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Περίληψη 

Στα πλαίςια του ερευνθτικοφ προγράμματοσ εξετάςτθκαν διάφορεσ μορφολογίεσ ραφιϊν για τθν 
εκτίμθςθ τθσ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ τουσ. Σκοπόσ ιταν να προτακοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για 
τθν βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ των ραφιϊν κάτω από ςειςμικζσ καταπονιςεισ. Το ΕΜΠ ιταν υπεφκυνο 
για τισ αρικμθτικζσ αναλφςεισ του προγράμματοσ και τθ ςφνταξθ ενόσ εγχειριδίου με ολοκλθρωμζνεσ 
προτάςεισ για τθ βελτίωςθ των υπαρχόντων κανονιςμϊν που αφοροφν τα ράφια υπό ςειςμικζσ 
φορτίςεισ.  
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Περιγραφή ςυςτημάτων αποθήκευςησ παλετϊν 

Τα ςυςτιματα αποκικευςθσ παλετϊν αποτελοφνται από λεπτότοιχεσ μεταλλικζσ διατομζσ οι οποίεσ 
όμωσ διακζτουν περιοριςμζνθ πλαςτιμότθτα ςε οριηόντιεσ φορτίςεισ. Οι ςυγκεκριμζνεσ καταςκευζσ 
ςυμπεριφζρονται εξαιρετικά ςτα κατακόρυφα φορτία, παρ’ όλα αυτά οι θμιάκαμπτεσ ςυνδζςεισ τουσ 
και τα ςυςτιματα δυςκαμψίασ που χρθςιμοποιοφνται κάνουν τισ καταςκευζσ αυτζσ να ανκίςτανται 
ικανοποιθτικά και ςε οριηόντιεσ φορτίςεισ όπωσ ο ςειςμόσ.   



 
Εικ.1  Τυπικι μορφθ ςυςτθματοσ αποκικευςθσ παλετϊν 

Αριθμητικζσ διερευνήςεισ  

– Βακμονόμθςθ αρικμθτικϊν μοντζλων βαςιςμζνα ςε πειραματικά αποτελζςματα 
– Μθ γραμμικζσ δυναμικζσ αναλφςεισ με χρονοιςτοριεσ  
– Μθ γραμμικζσ ςτατικζσ αναλφςεισ  
– Γραμμικζσ και μθ γραμμικζσ φαςματικζσ αναλφςεισ  
– Αναλφςεισ πεπεραςμζνων ςτοιχείων για τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ των ραφιϊν 
– Προςομοίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ καταςκευισ και παλετϊν 

Βαθμονόμηςη αριθμητικϊν μοντζλων 

  
Εικ.2  Βακμονόμθςθ τθσ ανακυκλιηόμενθσ 

ςυμπεριφοράσ ςφνδεςθσ δοκοφ υποςτυλϊματοσ 
Εικ.3  Βακμονόμθςθ τθσ ςτατικισ ςυμπεριφοράσ ενόσ 

εγκάρςιου πλαιςίου ςε φυςικι κλίμακα 

 

 

 



 

Στατικζσ και δυναμικζσ μη γραμμικζσ αναλφςεισ 

 
 

Εικ. 4  Στατικι μθ γραμμικι ανάλυςθ ςυςτιματοσ 
χωρίσ ςυνδζςμουσ δυςκαμψίασ 

Εικ. 5  Fractile καμπφλθ από δυναμικζσ μθ γραμμικζσ 
αναλυςεισ ςυςτιματοσ χωρίσ ςυνδεςμουσ δυςκαμψίασ 

 

Εικ. 6  Fragile καμπφλθ για ςφςτθμα χωρίσ ςυνδζςμουσ δυςκαμψίασ 

Λεπτομερείσ αναλφςεισ  

  
Εικ. 7  Ανάλυςθ ενόσ μεμονωμζνου υποςτυλϊματοσ Εικ. 8  Διάγραμμα ροπϊν-ςτροφϊν για υποςτφλωμα 

  
Εικ. 9  Διερεφνθςθ του μικουσ λυγιςμοφ των δοκϊν, όταν 

ςε αυτζσ εδράηονται παλζτεσ (χριςθ ςτοιχείων επαφισ 
και τριβισ) 

Fig 10.  Καμπφλεσ φορτίου μετατόπιςθσ για τισ δοκοφσ, 
για διάφορεσ κζςεισ των παλετϊν και διαφορετικοφσ 

ςυντελεςτζσ τριβισ 



 

Αναλυτική διερεφνηςη  

Ανάπτυξθ μιασ απλισ ςχζςθσ που εκτιμά τισ μζγιςτεσ δυνάμεισ που αναπτφςςονται ςτισ δοκοφσ 
ζδραςθσ μιασ παλζτασ κατά τθν ολίςκθςθ τθσ  

 

   
   

        
                   

   

       

      

       
 

Εικ. 11 Θεωριτικο μοντελο 
Εικ. 12 Οι ςχζςεισ των μζγιςτων δυνάμεων ολίςκθςθσ 
για κάκε δοκό 

 
Εικ. 13  Αρικμθτικι επαλικευςθ των κεωρθτικϊν αποτελεςμάτων 

 


