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Περίληψη 

Σκοπόσ του ερευνθτικοφ είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ και βελτίωςθ αντιςειςμικϊν ςυςτθμάτων που 

αναπτφχκθκαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ-του ερευνθτικοφ προγράμματοσ ςε προθγοφμενα προγράμ-

ματα του RFCS, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ωσ τϊρα αποκτθκείςα  εμπειρία. Προτείνονται ςυςτιματα με 

βελτιωμζνθ απορρόφθςθ ενζργειασ, αξιοπιςτία και επιςκευαςιμότθτα. Μονϊροφα κτίρια με τα 

βελτιωμζνα ςυςτιματα κα καταςκευαςτοφν και κα υποβλθκοφν ςε ιςχυροφσ ςειςμοφσ. Στθ ςυνζχεια 

κα εφαρμοςτοφν με ςυςτθματικό τρόπο μεταςειςμικζσ επιςκευζσ και διαδικαςίεσ επανατοποκζτθςθσ, 

οι οποίεσ κα παρζχονται ωσ «εγχειρίδια χριςθσ». Θα εξεταςτεί θ αντοχι των επιςκευαςμζνων ςυςτθ-

μάτων ζναντι ιςχυρϊν ςειςμϊν. Θα διερευνθκοφν και κα ποςοτικοποιθκοφν τα οικονομικά και περιβαλ-

λοντικά πλεονεκτιματα και θ βελτιωμζνθ ανκεκτικότθτα των προτεινόμενων ςυςτθμάτων.  

Περιγραφή 

Τα ακόλουκα ςυςτιματα κα εξεταςτοφν ςτα πλαίςια του DISSIPABLE: 

DRD τφποσ 1 είναι μια νζα ζκδοςθ τθσ ςφνδεςθσ INERD™ με πείρο: 

Για τθ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ τθσ ςφνδεςθσ, τοποκετοφνται κατάλλθλοι αποςτάτεσ μεταξφ των 

πλακϊν, οι οποίοι δεν παρεμποδίηουν τθ ςυναρμολόγθςθ τθσ ςφνδεςθσ, αλλά αποτρζπουν τθν κάμψθ 

των πλακϊν. Επιπρόςκετα, κα χρθςιμοποιθκεί για τον πείρο και/ι για τισ πλάκεσ ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

(SS) και χάλυβασ υψθλισ αντοχισ (HSS), ϊςτε να αξιοποιθκεί θ βελτιωμζνθ κράτυνςθ που 

παρουςιάηουν οι ωςτενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβεσ, να επεκτακεί θ αντοχι ςε ανακυκλιηόμενθ 

καταπόνθςθ και να περιοριςτοφν οι παραμορφϊςεισ λόγω ςφνκλιψθσ άντυγασ. Επιπλζον, προτείνονται 

μζτρα ϊςτε να γίνει ευκολότερθ θ αντικατάςταςθ των πείρων, και να βελτιωκεί θ ικανότθτα του 

ςυςτιματοσ για επαναφορά ςτθν αρχικι του κζςθ. 

 

 

Σχιμα 1: Προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ των ςυνδζςεων INERD™ με πείρο (DRD1) 



 

DRD type 2 είναι μια νζα ζκδοςθ του ςυςτιματοσ FUSEIS-1: 

Με τθν αφξθςθ των ορόφων ςε ζνα χαλφβδινο πλαίςιο, το αρχικό ςφςτθμα FUSEIS-1 γίνεται πολφ 
εφκαμπτο και ςυμπεριφζρεται πρακτικά ςαν ζνα τοιχείο. Ωσ αποτζλεςμα, προτείνεται μια 
τροποποίθςθ/επζκταςθ του FUSEIS-1 με δοκοφσ ζτςι ϊςτε να γίνει θ καταςκευι πιο δφςκαμπτθ, 
ςυνδζοντασ δφο ςυςτιματα με άκαμπτα δικτυϊματα, φψουσ ενόσ ορόφου, κάκε 4-5 ορόφουσ. 

 
 

Σχιμα 2: Αποτελζςματα αρχικϊν αναλφςεων του ςυςτιματοσ DRD2  

DRD type 3 είναι μια νζα ζκδοςθ του ςυςτιματοσ FUSEIS-2: 

Κάποια χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ χρειάηονται περιςςότερθ διερεφνθςθ για τθν περαιτζρω 
πιςτοποίθςι του, ςε ςυνζχεια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ FUSEIS. Ειδικότερα, πρζπει να 
πιςτοποιθκεί θ λειτουργικότθτά του ςε ζνα τριςδιάςτατο πλαίςιο. 

 


