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(57) Підвісна сейсмостійка будівля, яка включає
фундамент, центральне ядро жорсткості, пере-
криття з пропущеними крізь них нахиленими і вер-
тикальними попередньо напруженими підвісками,
яка відрізняється тим, що центральне ядро жорс-
ткості з'єднано з будівлею амортизаторами і гнуч-
кими утримуючими підвісками, які обвиті навколо
шківів фрикційних муфт і в нижній частині закріп-
лені як анкери в противагу, причому фундамент
встановлений на горизонтальну плиту з заглиб-
леннями, в яких розміщені тіла обертання.

Винахід відноситься до будівельної галузі, а
саме до зведення штучних споруд в складних
інженерно-геологічних умовах (сейсмічність рай-
ону, наявність підроблених територій, просадні
грунти), і може бути використаний при спорудженні
будівель підвісного типу.

Винахід спрямований на рішення існуючої
проблеми гасіння сейсмічних горизонтальних і
вертикальних коливань, викликаних впливом
природних або техногенних факторів.

Відома підвісна будівля, яка складається з
фундаменту, центрального ядра жорсткості, обпе-
ртої на нього просторової консольної ферми, пе-
рекриття і попередньо напружених вертикальних
підвісок, прикріплених до просторової консольної
ферми, забезпечені в'язями, що вимикаються з
роботи, які заанкерені в фундаменті [авторське
свідоцтво СРСР №2758567/29-33].

Недоліком описаної будівлі є відсутність еле-
ментів, які гасять дію вертикальної складової сей-
смічних коливань.

Найближчим аналогом до винаходу, що заяв-
ляється, є підвісна сейсмостійка будівля, яка скла-
дається з центрального ядра жорсткості з просто-
ровою консольною фермою перекриття, з'єднаних
з ядром, і попередньо напружених вертикальних
підвісок, пропущених крізь перекриття, прикріплені
до просторової консольної ферми і нижньої части-
ни будівлі [авторське свідоцтво СРСР №613065].

Вказане технічне рішення має обмежені мож-

ливості гасіння вертикальних коливань, яке супро-
воджується значним нахилом перекрить будівлі.

Технічною задачею, яка розв'язується винахо-
дом, є створення конструкції підвісної сейсмостій-
кої будівлі, яка б могла гасити дію вертикальної і
горизонтальної складових сейсмічних коливань.

Суть винаходу полягає в тому,  що підвісна
сейсмостійка будівля включає фундамент,
центральне ядро жорсткості, перекриття, вертика-
льні попередньо напружені підвіски, пропущені
крізь перекриття, і попередньо напружені нахилені
підвіски. Крім того, центральне ядро жорсткості
з'єднано з будівлею амортизаторами і гнучкими
утримуючими нахиленими підвісками в верхній
частині будівлі. Такі гнучкі підвіски обвивають
шківи фрикційних муфт.  Нижня частина підвісок
закріплена в противагу як анкер. Фундамент
будівлі спирається на додаткову горизонтальну
плиту, в заглибленнях якої розміщені тіла обер-
тання.

На Фіг.1 зображено підвісну сейсмостійку
будівлю.

Підвісна сейсмостійка будівля складається з
фундаменту 1, додаткової горизонтальної плити 2
з заглибленнями 3, тіла обертання 4, ядра жорст-
кості 5, нахилених підвісок 6, вертикальних підві-
сок 7, перекриття 8, противаги 9, фрикційних муфт
10, шківів фрикційних муфт 11, амортизаторів 12,
підвісної частини будівлі 13.

Конструкція сейсмостійкої будівлі працює та-
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ким чином. При відсутності сейсмічних коливань
фундамент 1 обпирається через тіла обертання 3
на додаткову горизонтальну плиту 2. Ядро жорст-
кості 5 утримує підвісну частину будівлі 13 за до-
помогою нахилених підвісок 6, які проходять крізь
перекриття 8. Фрикційні муфти 10 утворюють зу-
силля, яке запобігає провертанню шківів 11. Гнучкі
підвіски 6  обвивають шківи фрикційних муфт 11  і
опускаються вниз через перекриття 8 - як верти-
кальні підвіски 7.  На виході з підвісної частини
будівлі 13 вертикальні підвіски 7 закріплені як ан-
кери в противагу 9. Від бічних переміщень підвісну
частину будівлі 13 утримують амортизатори 12.

Вертикальні переміщення грунту в основі буді-
влі,  які виникають при сейсмічних впливах,  пере-
даються через фундамент 1 і ядро жорсткості 5 на
нахилені підвіски 6 і фрикційні муфти 10. При пе-
ребільшенні утримуючого зусилля фрикційних
муфт 10 відбувається провертання шківів фрик-

ційних муфт 11,  підвісна частина будівлі 13  опус-
кається вниз на величину, пропорційну ударній
силі, що викликала вертикальні переміщення.
Противага 9 забезпечує можливість попереднього
напруження вертикальних і нахилених підвісок, а
також є обмежувачем опускання підвісної частини
будівлі.  Переміщення грунту,  які виникають при
виникненні горизонтальної складової сейсмічного
навантаження або інших природних впливів (пори-
вів вітру,  зсувів тощо)  гасять за рахунок руху тіл
обертання 4, розміщених в заглибленнях З опор-
ної плити 2, а також за рахунок амортизаторів 12,
розміщених між ядром жорсткості 5 і підвісною
частиною будівлі 13.

Застосування запропонованої конструкції за-
безпечує гасіння вертикальних і горизонтальних
коливань будівлі, викликаних сейсмічними впли-
вами або дією небезпечних природних факторів.
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