόμημα 

προκειμένου να προστατευθεί από μεγάλο σεισμικό φορτίο, μεγαλύτερο από αυτό 

που έχει υπολογιστεί να φέρει.  

Ακολουθούν τα σχέδια της αρχιτεκτονικής κάτοψης του τυπικού ορόφου (σχέδιο 1), 

ο τυπικός ξυλότυπος των ορόφων (σχέδιο 2), ο οπλισμός των Υποστυλωμάτων και 

δοκών ξυλότυπος οροφής των υπόλοιπων ορόφων (σχέδιο 3), και μια τυπική τομή 

(σχέδιο 4). 
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Σχέδιο 1 (Τυπική Κάτοψη Ξυλοτύπου Σταθμών 1-2-3-4) 
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Σχέδιο 2 (Τυπικός Οπλισμός Υποστυλωμάτων για τις Στάθμες 1 -2-3-4) 
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     Σχέδιο 3 (Τυπική Κάτοψη Ξυλοτύπου & Οπλισμός Υποστυλωμάτων για τις Στάθμες 5-6-7) 
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Ακολουθεί το Σχέδιο (4) της Όψης με τα Υψόμετρα των Ορόφων  

 

 
                                            

                                                 Σχέδιο 4 
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3.1. Μέθοδοι Ανάλυσης 

 

Οι επιλύσεις που πραγματοποιούνται είναι οι ακόλουθες:  

1. Προκαταρκτική Φασματική Δυναμική Ανάλυση με q=1,00 για εύρεση των 

δεικτών ανεπάρκειας των διατομών (λ)  

2. Φασματική Δυναμική Ανάλυση με q=1,70 (Επίλυση Αποτίμησης) για εύρεση των 

νέων δεικτών ανεπαρκειών 

3. Φασματική Δυναμική Ανάλυση με q=1,50 με προσθήκη διαγώνιων μεταλλικών 

ράβδων ενίσχυσης προκειμένου να γίνει άρση των ανεπαρκειών που 

εμφανίζονται στο 2ο βήμα. Έλεγχος αποτελεσμάτων για τυχόν ανεπάρκειες 

διατομών 

4. Φασματική Δυναμική Ανάλυση με χρήση Dampers. Έλεγχος για ανεπαρκείς 

διατομές.  

 

 

 

3.2. Δεδομένα – Παραδοχές Μελέτης  

 

Υλικά : 

Σκυρόδεμα………………………………………………………………………………..Β300 

Οπλισμός Σκυροδέματος……………………………………….….…..St I (S220)  λείος   

Οπλισμός Συνδετήρων……………………………….…………….…………….St I  λείος  

Φορτία : 

Ίδιο βάρος Σκυροδέματος………..……………………….……………..……25.00 KN/m3  

Επικάλυψη Πλακών ………………………………..…………………………..5.00 KN/m2 

Κινητό Φορτίο Πλακών…………………………………………………….……5.00 KN/m2 

Σεισμός :  

Σεισμικός Συντελεστής………………………………………………………………a=0.24g 

Θεμελίωση : 

Δεν λαμβάνεται υπόψη, θεωρείται πάκτωση στο κάτω άκρο των υποστυλωμάτων του 

Ισογείου  

Διάφορα : 

Επικάλυψη Οπλισμού :………………………………………………………γενικώς 0.04m 

Συνδετήρες :……………………………………………………………….…..γενικώς 10/25 
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3.3. Σεισμικά Φορτία  

 

1η Επίλυση – Προκαταρτική  

Ανάλυση με Δυναμική Φασματική με το Ελαστικό Φάσμα κατά Ευρωκώδικα 8 για 

τον υπολογισμό του Sd(T), όπου: 

Μέγιστη Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους : αg =  γ1 * 0,24 

Συντελεστής Σπουδαιότητας Δομήματος : γ1 = 1,00  

Κατηγορία Εδάφους : Β 

Χαρακτηριστικές Περίοδοι Φάσματος : TB = 0.15, TC = 0.50, TD = 2.50 

Συντελεστής Εδάφους : S = 1,20 

Συντελεστής κάτω ορίου (BETA) : β = 0,2 

Συντελεστής Συμπεριφοράς Κατασκευής : q = 1,00 

 

2η Επίλυση – Αποτίμηση 

Ανάλυση με Δυναμική Φασματική Ανάλυση με καθολικό δείκτη q = 1,70, σύμφωνα 

με ΚΑΝΕΠΕ για τον υπολογισμό του Sd(T), όπου: 

Μέγιστη Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους : αg =  γ1 * 0,24 

Συντελεστής Σπουδαιότητας Δομήματος : γ1 = 1,00  

Κατηγορία Εδάφους : Β 

Χαρακτηριστικές Περίοδοι Φάσματος : TB = 0.15, TC = 0.50, TD = 2.50 

Συντελεστής Εδάφους : S = 1,20 

Συντελεστής κάτω ορίου (BETA) : β = 0,2 

Συντελεστής Συμπεριφοράς Κατασκευής : q = 1,70 

 

3η Επίλυση Ενίσχυσης 

Ανάλυση με Δυναμική Φασματική Ανάλυση με καθολικό δείκτη q = 1,50, σύμφωνα 

με ΚΑΝΕΠΕ για τον υπολογισμό του Sd(T), όπου: 

Μέγιστη Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους : αg =  γ1 * 0,24 

Συντελεστής Σπουδαιότητας Δομήματος : γ1 = 1,00  

Κατηγορία Εδάφους : Β 

Χαρακτηριστικές Περίοδοι Φάσματος : TB = 0.15, TC = 0.50, TD = 2.50 

Συντελεστής Εδάφους : S = 1,20 

Συντελεστής κάτω ορίου (BETA) : β = 0,2 

Συντελεστής Συμπεριφοράς Κατασκευής : q = 1,50 

 

4η Επίλυση Ενίσχυσης - Dampers 

Ανάλυση με Δυναμική Φασματική Ανάλυση με καθολικό δείκτη q = 1,50, σύμφωνα 

με ΚΑΝΕΠΕ για τον υπολογισμό του Sd(T), όπου: 

Μέγιστη Σεισμική Επιτάχυνση Εδάφους : αg =  γ1 * 0,24 * 0,80 = 0,192 

Συντελεστής Σπουδαιότητας Δομήματος : γ1 = 1,00  

Κατηγορία Εδάφους : Β 

Χαρακτηριστικές Περίοδοι Φάσματος : TB = 0.15, TC = 0.50, TD = 2.50 

Συντελεστής Εδάφους : S = 1,20 
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Συντελεστής κάτω ορίου (BETA) : β = 0,2 

Συντελεστής Συμπεριφοράς Κατασκευής : q = 1,50 

 

3.4. Παρουσίαση διατομών και οπλισμών γενικώς  

 

Ποιότητα Σκυροδέματος 

Γενικώς Β300, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

Μέτρο Ελαστικότητας : Ε= 30.000MPa , 

Μέτρο Διάτμησης : G= 12.500MPa , 

Χαρακτηριστική Τιμή Αντοχής : fck = 25,5MPa  

Μέση Τιμή Αντοχής : fcm = 28,00MPa 

 

Ποιότητα Χάλυβα Οπλισμού 

Γενικώς stI (S220), με τα εξής χαρακτηριστικά:  

Μέτρο Ελαστικότητας : Ε= 200.000MPa , 

Χαρακτηριστική Τιμή Αντοχής : fyk = 220,00MPa  

 

Διατομές Υποστυλωμάτων – Δοκών - Πλακών: 

 

Στάθμες : 1,2,3,4 

Περιμετρικά Υποστυλώματα:  

Διατομή 130cm * 75cm, A = 9.750cm2, με οπλισμό 2 * 9Φ25 στα άκρα και 2*9Φ20 στις 

παρειές 

Κεντρικά Υποστυλώματα: 

Διατομή 130cm * 100cm, A = 13.000cm2, με οπλισμό 2 * 10Φ25 στα άκρα και 16Φ25 

στις παρειές 

Δοκοί:  

Διατομή 50cm * 150cm, με οπλισμό 8Φ22 κάτω και 4Φ22 άνω, στη μέση του 

ανοίγματος και αντίστροφα στα άκρα.  

Πλάκες:  

Πάχος: 30cm 

Στάθμες : 5,6,7 

Περιμετρικά Υποστυλώματα:  

Διατομή 100cm * 75cm, A = 7.500cm2, με οπλισμό 2 * 9Φ22 στα άκρα και 2*9Φ20 στις 

παρειές 

Κεντρικά Υποστυλώματα: 

Διατομή 100cm * 100cm, A = 10.000cm2, με οπλισμό 2 * 10Φ25 στα άκρα και 16Φ25 

στις παρειές 

Δοκοί:  

Διατομή 50cm * 100cm, με οπλισμό 6Φ22 κάτω και 3Φ22 άνω, στη μέση του 

ανοίγματος και αντίστροφα στα άκρα.  

Πλάκες:  

Πάχος: 30cm  
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3.5. Διαδικασία Υπολογισμού (συνδυασμοί φορτίσεων )  

 

Κατά το Στατικό Προσομοίωμα, λαμβάνονται για τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου 

οι ακόλουθες παραδοχές: 

• Η Διαφραγματική λειτουργία των ορόφων, εξασφαλίζεται με τη χρήση 

επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων που προσομοιώνουν τη πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30εκ. 

• Οι κόμβοι λαμβάνονται στο σύνολο τους ως άκαμπτοι 

• Η τιμή της δυσκαμψίας των φερόντων στοιχείων στη διαρροή και σύμφωνα 

με τον ΚΑΝΕΠΕ, λαμβάνεται για τα υποστυλώματα ως το 30% της αρχικής 

δυσκαμψίας της διατομής των υποστυλωμάτων  και για τις δοκούς ως το 20% 

της δυσκαμψίας της διατομής των δοκών. Η στρεπτική δυσκαμψία 

λαμβάνεται ως το 10% της αρχικής στρεπτικής δυσκαμψίας των διατομών. 

• Η μάζα του κτιρίου που λαμβάνει χώρα στους σεισμικούς συνδυασμούς 

ορίζεται ως:  

 

Ίδιο Βάρος Κατασκευής + 60% * Κινητού Φορτίου ( G + 0.60 * Q ) 

 

• Οι Συνδυασμοί φορτίσεων για τους οποίους γίνεται έλεγχος διατομών είναι:  

 

Comb-1 : 1,35*G + 1,50*Q 

Comb-2 : G + 0,60*Q + Εχ 

Comb-3 : G + 0,60*Q + Εy 

Comb-4 : G + 0,60*Q + Εy + 0,30*Ex 

Comb-5 : G + 0,60*Q + Εy - 0,30*Ex 

Comb-6 : G + 0,60*Q - Εy + 0,30*Ex 

Comb-7 : G + 0,60*Q - Εy - 0,30*Ex 

Comb-8 : G + 0,60*Q + 0,30*Εy + Ex 

Comb-9 : G + 0,60*Q + 0,30*Εy - Ex 

Comb-10 : G + 0,60*Q – 0,30*Εy + Ex 

Comb-11 : G + 0,60*Q – 0,30*Εy - Ex 
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3.6. Επιδιωκόμενος Στόχος  

 

Κατά τις διαδοχικές επιλύσεις που πραγματοποιούνται και που εκτενώς 

περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια παρατηρήθηκαν αστοχίες στα υποστυλώματα 

και στις δοκούς του ισογείου του υπό εξέταση Δομήματος.  

Ως παρέμβαση για την αντιμετώπιση των αστοχιών, κρίθηκε ως η οικονομικότερη 

και λιγότερο επεμβατική, η χρήση μεταλλικών συνδέσμων σε τέτοια διάταξη ώστε να 

παραληφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι αναπτυσσόμενές ροπές.  

Η χρήση τους όμως προσέθεσε νέες παραμέτρους στην κατασκευή. Η σημαντικότερη 

ήταν η αλλαγή της ιδιοπεριόδου, καθώς το δόμημα με τη προσθήκη των μεταλλικών 

συνδέσμων γίνεται πολύ πιο δύσκαμπτο. Και ενώ οι μεταλλικοί σύνδεσμοι βοηθούν 

σε εξαιρετικό βαθμό την ικανότητα της κατασκευής στη παραλαβή των καμπικών 

ροπών που αναπτύσσονται στα υποστυλώματα της βάσης, δεν συνέβη το ίδιο και με 

τα αξονικά φορτία. 

Έτσι εμφανίζονται, κυρίως στα ακραία υποστυλώματα, μεγάλοι εφελκυσμοί, και 

μεγάλα θλιπτικά φορτία, κατά την εφαρμογή της σεισμικής διέγερσης στο Στατικό 

Προσομοίωμα.  

Ανεπάρκειες προκύπτουν και στους ίδιους τους μεταλλικούς συνδέσμους, οι οποίοι 

πάσχουν από λυγισμό στον εκτός επιπέδου κάμψης άξονα. Συνεχής αύξηση της 

διατομής των μεταλλικών συνδέσμων αύξανε τα φορτία που παρελάμβαναν, με 

αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε νέες ανεπάρκειες.  

Έτσι χρησιμοποιήθηκαν οι αποσβεστήρες τριβής (dampers), οι οποίοι 

προσομοιώθηκαν στο Στατικό Προσομοίωμα ως μείωση του Σεισμικού Φορτίου κατά 

20%. 

Με την συγκεκριμένη μείωση τα φορτία των μεταλλικών συνδέσμων μειώνονται με 

αποτέλεσμα να αρθούν οι ανεπάρκειες που εμφανίζονταν.   
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 Μοντελοποίηση – Επιλύσεις – Αποτελέσματα  
 

 

4.1. Στατικά Προσομοιώματα 

 

Προσομοίωση Δομήματος κατά τις Επιλύσεις 1 & 2  

 

 
Σχέδιο 5 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -1 / Η=11,00μ.) 
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Σχέδιο 6 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -2 / Η=18,90μ.) 
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Σχέδιο 7 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -3 / Η=26,10μ.) 
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Σχέδιο 8 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -4 / Η=32,10μ.) 
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Σχέδιο 9 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -5 / Η=40,70μ.) 
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Σχέδιο 10 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -6 / Η=49,30μ.) 
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Σχέδιο 11 (Αρίθμηση Μελών Στάθμης -7 / Η=57,90μ.) 
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                            Σχέδιο 12 (Τρισδιάστατη απεικόνιση Στατικού Προσομοιώματος)  
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       Σχέδιο 13 (Τρισδιάστατη απεικόνιση Επιφανειακών & ραβδωτών πεπερασμένων στοιχείων ) 
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4.2. Αποτελέσματα 1ης Επίλυσης με q=1,00 

 

Κατά την 1η επίλυση λαμβάνονται οι ανωτέρω παράμετροι και παρουσιάζονται οι 

δώδεκα πρώτες ιδιομορφές με το ποσοστό συμμέτοχής τους. Παρατηρείται ότι η 

κατασκευή είναι ιδιαιτέρως εύκαμπτη με μεγάλες μετακινήσεις στους ορόφους. Η 

συνολική μετακίνηση του δομήματος στην στάθμη 7, είναι για σεισμό στη χ -χ 

διεύθυνση 39,14εκατ. και κατά την y-y διεύθυνση 41,28εκατ.  

 

Πίνακας Ιδιομορφών με το ποσοστό Συμμετοχής τους  

Mode Period 

(sec) 

Ux Uy Uz Sum Ux Sum Uy 

1 3,836 0 79,32 0 0 79,32 

2 3,386 87,40 0 0 87,40 79,32 

3 2,605 0 0 0 87,40 79,32 

4 1,519 0 14,17 0 87,40 93,49 

5 1,368 9,77 0 0 97,17 93,49 

6 1,083 0 0 0 97,17 93,49 

7 0,727 0 3,15 0 97,17 96,64 

8 0,677 1,79 0 0 98,96 96,64 

9 0,535 0 0 0 98,96 96,64 

10 0,511 0,81 0 0 99,77 96,64 

11 0,489 0 2,32 0 99,77 98,96 

12 0,394 0 0 0 99,77 98,96 

 

Πίνακας Ακαμψιών και σχετικών μετακινήσεων οροφών
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Το κτίριο εμφανίζει μικρότερη ακαμψία κατά τη y-y διεύθυνση καθώς σε αυτή τη 

διεύθυνση υπάρχουν μόνο δυο πλαίσια δυο υποστυλωμάτων το καθένα, που 

καλούνται να παραλάβουν όλο το σεισμικό φορτίο. Κατά την χ -χ διεύθυνση η 

απόκριση του κτιρίου κρίνεται ικανοποιητική καθώς στη παραλαβή των σεισμικών 

δράσεων συμμετέχουν 2 πλαίσια των τριών υποστυλωμάτων το καθένα.  

Ακολούθως παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επίλυσης με τα εντατικά μεγέθη 

που ασκούνται στα υποστυλώματα και τις δοκούς της βάσης του κτιρίου. Λόγω της 

χαμηλής ικανότητας παραλαβής σεισμικού φορτίου κατά την x-x διεύθυνση, τα 

ακραία υποστυλώματα και οι δοκοί των αντίστοιχων πλαισίων καταπονούνται 

ιδιαίτερα και εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά ανεπαρκειών. Οι διατομές των 

υποστυλωμάτων ελέγχονται για διακονική κάμψη με θλιπτικό αξονικό φορτίο με τη 

μέθοδο των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης για λόγο d/h = 0.10 για όλες τις 

ποιότητες σκυροδέματος και για ποιότητα οπλισμού S220. Με γραμμική παρεμβολή 

και για τα ανάλογα vd υπολογίζεται το γεωμετρικό ποσοστό οπλισμού ωtot, για 

κατανομή οπλισμού στη περίμετρο των υποστυλωμάτων και κατόπιν υπολογίζεται 

το συνολικό ποσοστό οπλισμού που απαιτείται. Αυτό συγκρίνεται με τον οπλισμό 

που υπάρχει στη διατομή και προκύπτει το ποσοστό ανεπάρκειας (λ).  

 

Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Υποστυλωμάτων  

1η Επίλυση με q = 1,00 – Υποστυλώματα  

Story 
Load 

Case  
Column 

Load Case / 

Combo 

Fx / 

Q2-2 

(kN) 

Fy / 

Q3-3 

(kN) 

Fz / N 

(kN) 

Mx / M2-

2 (kN*m) 

My / M3-

3  

(kN*m) 

Base 1 K-1,3,4,6 Comb-4 (Max) 102,22 398,22 -2.132,74 2.722,23 583,95 

Base 2 K-1,3,4,6 Comb-4 (Min) -102,22 -398,22 -7.055,38 -2.722,23 -583,95 

Base 3 K-1,3,4,6 Comb-8 (Max) 319,56 150,72 -1.329,58 930,81 1.868,81 

Base 4 K-1,3,4,6 Comb-8 (Min) -319,56 -150,72 -7.858,54 -930,81 -1.868,81 

Base 1 K-2,5 Comb-4 (Max) 210,68 385,60 -6.405,15 3.090,79 1.267,03 

Base 2 K-2,5 Comb-4 (Min) -210,68 -385,60 -8.448,20 -3.090,79 -1.267,03 

Base 3 K-2,5 Comb-8 (Max) 702,26 142,80 -7.120,21 1.026,40 4.223,43 

Base 4 K-2,5 Comb-8 (Min) -702,26 -142,80 -7.733,13 -1.026,40 -4.223,43 

 

Έλεγχος Επάρκειας Διατομής Υποστυλωμάτων έναντι Διαξονικής Κάμψης με Αξονική Δύμανη με χρήση 

των Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης  

Έλεγχος Επάρκειας και Εύρεση των (λ) για τα γωνιακά Υποστυλώματα στη Βάση του Δομήματος  
 

Δεδομένα Διατομής Γωνιακών Υποστυλωμάτων  
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h =  1,30 m C = 25,50 MPa 

Υπάρχον 

Οπλισμός  32Φ18 
 

 
b =  0,75 m S = 220,00 MPa As = 81,43 cm2 

 
d1 =  0,06 m fcd = 19,62 MPa 

   

 
b1 =  0,06 m fyd = 191,30 MPa 

   

 
d1/h = 0,05 

 
minAs (1%)=  97,50 cm2 

   

 
b1/b = 0,08 

 
maxAs (4%) = 390,00 cm2 

   

          

Έλεγχος για Load Case 1:  
      

 
μzd =  0,109 

             

                        μzd = μ1 & μyd = 

μ2 
    

 
μyd =  0,041 

 
ωtot =  0,1951 

    

 
νd = -0,112 

 
    As,tot =  195,00 

 
λ =  2,39 

 

Έλεγχος για Load Case 2:  
      

 
μzd =  0,109 

  

                        μzd = μ1 & μyd = 

μ2 
    

 
μyd =  0,041 

 
ωtot =  0,0488 

    

 
νd = -0,369 

 
      As,tot =   48,75 

 
λ =  0,60 

 

Έλεγχος για Load Case 3:  
      

 
μzd =  0,037 

 

                       μzd = μ2 & μyd = 

μ1 
    

 
μyd =  0,130 

 
ωtot =  0,2926 

    

 
νd = -0,07 

 
As,tot =  292,50 

 
λ =  3,59 

 
Έλεγχος για Load Case 4:  

      

 
μzd =  0,037 

 

                       μzd = μ2 & μyd = 

μ1 
    

 
μyd =  0,130 

 
ωtot =  0,0732 

    

 
νd = -0,411 

 
As,tot =  73,13 

 
λ =  0,90 

 

          
Έλεγχος Επάρκειας και Εύρεση λ  Μεσαίων Υποστυλωμάτων στη Βάση του Δομήματος  

 
Δεδομένα Διατομής Γωνιακών Υποστυλωμάτων  

    

 
h =  1,30 m C = 25,50 MPa 

Υπάρχον 

Οπλισμός  34Φ18 
 

 
b =  1,00 m S = 220,00 MPa As = 86,52 cm2 

 
d1 =  0,06 m fcd = 19,62 MPa 

   

 
b1 =  0,06 m fyd = 191,30 MPa 

   

 
d1/h = 0,05 

 
minAs (1%)=  130,00 cm2 

   

 
b1/b = 0,06 

 
maxAs (4%) = 520,00 cm2 

   

          
Έλεγχος για Load Case 1:  

      

 

μzd =  0,093 

 

                        μzd = μ1 & μyd = 

μ2 
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μyd =  0,050 

 
ωtot =  0,0731 

    

 
νd = -0,251 

 
As,tot =  97,50 

 
λ =  1,13 

 
Έλεγχος για Load Case 2:  

      

 
μzd =  0,093 

 

                        μzd = μ1 & μyd = 

μ2 
    

 
μyd =  0,050 

 
ωtot =  0,0488 

    

 
νd = -0,331 

 
As,tot =  65,00 

 
λ =  0,75 

 
Έλεγχος για Load Case 3:  

      

 
μzd =  0,031 

 

                        μzd = μ2 & μyd = 

μ1 
    

 
μyd =  0,166 

 
ωtot =  0,2438 

    

 
νd = -0,279 

 
As,tot =  325,00 

 
λ =  3,76 

 
Έλεγχος για Load Case 4:  

      

 
μzd =  0,031 

 

                        μzd = μ2 & μyd = 

μ1 
    

 
μyd =  0,166 

 
ωtot =  0,2194 

    

 
νd = -0,303 

 
As,tot =  292,50 

 
λ =  3,38 

 

          
 

Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Δοκών 

 

1η Επίλυση με q = 1,00 - Δοκοί 

Story 
Load 

Case  
Beam 

Load Case / 

Combo 

Αριστερό Ακρο  
Μέση 

Ανοίγματος  
Δεξιό Ακρο 

Fx / Q2-

2 (kN) 

My / 

M3-3  

(kN*m) 

My / M3-3  

(kN*m) 

Fx / 

Q2-2 

(kN) 

My / 

M3-3  

(kN*m) 

1 * 
B-1 & B-

5 

Comb-1 

(1,35G+1,5Q) 
586,75 -798,74 831,22 -798,74 -586,75 

1 1 
B-1 & B-

5 

Comb-4 

(Max) 
919,51 1.567,45 553,92 146,67 1.567,45 

1 2 
B-1 & B-

5 

Comb-4 

(Min) 
-146,67 

-

2.616,40 
539,15 -919,51 

-

2.616,40 

1 * 

B-3 & B-

4   B-26 

& B-27 

Comb-1 

(1,35G+1,5Q) 
-224,08 -183,10 293,81 308,55 -317,32 

1 1 

B-3 & B-

4   B-26 

& B-27 

Comb-8 

(Max) 
659,02 2.142,75 267,01 1.096,90 2.249,63 

1 2 

B-3 & B-

4   B-26 

& B-27 

Comb-8 

(Min) 

-

1.096,90 

-

2.509,38 
126,90 -659,02 

-

2.246,37 
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Μήκος δοκών Β-1 & Β-5: L1 = 11,20 μ.  και των δοκών Β-3-4-26-27: L2=6,40μ 
 

Έλεγχοι Επάρκειας Διατομής Δοκών έναντι Ορθής Κάμψης με 

Τέμνουσα  
  

Ακραίες Δοκοί D-1 & D-5(Υπάρχων Οπλισμός Στις Στηρίξεις Άνω 6Φ22, Κάτω 3Φ22 και 

στο Μέσο Αντίστροφα)  

Αριστερό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός A s,req = 29,83cm2  (Κάτω 

ίνα, Εφελκυσμός)       λ= 2,62 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 47,54cm2                                                                                                           
    

λ= 2,08 

Μέση Ανοίγματος (Εφελκυσμός - 

Κάτω ίνα) : As,req = 12,09cm2  
 

λ= 0,53 

Δεξιό Άκρο : Απαιτούμενος  οπλισμός As,req = 29,83cm2  (Κάτω ίνα, 

Εφελκυσμός)     λ= 2,62 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 47,54cm2             
    

λ= 2,08 

Έλεγχος σε Διάτμηση Δοκοί D-1 & D-5 : (υπάρχων Συνδετήρας 1Φ10/25)  

Αριστερό Άκρο :  

Φ10/19,3 
      

Δεξιό Άκρο : 

Φ10/19,3 
   

  

  
  

    
  

  
Μεσαίες Δοκοί D-3, D-4, 

D-26, D-27: (Υπάρχων 

Οπλισμός στις στηρίξεις 

Άνω 6Φ22, Κάτω 3Φ22 και 

στο Μέσο Αντίστροφα)  
      

Αριστερό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός As,req = 39,87cm2  (Κάτω 

ίνα, Εφελκυσμός)       λ= 1,75 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 45,77cm2            
    

λ= 2,01 

   
 

      
Μέση Ανοίγματος (Εφελκυσμός - 

Κάτω ίνα) : As,req = 12,09cm2  
 

λ= 0,53 

Δεξιό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός As,req =41,64cm2  (Κάτω ίνα, 

Εφελκυσμός)               λ= 1,83 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 41,64cm2   
    λ= 1,82 

          
Έλεγχος σε Διάτμηση Δοκοί 

D-3, D-4, D-26, D-27: 
     

Αριστερό Άκρο :  

Φ10/16,24 
  

  

  
Δεξιό Άκρο : Φ10/16,24 
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4.3. Αποτελέσματα 2ης Επίλυσης με q=1,70 

 

Κατά την 2η επίλυση διατηρούνται οι παράμετροι της 1ης επίλυσης, με μια διαφορά 

που αφορά στο σεισμικό φορτίο, το οποίο μειώνεται καθώς αυξάνεται ο συντελεστής 

σεισμικής συμπεριφοράς από q=1,00 σε q=1,70.  

Οι ιδιοπερίοδοι της κατασκευής παραμένουν ίδιες καθώς και τα ποσοστά 

συμμετοχής τους, διαφοροποιείται όμως η συνολική μετακίνηση καθώς οι δράσεις 

που ασκούνται από τη σεισμική διέγερση έχουν μειωθεί.  

Έτσι η συνολική μετακίνηση του δομήματος στην στάθμη 7, μειώθηκε, και για σεισμό 

στη χ-χ διεύθυνση από 39,14εκατ. έγινε 25,6εκατ. και κατά την y-y διεύθυνση από 

41,28εκατ. έγινε 29,19εκατ.   

 

Πίνακας Ακαμψιών και σχετικών μετακινήσεων οροφών  

 
λαμβάνονται οι ανωτέρω παράμετροι και  παρουσιάζονται οι δώδεκα πρώτες 

ιδιομορφές με το ποσοστό συμμέτοχής τους. Παρατηρείται ότι η κατασκευή είναι 

ιδιαιτέρως εύκαμπτη με μεγάλες μετακινήσεις στους ορόφους. Η συνολική 

μετακίνηση του δομήματος στην στάθμη 7, είναι για σεισμό στη χ -χ διεύθυνση 

39,14εκατ. και κατά την y-y διεύθυνση 41,28εκατ.  
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Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Υποστυλωμάτων  

2η Επίλυση με q = 1,70 - Υποστυλώματα 

Story 
Load 

Case  
Column 

Load Case / 

Combo 

Fx / 

Q2-2 

(kN) 

Fy / Q3-

3 (kN) 

Fz / N 

(kN) 

Mx / M2-2 

(kN*m) 

My / M3-3  

(kN*m) 

Base 1 K-1,3,4,6 Comb-4 (Max) 70,50 291,28 -2.795,88 1.969,73 397,20 

Base 2 K-1,3,4,6 Comb-4 (Min) -70,50 -291,28 -6.392,25 -1.969,73 -397,20 

Base 3 K-1,3,4,6 Comb-8 (Max) 214,35 118,23 -2.361,49 703,57 1.248,25 

Base 4 K-1,3,4,6 Comb-8 (Min) 
-

214,35 
-118,23 -6.826,63 -703,57 -1.248,25 

Base 1 K-2,5 Comb-4 (Max) 139,47 278,17 -6.655,61 2.219,46 839,29 

Base 2 K-2,5 Comb-4 (Min) 
-

139,47 
-278,17 -8.197,73 -2.219,46 -839,29 

Base 3 K-2,5 Comb-8 (Max) 464,82 110,57 -7.195,35 765,00 2.797,63 

Base 4 K-2,5 Comb-8 (Min) 
-

464,82 
-110,57 -7.658,00 -765,00 -2.797,63 

 

Έλεγχοι Επάρκειας Διατομής Υποστυλωμάτων έναντι Διαξονικής Κάμψης με Αξονική Δύμανη με 

χρήση των Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης  

Έλεγχος Επάρκειας και Εύρεση λ γωνιακών Υποστυλωμάτων στη Βάση του Δομήματος  
 

Δεδομένα Διατομής Γωνιακών Υποστυλωμάτων  
    

 
h =  1,30 m C = 25,50 MPa 

Υπάρχον 

Οπλισμός 32Φ18 
 

 
b =  0,75 m S = 220,00 MPa As = 81,43 cm2 

 
d1 =  0,06 m fcd = 19,62 MPa 

   

 
b1 =  0,06 m fyd = 191,30 MPa 

   

 
d1/h = 0,05 

 
minAs (1%)=  97,50 cm2 

   

 
b1/b = 0,08 

 
maxAs (4%) = 390,00 cm2 

   
Έλεγχος για Load Case 

1: 
      

 

μzd =  0,079 

 

                        μzd = μ1 & μyd 

= μ2 
    

 
μyd =  0,028 

 
ωtot =  0,0732 

    

 
νd = -0,146 

 
As,tot =  73,13 

 
λ =  0,90 

 
Έλεγχος για Load Case 

2: 
      

 
μzd =  0,079 

 
μzd = μ1 & μyd = μ2 

    

 
μyd =  0,028 

 
ωtot =  0,0195 

    

 
νd = -0,334 

 
As,tot =  19,50 

 
λ =  0,24 
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Έλεγχος για Load Case 

3: 
      

 
μzd =  0,028 

 
μzd = μ2 & μyd = μ1 

    

 
μyd =  0,087 

 
ωtot =  0,1219 

    

 
νd = -0,123 

 
As,tot =  121,90 

 
λ =  1,50 

 
Έλεγχος για Load Case 

4: 
      

 
μzd =  0,028 

 
μzd = μ2 & μyd = μ1 

    

 
μyd =  0,087 

 
ωtot =  0,0195 

    

 
νd = -0,357 

 
As,tot =  19,50 

 
λ =  0,24 

 

          
Έλεγχος Επάρκειας και Εύρεση λ  Μεσαίων Υποστυλωμάτων στη Βάση του Δομήματος  

 
Δεδομένα Διατομής Γωνιακών Υποστυλωμάτων  

    

 
h =  1,30 m C = 25,50 MPa 

Υπάρχον 

Οπλισμός 34Φ18 
 

 
b =  1,00 m S = 220,00 MPa As = 86,52 cm2 

 
d1 =  0,06 m fcd = 19,62 MPa 

   

 
b1 =  0,06 m fyd = 191,30 MPa 

   

 
d1/h = 0,05 

 
minAs (1%)=  130,00 cm2 

   

 
b1/b = 0,06 

 
maxAs (4%) = 520,00 cm2 

   

          
Έλεγχος για Load Case 

1: 
      

 
μzd =  0,067 

 
μzd = μ1 & μyd = μ2 

    

 
μyd =  0,033 

 
ωtot =  0,0294 

    

 
νd = -0,261 

 
As,tot =  26,00 

 
λ =  0,30 

 
Έλεγχος για Load Case 

2: 
      

 
μzd =  0,067 

 
μzd = μ1 & μyd = μ2 

    

 
μyd =  0,033 

 
ωtot =  0,0294 

    

 
νd = -0,321 

 
As,tot =  26,00 

 
λ =  0,30 

 
Έλεγχος για Load Case 

3: 
      

 
μzd =  0,023 

 
μzd = μ2 & μyd = μ1 

    

 
μyd =  0,110 

 
ωtot =  0,1104 

    

 
νd = -0,282 

 
As,tot =  97,50 

 
λ =  1,13 

 
Έλεγχος για Load Case 

4: 
      

 
μzd =  0,023 

 
μzd = μ2 & μyd = μ1 

    

 
μyd =  0,110 

 
ωtot =  0,0736 

    

 
νd = -0,3 

 
As,tot =  65,00 

 
λ =  0,75 
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Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Δοκών 

2η Επίλυση με q = 1,70 - Δοκοί 

Story 
Load 

Case  
Beam 

Load Case / 

Combo 

Αριστερό Ακρο  
Μέση 

Ανοίγματος 
Δεξιό Ακρο  

Fx / Q2-2 

(kN) 

My / M3-3  

(kN*m) 

My / M3-3  

(kN*m) 

Fx / Q2-2 

(kN) 

My / 

M3-3  

(kN*m) 

1 * B-1 & B-5 
Comb-1 

(1,35G+1,5Q) 
586,75 -798,74 831,22 -798,74 -586,75 

1 1 B-1 & B-5 
Comb-4 

(Max) 
772,05 998,45 548,97 -17,67 998,45 

1 2 B-1 & B-5 
Comb-4 

(Min) 
17,67 -2.039,05 540,67 -772,05 

-

2.039,05 

1 * 

B-3 & B-4   

B-26 & B-

27 

Comb-1 

(1,35G+1,5Q) 
-224,08 -183,10 293,81 308,55 -317,32 

1 1 

B-3 & B-4   

B-26 & B-

27 

Comb-8 

(Max) 
52,35 428,75 231,16 431,64 270,07 

1 2 

B-3 & B-4   

B-26 & B-

27 

Comb-8 

(Min) 
-431,64 -691,52 158,25 -52,35 -532,37 

 

Μήκος δοκών Β-1 & Β-5: L1 = 11,20 μ.  και των δοκών Β-3-4-26-27: L2=6,40μ 
 

Έλεγχοι Επάρκειας Διατομής Δοκών έναντι Ορθής Κάμψης με Τέμνουσα  
  

Ακραίες Δοκοί D-1 & D-5 (Υπάρχων Οπλισμός Στις Στηρίξεις Άνω 6Φ22, Κάτω 3Φ22 και στο 

Μέσο Αντίστροφα)) 

Αριστερό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός As,req = 19,49cm2  (Κάτω ίνα, 

Εφελκυσμός) λ= 1,71 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 38,09cm2 
    λ= 1,67 

   
 

      
Μέση Ανοίγματος (Εφελκυσμός - Κάτω ίνα) 

: As,req = 12,09cm2 
  λ= 0,53 

   
 

      

Δεξιό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός As,req = 19,49cm2  (Κάτω ίνα, Εφελκυσμός) λ= 1,71 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 38,09cm2 
    λ= 1,67 

          
Έλεγχος σε Διάτμηση 

Δοκοί D-1 & D-5 : 
      

  
        

Αριστερό Άκρο :  

Φ10/23,08 
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Δεξιό Άκρο : 

Φ10/23,08 
   

  

  
  

    
  

  
Μεσαίες Δοκοί D-3, D-4, D-26, D-27: (Υπάρχων Οπλισμός Στις Στηρίξεις Άνω 6Φ22, Κάτω 3Φ22 

και στο Μέσο επίσης 6Φ22) 

Αριστερό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός As,req = 12,09cm2  (Κάτω ίνα, 

Εφελκυσμός) λ= 0,53 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 13,58cm2 
    λ= 0,60 

   
 

      
Μέση Ανοίγματος (Εφελκυσμός - Κάτω ίνα) 

: As,req = 12,09cm2 
  

λ= 0,53 

   
 

      
Δεξιό Άκρο : Απαιτούμενος  οπλισμός As,req =12,09cm2  (Κάτω 

ίνα, Εφελκυσμός) 
 

λ= 0,53 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req 

= 12,09cm2 
    λ= 0,53 

          
Έλεγχος σε Διάτμηση Δοκοί 

D-3, D-4, D-26, D-27: 
     

  
        

Αριστερό Άκρο :  

Φ10/41,03 
 

27,36 
  

  
Δεξιό Άκρο : 

Φ10/41,03 
  

16,24 
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4.4. Αποτελέσματα 3ης Επίλυσης με Μεταλλικούς 

Συνδέσμους  

    και q=1,50 

 

Κατά την 3η επίλυση προστίθεται στο Στατικό Προσομοίωμα, Μεταλλικοί Σύνδεσμοι 

(HEB 300), οι οποίοι τοποθετούνται διαγωνίως εσωτερικά των πλαισίων. Στην 

ασθενή διεύθυνση (Σεισμός κατά y-y) τοποθετούνται και στα δυο πλαίσια του 

δομήματος, ενώ κατά την χ-χ διεύθυνση τοποθετούνται εσωτερικά στο ένα από τα 

δυο φατνώματα των πλαισίων.  

Οι υπόλοιπες παράμετροι που αφορούν διαστάσεις διατομών, φορτία, οπλισμούς και 

ποιότητας υλικών παραμένουν ίδιες με τις προηγούμενες επιλύσεις.  

Η σεισμική διέγερση αυξάνεται καθώς ο δείκτης σεισμικής συμπεριφοράς  μειώνεται 

από q=1,70 σε q=1,50.  

Η ιδιοπερίοδος της κατασκευής μειώνεται καθώς με τη προσθήκη των Μεταλλικών 

Συνδέσμων αυξάνεται η Δυσκαμψία του Δομήματος. Οι απόλυτες και σχετικές 

μετακινήσεις μειώνονται, όμως διαφοροποιούνται σε σχέση με τις προηγούμενες 

επιλύσεις στο γεγονός ότι οι κυρίες ιδιομορφές έχουν μετακίνηση και προς τις δυο 

διευθύνσεις.   

Με την εισαγωγή της ενίσχυσης του κτιρίου με τις Μεταλλικές Ράβδους, μειώθηκε η 

ένταση των φορτίων που παραλάμβαναν τα πλαίσια όσο αφορά τις ροπές και τις 

τέμνουσες. Δημιουργήθηκε όμως μια νέα ένταση η οποία οδηγεί σε αστοχία. 

Αναπτύσσονται στα υποστυλώματα μεγάλες θλιπτικές και εφελκύστηκες τάσεις.   

Ταυτόχρονα παρατηρείται ότι το δόμημα για τους σεισμικούς συνδυασμούς 

¨ανασηκώνεται¨, οδηγώντας σε αστοχία τη θεμελίωση. 

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν αστοχούν υποστυλώματα έναντι 

αξονικού θλιπτικού φορτιού (νd>0.8), αστοχούν οι μεταλλικοί σύνδεσμοι σε λυγισμό 

εκτός επιπέδου κάμψης, ενώ οι δοκοί επαρκούν κατά τον έλεγχο και σε τέμνουσα και 

σε ροπή. 
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                            Σχέδιο 14 (Τρισδιάστατη απεικόνιση Στατικού Προσομοιώματος)  
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       Σχέδιο 15 (Αξονομετρική απεικόνιση Επιφανειακών & ραβδωτών πεπερασμένων στοιχείων ) 
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Διατομή Μεταλλικών Συνδέσμων 

 

 

 
Σεισμικό Φάσμα Σχεδιασμού κατά EC-8 
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Πίνακας Ιδιομορφών με το ποσοστό Συμμετοχής τους  

 

Mode 
Period 

(sec) 
Ux Uy Uz Sum Ux Sum Uy 

1 1,4 68,13 9,79 0 0 9,79 

2 1,041 11,48 71,3 0 79,61 81,09 

3 0,734 0 0 0 79,61 81,09 

4 0,448 16,46 1,86 0 96,07 82,95 

5 0,356 0,78 13,04 0 96,85 95,99 

6 0,285 0 0 0 96,85 95,99 

7 0,27 0 0 0 96,85 95,99 

8 0,264 0 0 0 96,85 95,99 

9 0,26 0 0 0 96,85 95,99 

10 0,235 0 0 0 96,85 95,99 

11 0,233 0 0 0 96,85 95,99 

12 0,23 0 0 0 96,85 95,99 

 

 

Πίνακας Ακαμψιών και σχετικών μετακινήσεων οροφών  
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4.4.1.  Εντατικά Μεγέθη - Έλεγχοι Διατομών  

 

 

Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Υποστυλωμάτων  

3η Επίλυση με q = 1,50 και Ενίσχυση με Μεταλλικά Στοιχεία  - Υποστυλώματα 

Story 
Load 

Case  
Column 

Load 

Case / 

Combo 

Fx / 

Q2-2 

(kN) 

Fy / 

Q3-3 

(kN) 

Fz / N 

(kN) 

Mx / 

M2-2 

(kN*m) 

My / 

M3-3  

(kN*m) 

 N (kN) 

L=14,70 

 N (kN) 

L=11,45 

Base 1 K-1,3,4,6 
Comb-4 

(Max) 
55,68 142,10 4.390,17 879,90 312,27 2.013,64 - 

Base 2 K-1,3,4,6 
Comb-4 

(Min) 
-55,70 -142,10 

-

13.061,75 
-880,22 -312,55 

-

2.390,70 
- 

Base 3 K-1,3,4,6 
Comb-8 

(Max) 
78,38 107,85 6.469,90 644,17 440,64 1.254,10 - 

Base 4 K-1,3,4,6 
Comb-8 

(Min) 
-78,33 -107,85 

-

15.683,18 
-645,05 -440,48 

-

1.655,90 
- 

Base 1 K-2,5 
Comb-4 

(Max) 
101,71 142,67 658,78 1.003,56 629,10 - 1.521,60 

Base 2 K-2,5 
Comb-4 

(Min) 
-100,85 -142,67 

-

14.341,22 

-

1.003,75 
-625,98 - 

-

2.181,41 

Base 3 K-2,5 
Comb-8 

(Max) 
143,60 108,68 1.617,61 729,43 888,91 - 2.088,95 

Base 4 K-2,5 
Comb-8 

(Min) 
-142,30 -108,65 

-

15.297,88 
-729,34 -884,23 - 

-

2.793,51 

 

Έλεγχοι Επάρκειας Διατομής Υποστυλωμάτων έναντι Διαξονικής Κάμψης με Αξονική Δύμανη  

με χρήση των Διαγραμμάτων Αλληλεπίδρασης  
     

Έλεγχος Επάρκειας και Εύρεση λ γωνιακών Υποστυλωμάτων στη Βάση του Δομήματος  
  

Δεδομένα Διατομής Γωνιακών Υποστυλωμάτων  
     

h =  1,30 m C = 25,50 MPa 

Υπάρχον 

Οπλισμός 32Φ18 
   

b =  0,75 m S = 220,00 MPa As = 81,43 cm2 
  

d1 =  0,06 m fcd = 19,62 MPa 
     

b1 =  0,06 m fyd = 191,30 MPa 
     

d1/h = 0,05 
 

minAs (1%)=  97,50 cm2 
     

b1/b = 0,08 
 

maxAs (4%) = 390,00 cm2 
     

Έλεγχος για Load Case 1:  
       

μzd =  0,035 
 

μzd = μ1 & μyd = μ2 
      

μyd =  0,022 
 

ωtot =  0,0195 
      

νd = 0,23 
 

As,tot =  19,50 
 

λ =  0,24  
  

Έλεγχος για Load Case 2:  
       

μzd =  0,035 
 

μzd = μ1 & μyd = μ2 
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μyd =  0,022 
 

ωtot =  0,0195 
      

νd = -0,68 
 

As,tot =  19,50 
 

λ =  0,24  
  

Έλεγχος για Load Case 3:  
       

μzd =  0,026 
 

μzd = μ2 & μyd = μ1 
      

μyd =  0,031 
 

ωtot =  0,0195 
      

νd = 0,338 
 

As,tot =  19,50 
 

λ =  0,24  
  

Έλεγχος για Load Case 4:  
       

μzd =  0,026 
 

μzd = μ2 & μyd = μ1 
      

μyd =  0,031 
 

ωtot =  0,0195 
      

νd = -0,82 
 

As,tot =  19,50 
 

λ =  0,24  
  

           
Έλεγχος Επάρκειας και Εύρεση λ  Μεσαίων Υποστυλωμάτων στη Βάση του Δομήματος  

  
Δεδομένα Διατομής Γωνιακών Υποστυλωμάτων  

     

h =  1,30 m C = 25,50 MPa 

Υπάρχον 

Οπλισμός 34Φ18 
   

b =  1,00 m S = 400,00 MPa As = 86,52 cm2 
  

d1 =  0,06 m fcd = 19,62 MPa 
     

b1 =  0,06 m fyd = 347,83 MPa 
     

d1/h = 0,05 
 

minAs (1%)=  130,00 cm2 
     

b1/b = 0,06 
 

maxAs (4%) = 520,00 cm2 
     

           
Έλεγχος για Load Case 1:  

       
μzd =  0,03 

 
μzd = μ1 & μyd = μ2 

      
μyd =  0,025 

 
ωtot =  0,0121 

      
νd = 0,026 

 
As,tot =  19,50 

 
λ =  0,23  

  
Έλεγχος για Load Case 2:  

       
μzd =  0,03 

 
μzd = μ1 & μyd = μ2 

      
μyd =  0,025 

 
ωtot =  0,0121 

      
νd = -0,56 

 
As,tot =  19,50 

 
λ =  0,23  

  
Έλεγχος για Load Case 3:  

       
μzd =  0,022 

 
μzd = μ2 & μyd = μ1 

      
μyd =  0,035 

 
ωtot =  0,0121 

      
νd = 0,06 

 
As,tot =  19,50 

 
λ =  0,23  

  
Έλεγχος για Load Case 4:  

       
μzd =  0,022 

 
μzd = μ2 & μyd = μ1 

      
μyd =  0,035 

 
ωtot =  0,0121 

      
νd = -0,60 

 
As,tot =  19,50 

 
λ =  0,23  
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Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Δοκών 

3η Επίλυση με q = 1,50 και Ενίσχυση με Μεταλλικά Στοιχεία - Δοκοί 

Story 
Load 

Case  
Beam 

Load Case / 

Combo 

Αριστερό Ακρο  
Μέση 

Ανοίγματος 
Δεξιό Ακρο 

Fx / Q2-2 

(kN) 

My / M3-3  

(kN*m) 

My / M3-3  

(kN*m) 

Fx / Q2-2 

(kN) 

My / M3-3  

(kN*m) 

1 1 B-1 & B-5 
Comb-4 

(Max) 
500,52 -74,34 579,48 -274,33 -79,50 

1 2 B-1 & B-5 
Comb-4 

(Min) 
-500,32 -975,74 540,22 273,88 -981,40 

1 1 

B-3 & B-4   

B-26 & B-

27 

Comb-8 

(Max) 
371,09 328,53 247,45 104,60 589,01 

1 2 

B-3 & B-4   

B-26 & B-

27 

Comb-8 

(Min) 
-446,65 -932,88 163,81 -102,43 -959,81 

Μήκος δοκών Β-1 & Β-5: L1 = 11,20 μ.  και των δοκών Β-3-4-26-27: L2=6,40μ 
 

Έλεγχοι Επάρκειας Διατομής Δοκών έναντι Ορθής Κάμψης με Τέμνουσα  
  

Ακραίες Δοκοί D-1 & D-5 (Υπάρχων Οπλισμός Στις Στηρίξεις Άνω 8Φ22, Κάτω 4Φ22 και στο Μέσο 

Αντίστροφα))  
 

Αριστερό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός A s,req = 12,17cm2  (Κάτω ίνα, Εφελκυσμός)  λ= 0,80 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req = 

12,17cm2 
    

λ= 0,51 

   
 

      
Μέση Ανοίγματος (Εφελκυσμός - Κάτω 

ίνα) : As,req = 12,17cm2  
  

λ= 0,40 

Δεξιό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός A s,req = 12,17cm2  (Κάτω ίνα, Εφελκυσμός)  λ= 0,80 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req = 

19,03cm2 
    

λ= 0,63 

Έλεγχος σε Διάτμηση Δοκοί D-1 & 

D-5  
      

Αριστερό Άκρο :  Φ10/35,84  
      

Δεξιό Άκρο : Φ10/35,84 
   

  
  

Μεσαίες Δοκοί D-3-4-26-27: (Υπάρχων Οπλισμός Στις Στηρίξεις Άνω 8Φ22, Κάτω 4Φ22 και στο Μέσο επίσης 

6Φ22) 

Αριστερό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός A s,req = 12,17cm2  (Κάτω ίνα, Εφελκυσμός)  λ= 0,80 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req = 

12,17cm2 
    

λ= 0,40 

Μέση Ανοίγματος (Εφελκυσμός - Κάτω 

ίνα) : As,req = 12,17cm2  
  

λ= 0,40 

Δεξιό Άκρο : Απαιτούμενος οπλισμός A s,req =12,17cm2  (Κάτω ίνα, Εφελκυσμός)  λ= 0,80 

Άνω ίνα  (Θλίψη) : As,req = 

12,17cm2 
    

λ= 0,40 
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Έλεγχος σε Διάτμηση Δοκοί D-3, D-4, 

D-26, D-27: 
     

Αριστερό Άκρο :  Φ10/34,50  
  

  
  

Δεξιό Άκρο : Φ10/34,50 
       

 

 

4.4.2. Έλεγχος επάρκειας διατομής Μεταλλικών Συνδέσμων έναντι Λυγισμού  

 

Ο έλεγχος πραγματοποιείται για τους διαγώνιους μεταλλικούς συνδέσμους 

παραλαβής αξονικού φορτίου (εφελκυσμό + θλίψη). Οι μεταλλικοί σύνδεσμοι 

συνδέονται με τα άκρα των υποστυλωμάτων δημιουργώντας συνθήκες αρθρωτής 

στήριξης και στο μέσο τους διασταυρώνονται μεταξύ τους αρθρωτά απαγορεύοντας 

την εκτός επιπέδου τους μετακίνηση. 

Το συνολικό μήκος των μεταλλικών συνδέσμων που συνδέουν τα ακραία 

υποστυλώματα είναι L=14,70μ. και των συνδέσμων που τοποθετούνται στο μεσαίο 

φάτνωμα είναι L=11,45μ. 

Στοιχεία Διατομής Μεταλλικών Συνδέσμων 

Η διατομή που χρησιμοποιείται για μεταλλικός σύνδεσμος (Metal Link) είναι: ΗΕΒ 

300, με ποιότητα χάλυβα Fe510 (S355), όριο διαρροής fy=35,5kN/cm2, όριο θραύσης 

fu=51,00kN/cm2, μέτρο ελαστικότητας Ε=21.000,00kN/cm2 ύψος Η=300mm, πλάτος 

b=300mm, εμβαδό διατομής Α=149,1cm2, ύψος κορμού d=208mm, πάχος κορμού 

tw=11mm, πάχος πέλματος tf=19mm και ακτίνες αδράνειας κατά την εκτός επιπέδου 

κάμψη iz=7.58cm και για την εντός επιπέδου iy=12.99cm. 

 

Υπολογισμός Αντοχής Θλιβόμενου Μεταλλικού Συνδέσμου 

 

Nb,Rd = χ * Α * fy / γΜ1        (1),  όπου: 

χ= μειωτικός συντελεστής για την αντίστοιχη μορφή λυγισμού, Α= εμβαδό διατομής 

και fy= όριο διαρροής, γΜ1= 1,00 και η (1) γίνεται: 

Nb,Rd = χ * 149.1cm2 * 35.5 kN/cm2 * 1,00 = x * 5.293,05 kN 

Υπολογισμός μειωτικού συντελεστή χ: 

 

𝑥 =
1

𝜙+√𝜙2−𝜆𝑎
2
                         (2),  όπου: 

λα = ανηγμένη λυγηρότητα και 

 

Φ = 0,5*(1+α*(λα - 0,2)+λα2)    (3),  όπου:  

α= συντελεστής ατελειών, ο οποίος για καμπύλη λυγηρότητας b, είναι ίσος με α=0,34 

και για καμπύλη λυγηρότητας c, είναι ίσος με α=0,49 

Υπολογισμός καμπύλης λυγηρότητας: 

Για ελατές διατομές: h/b = 1 < 1.2 , tf=19mm < 100mm και για λυγισμό περί τον y-y 

άξονα, καμπύλη λυγηρότητας = b, ενώ για λυγισμό περί τον z-z άξονα, καμπύλη 

λυγηρότητας = c.  
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Συνεπώς ο συντελεστής απωλειών α, για καμπύλη λυγηρότητας b, είναι α=0,34 και 

για καμπύλη λυγηρότητας c, είναι α=0,49. 

Ανηγμένη λυγηρότητα:      λα= λz / λ1           (4),    όπου: 

λ1= π * √
𝐸

𝑓𝑦
 =  76,41  και  

 

λz = βz * L / iz     ,  λy = βy * L / iy      

 

Μεταλλικοί Σύνδεσμοι Ακραίων Υποστυλωμάτων (L=1470cm) 

 

λz = βz * L / iz = 0,5 * 1470cm / 7,58 = 96,96 

λy = βy * L / iy = 0,5 * 1470cm / 12.99 = 56,58 

και 

λαz = λz / λ1 = 96,96 / 76,41 = 1,27 

λαy = λy / λ1 = 56,58 / 76,41 = 0,74 

και εφαρμόζοντας τις τιμές στην εξίσωση (3) έχουμε:  

Φz = 0,50 * ( 1 + 0,49 * ( 1,27 – 0,2 ) + 1,272 ) = 1,57       και  

Φy = 0,50 * ( 1 + 0,34 * ( 0,74 – 0,2 ) + 0,742 ) = 0,87   

Και εφαρμόζοντας τους τελεστές στην εξίσωση (2) έχουμε:  

χz =  0,401  ,  και   χy = 0,753, οπότε η εξίσωση (1) δίνει:  

Αντοχή θλιβόμενου μέλους:  

Nb,Rd = 0,401 * 5.293,05kN = 2.122,51 kN 

 

Μεταλλικοί Σύνδεσμοι Μεσαίων Υποστυλωμάτων (L=1145cm) 

 

λz = βz * L / iz = 0,5 * 1145cm / 7,58 = 75,53 

λy = βy * L / iy = 0,5 * 1145cm / 12.99 = 44,07 

και 

λαz = λz / λ1 = 75,53 / 76,41 = 0,988 

λαy = λy / λ1 = 44,07 / 76,41 = 0,577 

και εφαρμόζοντας τις τιμές στην εξίσωση (3) έχουμε:  

Φz = 0,50 * ( 1 + 0,49 * ( 0,988 – 0,2 ) + 0,9882 ) = 1,18       και  

Φy = 0,50 * ( 1 + 0,34 * ( 0,577 – 0,2 ) + 0,5772 ) = 0,73   

Και εφαρμόζοντας τους τελεστές στην εξίσωση (2) έχουμε:  

χz =  0,548  ,  και   χy = 0,85, οπότε η εξίσωση (1) δίνει:  

Αντοχή θλιβόμενου μέλους:  

Nb,Rd = 0,548 * 5.293,05kN = 2.900,60 kN 

 

Συνεπώς η διατομή των μεταλλικών  συνδέσμων που έχουν τοποθετηθεί αστοχεί, 

καθώς αναπτύσσεται στη διατομή θλιπτικό φορτίο ίσο με : 

 

ΝED = -2.390,70 kN  >  Nb,Rd = -2.122,51 kN 
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4.5. Αποτελέσματα 4ης Επίλυσης με Μεταλλικούς Συνδέσμους,  

q=1,50 και χρήση Dumpers ως μείωση του Σεισμικού Φορτίου 

κατά 20%  

 

Κατά την επίλυση αυτή απομειώνουμε το Σεισμικό Φορτίο λόγω της ύπαρξης στη 

κατασκευή των Αποσβεστήρων Τριβής. Σύμφωνα με τη Βιβλιογραφία η απομείωση 

αυτή μπορεί να είναι της τάξης του 20%   

 

 

Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Υποστυλωμάτων  

4η Επίλυση με q = 1,50 Ενίσχυση με Μεταλλικά Στοιχεία και μείωση εδαφικής επιτάχυνσης λόγω 
Dumpers 

Story 
Load 
Case  

Column 
Load 

Case / 
Combo 

Fx / 
Q2-2 
(kN) 

Fy / Q3-3 
(kN) 

Fz / N 
(kN) 

Mx / 
M2-2 

(kN*m) 

My / M3-

3  (kN*m) 
 N (kN) 
L=14,70 

 N (kN) 
L=11,45 

Base 1 K-1,3,4,6 
Comb-

4 
(Max) 

46,16 122,06 2.668,83 733,69 255,83 1.575,39   

Base 2 K-1,3,4,6 
Comb-
4 (Min) 

-46,18 -121,63 -11.339,67 -735,34 -253,92 -1.952,95   

Base 3 K-1,3,4,6 
Comb-

8 
(Max) 

64,32 94,67 4.275,73 542,51 358,53 965,25   

Base 4 K-1,3,4,6 
Comb-
8 (Min) 

-64,29 -94,68 -12.491,25 -547,20 -358,45 -1.367,38   

Base 1 K-2,5 
Comb-

4 
(Max) 

81,50 121,85 -1.128,76 831,65 504,05   1.152,75 

Base 2 K-2,5 
Comb-
4 (Min) 

-80,80 -121,83 -12.873,17 -830,27 -501,55   -1.812,77 

Base 3 K-2,5 
Comb-

8 
(Max) 

115,00 94,65 -363,43 611,75 711,90   1.200,36 

Base 4 K-2,5 
Comb-
8 (Min) 

-113,97 -94,64 -13.638,50 -611,45 -708,15   -2.306,98 

 

Κατά τον έλεγχο των διατομών για τα ανωτέρω φορτία δεν προέκυψαν ανεπάρκειες. 

Το μεγαλύτερο αξονικό θλιπτικό φορτίο που αναπτύσσεται στα γωνιακά 

υποστυλώματα δίνει ανηγμένη αξονική vd=0.65. Για τα μεσαία υποστυλώματα η 

μέγιστη ανηγμένη αξονική είναι vd=0.53. 

Συνεπώς μετα και την ενίσχυση του Δομήματος με τους Αποσβεστήρες Τριβής δεν 

απαιτείται πρόσθετος του υπάρχοντος οπλισμός.  
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Πίνακας Εντατικών Μεγεθών Δοκών 

 

4η Επίλυση με q = 1,50 Ενίσχυση με Μεταλλικά Στοιχεία και μείωση εδαφικής επιτάχυνσης λόγω 
Dumpers 

Story 
Load 
Case  

Beam 
Load Case / 

Combo 

Αριστερό Ακρο  
Μέση 

Ανοίγματος 
Δεξιό Ακρο 

Fx / Q2-2 
(kN) 

My / M3-3  
(kN*m) 

My / M3-3  
(kN*m) 

Fx / Q2-2 
(kN) 

My / M3-3  
(kN*m) 

1 1 B-1 & B-5 
Comb-4 
(Max) 

477,91 -287,16 543,86 296,93 -293,88 

1 2 B-1 & B-5 
Comb-4 

(Min) 
-477,73 -885,60 540,52 -296,93 -891,21 

1 1 
B-3 & B-4   
B-26 & B-

27 

Comb-8 
(Max) 

315,02 465,90 284,18 407,63 468,12 

1 2 
B-3 & B-4   
B-26 & B-

27 

Comb-8 
(Min) 

-446,23 -571,28 168,90 -444,97 -810,24 

 

 Κατά τον έλεγχο της διατομής των δοκών για τα ανωτέρω μέγιστα εντατικά μεγέθη 

που καταγράφονται κατά την 4η επίλυση, δεν υπάρχουν αστοχίες και οι υπάρχοντες 

οπλισμοί επαρκούν.  

 

 

4.5.1. Έλεγχος διατομής Μεταλλικών Συνδέσμων σε Αξονικό Θλιπτικό Φορτίο  

 

Μετα τη μείωση του σεισμικού φορτίου κατά 20% λόγω της ευεργετικής παρουσίας 

των Αποσβεστήρων τριβής, μειώθηκαν τα εντατικά μεγέθη και οι μετακινήσεις χωρίς 

να τροποποιηθεί η δυσκαμψία της κατασκευής.  

O έλεγχος των μέγιστων αξονικών θλιπτικών εντατικών μεγεθών για  τους 

μεταλλικούς συνδέσμους είναι:  

 

1) Μεταλλικοί σύνδεσμοι εσωτερικά των μονών πλαισίων με μήκος L=14.70m. 

 

ΝED = -1.952,95 kN  <  Nb,Rd = -2.122,51 kN. 

 

2) Μεταλλικοί Σύνδεσμοι εσωτερικά των διπλών πλαισίων με μήκος L=11.45m. 

 

ΝED = -2.306,98 kN  <  Nb,Rd = -2.900,60 kN. 
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 Συμπεράσματα  - Ευχαριστίες 
 

Διαβάζοντας και το κεφάλαιο (2) κατά το οποίο επιχειρήθηκε μια λεπτομερής 

καταγραφή των συστημάτων απόσβεσης και μετα από την επίλυση ενός  φορέα με 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Δόμημα μεγάλου Ύψους), προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

 

1) Οι αποσβεστήρες τριβής τοποθετούνται στα άκρα των Μεταλλικών 

Συνδέσμων που τοποθετούνται διαγώνια σε ένα πλαίσιο, αυξάνοντας την 

ακαμψία. Με την τοποθέτηση των αποσβεστήρων τριβής (κατ’ ουσίαν των 

μεταλλικών διαγώνιων συνδέσμων) αυξάνεται η ακαμψία του δομήματος, 

μειώνονται οι μετατοπίσεις, αυξάνεται όμως το αξονικό φορτίο που φέρουν 

τα κατακόρυφα στοιχεία του πλαισίου (Υποστυλώματα). Όμως η παρουσία 

των αποσβεστήρων και των διαγώνιων μελών ενίσχυσης , μειώνει την 

τέμνουσα στα υποστυλώματα της βάσης , καθώς και των ροπών κάμψης, λόγω 

της ενέργειας που διαχέουν. Μεγάλη επίδραση στην καλύτερη και πιο 

αποτελεσματική χρήση των αποσβεστήρων εξαρτάται από το ύψος του 

κτιρίου. Όσο πιο ψηλό είναι ένα δόμημα (μεγάλη ιδιοπερίοδο) τόσο καλύτερα 

αποτελέσματα επιτυγχάνουμε με τη χρήση των αποσβεστήρων. Και αυτό γιατί 

λόγω των μεγάλων μετακινήσεων που εμφανίζει το ελαστικό σύστημα, δίνει 

την δυνατότητα στα dampers να απορροφήσουν ενέργεια και να την 

διαχύσουν μέσω της τριβής στο σύστημα.  

2)  Στο Δόμημα και συγκεκριμένα στα ακραία υποστυλώματα της βάσης 
εμφανίζονται υπό σεισμικές δράσεις,   σημαντικά  εφελκυστικά φορτία τάσεις 
οδηγώντας σε ανεπάρκεια του συστήματος θεμελίωσης. Για να παραληφθούν 
οι εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται απαιτείται τροποποίηση της 
υφιστάμενης θεμελίωσης είτε με εκτεταμένη κοιτόστρωση είτε με 
πασσάλους που επιφέρουν επιπρόσθετο κόστος επισκευής.    

3) Η τοποθέτηση των αποσβεστήρων τριβής έχει το πλεονέκτημα της άμεσης και 
εύκολης τοποθέτησης τους καθώς και της παρακολούθησης ενδεχομένης 
βλάβης μετά την καταπόνηση τους από σεισμικό φορτίο. Πλεονέκτημα στη 
χρήση τους αποτελεί και η ταχύτητα της παρέμβασης, καθώς και το γεγονός 
ότι η λειτουργεία τους στηρίζεται στο να ¨φρενάρει¨ τη κίνηση του Δομήματος 
υπό την επίδραση του σεισμού, αποτρέποντας το ¨σπάσιμο¨  του. 

 

 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το συνάδελφο και επιβλέπων της εργασίας κ. 

Χρήστο Γιαρλέλη για την συνεχή υποστήριξη και βοήθεια που μου προσέφερε.  
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