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                  ΡΑΦΙΑ ΠΑΛΕΤΑΣ Β2Β ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Τα ράφια αποθήκευσης παλετών είναι ιδιαίτερες δομές που 

αποτελούνται από ειδικά εν-ψυχρό διαμορφωμένα στοιχεία χάλυβα 

που επιτρέπουν την εύκολη εγκατάσταση και την αναδιάταξη, και 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές αποθήκες για την αποθήκευση 

διαφόρων ειδών εμπορευμάτων. Παρά τo πολύ χαμηλό τους 

απόβαρο, τα συστήματα αυτά φέρουν πολύ μεγάλα ζωντανά φορτία, 

κατά πολύ υψηλότερα από το νεκρό φορτίο, απεναντίας από ό, τι 

συμβαίνει στη συνήθεις δομές στην πολιτική μηχανική. 

 Ο σχεδιασμός  για ράφια αποθήκευσης σε σεισμικές ζώνες, είναι 

ακόμα πιο περίπλοκος όπου πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν 

οριζόντιες δυναμικές δυνάμεις. Επιπλέον, σε σεισμικές συνθήκες 

ένα πρόσθετο φαινόμενο αυτό της ολίσθησης των παλετών από τις 

δοκούς υποστήριξης που πρέπει να εξεταστεί δίπλα στους συνήθεις 

μηχανισμούς ολικής και τοπικής κατάρρευσης, και 

αντιπροσωπεύεται από την πτώση των παλετών λόγω της 

μετατόπισης ή της ολίσθησης με την επακόλουθη ζημία στους 

ανθρώπους, τα αγαθά και στην ίδια τη δομή.  
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Ενώ ράφια που έχουν σχεδιαστεί και τοποθετηθεί σωστά ενέχουν 

μικρό κίνδυνο όταν οι στατικοί παράγοντες φόρτισης εξαντλούνται, 

τι συμβαίνει όταν συνυπολογίζονται δυναμικά φορτία όπως 

κρούσεις περονοφόρου ή σεισμοί; 

Παρακάτω θα δούμε μερικές πτυχές του σεισμού στην συμπεριφορά 

των ραφιών παλέτας που σας βοηθά να αποφασίσετε αν θα κάνετε 

ή όχι σεισμικό σχεδιασμό ραφιών. 

Δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα 

Εκτός από τις στατικές δυνάμεις που υπάρχουν σε ένα σύστημα 

ραφιών, περιστασιακά μπορεί επίσης να υπόκειται σε δυναμικές 

δυνάμεις που προκύπτουν είτε από πρόσκρουση είτε από σεισμό. 

Όσον αφορά τις κρούσεις του περονοφόρου, αυτές μπορεί να είναι 

πολύ σοβαρές, μικρής διάρκειας, σημειακές και μπορεί να 

οδηγήσουν σε κίνδυνο κατάρρευσης του ραφιού. Αυτός ο κίνδυνος 

μπορεί εύκολα να αποφευχθεί και σχεδόν εξαλειφθεί με την 

τοποθέτηση προστατευτικών υψηλής ποιότητας. Σε περίπτωση 

σεισμού όμως οι δυνάμεις είναι κάπως διαφορετικές? μπορούν να 

είναι πολύ περισσότερο παρατεταμένες και επηρεάζουν ολόκληρο 

το σύστημα ως σύνολο. 

Ανάλογα με τη διάρκεια του σεισμού, ολόκληρη η σειρά ραφιών θα 

μετακινηθεί ή θα ταλαντωθεί και πιθανώς για λίγο ακόμα μετα την 

παύση του σεισμού. Εάν η σχεδίαση δεν είναι σεισμική, μεγάλες  

δυνάμεις μπορεί να μεταφερθούν από ένα μέρος του συστήματος σε 

ένα πιο αδύναμο και να το υπερφορτίσουν, με συνέπεια την 

αποτυχία του συγκεκριμένου διακινδυνεύοντας ολοκληρωτική 

κατάρρευση. Πράγματι ο σχεδιασμός συστήματος υπό σεισμό 

πρέπει να είναι ελαστικός αλλά αρκετά ισχυρός ώστε να επιτρέπει 

κάποια κίνηση υπό πίεση, αλλά αυτή η κίνηση πρέπει να είναι 

αρμονική και ισότιμα κατανεμημένη. 
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Τυπικά ράφια παλετών κάτω από επήρεια σεισμού υπόκεινται σε 
ποικίλες δυνάμεις που μπορούν να μεγεθύνονται σε όλη τη διάρκεια 
του σεισμού με καταστροφικά αποτελέσματα. 
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Μερικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα 
τυπικό σύστημα ραφιών να αποτύχει σε σεισμό 

Το συνολικό φορτίο στο ράφι τη δεδομένη χρονική στιγμή, εάν το 
ράφι είναι πλήρως φορτωμένο στη μέγιστη στατική χωρητικότητα,  
οι δυναμικές δυνάμεις μπορεί να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 
στατικές. 

Κέντρο βάρους των συνολικών φορτίων 

Αν φορτωθούν τα υψηλότερα επίπεδα και τα χαμηλότερα είναι κενά, 
το σύστημα θα ασκήσει περισσότερη ταλάντωση και μπορεί να 
οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις και τελική αποτυχία. 

Κατεύθυνση της κίνησης του εδάφους κατά τη διάρκεια του σεισμού 

προς τα πάνω / προς τα κάτω / οριζόντιες δυνάμεις ασκούν 
διαφορετικές δυνάμεις στο σύστημα και μπορεί να αστοχήσουν 
αδύναμα σημεία που δεν θα αστοχούσαν  υπό στατικό φορτίο. 

Μέγεθος σεισμού 

Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος τόσο μεγαλύτερη είναι η κίνηση 
και ως εκ τούτου μεγαλύτερες ασκούμενες δυνάμεις 

Ποιότητα αρχικης εγκατάστασης κατασκευης και συνεχής 
επιθεώρησης βασει ΕΝ15635 

Το ράφι παλετών πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο 
προσωπικό-εγκαταστάτες και να είναι ευθυγραμμισμένο σωστά, 
τόσο κάθετα όσο και οριζόντια ώστε να μην υπάρχουν πλευρικές 
δυνάμεις που μπορεί να μεγεθύνονται περαιτέρω σε περίπτωση 
σεισμού. Θα πρέπει επίσης να γίνεται τακτικός έλεγχος ραφιών για 
να διασφαλιστεί ότι αντικαθιστουνται χτυπημένα μέρη της 
κατασκευής τα οποία θα είναι μοιραία σε περίπτωση σεισμού η 
κρούσης. 
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Θα πρέπει να εξετάσω το σεισμικό σχεδιασμό ραφιών παλέτας όταν 
κατασκευάζω νέα αποθήκη; 

Η σύντομη απάντηση είναι, εξαρτάται. Σε ορισμένες περιοχές του  
κόσμου είναι υποχρεωτική η τήρηση των σεισμικών κανονισμών 
ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση, το ύψος ή φορτίο στο οποίο 
υπόκειται το σύστημα. Σε άλλες περιοχές δεν είναι υποχρεωτικό, 
ώστε ο πελάτης να πρέπει να λάβει μια απόφαση με βάση τον 
κίνδυνο και τον προϋπολογισμό. Τα σεισμικά ράφια έχουν συνήθως 
διπλάσιο κόστος σε υλικό και πολύ υψηλότερο στην εγκατάσταση 
κόστος / χρόνος. Εγκαθιστάτε ράφια ύψους 4 μέτρων με δυο 
επίπεδα?, ή  Ράφια 10m με 6 επίπεδα δοκών, όπου το φορτίο είναι 
πολύ μεγαλύτερο και ο κίνδυνος κατάρρευσης είναι πολύ πιθανός ; 

Όσο υψηλότερο είναι το σύστημα τόσο περισσότερο θα πρέπει να 
σκεφτείτε σεισμικά ράφια. Οι καταστροφικοί σεισμοί είναι ένα από 
αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν μία φορά στη ζωή ή μπορεί να 
μην γίνουν ποτέ στη διάρκεια της ζωής κάποιου. 

Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι σε μια σεισμική ζώνη θα συμβεί ένα 
τέτοιο συμβάν, και όταν γίνει, πιθανότατα θα εύχεστε να είχατε 
σεισμικό σχεδιασμό . Εάν οι δραστηριότητες μιας εταιρείας είναι 
τέτοιες ώστε με πολύ προσωπικό να κάνει αποθήκευση, ανάκτηση 
και εργασίες συλλογής,  η έλλειψη σεισμικών ραφιών μπορεί να 
είναι καταστροφική απόφαση με ανεπανόρθωτα αποτελέσματα. 

Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι το προτεινόμενο σύστημά μου είναι 
σεισμικού σχεδιασμού? 
Αυτό είναι κάτι που μόνο ο κατασκευαστής του συστήματος ραφιών 

παλετών μπορεί να παρέχει, ή μια ανεξάρτητη σοβαρή δομή 

μηχανικών επιλεγμένη ήδη από τον κατασκευαστή που έχει όλα τα 

δεδομένα των ιδιαίτερων προφίλ του, καθώς και τα κατάλληλα επι 

μέρους στοιχεία για την σεισμική ενίσχυση των ραφιών που 

προέρχονται μόνο από τον κατασκευαστή. Κανένας ενδιάμεσος ή 

τρίτο μέρος είναι σε θέση να πιστοποιήσει κατάλληλο σεισμικό 

σχεδιασμό σε οποιοδήποτε ράφι, και σίγουρα όχι με την προσθήκη 

από μερικά σιδεράκια.  
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Σεισμικό ράφι παλετών & χαρακτηριστικά του σεισμικού σχεδιασμού 
με μια ματιά 

*Διατομή & πάχος κολόνας 

Σημαντικά μεγαλύτερο προφίλ κολόνας, όπου ένα τυπικό προφίλ 
κολόνας για την πλειοψηφία των μη σεισμικών ραφιών έχει 
διάσταση περίπου 90 mm και πάχος 1,5-2 mm, ένας σεισμικός 
σχεδιασμός μπορεί να φτάσει σε πλάτος έως και 150 mm και πάχους 
2,6 mm (ανάλογα με τον σχεδιασμό του προμηθευτή)                  

*Ειδικό σεισμικό πέλμα κολόνας 

Ένα στοιχείο που συχνά παραβλέπεται, το πελμα είναι ένα από τα 
πιο σημαντικά μέρη καθώς αυτό είναι το σημείο όπου οι δυνάμεις 
του εδάφους τέμνουν το σύστημα. Επομένως είναι φυσιολογικό να 
βλέπεις ένα πολύ μεγαλύτερο πέλμα τόσο ως προς την περιοχή της 
κολόνας όσο και ως προς το πάχος, και περισσότερα σημεία 
στερέωσης στο πάτωμα. Στον σεισμικό σχεδιασμό είναι συχνά 
φυσιολογικό να βλέπεις πολλά μεγαλύτερα και μακρύτερα βύσματα 
σε συνδυασμό με ειδικά χημικά (όπως το ενέσιμο κονίαμα Hilti) που 
προσθέτει περισσότερες αντισεισμικές ιδιότητες. 
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*Ειδική συνδεσμολογία πλαισίων  

Πλαίσια, όπου η συνδεσμολογία αυτών γίνεται χρησιμοποιώντας   
τα μοτίβα D ή Z, στον σεισμικό σχεδιασμό, είναι συχνά παχύτερα και 
ακολουθούν ένα μοτίβο Χ δίνοντάς του μια πιο άκαμπτη δομή. 

 

*Μεγαλύτερο προφίλ δοκού 

Παρόμοια με τα παραπάνω,  ένα μεγαλύτερο προφίλ δοκού 
χρησιμοποιείται για σεισμικό σχεδιασμό (π.χ. δοκός 3 τόνων υπό 
μη σεισμικό σχεδιασμό, μπορεί να απαιτεί δοκό με ονομαστική τιμή 
4,5 τόνους) για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ακαμψία ιδίως στα χαμηλά 
υψόμετρα επίπεδων φόρτωσης σε μια ψηλή κατασκευή και στα 
επόμενα επίπεδα, δοκούς με αντοχή 3,5 τόνους. Επιπροσθέτως,ένα 
καίριο σημείο ακόμα, τα συνήθη άγκιστρα που κουμπώνουν στην 
κολόνα γίνονται μεγαλύτερα και παχύτερα  που κάνουν τη δομή 
ακόμα πιο άκαμπτη.  
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*Ειδικές οριζόντιοι / κάθετοι χιασμοί Χ 

Εάν η δομή χρειάζεται να ενισχυθεί σεισμικά, ειδικοί οριζόντιοι Χ 
σύνδεσμοι ανάμεσα στις δοκούς φόρτωσης, καθώς και οπίσθιοι 
κάθετοι χιασμοί ίσως απαιτηθούν για την αύξηση ακαμψίας του 
συστήματος.  

 

*Σεισμικοί πύργοι 

Όπως παραπάνω, ο προμηθευτής μπορεί να επιλέξει να αυξήσει 
την ακαμψία περαιτέρω προσθέτοντας έναν επιπλέον σεισμικό 
πύργο (συνδυασμός κάθετων & οριζοντίων Χ) σε επιλεγμένες θέσεις 
της κατασκευής. 
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*Δευτερουσες εγκάρσιες στηρίξεις παλετών 

Ο σχεδιασμός των ραφιών που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό 
σεισμικό κίνδυνο είναι πολύ πιο περίπλοκος σε σχέση με τα ράφια 
που βρίσκονται σε άλλες ζώνες. Ο λόγος είναι ότι όχι μόνο πρέπει 
να είναι σε θέση να αντέξουν τις δυναμικές δυνάμεις (οριζόντιες και 
κάθετες) και τους μηχανισμούς της συνολικής ή τοπικής 
κατάρρευσης, αλλά πρέπει επίσης να αποφύγουν την κατάρρευση 
των παλετών κατά τη διάρκεια ενός σεισμού. Η πτώση των παλετών 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην ιδιοκτησία, τους 
ανθρώπους και τη δομή των ραφιών, για να μην αναφέρουμε την 
οικονομική απώλεια για τον ιδιοκτήτη της αποθήκης, η οποία είναι 
υψηλότερη από το κόστος των ραφιών και την ενίσχυση για να 
αντέξει σεισμούς. Το 2016, εγκρίθηκε το πρότυπο EN 16681,του 
οποίου η τελική διατύπωση βασίστηκε στο FEM 10.2.08, τα σχόλια 
που ελήφθησαν μετά την εφαρμογή του, καθώς και τα αποτελέσματα 
που ελήφθησαν από τα ερευνητικά προγράμματα (SEISRACK2). 

Σύμφωνα με το EN 16681, τα ράφια στις σεισμό-επιρρεπείς περιοχές 
πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν για να 
ικανοποιήσουν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

1. Nα μην καταρρευσουν:Η δομή πρέπει να σχεδιάζεται και να 
κατασκευάζεται έτσι ώστε να αντέχει σε σεισμούς χωρίς τοπική ή 
γενική κατάρρευση, διατηρώντας τη δομική της ακεραιότητα και την 
εναπομένουσα ικανότητα φορτίου μετά από ένα σεισμικό συμβάν. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να επαληθεύεται ότι η δομή καλύπτει την 
προκαθορισμένη αντοχή της. 

2. Ελεγχος/Περιορισμος ζημιας:Η εκτίμηση μετά το σεισμό του 
επιπέδου των ζημιών στα δομικά στοιχεία είναι υποχρεωτική πριν 
από την εκ νέου λειτουργία των ραφιών. 

3.Μετακινησεις των παλετών/μονάδων φορτίου: Οι σεισμικές 
επιταχύνσεις μπορούν να προκαλέσουν την ολίσθηση των παλετών 
από τις δοκιδες όταν ξεπερνιέται ο στατικός συντελεστής τριβής 
μεταξύ της παλέτας και της δοκιδας. Οι συνέπειες αυτών των 
φαινομένων είναι: 
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• Η μείωση της σεισμικής δράσης στα ράφια, λόγω της διάχυσης της 
ενέργειας και του περιορισμού της οριζόντιας δράσης που μπορεί 
να μεταφερθεί από την παλέτα στο ράφι. 

• Η ενδεχόμενη πτώση των παλετων, μπορεί να προκαλέσει είτε την 
τοπική ή ολικη κατάρρευση των ραφιών, ή τραυματισμούς 
ανθρώπων και ζημιές σε κοντινό εξοπλισμό.  

 

Μπορεί ο κατασκευαστής μου να πραγματοποιήσει σεισμικό 
σχεδιασμό-υπολογισμό; 

Δεν είναι όλοι οι κατασκευαστές σε θέση να πραγματοποιήσουν 
σεισμικούς υπολογισμούς. Ο σεισμικός υπολογισμός είναι πολύ 
εξειδικευμένος και μόνο πολύ έμπειρες- ειδικές δομές μηχανικών με 
ανάλογη εμπειρία απαιτούνται για την εργασία, καθώς και 
εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού & πραγματικά test που 
ενημερώνονται διαρκώς για τις συνεχείς εξελίξεις στις λεπτοτοιχες 
διατομές <3χιλ. 

Ένα στατικό πιστοποιητικό σχεδιασμού από μόνο του δεν σημαίνει 
ότι το σύστημα είναι πιστοποιημένο υπό σεισμικά φορτία. Επίσης οι 
κατασκευαστές ενδέχεται να μην μπορούν να σχεδιάσουν για 
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περιοχές εκτός της επικράτειάς τους. Κατασκευαστές στην Τουρκία 
ή Κίνα για παράδειγμα, όπου βρίσκονται χιλιάδες τόνοι ραφιών 
παλετών κατασκευασμένοι, δεν μπορούν απαραίτητα να 
σχεδιαστούν με ευρωπαϊκούς κανόνες & κανονισμούς που 
απαιτούνται στην Ε.Ε. Επίσης είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι 
πιο εξειδικευμένοι είναι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές που βρίσκονται 
σε σεισμογενείς χώρες, και διαθέτουν ιδιόκτητα κέντρα ερευνών 
σεισμικών δοκιμών & υπάγονται σε επίσημο φορέα κατασκευαστών 
ο οποίος να είναι μέλος της ERF (European racking federation) έτσι 
ώστε να είναι πλέον σίγουρο ότι υπάρχει ουσιώδης βάση 
πιστοποιήσεων & προδιαγραφών βάσει EURONORMS. 
https://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/trentino-alto-adige-
terremoto-test-rovereto-8127be74-93c6-4116-ad28-
55e40d17bec5.html 

https://www.fem-eur.com/membership/ 

https://www.fem-eur.com/product-groups/racking-shelving/ 

Ποια δεδομένα παρέχω στον κατασκευαστή για σεισμική μελέτη; 
Height of the frame 8 m? 
Exact coordinates of the warehouse 
Number and height of the beam levels 4 levels? @ 2 m nearly? 
Length of the rack 6 bays?; 3 pallets per beam? 
Max Acceleration (Low Seismicity) 0.12g-0.15g (Soil C, Type 2)? 
Max Acceleration (High Seismicity) 0.25g-0.30g (Soil C, Type 1)? 
Pallet mass 800 kg? 
Ed2 1.0 (concrete blocks placed on wooden pallets)? 
Friction coefficient 0.375 (wooden pallet on steel beams – normal warehouse 
conditions)? 

Importance Class 2 

Design life 30 years  → γ1=0.84 (normal use of the racks)? 

ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΧΕΙΑ ΠΟΥ 
ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ & ΣΑΦΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΙΩΤΙΚΟΙ 
ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

https://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/trentino-alto-adige-terremoto-test-rovereto-8127be74-93c6-4116-ad28-55e40d17bec5.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/trentino-alto-adige-terremoto-test-rovereto-8127be74-93c6-4116-ad28-55e40d17bec5.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/trentino-alto-adige-terremoto-test-rovereto-8127be74-93c6-4116-ad28-55e40d17bec5.html
https://www.fem-eur.com/membership/
https://www.fem-eur.com/product-groups/racking-shelving/
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*ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
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Μπορώ να τροποποιήσω τα υπάρχοντα ράφια από μη σεισμικά σε 
σεισμικά; 

Εάν έχετε ένα υπάρχον σύστημα και θέλετε να το τροποποιήσετε να 
είναι σεισμικό, αυτό δεν είναι δυνατό. Όπως φαίνεται παραπάνω, ο 
σεισμικός σχεδιασμός περιλαμβάνει μια ποικιλία στοιχείων που 
προορίζονται με μοναδική χρήση & είναι ανάλογη με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε κατασκευής. Προσθέτωντας επιπλέον 
χιαστί συνδέσμους, που παρατηρούνται σε πολλές εγκαταστάσεις 
δεν έχει καμία απολύτως επίδραση στην ικανότητα του συστήματος 
να αντέξει κάτω από σεισμό, αλλά απλά προσθέτει κάποια ακαμψία 
στα σημεία που επιλέγονται που ενδεχομένως όμως να τα φορτίζει 
περισσότερο με ανομοιογενή συμπεριφορά στην κατασκευή σε 
περίπτωση σεισμού. 

Μπορώ να αλλάξω τη διαμόρφωση των ραφιών σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία εάν αλλάξουν οι απαιτήσεις μου; 

Αυτή είναι μια εργασία που πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον 
προμηθευτή βάσει κατασκευαστή. Για παράδειγμα, αλλάζοντας τη 
θέση του πρώτου επιπέδου ή την προσθήκη ενός επιπλέον 
επιπέδου μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ονομαστική αντοχή του 
συστήματος, επομένως είναι καλύτερο να λάβετε γραπτή έγκριση 
είτε το σύστημά σας είναι στατικά υπολογισμένο είτε σεισμικά. 

Συμπέρασμα 

Ο σεισμικός σχεδιασμός δεν είναι μια τετριμμένη υπόθεση και 
σίγουρα δεν είναι περίπτωση προσθήκης μερικών χιαστών 
συνδέσμων για αύξηση της δύναμής του. Είναι ένα εντελώς 
προσαρμοσμένο και κατάλληλο για το σκοπό διαμορφωμένο 
σύστημα με βάση τις μοναδικές απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
πελάτη μαζί με το σεισμικό προφίλ και τους κανονισμούς της 
τοποθεσίας που θα είναι το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε 
να πάρετε ένα έργο και να το εφαρμόσετε σε άλλο.  

Το αν θα αποφασίσετε ένα σεισμικό σχεδιασμό στα ράφια σας ή όχι 
είναι πραγματικά επιλογή σας αφού στην Ελλάδα δεν υφίσταται 
απαίτηση από την πολιτεία. 
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Είναι πράγματι πολύ πιο ακριβό και έτσι οι παράγοντες κινδύνου 
πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά. Με απλά λόγια, αν μπορείτε 
να το αντέξετε οικονομικά, μην το σκέφτεστε δύο φορές σχετικά με 
αυτό. 

Σε μια τελευταία σημείωση, κανένα σχέδιο ραφιών παλετών δεν 
ταξινομείται ως σεισμικό, αν το κτίριο, η πλάκα σκυροδέματος δεν 
είναι κατασκευασμένα με παρόμοια πρότυπα. Κατά τον σχεδιασμό 
ραφιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν και τα διάκενα ραφιών - 
κτιρίου, για τον μη συντονισμό τους.  

Επίσης από τις αρχές του 2022 είναι σε ισχύ νέα αναθεωρημένη 
euronorm EN 15512:2021+A1:2022 η οποία είναι πιο αυστηρή σε ότι 
αφορά τον στατικό σχεδιασμό ραφιών από τους κατασκευαστές. 
Αυτό βέβαια είναι αβέβαιο αν πραγματικά υιοθετηθεί και στην πράξη 
από τους προμηθευτές, αφενός γιατί ακριβαίνει η κατασκευή αφού 
γίνεται πιο συντηρητική & αφετέρου γιατί υπάρχουν ακόμα 
κατασκευαστές σε ευρωπαϊκές χώρες που απλά τα αγνοούν! 

ΝΕΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΝΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΡΑΦΙΩΝ 

Ποιες είναι οι λεπτομέρειες και το πεδίο εφαρμογής του προτύπου 
EN 15512 και της ενημέρωσης του; 

Πεδίο εφαρμογής: το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15512 αναφέρεται 
στον σχεδιασμό και τον υπολογισμό της κατασκευής. 

Τι παρέχει το πρότυπο EN 15512:2021+A1:2022 για τον δομικό 
υπολογισμό σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο; 

Όσον αφορά το προηγούμενο πρότυπο, αυτό περιλαμβάνει δύο 
σημαντικές νέες εξελίξεις: Είναι ένα πιο συντηρητικό πρότυπο, που 
σημαίνει έναν πιο ασφαλή σχεδιασμό του ραφιού, καθώς έχει 
πραγματοποιηθεί ανάλυση αξιοπιστίας. Ο συντελεστής μείωσης 
υλικού έχει αλλάξει από 1 σε 1,1, πράγμα που σημαίνει καταρχήν ότι 
οι κατασκευές ραφιών είναι πιο ασφαλείς. Η ενημέρωση του 
προτύπου είναι πιο συνεπής με τον Ευρωκώδικα 3, ο οποίος είναι 
ένα σύνολο ευρωπαϊκών προτύπων που περιλαμβάνει τους κανόνες 
και τις αρχές για τον υπολογισμό των μεταλλικών κατασκευών. 
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Υπάρχουν επίσης και άλλες αξιοσημείωτες πτυχές του προτύπου 
EN 15512:2021+A1:2022. Θα σημαίνει έναν πιο ομοιόμορφο 
σχεδιασμό για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, με μόνο την Ολλανδία να 
αποκλίνει από τα πρότυπα. Προσφέρει επίσης μια πιο συντηρητική 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών.Στην πραγματικότητα  
η ενημέρωση αυτού του προτύπου για τη δομική σχεδίαση 
ρυθμιζόμενων συστημάτων ραφιών παλετών βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε δοκιμές. Ο προσδιορισμός των προφίλ των ραφιών μέσω 
τύπων και μοντέλων προσομοίωσης είναι πολύ περίπλοκος, γι' 
αυτό το νέο πρότυπο βασίζεται σε πραγματικές δοκιμές.  

Η σοβαρότητα και η ιδιαιτερότητα των κατασκευών στην σεισμογενή 
Ελλάδα, δεν αφήνουν περιθώρια για ελλιπή η επιδερμική 
αντιμετώπιση. 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 


