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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται ο σχεδιασμός πειραματικής διάταξης υπόγειου 
μεταλλικού αγωγού που διασταυρώνεται με σεισμικό ρήγμα. Διερευνάται η αποτελεσματικότητα 
τοποθέτησης εύκαμπτων κόμβων, οι οποίοι μέσω της συγκέντρωσης των παραμορφώσεων σε 
συγκεκριμένα σημεία, απομειώνουν τις υψηλές τάσεις και παραμορφώσεις που θα αναπτύσσονταν αν ο 
αγωγός ήταν συνεχής. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εισαγωγή στους υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς και στις 
δράσεις που ασκούνται σε αυτούς (σεισμικά και μη σεισμικά φορτία), τα είδη των ρηγμάτων καθώς και 
τα κριτήρια αστοχίας με βάση τις παραμορφώσεις. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ανασκόπηση των 
αστοχιών αγωγών που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεγάλων σεισμών. Τα συνήθη μέτρα 
προστασίας των υπόγειων αγωγών έναντι διάρρηξης ρήγματος συγκρίνονται με την καινούργια 
μέθοδος προστασίας με εύκαμπτους κόμβους, των οποίων ο μηχανισμός και η λειτουργία τους 
αναλύεται. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίδονται αναλυτικά στοιχεία και σχέδια για τη γεωμετρία της πειραματικής 
διάταξης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του αγωγού, 
των μετωπικών πλακών μέσω των οποίων γίνεται η σύνδεση στο πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου, 
των εύκαμπτων κόμβων, των κοχλιών και του ελάσματος επιβολής της μετακίνησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προμελέτη της πειραματικής διάταξης με δισδιάστατα μοντέλα 
πεπερασμένων στοιχείων με σκοπό να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης εύκαμπτων 
κόμβων σε όρους μείωσης των παραμορφώσεων συγκριτικά με τον συνεχή αγωγό. Πρώτα μελετάται 
το συνεχές δοκίμιο και στη συνέχεια στις θέσεις όπου αναπτύσσονται οι μέγιστες ροπές τοποθετούνται 
εύκαμπτοι κόμβοι. Εξετάζονται τέσσερις διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης των κόμβων, ώστε να 
επιλεχθεί η βέλτιστη βάσει των γεωμετρικών περιορισμών της πειραματικής διάταξης και των 
διαθέσιμων μετρητικών οργάνων. Συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά 
μεγέθη μεταξύ όλων των περιπτώσεων και προσδιορίζεται η τελική θέση τοποθέτησης των εύκαμπτων 
κόμβων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο υλοποιείται η ακριβέστερη προσομοίωση του πειράματος σε τρεις διαστάσεις. 
Μελετώνται το συνεχές δοκίμιο και το δοκίμιο με κόμβους, οι οποίοι τοποθετούνται στις αποστάσεις  
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που επιλέχθηκαν κατά την προκαταρκτική αριθμητική διερεύνηση. Ο αγωγός, οι μετωπικές πλάκες και 
το έλασμα επιβολής της μετακίνησης προσομοιώνονται με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Tο 
υποστύλωμα του πλαισίου δοκιμών δεν προσομοιώνεται. Για την εφαρμογή των συνοριακών 
συνθηκών, οι εφελκυόμενοι κοχλίες προσομοιώνονται με ελατήρια και το θλιβόμενο μέρος των 
μετωπικών πλακών αρθρώνεται. Στο συνεχές δοκίμιο στα σημεία μεγίστων ροπών, δηλαδή κοντά στις 
στηρίξεις και στο μέσον, εμφανίζονται τοπικοί λυγισμοί ενώ στα δοκίμιο με τους κόμβους όχι. Οι 
δρόμοι ισορροπίας και στις δύο περιπτώσεις είναι ανοδικοί και ευσταθείς. Στο δοκίμιο με τους 
εύκαμπτους κόμβους οι αναπτυσσόμενες ανηγμένες παραμορφώσεις προκύπτουν έως και 90% 
μικρότερες από το τις παραμορφώσεις στο συνεχές δοκίμιο. Αντιθέτως, διαπιστώνεται ότι οι 
αναπτυσσόμενες τάσεις δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη διαφορά. Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις 
δοκιμίων προκύπτει ότι στις περιοχές πλησίον των στηρίξεων, όπως και στο μέσον αναπτύσσεται 
πλαστικοποίηση, όμως στην περίπτωση του δοκιμίου με τους κόμβους οι πλαστικοποιημένες περιοχές 
έχουν μικρότερο μήκος.  
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ABSTRACT 

The present diploma thesis deals with the design of experimental set-up of a steel cylinder shell under 
bending with flexible joints. The aim of the experiment is to investigate the efficiency of introducing 
flexible joints in a continuous cylinder in order to reduce the developing longitudinal strains. The 
experimental set-up models the deformation of a buried pipeline subjected to faulting. 

An introduction to buried steel pipelines is presented in the first chapter. Τhe commonly considered 
seismic and non-seismic loads on pipes and the pipe strain-based design against permanent ground 
deformations are presented. The fault-type classification is also discussed. Then, the potential pipe 
failure modes due to faulting are presented and the currently used mitigating measures against the 
consequences of fault movements on the pipelines are discussed. A new seismic countermeasure is 
then presented, consisting of the introduction of flexible joints in buried continuous pipelines. The 
characteristics of these joints are described. 

In the second chapter, the geometry of the experimental set-up is shown. Τhe geometry and the 
properties of the pipe, the faceplates for the bolted connection of the specimen to the test frame, the 
flexible joints and the flange for displacement application are presented.  

The third chapter includes the preliminary study of the experimental set up using two-dimensional 
finite element models. The aim is to investigate the effectiveness of the flexible joints introduction in 
terms of strain reduction compared to the continuous pipe/specimen. The continuous pipe is 
examined at first and then flexible joints are integrated where the maximum moment on the 
continuous pipe is developed. Four different cases regarding the flexible joints location are 
investigated, in order to select the optimal with respect to the geometrical constraints of the 
experimental setup and the available measuring instruments. The developing stains and stresses 
among all cases are compared and the final positions of the flexible joints are selected. 

In the fourth chapter, a more rigorous three-dimensional FEM modeling is presented. The continuous 
pipe specimen and the pipe specimen with flexible joints are both numerically analyzed. The pipeline 
specimen, the faceplates and the flange for displacement application modeled using shell elements. 
Concerning the boundary conditions, the column is not modeled and bolts under tension are modeled 
with translational springs, while the faceplate part under compression is hinged. Results from the 
continuous pipeline indicate local buckling development where the maximum moment is developed 
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and specifically close to the supports and in the middle. On the other hand, local buckling does not 
occur in the specimen with joints due to the strain reduction caused by the joints. The equilibrium 
paths in both cases are ascending. The introduction of flexible joints leads to compressive strain 
reduction up to 90% in comparison with the continuous specimen. Regarding the developing stresses, 
not a significant difference is reported. In both cases, specimen areas near the supports and in the 
middle are plasticized but in the case of the specimen with joints plastification takes place in a shorter 
length. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι παγκοσμίως αυξανόμενες ανάγκες για εξασφάλιση ενεργειακών πόρων στις μέρες μας έχουν ως 
συνέπεια την αναζήτηση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που συχνά βρίσκονται σε 
μεγάλη απόσταση από τους τελικούς καταναλωτές. Για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης είναι 
απαραίτητη η κατασκευή νέων αγωγών πετρελαίου και – κυρίως – φυσικού αερίου που εκτείνονται σε 
αποστάσεις εκατοντάδων ή χιλιάδων χιλιόμετρων τόσο στη ξηρά, όσο και στη θάλασσα (υπεράκτιοι). 
Η ικανότητα μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου και αερίου σε μεγάλες αποστάσεις και μέσω 
μεγάλων και διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών, καθιστά τους αγωγούς κατασκευές με μεγάλη 
οικονομική και περιβαλλοντική σημασία για το σύνολο της κοινωνίας. 

1.1 Γενικά περί υπόγειων μεταλλικών αγωγών 

Οι υπόγειοι μεταλλικοί αγωγοί (Εικόνα 1-1) χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αγαθών, υγρών ή 
αερίων αλλά και κάθε ουσίας η οποία δεν προκαλεί χημική αντίδραση. Σύμφωνα με στοιχεία του 2014 
το μήκος τους ανέρχεται περίπου στα 3.5 εκατομμύρια χιλιόμετρα και εκτείνονται σε 120 χώρες σε όλο 
τον κόσμο ενώ ειδικότερα το 75% των υπόγειων αγωγών συγκεντρώνεται σε τρεις χώρες, στις Η.Π.Α., 
Ρωσία και Καναδά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του «Pipeline and Gas Journal», βρίσκονται υπό 
μελέτη και κατασκευάζονται 190905km αγωγών. Το δίκτυο αγωγών χρησιμοποιείται για την μεταφορά 
αργού και καθαρού πετρελαίου, φυσικού αερίου, βιοκαυσίμων, νερού ακόμη και μπύρας. Ειδικότερα, οι 
αγωγοί μεταφοράς καυσίμων κατασκευάζονται κυρίως από χάλυβα, η διάμετρος τους κυμαίνεται από 
51mm έως 1524mm και καθώς μεταφέρουν εύφλεκτα υλικά, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης και για αυτό 
υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες σχεδιασμού και ασφαλείας. 

 

Εικόνα 1-1: Υπόγειος μεταλλικός αγωγός 
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Η κατασκευή του πρώτου αγωγού μεταφοράς ακατέργαστου πετρελαίου δεν είναι βέβαιη. Ο Vladimir 
Shukhov με την εταιρία Baronel Company και ο Σύνδεσμος Μεταφοράς Πετρελαίου (Oil Transport 
Association) διεκδικούν την κατασκευή του πρώτου αγωγού μεταφοράς αργού πετρελαίου στα τέλη 
του 19ου αιώνα. Ο Σύνδεσμος Μεταφοράς Πετρελαίου, ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε αγωγό 
διαμέτρου 2in (51mm) από σφυρήλατο χάλυβα με σκοπό τη μεταφορά πετρελαίου από περιοχή με 
πετρελαιοπηγές στην Πενσυλβανία μέχρι τον κοντινότερο σιδηροδρομικό σταθμό σε απόσταση άνω 
των 10km τη δεκαετία του 1980. 

Το Ελληνικό δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό μήκους 512 χλμ που 
ξεκινά από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα (Σιδηρόκαστρο) και καταλήγει στην Αττική, καθώς και 
διακλαδώσεις αυτού με συνολικό μήκος 779 χλμ (Εικόνα 1-1). Επίσης, βρίσκεται υπόσχεδιασμό ο 
Αδριατικής Αγωγός Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic pipeline,TAP) με σκοπό την μεταφορά φυσικού 
αερίου από τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα. Θα διέρχεται από την 
ελληνοτουρκική μεθόριο στη Θράκη και διασχίζοντας την Βόρεια Ελλάδα, θα περνά στην Αλβανία και 
στην συνέχεια υποθαλάσσια της Αδριατικής Θάλασσας στην Ιταλία. Από την Ιταλία, θα μπορεί να 
τροφοδοτεί και τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Η διαδρομή του TAP θα έχει μήκος 878 χλμ. (Ελλάδα 
550 χλμ., Αλβανία 215 χλμ., Αδριατική Θάλασσα 105 χλμ., Ιταλία 8 χλμ.) (Εικόνα 1-2).  

 

Εικόνα 1-2: Ελληνικό δύκτιο μεταφοράς φυσικού αερίου [1] 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_(%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1)�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1�
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7�
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Εικόνα 1-3: Διαδρομή Αδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου [2] 

1.2 Δράσεις σε υπόγειους μεταλλικούς 

Η διαστασιολόγιση των υπόγειων μεταλλικών αγωγών απαιτεί να ληφθούν υπ’ όψιν όλες οι δράσεις 
που ενδέχεται να τους καταπονήσουν κατά την διάρκεια της ζωής τους, η οποία κυμαίνεται συνήθως 
στα 40 με 50 έτη. Οι δράσεις διακρίνονται στα μόνιμα φορτία (δράσεις εδάφους λόγω επίχωσης, 
πρόσθετες δράσεις λόγω διέλευσης οχημάτων, εσωτερική πίεση αγωγού) και στις τυχηματικές δράσεις 
(σεισμικά φορτία, καιρικές συνθήκες, λάθη ανθρώπινου παράγοντα). Ειδικότερα, τα σεισμικά φορτία 
περιλαμβάνουν τη δυναμική φόρτιση λόγω διάδοσης σεισμικών κυμάτων και την επιβολή μεγάλων 
μετακινήσεων λόγω κατολισθήσεων, ενεργοποίησης σεισμικών ρηγμάτων και καθιζήσεων. 

1.2.1 Μη σεισμικά φορτία 

Τα κατακόρυφα εδαφικά φορτία λόγω της εδαφικής επίχωσης αποτελούν την κυριότερη μη σεισμική 
δράση, η οποία αυξάνεται με την αύξηση του βάθους αφής του αγωγού. Όμως, είναι παράλληλα και 
ανακουφιστική έναντι της παραμόρφωσης της διατομής του αγωγού λόγω της εσωτερικής πίεσης. Η 
εσωτερική πίεση του αγωγού, είναι επίσης ένα βασικό μη σεισμικό φορτίο, καθώς τα καύσιμα 
μεταφέρονται υπό πίεση για λόγους λειτουργικότητας, ενώ η εσωτερική πίεση αποτελεί τον 
καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή του πάχους τοιχώματος του αγωγού. Επιπροσθέτως, 
λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό: (α) η ενδεχόμενη αλλαγή φάσης (π.χ. από υγρή σε αέρια), 
(β) οι θερμοκρασιακές μεταβολές και (γ) η μεταβολή της μέγιστης πίεσης που αναπτύσσεται στο 
εσωτερικό του αγωγού. Ένα άλλο μη σεισμικό φορτίο είναι τα πρόσθετα κινητά φορτία σε περίπτωση 
που ο αγωγός είναι θαμμένος κάτω από αυτοκινητόδρομο ή γραμμές τραίνου. Η διαφορά 
θερμοκρασίας μεταξύ του περιβάλλοντος και του μεταφερόμενου καυσίμου μπορεί να δημιουργήσει 
θλιπτικό περιβάλλον το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει σε καθολικό λυγισμό του αγωγού. Ακόμη, θα 
πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, διότι εάν βρίσκεται ψηλότερα από το 
βάθος ταφής του αγωγού, το νερό θέτει τον αγωγό υπό άνωση και σε περίπτωση που η δύναμη της 
άνωσης ξεπεράσει το βάρος του αγωγού και της υπερκείμενης εδαφικής στήλης, υπάρχει πιθανότητα 
πλευστότητας του αγωγού με άμεσο κίνδυνο για τη δομική του ακεραιότητα. 

Οι μη σεισμικές δράσεις τυχηματικού χαρακτήρα είναι επίσης κρίσιμες κατά το σχεδιασμό. Παράδειγμα 
τέτοιων δράσεων είναι το χτύπημα από γεωργικό μηχάνημα, καθώς οι αγωγοί θάβονται σε μικρό βάθος 
ώστε να προφυλάσσονται έναντι διάβρωσης, η ρίψη μεγάλου βάρους από σημαντικό ύψος και η 
πυρκαγιά. Ακόμη η ύπαρξη πυλώνων υψηλής τάσης και συστημάτων γείωσης σε κοντινή απόσταση και 
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σε συνδυασμό με κεραυνούς μπορούν να επηρεάσουν και να καταστρέψουν τους αγωγούς και κυρίως 
την μόνωση τους.  

1.2.2 Σεισμικά φορτία 

Ο σεισμός προκαλεί προσωρινές εδαφικές μετατοπίσεις (transient ground deformations) και 
παραμένουσες εδαφικές μετατοπίσεις (permanent ground deformations – PGD). Οι προσωρινές 
παραμορφώσεις του εδάφους προκαλούνται από τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων που προκαλούν 
δόνηση του εδάφους. Οι παραμένουσες παραμορφώσεις οφείλονται στην αστοχία του εδάφους κατά 
τη διάρκεια ενός σεισμού και περιλαμβάνουν τις τεκτονικές διαρρήξεις ρηγμάτων, τις κατολισθήσεις, 
τις αστοχίες απότομων πρανών και τις αστοχίες πρανών ήπιας κλίσης λόγω ρευστοποίησης.  

Ο σημαντικότερος κίνδυνος στους υπόγειους αγωγούς είναι οι περιπτώσεις που διασταυρώνονται με 
ενεργό ρήγμα. Ρήγμα

 
(fault) είναι η απότομη διακοπή της συνέχειας των πετρωμάτων, λόγω θραύσης 

κατά μήκος μιας επιφάνειας διάρρηξης και η οποία συνοδεύεται από σχετική μετατόπιση των δύο 
«πλευρών» εκατέρωθεν της επιφάνειας αυτής. Η μετατόπιση γίνεται πάνω στην επιφάνεια διάρρηξης, 
οι δε δύο «πλευρές» ονομάζονται ρηξιτεμάχη (fault blocks) ή απλά τεμάχη (blocks). Σε ένα γεωλογικό 
χάρτη, η ύπαρξη ρήγματος αναγνωρίζεται από τη διακοπή και μετάθεση των επαφών των 
σχηματισμών. Το ίχνος, δηλαδή, του ρήγματος είναι μία γραμμή πάνω στην οποία διακόπτονται και 
μετατοπίζονται τα ίχνη των επαφών των στρωμάτων.  

Ιδεατά, ένα ρήγμα είναι μια επίπεδη επιφάνεια διάρρηξης, δηλαδή ένα στοιχείο που μπορεί να 
προσεγγιστεί και με γεωμετρικά κριτήρια. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, τα πράγματα είναι πιο 
σύνθετα. Ένα ρήγμα σπάνια είναι απομονωμένο, επίπεδο, με σταθερή διεύθυνση και κλίση. Συνήθως, 
πολλά υποπαράλληλα ρήγματα διατάσσονται έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ρηξιγενή ζώνη, δηλαδή 
μια στενή, επιμήκη περιοχή στην οποία εκτονώνονται οι επικρατούσες τεκτονικές τάσεις. Ρήγματα με 
παρόμοια γεωμετρικά, κινηματικά, κ.λπ. χαρακτηριστικά συνιστούν ένα σύστημα ρηγμάτων, ενώ 
περισσότερα του ενός συστήματος ρηγμάτων μπορεί να εμφανίζονται σε μία περιοχή και να 
δημιουργούν σύνθετες τεκτονικές δομές (Εικόνα 1-4).  

 

Εικόνα 1-4: Συζυγή συστήματα ρηγμάτων που δημιουργούν μια σειρά από σύνθετες τεκτονικές δομές 

Ένα ρήγμα χωρίζει τον όγκο των πετρωμάτων που τέμνει σε δύο τεμάχη. Το τέμαχος που βρίσκεται 
προς τη φορά κλίσης του ρήγματος (δηλαδή «υπέρκειται» του ρήγματος) ονομάζεται υπερκείμενο 
τέμαχος ή οροφή ή στέγη (hanging wall). Το τέμαχος που βρίσκεται αντίθετα από τη φορά κλίσης του 
ρήγματος (δηλαδή «υπόκειται» του ρήγματος) ονομάζεται υποκείμενο τέμαχος ή δάπεδο (footwall 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 

Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης καμπτόμενου μεταλλικού κυλινδρικού κελύφους με εύκαμπτους κόμβους 

Αληθής ολίσθηση (net slip - ns) καλείται η σχετική μετατόπιση δύο σημείων εκατέρωθεν της 
επιφάνειας διάρρηξης, τα οποία πριν τη μετατόπιση συνέπιπταν. Πρόκειται για άνυσμα που βρίσκεται 
επί του επιπέδου του ρήγματος και αναλύεται σε δύο συνιστώσες: την ολίσθηση κατά κλίση (dip slip - 
ds) και την ολίσθηση κατά παράταξη (strike slip - ss). Η γωνία φ (slip angle) εκφράζει την κλίση του 
ρήγματος. Η ολίσθηση μπορεί να υπολογιστεί μόνο εάν είναι γνωστά τα δύο σημεία που 
προαναφέρθηκαν, το οποίο δεν είναι πάντα εφικτό.  

 

Εικόνα 1-5: (α) Προσδιορισμός της ολίσθησης ενός ρήγματος, (β) Υπολογισμός του κατακόρυφου άλματος του 
ρήγματος [3] 

Όταν δεν είναι γνωστά τα δύο σημεία που συνέπιπταν πριν τη διάρρηξη, ώστε να εκτιμηθεί η 
ολίσθηση του ρήγματος, τότε ο πιο πρόσφορος υπολογισμός είναι αυτός του άλματος ή της 
φαινομενικής μετατόπισης (separation). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα γεωμετρικό μέγεθος που 
αντιστοιχεί στη φαινόμενη μετατόπιση ενός επίπεδου δείκτη εκατέρωθεν ενός ρήγματος, μετρούμενη 
σε οποιαδήποτε δεδομένη διεύθυνση. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα «μισά» βέλη στο 
συμβολισμό του ρήγματος, τα οποία υποδηλώνουν μόνο τη σχετική κίνηση μεταξύ των δύο τεμαχών. 
Τονίζεται ότι, αντίθετα από την ολίσθηση, το άλμα αναφέρεται μόνο στην παρατηρούμενη μετατόπιση 
και δεν αντανακλά αναγκαία την πραγματική φορά, διεύθυνση και μέτρο της ολίσθησης ενός 
ρήγματος.  

Αν η μέτρηση γίνεται σε κατακόρυφο επίπεδο (π.χ. το επίπεδο μιας γεωλογικής τομής), τότε ως 
φαινόμενο κατακόρυφο άλμα, ή απλά κατακόρυφο άλμα, ορίζεται η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ 
δύο σημείων (ή γενικότερα δεικτών) εκατέρωθεν του ρήγματος. Οριζόντιο άλμα ή απομάκρυνση, 
αντίστοιχα, είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο αυτών σημείων (Εικόνα 1-5 (β)). Προκειμένου 
να μελετηθούν και να αναλυθούν οι ρηξιγενείς δομές, χρησιμοποιείται μια σειρά ταξινομήσεων των 
ρηγμάτων. Οι βασικότερες ταξινομήσεις βασίζονται στα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. 

Έτσι, με βάση την ολίσθηση τα ρήγματα διακρίνονται σε ρήγματα ολίσθησης κατά κλίση (dip slip 
faults), στα οποία η μετατόπιση έχει γίνει παράλληλα στη φορά κλίσης του ρήγματος, σε ρήγματα 
ολίσθησης κατά παράταξη (strike slip faults), στα οποία η μετατόπιση έχει γίνει παράλληλα στην 
παράταξη του ρήγματος, και σε ρήγματα πλάγιας ολίσθησης (oblique slip faults), στα οποία το άνυσμα 
της ολίσθησης σχηματίζει μετρήσιμη γωνία με την παράταξη ή τη φορά κλίσης του ρήγματος.  
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Με βάση τη γωνιακή σχέση διεύθυνσης ρήγματος – διεύθυνσης στρωμάτων χωρίζονται σε επιμήκη 
(longitudinal), όταν η διεύθυνση του ρήγματος είναι παράλληλη (ή περίπου) με τη διεύθυνση των 
στρωμάτων που έχει διαταράξει, σε εγκάρσια (transverse), όταν η διεύθυνση του ρήγματος είναι 
κάθετη (ή περίπου) με τη διεύθυνση των στρωμάτων που έχει διαταράξει και σε διαγώνια (oblique), 
όταν η διεύθυνση του ρήγματος είναι λοξή ως προς τη διεύθυνση των στρωμάτων που έχει 
διαταράξει.  

Τέλος, έχουμε την γενική ταξινόμηση ρηγμάτων. Πρόκειται για ευρύτατα χρησιμοποιούμενη 
ταξινόμηση και βασίζεται στη σχετική θέση που έχουν αποκτήσει τα ρηξιτεμάχη μετά τη διάρρηξη. 
Υπάρχει πληθώρα προσεγγίσεων και απόψεων σχετικά με την ονοματολογία, την ακρίβεια και 
γενικότερα το χαρακτηρισμό των ρηγμάτων από γενετική άποψη, εδώ όμως αρκεί να αναφερθούν οι 
βασικές και πλέον αποδεκτές κατηγορίες. Με βάση τη γενική ταξινόμηση διακρίνονται σε κανονικά 
ρήγματα (normal faults), ανάστροφα ρήγματα (reverse faults) (Εικόνα 1-6) και oριζοντιολισθητικά 
ρήγματα (strike-slip faults), τα οποία διακρίνονται με τη σειρά τους σε αριστερόστροφα (left-
lateral/sinistral) ή δεξιόστροφα (right-lateral/dextral). Δεξιόστροφα είναι αυτά στα οποία, αν θεωρηθεί 
το ένα τέμαχος σταθερό, το άλλο έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά του. Το αντίθετο ισχύει για τα 
αριστερόστροφα. Στα κανονικά ρήγματα η διάρρηξη του πετρώματος κλίνει προς τα κάτω και το 
τέμαχος της ανώτερης πλευράς της διάρρηξης ολισθαίνει προς τα κάτω (Εικόνα 1-7). Στα ανάστροφα 
ρήγματα, η διάρρηξη του πετρώματος κλίνει πάλι προς τα κάτω, όμως τώρα καθώς το πέτρωμα και 
στις δύο πλευρές συμπιέζεται ισχυρά, οι δυνάμεις συμπίεσης ωθούν το κινούμενο άνω τέμαχος να 
ολισθήσει προς τα πάνω και το κατώτερο τέμαχος ωθείται προς τα κάτω (Εικόνα 1-8). Στα ρήγματα 
οριζόντιας μετατόπισης, η διάρρηξη εκτείνεται κατακόρυφα μέσα στο πέτρωμα και τα τεμάχη των 
πετρωμάτων ολισθαίνουν το ένα προς το άλλο κατά μήκος του ρήγματος (Εικόνα 1-9). 

  

(α) (β) 

Εικόνα 1-6: Τομή κανονικού (α) και ανάστροφου (β) ρήγματος 

 

 

Εικόνα 1-7: Κανονικό ρήγμα [4] Εικόνα 1-8: Ανάστροφο ρήγμα [4] 

 

Εικόνα 1-9: Ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης [4] 
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Η ενεργοποίηση ενός ρήγματος έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση μεγάλων μόνιμων εδαφικών 
μετακινήσεων. Ο αγωγός είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει αυτές τις μετακινήσεις και αναπτύσσει 
σύνθετη ένταση. Έτσι στον αγωγό αναπτύσσονται μεγάλες εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις και 
παραμορφώσεις. Παρόλο που ο χάλυβας χαρακτηρίζεται από υψηλή ολκιμότητα, οι αναπτυσσόμενες 
τάσεις και μετελαστικές παραμορφώσεις μπορεί να ξεπεράσουν την ικανότητα του υλικού να τις 
αναλάβει και επομένως θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. 

Τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσικά μεγέθη είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος του 
ρήγματος. Στα κανονικά ρήγματα ο αγωγός αναπτύσσει κυρίως κάμψη και εφελκυσμό (Εικόνα 1-10). 
Οι ενδεχόμενες μορφές αστοχίας σε αυτή την περίπτωση είναι η εφελκυστική αστοχία των 
συγκολλήσεων μεταξύ των διαδοχικών τμημάτων του αγωγού και ο τοπικός λυγισμός του τοιχώματος. 
(Εικόνα 1-11) Στα ανάστροφα ρήγματα ο αγωγός καταπονείται από κάμψη και θλίψη. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ενδεχόμενη μορφή αστοχίας είναι ο καθολικός λυγισμός (Εικόνα 1-13). Ως καθολικός 
λυγισμός ορίζεται ο λυγισμός συνολικά του φορέα σε ένα συγκεκριμένο μήκος με απώλεια της αρχικής 
ευθύγραμμης χάραξης του και μετατροπής της σε σχήμα «Ω». Οι αγωγοί με μικρό λόγο διαμέτρου 
προς πάχος τοιχώματος (D/t) και μικρό βάθος ταφής είναι περισσότερο επιρρεπής σε καθολικό λυγισμό 
συγκριτικά με αγωγούς με μεγαλύτερο λόγο διαμέτρου προς πάχος τοιχώματος και μεγαλύτερο βάθος 
ταφής [5]. Στα ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης ο αγωγός υπόκεινται σε αξονική, διατμητική και 
καμπτική καταπόνηση και αναπτύσσονται σημαντικές τάσεις και ανελαστικές παραμορφώσεις (Εικόνα 
1-14). Οι υψηλές εφελκυστικές τάσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ρηγματώσεις στην περιοχή των 
συγκολλήσεων, ενώ οι υψηλές θλιπτικές τάσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε τοπικό λυγισμό του 
τοιχώματος και παραμόρφωση της διατομής (Εικόνα 1-15). Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει 
σημαντικός κίνδυνος θραύσης του αγωγού, διαρροής καυσίμου ή ακόμα και έκρηξης. 

 
 

Εικόνα 1-10: Παραμόρφωση αγωγού κατά την ενεργοποίηση κανονικού ρήγματος 

 
 

(α) (β) 

Εικόνα 1-11: (α) εφελκυστική αστοχία συγκόλλησης και (β) τοπικός λυγισμός 
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Εικόνα 1-12: Παραμόρφωση αγωγού κατά την ενεργοποίηση ανάστροφου ρήγματος 

 

Εικόνα 1-13: Καθολικός λυγισμός αγωγού 

 
 

Εικόνα 1-14: : Παραμόρφωση αγωγού κατά την ενεργοποίηση ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης 

   

(α) (β) (γ) 

Εικόνα 1-15: (α) εφελκυστική αστοχία συγκόλλησης, (β) Τοπικός λυγισμός από θλίψη (γ) τοπικός λυγισμός από 
κάμψη 

1.3 Κριτήρια αστοχίας για αγωγούς με μεγάλες μετατοπίσεις 

Οι αγωγοί καυσίμων σχεδιάζονται και λειτουργούν υπό ένα πλαίσιο συγκεκριμένων κανονισμών 
ασφαλείας. Οι σχεδιαστές αγωγών όταν καλούνται να εκτιμήσουν την επίπτωση φορτίων τα οποία είτε 
δεν προσδιορίζονται, είτε δεν εξετάζονται από τους κανονισμούς, στρέφονται για βοήθεια σε πρότυπα 
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που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία, όπως το ASME B31.4, ASME B31.8, ISO, DNV. Σε αυτά τα 
βιομηχανικά πρότυπα, η μηχανική συμπεριφορά του αγωγού εν γένει προσδιορίζεται από τη σύγκριση 
των αναπτυσσόμενων τάσεων του αγωγού με ένα όριο τάσεων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις 
επιβαλλόμενων φορτίων στον αγωγό, όπως οι μεγάλες εδαφικές παραμορφώσεις, όπου οι διαμήκεις 
παραμορφώσεις του αγωγού είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που σχετίζονται με τα τυπικά κριτήρια 
τάσεων, που λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τη φάση λειτουργίας. Έτσι, προκύπτει ότι τα κριτήρια τάσεων 
(stress based design) δεν είναι επαρκή για το σχεδιασμό των αγωγών έναντι επιβαλλόμενων μεγάλων 
εδαφικών παραμορφώσεων. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκαν τα κριτήρια παραμορφώσεων (strain 
based design) για την αντιμετώπιση φορτίσεων οι οποίες περιλαμβάνουν την επιβολή μεγάλων 
παραμορφώσεων στον αγωγό, π.χ. διάρρηξη ρήγματος, ρευστοποίηση εδάφους, μετακινήσεις λόγω 
παγετού, υποχώρηση εδάφους. Αυτή η προσέγγιση παρέχει στους σχεδιαστές ένα αξιόπιστο εργαλείο 
για το σχεδιασμό αγωγών έναντι φορτίσεων που ελέγχονται από μετακινήσεις [5].  

Οι βασικές μορφές αστοχίας για συνεχείς αγωγούς που δεν έχουν διαβρωθεί και είναι θαμμένοι σε 
μικρό βάθος είναι η εφελκυστική αστοχία και ο τοπικός λυγισμός. Όταν ένας αγωγός είναι θαμμένος σε 
μεγαλύτερο βάθος ή όταν γίνονται εκσκαφές μετά από σεισμό κατά τον οποίο ο αγωγός βρέθηκε σε 
θλίψη τότε κινδυνεύει και από καθολικό λυγισμό. Όταν ένας μη διαβρωμένος χαλύβδινος αγωγός με 
συγκολλήσεις ηλεκτρικού τόξου πλήρους διείσδυσης βρίσκεται σε εφελκυσμό είναι πλάστιμος και 
ικανός να αναπτύξει μεγάλες παραμορφώσεις μετά το όριο αναλογίες και πριν την αστοχία. Μετά την 
εμφάνιση τοπικού λυγισμού, οποιαδήποτε άλλη γεωμετρική παραμόρφωση που προκαλείται από την 
παραμόρφωση του εδάφους ή από την διάδοση των κυμάτων, τείνει να συγκεντρώνεται σε αυτό το 
σημείο. 

Ο ASCE-ALA [6] δίνει δύο επίπεδα αστοχίας την Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας (ΟΚΛ – operable 
limits) και Οριακή Κατάσταση Αστοχίας (ΟΚΑ – pressure integrity limits). Στην Οριακή Κατάσταση 
Λειτουργικότητας οι θλιπτικές παραμορφώσεις στον αγωγό πρέπει να είναι μικρότερες από: 

𝜀𝑐 = 0.50(𝑡/𝐷′)− 0.0025 + 3000(𝑝𝐷/2𝐸𝑡)^2 , 𝐷’ =  𝐷/(1− 3(𝐷 − Dmin/𝐷))  (1-1) 

όπου D εξωτερική διάμετρος, Dmin η εσωτερική διάμετρος, t το πάχος της διατομής, E το μέτρο 
ελαστικότητας και p η εσωτερική πίεση. Για αγωγό κυκλικής διατομής CHS 114.3x3 με D=914mm, 
Dmin=898.16mm, D’=964.13mm, t=3mm και p=0 (επί το δυσμενέστερο) προκύπτει ότι 
εc=0.000944=0.0944%. Οι εφελκυστικές παραμορφώσεις εt δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο 
εt=2%. Στην Οριακή Κατάσταση Αστοχίας η εφελκυστική παραμόρφωση δεν πρέπει να ξεπερνάει το 
όριο εt=4% και η θλιπτική παραμόρφωση το όριο εc=-1.76t/D, όπου για τον αγωγό CHS 114.3x3 είναι 
εc=0.00578=0.578%. Σχετικά με το όριο παραμορφώσεων ο Eurocode 8 [7] προτείνει ότι, η 
εφελκυστική παραμόρφωση δεν πρέπει να ξεπερνάει το εt=3% και η θλιπτική παραμόρφωση πρέπει να 
είναι μικρότερη από: 

εc=min{1% ; t/D(%)} (1-2) 

όπου για τον αγωγό CHS 114.3x3 προκύπτει ότι εc=0.00328=0.328%. Επί το δυσμενέστερο, στα 
πειράματα που θα πραγματοποιηθούν θεωρείται ως όριο για τις θλιπτικές παραμορφώσεις το 
εc=0.0944% και τις εφελκυστικές εt=2%. 

1.4 Σεισμικές αστοχίες αγωγών καυσίμων 

1.4.1 Εισαγωγή 

Το φυσικό αέριο είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας και υποστηρίζει πολλές πτυχές της καθημερινής 
ζωής των ανθρώπων. Γι’ αυτό το λόγο τα δίκτυα φυσικού αερίου αποτελούν μαζί με τα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος, μεταφορών και υγρών καυσίμων, ένα αναπόσπαστο τμήμα 
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των δικτύων κοινής ωφέλειας (lifelines). Τα δίκτυα αυτά είναι ευάλωτα σε φυσικές καταστροφές όπως 
σεισμοί, ισχυροί άνεμοι και πλημμύρες. Η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των lifelines σε ένα 
ενδεχόμενο σεισμικό γεγονός κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, της 
ζωτικότητας της οικονομίας και της ποιότητας ζωής. Έχει διαπιστωθεί ότι οι γεωτεχνικοί κίνδυνοι είναι 
η σημαντικότερη αιτία αστοχίας τέτοιων εγκαταστάσεων και η απόδοση τους κατά τη διάρκεια μιας 
σημαντικής φυσικής καταστροφής, όπως είναι ο σεισμός, επιδρά σημαντικά στις τοπικές οικονομίες και 
στις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. 

Σε σύγκριση με δίκτυα άλλων μορφών ενέργειας, το δίκτυο φυσικού αέριου είναι πιο τρωτό σε ένα 
ενδεχόμενο σεισμό. Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο είναι εύφλεκτο, η διαρροή λόγω βλάβης στους 
σωλήνες ή σε άλλες εγκαταστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιές και στη χειρότερη περίπτωση, σε 
εκρήξεις (Shimizu). Στο σεισμό του Kobe στην Ιαπωνία το 1995 οι 8 πυρκαγιές, από τις 175 που 
εκδηλώθηκαν, συνδέονταν με τη διαρροή του αερίου και τη δυσλειτουργία των σχετικών 
εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την California Earthquake Committee οι πιο συνηθισμένες βλάβες που 
επιφέρει ο σεισμός στα συστήματα φυσικού αέριου είναι αποτέλεσμα δομικών ζημιών στα κτίρια που 
έχουν τοποθετηθεί τέτοια συστήματα, αλλά και βλαβών στον εξοπλισμό με τον οποίο συνδέονται οι 
γραμμές του φυσικού αερίου (έμμεσες βλάβες). Πέρα από τις έμμεσες βλάβες, σύμφωνα πάντα με την 
ίδια πηγή, οι σεισμοί μπορούν παράγουν εδαφικές μετατοπίσεις, προκαλώντας άμεσες βλάβες στα 
συστήματα διάθεσης - διανομής φυσικού αερίου. 

Όσον αφορά τη διανομή φυσικού αερίου, το σύστημα αποτελείται από ένα υπόγειο δίκτυο 
σωληνώσεων και από περιορισμένες υπέργειες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 
της ροής αερίου στο δίκτυο. Αρχικά, οι σεισμοί βλάπτουν τα δίκτυα φυσικού αερίου με μόνιμες 
μετατοπίσεις εδάφους όπως ρηγμάτωση επιφάνειας, καθίζηση εδάφους και αστοχία του εδάφους που 
παράγεται με την ισχυρή δόνηση του εδάφους. Για να αντέξουν τις επιδράσεις των μόνιμων εδαφικών 
μετατοπίσεων, οι υπόγειες σωληνώσεις πρέπει να έχουν την ικανότητα να κινηθούν μαζί με το έδαφος 
ή να έχουν ικανοποιητική δύναμη για να αναγκάσουν το έδαφος να κινηθεί γύρω από το σωλήνα. Οι 
παλαιότερες σωληνώσεις είναι πιο ευάλωτες στη ζημία από τη μόνιμη εδαφική μετατόπιση λόγω της 
αποδυνάμωσης τους εξαιτίας της διάβρωσης, των ξεπερασμένων μεθόδων κατασκευής και της χρήσης 
παλαιών υλικών. Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν χυτοσίδηρο, γυμνούς σωλήνες από χάλυβα πολλών 
ετών και σωλήνες με συνδέσεις με σπειρώματα. 

Η διανομή του φυσικού αερίου γίνεται μέσω σωληνώσεων που είναι τοποθετημένοι κάτω από την 
επιφάνεια της γης. Μετά από έναν σεισμό, τα στοιχεία επισκευής, όσον αφορά τις υπόγειες 
σωληνώσεις, συλλέγονται από τον τομέα επιχειρήσεων και ερευνών της κάθε χώρας, ο οποίος 
καθορίζει, έπειτα από επεξεργασία των στοιχείων, το ποσοστό επισκευής των σωλήνων (ισούται με τον 
αριθμό επισκευών ανά μήκος μονάδων). Η σεισμική βλάβη στις σωληνώσεις επηρεάζεται από τις 
εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής, την ένταση της κίνησης του εδάφους ή της παραμόρφωσης, το 
υλικό και τη διάμετρο του αγωγού, την ένωση των σωληνώσεων και το βαθμός διάβρωσης των 
σωλήνων. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τα κύρια αίτια που 
προκαλούν βλάβες στα δίκτυα και με ποιο τρόπο μπορούν αυτές να αποφευχθούν στο μέλλον 
δημιουργώντας μια σειρά από προδιαγραφές για την ασφαλέστερη κατασκευή των μελλοντικών 
δικτύων φυσικού αερίου [8]. 

1.4.2 Σεισμός Northrigde 

O σεισμός στο Northridge της Καλιφόρνιας εκδηλώθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1994 και είχε στιγμιαίο 
μέγεθος 6.7. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην πόλη Reseda, κοντά στο κέντρο του San Fernando 
Valley. Το υποκεντρικό βάθος του σεισμού ήταν 19 χιλιόμετρα και η διάρκεια του ήταν περίπου 10 με 
20 δευτερόλεπτα. Ο σεισμός του Northridge προκλήθηκε από την ξαφνική ρήξη ενός αγνώστου, εξ 
ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια, «τυφλού» ανάστροφου ρήγματος κοντά στο ρήγμα του Αγίου 
Αντρέα.  
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Παρατηρήθηκαν γύρω στις 563 περιπτώσεις βλάβης στους μεταλλικούς σωλήνες διανομής λόγω 
διάβρωσης υλικού ή ατελειών που αφορούν την κατασκευή αλλά και λόγω βλαβών άγνωστης 
προέλευσης. Πραγματοποιήθηκαν περίπου στις 35 επισκευές που έγιναν στο σύστημα μεταφοράς, 27 
εκ των οποίων ήταν στις ραγισμένες ή σπασμένες οξυακετυλινικές συγκολλήσεις των σωληνώσεων 
που κατασκευάστηκαν πριν από το 1932. Στη γραμμή 1001, η όποια μεταφέρει αέριο μεταξύ του 
Newhall και του Fillmore, παρατηρήθηκαν 24 σπασίματα στις οξυακετυλινικές συγκολλήσεις και τοπική 
κάμψη σε μία ένωση (joint). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εμφανίστηκε διαρροή αερίου σε ένα 
σημείο ενός σπασίματος στη γραμμή 1001, κάτω από την εθνική οδό 126, που οδήγησε σε ανάφλεξη 
εξαιτίας ενός κατεστραμμένου ηλεκτροφόρου καλωδίου. Η εγκατάσταση στο Aliso Canyon 
χρησιμοποιείται για να αποθηκεύει το φυσικό αέριο σε μια υπόγεια δεξαμενή η όποια 
χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την παραγωγή πετρελαίου. Οι επιδράσεις του σεισμού στην 
εγκατάσταση περιλαμβάνουν: παραμορφώσεις των υπέργειων στηρίξεων των σωλήνων, μετατοπίσεις 
των γραμμών συλλογής και των γραμμών τροφοδότησης και δομική ζημία σε ένα πτερύγιο της 
μονάδας ανεμιστήρων που χρησιμοποιείται για να ψύξει το συμπιεσμένο αέριο πριν από την έγχυσή 
του στα φρεάτια αποθήκευσης. Ένα άλλο σημείο του δικτύου που παρουσίασε βλάβες είναι στην 
Balboa Boulevard όπου υπήρξε βλάβη στην γραμμή 120, σε μια σωλήνωση από χάλυβα διαμέτρου 
0.55m που κατασκευάστηκε το 1930 με τη χρήση συγκολλήσεων ηλεκτρικού τόξου. Η σωλήνωση 
αστόχησε σε εφελκυσμό σε μια ζώνη εφελκυστικής εδαφικής παραμόρφωσης 275m βόρεια μιας ζώνης 
θλιπτικής εδαφικής παραμόρφωσης όπου ο σωλήνας αστόχησε από περιφερειακή θλιπτική 
παραμόρφωση. 

 

Εικόνα 1-16: Telescoped bell and spigot joint 48-inch weld steel pipe [8] 

1.4.3 Σεισμός San Fernado 

Ο σεισμός του San Fernando Σεισμός εκδηλώθηκε το 1971 και οδήγησε σε άμεση απώλεια στο 
συστήματα σωληνώσεων καταστρέφοντας έναν αγωγό νερού διαμέτρου 1.24m και εννέα bend and 
welded joints. Οι αγωγοί χάλυβα ήταν σε θέση να αντέξουν την κίνηση του έδαφος, αλλά δεν 
μπόρεσαν να αντέξουν την παραμόρφωση του εδάφους που συνδέονται με την faulting and lateral 
spread. Έντεκα αγωγοί μεταφοράς καταστράφηκαν από την ρευστοποίηση που προκλήθηκε από 
lateral spread και κατολισθήσεις. Ακόμη, στο βόρειο μέρος της κοιλάδας San Fernando, προκλήθηκε 
θραύση σε 80 σημεία στον υπόγειο αγωγό μεταφοράς που είναι κατασκευασμένος από συγκολλήσιμο 
χάλυβα. Η πιο σοβαρή αστοχία ήταν σε μια παλιά οξυακετιλινική-συγκόλληση, όπου παρόλο που 
βρίσκεται σε μια uplifting zone, ο αγωγός αστόχησε σε τοπικό λυγισμό. 
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Εικόνα 1-17: Τοπικός λυγισμός αγωγού κατά τον σεισμό του San Fernando (Ariman et al. 1981) 

1.4.4 Σεισμός Chi-Chi Taiwan  

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1999, εκδηλώθηκε ένας ισχυρός σεισμός στιγμιαίου μεγέθους MW 7.6 κοντά στην 
πόλη Chi-Chi στην κεντρική Ταϊβάν. Ο σεισμός ήταν αποτέλεσμα ρήξης του ρήγματος Chelungpu, ενός 
σημαντικού θλιπτικού ανάστροφου ρήγματος στην περιοχή της Ταϊβάν[9]. Ο σεισμός στην πόλη Chi-
Chi ήταν ένας από τους πιο καταστρεπτικούς σεισμούς που εμφανίστηκε στο νησί της Ταϊβάν από το 
1935. Ο σεισμός αυτός παρήγαγε περίπου 100km ρηγμάτωσης επιφανείας (surface faulting) και ισχυρή 
παραμόρφωση εδάφους, ιδιαίτερα κοντά στην περιοχή του ρήγματος. 

Το σύστημα μεταφοράς λειτούργησε αρκετά καλά κατά τη διάρκεια του σεισμού. Δεν παρουσιάστηκε 
βλάβη στις δεξαμενές αερίου, στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου 
αερίου, στους σταθμούς συμπιεστών, στις εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ή στις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που εξυπηρετούνται από το σύστημα. Οι ζημιές εντοπίστηκαν κυρίως στο σύστημα 
διανομής σε τμήματα δύο παράλληλων σωληνώσεων και προέκυψαν από τη ρήξη επιφανειακού 
ρήγματος κάτω από μια ασφαλτοστρωμένη οδό. Τα μέρη που παρουσίασαν ζημιές περιλαμβάνουν 
αγωγούς (χάλυβα, χυτοσιδήρου, PE), εξαρτήματα, ενώσεις, μετρητές και βαλβίδες. Από τους αγωγούς 
χάλυβα που αστόχησαν το 50% εξ αυτών είχαν αποδυναμωθεί από τη διάβρωση. Οι περισσότεροι 
αγωγοί χυτοσιδήρου και πολυαιθυλενίου αστόχησαν στις ενώσεις. Οι μετρητές και οι βαλβίδες 
εμφάνισαν ζημιές στα κτήρια που είχαν καταρρεύσει. Μερικοί μετρητές πιστεύεται ότι παρουσίασαν 
ζημιές εξαιτίας της ισχυρής δόνησης. Εκτός από τις διακοπές λειτουργίας λόγω των κατεστραμμένων 
κτιρίων, η λειτουργία του συστήματος διανομής αερίου επηρεάστηκε αρνητικά από τις καθιζήσεις στο 
δρόμο ή τις διαφορικές καθιζήσεις μεταξύ του εδάφους και των κτηρίων. 

 

Εικόνα 1-18: Αστοχία αγωγού κατά την διάρκεια του σεισμού Chi-Chi Taiwan [9] 
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1.4.5 Σεισμός Κobe 

Ο σεισμός του Kobe εκδηλώθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1995 στις 5.46 π.μ. Ο σεισμός ήταν (μέσου 
μεγέθους Ms=7.2 σύμφωνα με την κλίμακα της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας JMA) στιγμιαίου 
μεγέθους Mw=6.9. Ο σεισμός θεωρήθηκε αρκετά σημαντικός, από επιστημονική άποψη, γιατί ήταν ο 
πρώτος μεγάλος σεισμός που πραγματοποιήθηκε σε μια περιοχή με σύγχρονα κατασκευαστικά 
στάνταρ. Το επίκεντρο του σεισμού εμφανίστηκε κοντά στο βόρειο άκρο του Awaji Island σε βάθος 
20km. Η ζημία που προκλήθηκε ήταν τεράστια και η χειρότερη στην Ιαπωνία από το μεγάλο σεισμό 
του Kanto το 1923. Ο καταστροφικός σεισμός του Kobe κλόνισε επιστήμονες και μηχανικούς που 
ασχολούνται και μελετούν τους σεισμούς. 

Στους σταθμούς υγροποιημένου αερίου (LNG terminals) και στους σταθμούς διανομής δεν 
παρατηρήθηκε κάποια σημαντική βλάβη αν και δέχτηκαν υψηλά επίπεδα επιτάχυνσης. Επίσης, δεν 
αναφέρθηκαν βλάβες στις γραμμές κορμού του δικτύου (trunk lines). Οι κυρίαρχες αστοχίες 
εμφανίζονται με τη μορφή διαρροής εκεί όπου οι συμπιεστικοί μεταλλοπλαστικοί σύνδεσμοι είχαν 
χαλαρώσει (σύνδεσμοι Dresser). Το δίκτυο χαμηλής πίεσης υπέστη αρκετές ζημιές. Επιπροσθέτως, 
αστόχησαν 14 χαμηλού βαθμού συγκολλήσεις περιμέτρου στις σωληνώσεις από χάλυβα. Στις γραμμές 
χαμηλής πίεσης παρουσιάστηκαν βλάβες στους συνδέσμους με σπειρώματα ή στους βιδωτούς 
συνδέσμους των σωλήνων από χάλυβα και ρωγμές στους σωλήνες από χυτοσίδηρο και όλκιμο σίδηρο. 
Χρειάστηκαν 5190 επισκευές στους αγωγούς διανομής φυσικού αερίου και στις διακλαδώσεις που 
περνούν κάτω από τους δρόμους της πόλης. 

1.4.6 Σεισμός Πάρνηθας 

Ο σεισμός της Πάρνηθας εκδηλώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Το επίκεντρο του βρισκόταν στην 
Πάρνηθα και είχε ένταση 5.9 στην κλίμακα Ρίχτερ. Τα ελληνικά δίκτυα φυσικού αερίου 
κατασκευάζονται κυρίως από αγωγούς πολυαιθυλενίου αλλά και από αγωγούς χάλυβα. Το 
πολυαιθυλένιο αποτελεί ένα υλικό εύκαμπτο οπότε η ίδια η ελαστικότητά του, επιτρέπει το να 
ακολουθεί τις μετακινήσεις του εδάφους την ώρα του σεισμού και άρα να μην παρουσιάζει βλάβες. 
Από το σεισμό προκλήθηκαν πολλές ζημιές σε κτίρια, δεν παρατηρήθηκε όμως, η παραμικρή ζημιά στα 
δίκτυα φυσικού αερίου. Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι πρόκειται για ένα σχετικά προσφάτως 
κατασκευασμένο δίκτυο που δεν έχει δεχθεί τη φθορά του χρόνου και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις 
πιο σύγχρονες προδιαγραφές κατασκευής και τους τελευταίους αντισεισμικούς κανονισμούς. Όσον 
αφορά τα χαλύβδινα δίκτυα, έχει γίνει ειδική αντισεισμική μελέτη και μερικά από αυτά που βρέθηκαν 
στο επίκεντρο του σεισμού το 1999 είχαν άριστη συμπεριφορά. Στις συνδέσεις των καταναλωτών με 
τα δίκτυα αγωγοί πίεσης 0.4MPa, τοποθετείται στον παροχετευτικό αγωγό βαλβίδα αυτόματης 
διακοπής της ροής σε περίπτωση που υπάρξει μέσα στον αγωγό μεγαλύτερη ροή από την 
καθορισμένη. Επειδή η μεγάλη ροή είναι ένδειξη προβλήματος, η βαλβίδα αυτή αυτόματα και ακαριαία 
διακόπτει τη ροή και προστατεύει τους καταναλωτές. Όσον αφορά τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, 
υπάρχουν αντικραδασμικά συστήματα: χιτώνια προστασίας των σωληνώσεων και στηρίγματα, καθώς 
και βάνες αντισεισμικής προστασίας. 

1.5 Μέτρα προστασίας μεταλλικών αγωγών έναντι αστοχίας  

1.5.1 Συνήθη μέτρα προστασίας 

Οι σεισμικά επιβαλλόμενες μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις, όπως η διάρρηξη ρήγματος, αποτελούν τον 
κυριότερο κίνδυνο για τους υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος θα ήταν 
η αλαλαγή της χάραξης του αγωγού, ώστε να αποφεύγονται οι περιοχές υψηλού κινδύνου. Τις 
περισσότερες φορές όμως είναι αδύνατη η αλλαγή η αλλαγή της όδευσης λόγω του υψηλού κόστους ή 
της αδυναμίας εύρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Έτσι, καθώς οι αγωγοί είναι γραμμικές κατασκευές 
πολύ μεγάλου μήκους είναι πολλές φορές αναπόφευκτη η διέλευση τους από ρηξιγενείς ζώνες και 
επίσης οι μετακινήσεις αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προκαλούνται από τη σεισμική 
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δόνηση και είναι μόνιμες. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των μετατοπίσεων είναι ότι δεν μπορούν 
να αποφευχθούν αντιμετωπίζοντας τις ίδιες αιτίας της αστοχίας, αλλά πρέπει να τις αναλάβει ο ίδιος ο 
αγωγός μέσω κατάλληλου σχεδιασμού. Γίνεται λοιπόν προσπάθεια, ο αγωγός να μην επηρεάζεται από 
την τις μεγάλες εδαφικές παραμορφώσεις διασχίζοντας υπό γωνία (και όχι κάθετα), ώστε να 
επηρεάζεται όσο λιγότερο γίνεται από την οριζόντια συνιστώσα. Τέτοιου είδους παράδειγμα αποτελεί η 
κατασκευή του αγωγού Trans-Alaska, όπου στο τμήμα διέλευσης από το ρήγμα κατασκευάστηκε ως 
υπέργειος. Ειδικότερα, στα σημεία που διαστρώνεται με το ρήγμα επιτρέπεται η ολίσθησή του πάνω σε 
ράγες, ώστε κατά την ενεργοποίηση του ρήγματος να κινείται ελεύθερα πάνω σε αυτές και να μην 
επιβαρύνεται με παραμορφώσεις (Εικόνα 1-19). 

  

(α) (β) 

Εικόνα 1-19: Ενεργοποίηση ρήγματος Denali στην Αλάσκα, θέση αγωγού (α) πριν τον σεισμό και (β) μετά τον 
σεισμό 

Από τις ανωτέρω μορφές αστοχίας των υπόγειων μεταλλικών αγωγών σε σεισμούς, κρίνεται αναγκαία 
η μείωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων. Οι συνήθεις «συμβατικές» μεθοδολογίες που 
εμφανίζονται στην πράξη για την αντιμετώπιση των μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων λόγω διάρρηξης 
ενεργών ρηγμάτων μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τον κύριο μηχανισμό με 
τον οποίο προσπαθούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της επιβαλλόμενης μετακίνησης στον αγωγό. Ο 
πρώτος τρόπος είναι με μείωση της τριβής μεταξύ του αγωγού και του εδάφους. Μειώνοντας την 
τριβή στη διεπιφάνεια αγωγού – εδάφους, ο αγωγός έχει την δυνατότητα να παραμορφωθεί σε 
μεγαλύτερο μήκος, μειώνοντας έτσι την αναπτυσσόμενη παραμόρφωση. Έτσι, ο αγωγός τοποθετείται 
σε όρυγμα, με επίχωση από χαλαρά έως μετρίως πυκνά κοκκώδη υλικά με μικρή συνοχή και μικρή 
τριβή (όπως άμμοι και ελαφρόπετρα) (Εικόνα 1-20). Όμως αυτή η μέθοδος δεν είναι κατάλληλη όταν 
υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης του αγωγού, λόγω συσσώρευσης στραγγίσματος, ή δεν είναι άμεσα 
διαθέσιμη κατάλληλη χαμηλού κόστους άμμος. Ένας άλλος τρόπος απομείωσης της τριβής μεταξύ 
αγωγού και εδάφους, είναι η περιέλιξη του αγωγού με γεωύφασμα. Αυτή η μέθοδος προτείνεται και 
από την τρέχουσα σεισμική οδηγία του PRCI (2004), αν και η αποτελεσματικότητά της δεν 
εξακριβωθεί και ποσοτικοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό (Εικόνα 1-21 και Εικόνα 1-22).  

O δεύτερος τρόπος είναι η ενίσχυση της ικανότητας του ίδιου του αγωγού να αναλάβει τις 
επιβαλλόμενες μετατοπίσεις, για παράδειγμα με αύξηση πάχους τοιχώματος αγωγού ή αλλαγή της 
ποιότητας του χάλυβα). Ο τρίτος τρόπος είναι με μείωση της αντίδρασης του εδάφους επί των 
εγκάρσιων μετατοπίσεων του αγωγού στην περιοχή της διάρρηξης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της διεύρυνσης της τάφρου. Κάνοντας μεγαλύτερο το όρυγμα, ο αγωγός μπορεί να παραμορφωθεί σε 
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μεγαλύτερο μήκος, αποφεύγοντας την επαφή με τα τοιχώματα, και συνεπακόλουθα η ένταση του 
αγωγού αναπτύσσεται σε μεγαλύτερο μήκος και οι συγκεντρώσεις παραμορφώσεων που μπορεί να 
βλάψουν τον αγωγό μειώνονται (Εικόνα 1-23). Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κιβωτία από 
οπλισμένο σκυρόδεμα (culvert), τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για διελεύσεις κάτω από 
γέφυρες, δρόμου κλπ. με σκοπό τη ροή ομβρίων μέσα από αυτά. Εκτός από αυτές τις συμβατικές 
χρήσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέτρο προστασίας σε αγωγούς που διέρχονται από 
ρήγμα. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται εκσκαφή ορύγματος και χρήση επιχώματος, αλλά ο 
αγωγός τοποθετείται μέσα στα culverts. Βάζοντας τον αγωγό μέσα σε αυτές τις κατασκευές από 
σκυρόδεμα χωρίς επίχωση, όταν μετακινηθεί το ρήγμα ο αγωγός παραμένει απαραμόρφωτος και 
«θυσιάζουμε» την κατασκευή από σκυρόδεμα που καταστρέφεται. Η απουσία της επίχωσης, επίσης, 
βοηθά γιατί δεν αναπτύσσεται τριβή (Εικόνα 1-24). Όμως αποτελούν μια πολύ δαπανηρή λύση. 

 

Εικόνα 1-20: Διάστρωση κοκκώδους επίχωσης σε όρυγμα αγωγού (Pipelines International) 

 

Εικόνα 1-21: Εργασίες προσθήκης γεωυφάσματος (De Saedeleir) 
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Εικόνα 1-22: Εργασίες προσθήκης γεωυφάσματος [10] 

 

Εικόνα 1-23: Σύγκριση παραμόρφωσης αγωγού εντός συμβατικού ορύγματος και εντός ενός με πλατύτερο 
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Εικόνα 1-24: Προκατασκευασμένα ορθογωνικά στοιχεία από σκυρόδεμα (culverts) (Coly Concrete) 

 

Εικόνα 1-25: Τυπική διατομή αγωγού εντός culvert και κάτοψη παραμόρφωσης αγωγού εντός culvert λόγω 
διάρρηξης ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης 

Όλες όμως οι ανωτέρω μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν για μικρές έως μεσαίες μετατοπίσεις του 
ρήγματος, δηλαδή δυόμιση ή τρεις φορές τη διάμετρο του αγωγού. Εξαίρεση αποτελεί η κατασκευή 
εξωτερικού περιβλήματος από σκυρόδεμα (culvert), η οποία όμως είναι ιδιαιτέρως δαπανηρή μέθοδος, 
της οποίας το κόστος αυξάνεται δυσανάλογα με την αύξηση της αναμενόμενης μετακίνησης του 
ρήγματος. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, μελετάται ο εναλλακτικός σχεδιασμός αγωγών σε περιοχές 
μεγάλων εδαφικών μετακινήσεων με χρήση εύκαμπτων κόμβων. 

1.5.2 Μηχανισμοί και λειτουργία εύκαμπτων κόμβων 

Η χρήση εύκαμπτων κόμβων αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο σχεδιασμού αγωγών έναντι των μόνιμων 
εδαφικών μετατοπίσεων που προκαλούνται κατά τη διάρρηξη τεκτονικών ρηγμάτων, ο οποίος 
αποσκοπεί στην απομείωση των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων στον αγωγό και την αποφυγή τυχόν 
αστοχίας του. Πιο συγκεκριμένα, οι εύκαμπτοι κόμβοι αποτελούν ειδικές διατάξεις οι οποίες 
τοποθετούνται ανά αποστάσεις κατά μήκος του αγωγού, στην περιοχή γύρω από το ρήγμα. Σκοπός 
της εισαγωγής των κόμβων είναι η συγκέντρωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων του αγωγού, 
οι οποίες προκαλούνται από τη διάρρηξη (αξονικές ή καμπτικές), έτσι ώστε να μειωθούν οι 
παραμορφώσεις στα χαλύβδινα τμήματα του αγωγού.  
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Οι εμπορικά διαθέσιμοι εύκαμπτοι κόμβοι διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την μέθοδο 
παραλαβής των επιβαλλόμενων μετακινήσεων: τους απλούς κόμβους ολίσθησης, τους κόμβους τύπου 
«σφαίρας», τους κόμβους τύπου «φυσαρμόνικας» και τους σύνθετους κόμβους. Στην συγκεκριμένη 
εργασία διερευνάται η αποτελεσματικότητα χρήσης εύκαμπτων κόμβων τύπου φυσαρμόνικας ή αλλιώς 
bellows. Οι εύκαμπτοι κόμβοι τύπου «Bellows» (φυσαρμόνικας) αποτελούνται από λεπτότοιχο 
πτυχωμένο χάλυβα και είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να έχουν μεγάλη ευκαμψία όταν υποβάλλονται σε 
αξονικά φορτία, εσωτερική πίεση και καμπτικές ροπές. Στην Εικόνα 1-26, την Εικόνα 1-27 και την 
Εικόνα 1-28 παρουσιάζονται διαδοχικά οι δυνατές μετακινήσεις που μπορούν να παραληφθούν μέσω 
των κόμβων τέτοιου τύπου.  

 

 

Εικόνα 1-26: Αξονική παραμόρφωση κόμβου  

 

Εικόνα 1-27: Πλευρική παραμόρφωση κόμβου 

 

Εικόνα 1-28: Γωνιακή παραμόρφωση κόμβου 

Το πάχος και το είδος της διατομής της κάθε πτύχωσης καθορίζουν την αντίσταση σε παραμόρφωση 
καθώς επίσης και την ικανότητα μέγιστης παραμόρφωσης. Στην Εικόνα 1-29 παρουσιάζονται οι δέκα 
διαφορετικοί τύποι διατομών πτύχωση [12], καθένας από τους οποίους παρουσιάζει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά ευκαμψίας και αντοχής σε αξονικά φορτία. Ο συνηθέστερος τύπος διατομής είναι 
αυτός της «Λύρας» ή του «σχήματος S» (εικόνα f). Ο επιθυμητός συνδυασμός αντοχής σε εσωτερική 
πίεση, αντοχής σε αξονικά φορτία και ικανότητας παραμόρφωσης επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες 
τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των διατομών, όπως αλλαγές του ύψους των πτυχώσεων, της ακτίνας 
των καμπυλών τους, του αριθμού των αλλεπάλληλων μεταλλικών στρώσεων και του συνολικού 
πάχους του τοιχώματος. 
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Εικόνα 1-29:Είδη προφίλ της πτύχωσης κόμβων τύπου «Bellows»  

Σήμερα, εύκαμπτοι κόμβοι τύπου «Bellows» χρησιμοποιούνται κυρίως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
για την παραλαβή των μετακινήσεων σωλήνων λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, υδραυλικών 
πληγμάτων αλλά και την κάλυψη πιθανών κενών μεταξύ σωληνώσεων. Η αξιοπιστία τους είναι 
δοκιμασμένη με την ύπαρξη πολλών διαφορετικών τύπων ανάλογα με το σκοπό λειτουργίας τους. 
Παράγονται από αρκετές εταιρίες σε διαμέτρους μεγαλύτερες από 100mm και αντοχή σε εσωτερική 
πίεση έως και 1500psi (~10.4MPa). Λόγω του ευέλικτου σχεδιασμού των πτυχώσεων τους, του 
σχετικά μικρού κόστους τους και της ευκολίας στην τοποθέτησή τους, οι κόμβοι αυτοί αποτελούν μια 
πρόσφορη λύση για την απομείωση των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων σε αγωγούς λόγω διάρρηξης 
τεκτονικών ρηγμάτων. Επιπρόσθετα μπορούν να εξοπλιστούν με ράβδους ή αρθρώσεις με σκοπό των 
περιορισμό κάποιων από τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας τους. Έτσι για παράδειγμα στην Εικόνα 
1-30 παρουσιάζονται κόμβοι που επιτρέπουν μόνο την πλευρική μετακίνηση ή τη στροφή ή 
συνδυασμό τους.  

  

(α) (β) 

  

(γ) (δ) 

Εικόνα 1-30: Διάφορα είδη κόμβων τύπου «Bellows» 
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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κάλυψη των κόμβων αυτών με γεω-ύφασμα, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η ελεύθερη παραμόρφωσή τους, χωρίς να παρεμποδίζονται από τις αυξανόμενες τριβές με το 
περιβάλλον έδαφος της επίχωσης λόγω της ύπαρξης των πτυχώσεων στον κόμβο. Επίσης αρκετά 
σημαντικός είναι ο περιορισμός ή ακόμη και ο μηδενισμός των μόνιμων παραμορφώσεων του κόμβου 
υπό την επιβολή της εσωτερικής πίεσης του υλικού που θα μεταφέρει. 

Στο εμπόριο υπάρχουν διαφορετικοί τύποι τέτοιων κόμβων με οικονομικότερο και συχνά 
χρησιμοποιούμενο τον απλό, δηλαδή αυτόν με δυνατότητα αξονικής, πλευρικής και στροφικής 
μετακίνησης. Η χρήση αυτού του τύπου ενδείκνυται σε περιπτώσεις μικρών μετακινήσεων όπου δεν 
κρίνονται αναγκαίες περίπλοκες διατάξεις. Στην περίπτωση που μελετάται η χρήση εμπορικών bellows 
για εφαρμογή σε υπόγειους αγωγούς υψηλής πίεσης και υποκείμενους σε διάρρηξη ρήγματος 
επιλέγεται ο τύπος που δεσμεύεται η αξονική και η πλευρική μετακίνηση διότι, αφενός οι μετακινήσεις 
του ρήγματος είναι πολύ μεγάλες και τα εμπορικά bellows έχουν πολύ μικρή πλευρική και αξονική 
δυσκαμψία οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις μεγάλες μετακινήσεις και αφετέρου 
η χρήση θα γίνει σε αγωγούς μεγάλης πίεσης και η μεγάλη πίεση δύναται να παραμορφώσει το bellow 
ήδη από την φάση λειτουργίας του. Οι εύκαμπτοι κόμβοι που θα χρησιμοποιηθούν στην πειραματική 
διάταξη είναι της μορφής που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1-30 (γ) και τοποθετούνται στα σημεία 
εμφάνισης μέγιστων καμτικών ροπών κατά μήκος του αγωγού στην περιοχή του ρήγματος. Στον τύπο 
αυτό (hinged-bellow) η αξονική και η πλευρική δυνατότητα μετακίνησης είναι δεσμευμένες, ενώ η 
άρθρωση επιτρέπει τη στροφική παραμόρφωση του, όπου χαρακτηρίζεται και την δυνατότητα του σε 
παραμόρφωση, η οποία μετράται σε μοίρες. Έτσι, οι εύκαμπτοι κόμβοι συγκεντρώνουν τις 
αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις που δημιουργούνται από τις μόνιμες εδαφικές μετακινήσεις 
αφήνοντας τον αγωγό ουσιαστικά απαραμόρφωτο, αποφεύγοντας έτσι τις αστοχίες που προκαλούνται 
από υψηλές παραμορφώσεις δηλαδή την εφελκυστική θραύση των συγκολλήσεων και τον τοπικό 
λυγισμό. Οι κόμβοι αυτοί δρουν ως εσωτερικές αρθρώσεις στο στατικό σύστημα του αγωγού καθώς 
διαθέτουν πολύ μικρή στροφική δυσκαμψία. Παράλληλα, η αξονική τους παραμόρφωση ουσιαστικά 
απαγορεύεται μέσω των πλευρικών τεμαχίων, και είναι σχεδιασμένοι με τρόπο ώστε να αντέχουν την 
εσωτερική πίεση του μεταφερόμενου καυσίμου. Με αυτόν τον τρόπο η τοποθέτηση αυτών τον 
εύκαμπτων κόμβων μεταβάλλει το στατικό σύστημα του αγωγού, μετατρέποντας το από συνεχή 
(continuous pipeline) σε σπονδυλωτό (segmented pipeline), όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1-31. 

 

Εικόνα 1-31: Σύγκριση παραμόρφωσης συνεχούς αγωγού και αγωγού με κόμβους κατά την ενεργοποίηση 
σεισμικού ρήγματος 
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2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

2.1 Εισαγωγή 

Η πειραματική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης εύκαμπτων κόμβων έναντι μεγάλων 
παραμορφώσεων στους υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς, πραγματοποιείται μέσω μιας σειράς 
πειραμάτων σε δοκίμια/αγωγούς συνεχείς και με εύκαμπτους κόμβους. Τα πειράματα 
πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του ΕΜΠ. Μελετάται η περίπτωση 
διασταύρωσης με ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης. Η παραμόρφωση του αγωγού που διέρχεται από ρήγμα 
οριζόντιας ολίσθησης, σε περίπτωση ενεργοποίησής του είναι αυτή που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2-1 
(α). Για να επιτευχθεί αυτού του είδους η παραμόρφωση στο δοκίμιο κατά την εκτέλεση του 
πειράματος, δεδομένων των δυνατοτήτων άσκησης φόρτισης στο εργαστήριο, πραγματοποιείται ένα 
πείραμα κάμψης τριών σημείων (three-point bending test). Ασκείται εγκάρσια μετακίνηση στο μέσον 
του δοκιμίου. Έτσι η παραμόρφωση του δοκιμίου κατά την εκτέλεση του πειράματος είναι αυτή Εικόνα 
2-1 (β) και πρόκειται, στην ουσία, για δύο κατοπτρικά παραμορφωμένους αγωγούς. Για τα πειράματα 
χρησιμοποιούνται χαλύβδινα δοκίμια κυκλικής διατομής CHS 114.3x3 και εύκαμπτοι κόμβοι Φ114/140 
Χ 360mm της εταιρείας Eagle-Burgmann, ANSI321 – EN 1.4541 και επιτρεπόμενης γωνίας στροφής -
20/+0ο.  

Αρχικά εκτελείται ένα πείραμα με σκοπό τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών των κόμβων και 
συγκεκριμένα των τιμών των σταθερών των ελατηρίων. Στην συνέχεια εκτελείται μια σειρά 
πειραμάτων για την προσομοίωση του αγωγού που διέρχεται από ρήγμα. Πρώτα μελετάται η 
συμπεριφορά του συνεχούς αγωγού, και μετά τοποθετούνται εύκαμπτοι κόμβοι στα σημεία όπου 
αναπτύσσονται οι μέγιστες ροπές. Στα άκρα κάθε δοκιμίου συγκολλούνται μετωπικές πλάκες. Τα 
δοκίμια τοποθετούνται στο πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου. Η αποκατάσταση της σύνδεσης μεταξύ 
των μετωπικών πλακών και του πλαισίου δοκιμών γίνεται μέσω κοχλιών. Σε κάθε δοκίμιο, μέσω 
υδραυλικού γρύλου ασκείται συγκεντρωμένη μετατόπιση. Η άσκηση της μετατόπισης γίνεται μέσω 
ελάσματος, το οποίο τοποθετείται στο μέσον κάθε δοκιμίου. Η μετακίνηση ασκείται στο μέσον ώστε να 
προσομοιωθούν οι δύο κατοπτρικές παραμορφώσεις του αγωγού κατά τη διάρρηξη του σεισμικού 
ρήγματος. Έτσι, εκτελούμε συνολικά άλλα τέσσερα πειράματα, δύο σε συνεχή δοκίμια και δύο σε 
δοκίμια με εύκαμπτους κόμβους. Σκοπός των πειραμάτων είναι να συγκριθούν τα αναπτυσσόμενα 
εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης 
αυτών των κόμβων σε όρους μείωσης των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων.  
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(α) (β) 

Εικόνα 2-1: (α) παραμόρφωση αγωγού κατά την ενεργοποίηση ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης (Κάτοψη) (β) 
παραμόρφωση δοκιμίου κατά την διενέργεια του πειράματος (όψη) 

2.2 Συστατικά μέλη πειράματος  

Το σύνολο των χαλύβδινων στοιχείων του πειράματος (δοκίμια, πλάκες σύνδεσης, ελάσματα) είναι 
ποιότητας χάλυβα S235. Το δοκίμιο του αγωγού είναι χαλύβδινο, πρότυπης κυκλικής διατομής CHS 
114.3x3 με διάμετρο D=114.3mm και πάχος t=3mm. Το μήκος του συνεχούς δοκιμίου αγωγού είναι 
5586mm και προσδιορίζεται από την γεωμετρία της πειραματικής διάταξης που είναι διαθέσιμη για την 
εκτέλεση του πειράματος (Εικόνα 2-2). Ο αγωγός με τους εύκαμπτους κόμβους διαθέτει τέσσερις 
κόμβους, οι οποίοι τοποθετούνται ως εξής: δύο κοντά στα άκρα (σημεία Α και Δ στην Εικόνα 2-3) και 
δύο δεξιά και αριστερά από το μέσον (σημεία Β και Γ στην Εικόνα 2-3) με βάση τη θέση εμφάνισης 
των μέγιστων παραμορφώσεων στο συνεχή αγωγό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Έτσι, το 
δοκίμιο αποτελείται από πέντε μικρότερα τμήματα, με συνολικό μήκος δοκιμίου όμως ίδιο με αυτό του 
συνεχούς αγωγού.  

 

Εικόνα 2-2: Συνεχές δοκίμιο 

 

Εικόνα 2-3: Δοκίμιο με κόμβους 

Η σύνδεση του δοκιμίου στο πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου (Εικόνα 2-7 και Εικόνα 2-8) υλοποιείται 
μέσω συγκολλητών μετωπικών πλακών διαστάσεων 300x519mm και πάχους 30mm. Το πλαίσιο του 
εργαστηρίου είναι κατασκευασμένο από HEB 500, όπου το πάχος του πέλματός του είναι 28mm. 
(Εικόνα 2-4). Στο μέσο κάθε μετωπικής πλάκας διανοίγεται οπή διαμέτρου 115.9mm για να 
συγκολληθεί το δοκίμιο. Επίσης, διανοίγονται 8 οπές διαμέτρου 22mm για τους κοχλίες μέσω των 
οποίων θα γίνει η σύνδεση στο πλαίσιο δοκιμών. Οι κοχλίες που χρησιμοποιούνται είναι Μ20 ποιότητας 
8.8. Στην Εικόνα 2-5 και στην Εικόνα 2-6 απεικονίζεται η όψη και η τομή της μετωπικής πλάκας, 
αντίστοιχα. 
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Εικόνα 2-4: Πλαίσιο δοκιμών εργαστηρίων 

 

Εικόνα 2-5: Όψη μετωπικής πλάκας 

 
 

Εικόνα 2-6: Τομή σύνδεσης αγωγού με μετωπικής πλάκα 

 

Εικόνα 2-7: Σύνδεση δοκιμίων στο πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου 
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Εικόνα 2-8: Τομή σύνδεσης μετωπικής πλάκας αγωγού με το πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου 

Η επιβολή της μετακίνησης πραγματοποιείται στο μέσον του δοκιμίου, μέσω ελάσματος. Το έλασμα 
αυτό συνδέεται με το έμβολο (επενεργητής) μέσω συρματόσχοινου για την επιβολή της 
συγκεντρωμένης μετακίνησης. Το έλασμα αυτό αποτελείται από δύο όμοια τεμάχια για πρακτικούς 
λόγους, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε όλα τα πειράματα. Οι διαστάσεις κάθε τεμαχίου 
είναι 116x215.9x50 mm. Στο μέσο διανοίγεται μια οπή σχήματος ημικυκλίου με διάμετρο 115.9mm. Η 
σύνδεση των δύο τεμαχών του ελάσματος πραγματοποιείται μέσω συρματόσχοινων ή ντιζών, για τις 
οποίες διανοίγονται οπές διαμέτρου 17mm. Στην Εικόνα 2-9 και στην Εικόνα 2-10 παρουσιάζονται η 
όψη και η τομή του ελάσματος επιβολής μετακίνησης. 

 

Εικόνα 2-9: Όψη ελάσματος επιβολής φορτίου 

 

 

Εικόνα 2-10: Τομή ελάσματος επιβολής φορτίου 

Οι εύκαμπτοι κόμβοι που χρησιμοποιούνται στο πείραμα είναι της εταιρίας Eagle-Burgmann και της 
μορφής που φαίνεται στην Εικόνα 2-11. Οι κόμβοι αυτοί είναι γενικής χρήσης (μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε αγωγούς μεταφοράς νερού, αποβλήτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, αέρα κλπ) 
και είναι σχεδιασμένοι για μέτριες θερμοκρασίες (έως 700οC) και πιέσεις (έως 50bar). Οι κόμβοι είναι 
έτσι σχεδιασμένοι ώστε να δεσμεύουν όλες τις μετακινήσεις επιτρέποντας μόνο την στροφή σε ένα 
επίπεδο. Σύμφωνα με την Εικόνα 2-12 κάθε κόμβος αποτελείται από τα εξής μέρη: (1) τέλος της 
συγκόλλησης (weld end), (2) την σύνδεση μέσω πείρου ώστε να επιτρέπεται η στροφή (hinge), (3) 
λαβή (lug), (4) bellows, και (5) (liner). Είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 
κανονισμούς (EJMA 9, PED 97/23/EC σύμφωνα με: EN 13480, EN 13445, EN 14917, AD2000 και ASME 
B31.3). Οι κόμβοι που θα χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο πείραμα έχουν εξωτερική διάμετρο 
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114.3mm, πάχος 3.6mm, μήκος 360mm και ύψος 240mm (Εικόνα 2-13). Το υλικό των κόμβων είναι 
ανοξείδωτος χάλυβας και απαιτείται ειδική θερμική κατεργασία για τη συγκόλληση του ανοξείδωτου 
χάλυβα με τον ανθρακούχο χάλυβα του δοκιμίου. 

  

Εικόνα 2-11: Εύκαμπτος κόμβος [12] 

 

Εικόνα 2-12: Τομή εύκαμπτου κόμβου [12] 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 2-13: (α) Πλάγια όψη εύκαμπτου κόμβου  (β) Τομή εύκαμπτου κόμβου 





 

Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης καμπτόμενου μεταλλικού κυλινδρικού κελύφους με εύκαμπτους κόμβους 

3 ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΟΥ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο μελετάται η επιρροή της τοποθέτησης εύκαμπτων κόμβων σε συνεχές δοκίμιο. 
Εξετάζονται διαφορετικές αποστάσεις τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων από τα άκρα, ώστε να 
επιλεχθεί η βέλτιστη θέση τοποθέτησής τους στην πειραματική διάταξη. Στο πλαίσιο της 
προκαταρκτική διερεύνησης η προσομοίωση οφείλει να είναι απλή, γρήγορη, εύκολη και αξιόπιστη. 
Έτσι, η προσομοίωση των δοκιμίων γίνεται με στοιχεία δοκού σε δύο διαστάσεις και αντίστοιχα 
θεωρούνται απλουστευτικά οι συνοριακές συνθήκες και ο τρόπος άσκησης του φορτίου.  

Αρχικά, εξετάζεται το συνεχές δοκίμιο και στην συνέχεια, στα σημεία στα οποία αναπτύσσονται οι 
μέγιστες εντάσεις στο συνεχές δοκίμιο, τοποθετούνται εύκαμπτοι κόμβοι. Εξετάζονται τέσσερις 
διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης των κόμβων, με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης, στο πλαίσιο των 
γεωμετρικών περιορισμών της πειραματικής διάταξης. Επιπρόσθετα, συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα 
παραμορφωσιακά και εντατικά μεγέθη τόσο μεταξύ των περιπτώσεων τοποθέτησης κόμβων σε 
διαφορετικές θέσεις, όσο και με το συνεχές δοκίμιο. 

3.2 Αριθμητική προσομοίωση 

Η αριθμητική επίλυση γίνεται με τη χρήση του εμπορικού προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 
ADINA [13]. Οι αναλύσεις είναι στατικές και λαμβάνεται υπ' όψιν η μη γραμμικότητα γεωμετρίας και 
υλικού (GMNA) τόσο για το συνεχές δοκίμιο, όσο και για τα δοκίμια με τους εύκαμπτους κόμβους. Στη 
συνέχεια αξιολογούνται τα αποτελέσματα και συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα εντατικά και 
παραμορφωσιακά μεγέθη για τις διάφορες περιπτώσεις δοκιμίων. 

3.2.1 Προσομοίωση αγωγού, συνοριακών συνθηκών και φόρτισης  

Η προσομοίωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διερεύνησης της 
αποτελεσματικότητας της εισαγωγής των κόμβων στο συνεχές δοκίμιο είναι δισδιάστατη. Μελετώνται 
οι περιπτώσεις του συνεχούς δοκιμίου (Εικόνα 3-3) και του δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους (Εικόνα 
3-4). Σε μια πρώτη προσέγγιση, απλουστευτικά, το πλαίσιο της πειραματικής διάταξης στο οποίο 
συνδέεται το δοκίμιο μέσω μετωπικών πλακών δεν προσομοιώνεται. Έτσι οι συνοριακές συνθήκες του 
δοκιμίου και στα δύο άκρα θωρούνται πλήρεις πακτώσεις και ως εκ τούτου το δοκίμιο προσομοιώνεται 
ως αμφίπακτη δοκός. H μετακίνηση επιβάλλεται στο μέσο του δοκιμίου και σε μήκος 50mm, με σκοπό 
την προσομοίωση της επιβολής μετακίνησης στο δοκίμιο μέσω του εμβόλου και του αντίστοιχου 
ελάσματος της πειραματικής διάταξης (Εικόνα 3-5). Η ασκούμενη μετακίνηση είναι ίση με την 
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εξωτερική διάμετρο του δοκιμίου D. Το δοκίμιο προσομοιώνεται με πεπερασμένα στοιχεία τύπου pipe 
elements (Εικόνα 3-1), τα οποία είναι δικομβικά ραβδωτά πεπερασμένα στοιχεία, με επιπλέον βαθμούς 
ελευθερίας που λαμβάνουν υπ’ όψιν την πρόσθετη ένταση που αναπτύσσεται στα στοιχεία λόγω της 
οβαλοποίησης της διατομής (ovalization). Ο αγωγός διακριτοποιείται ανά 5mm, κατόπιν της ανάλυσης 
ευαισθησίας που πραγματοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της βέλτιστης διακριτοποίησης. Οι 
εύκαμπτοι κόμβοι προσομοιώνονται με στροφικά ελαστικά ελατήρια (Εικόνα 3-2), κατά τη διεύθυνση 
που επιτρέπεται η στροφή. Στα άκρα των ελατηρίων δεσμεύονται οι σχετικές οριζόντιες και 
κατακόρυφες μετακινήσεις, για να εξασφαλιστεί η προσομοίωση του αρθρωτού κόμβου.  

 

Εικόνα 3-1: Προσομοίωση δοκιμίου με στοιχεία pipe elements 

 

Εικόνα 3-2: Προσομοίωση εύκαμπτου κόμβου με στροφικά ελατήρια 

 

Εικόνα 3-3: Δισδιάστατο προσομοίωμα συνεχούς δοκιμίου με pipe elements 

 

Εικόνα 3-4: Διδιάστατο προσομοίωμα δοκιμίου με κόμβους με pipe elements 

 

Εικόνα 3-5: Προσομοίωση φόρτισης 

Όλα τα χαλύβδινα μέλη του πειράματος είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ποιότητας S235. Ο νόμος 
υλικού θεωρείται ελαστοπλαστικός με γραμμική κράτυνση, ενώ το διάγραμμα τάσεων – 
παραμορφώσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-1. Τα στοιχεία του χάλυβα είναι: όριο διαρροής 235ΜPa, 
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όριο θραύσης 360ΜPa, παραμόρφωση διαρροής 0.1119%, παραμόρφωση θραύσης 25%, μέτρο 
ελαστικότητας 210GPa και λόγος Poisson 0.3.  

 

Σχήμα 3-1: Διάγραμμα τάσεων παραμορφώσεων χάλυβα S235 

3.2.2 Αποτελέσματα αναλύσεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων, με σκοπό τη διερεύνηση και 
την επιλογή της βέλτιστης θέσης τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων στα εργαστηριακά πειράματα. 
Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τον συνεχές δοκίμιο και στην συνέχεια βάση αυτών 
επιλέγονται οι θέσεις τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων. Εξετάζονται διαφορετικές θέσεις 
τοποθέτησης των κόμβων και επιλέγεται η βέλτιστη. Το βασικό κριτήριο επιλογής της θέσης των 
κόμβων είναι η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των μέγιστων ανηγμένων παραμορφώσεων που 
αναπτύσσονται κατά μήκος του δοκιμίου, τοποθετώντας τους κόμβους στην περιοχή μεγίστων ροπών. 
Στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα του συνεχούς δοκιμίου με το δοκίμιο με κόμβους στις 
θέσεις που επιλέχθηκαν.  

3.2.2.1 Συνεχές δοκίμιο 

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του συνεχούς δοκιμίου, ώστε βάσει αυτών να επιλεγεί η θέση 
τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων. Το παραμορφωμένο σχήμα του συνεχούς δοκιμίου 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-2, όπου στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται η μετατόπιση y του 
αγωγού στη διεύθυνση επιβολής της μετακίνησης και στoν οριζόντιο άξονα το μήκος x του δοκιμίου με 
σημείο αναφοράς το μηδέν (0), το οποίο είναι η θέση επιβολής της μετακίνησης. Η επιβαλλόμενη 
φόρτιση και οι συμμετρικές συνοριακές συνθήκες οδηγούν σε συμμετρική παραμόρφωση του δοκιμίου, 
η οποία μοιάζει με δύο συνεχόμενες αμφίπακτες δοκούς. Το μεσαίο τμήμα, κατά μήκος του οποίου 
ασκείται η κατανεμημένη μετακίνηση, κάμπτεται. 
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Σχήμα 3-2: Μετακινήσεις συνεχούς δοκιμίου 

Η αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη Ν κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου είναι σταθερή και ίση με 
79kN. (Σχήμα 3-3). To διάγραμμα της αναπτυσσόμενης ροπής Μ, λόγω του είδους της φόρτισης και 
των συμμετρικών συνοριακών συνθηκών, είναι συμμετρικό ως προς το μέσον. Η ροπή μειώνεται 
γραμμικά και αλλάζει πρόσημο λόγω αλλαγής της καμπυλότητας, ενώ ακολούθως αυξάνεται μέχρι τη 
θέση επιβολής της μετακίνησης. Στο τμήμα που ασκείται η κατανεμημένη μετακίνηση, η μεταβολή της 
ροπής είναι παραβολική (Σχήμα 3-4). Η μέγιστη τιμή της ροπής είναι 8.5KNm. 

 

Σχήμα 3-3: Κατανομή αξονικής δύναμης κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου 

 

Σχήμα 3-4: Κατανομή καμπτικής ροπής κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου 
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Οι τάσεις και οι ανηγμένες παραμορφώσεις προκύπτουν από τα σημεία ολοκλήρωσης που υπάρχουν 
επί των διατομών των στοιχείων δοκού. Σε κάθε διατομή επιλέγεται το μέγιστο και το ελάχιστο, αλλά 
αγνοείται η θέση τους επί της διατομής. Στο Σχήμα 3-5 και στο Σχήμα 3-6 παρουσιάζονται η κατανομή 
της μέγιστης και της ελάχιστης ορθής διαμήκους τάσης κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου. Τα 
αποτελέσματα λαμβάνονται στο τέλος της ανάλυσης. Η κατανομή είναι συμμετρική ως προς το μέσον. 
Η τιμή της μέγιστης τάσης παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή στο άκρο, στη συνέχεια οι τιμές της μειώνονται 
μέχρι το σημείο αλλαγής καμπυλότητας και από εκεί και μετά αυξάνονται και πάλι μέχρι το μέσον του 
δοκιμίου. Η κατανομή της ελάχιστης τάσης παρουσιάζει τη μέγιστη τιμή της και αυτή κοντά στην 
στήριξη, στην συνέχεια μειώνεται και γύρω από το σημείο αλλαγής καμπυλότητας (θέση 1.4m), οι 
τιμές γίνονται θετικές. Αυτό συμβαίνει γιατί σε αυτή την περιοχή, οι εφελκυστικές τάσεις από την 
αξονική είναι μεγαλύτερες από τις θλιπτικές τάσεις της κάμψης και τις εξουδετερώνουν. Έπειτα, και 
μέχρι το μέσον, οι τάσεις μειώνονται σταδιακά, γίνονται και πάλι θλιπτικές και αποκτούν μέγιστη τιμή 
λίγο πριν το μέσον. Γύρω από το μέσον, η κατανομή των τάσεων αλλάζει καμπυλότητα, αντίστοιχα με 
το διάγραμμα ροπών. Η τιμή της μέγιστης τάσης είναι σmax=256MPa και της ελάχιστης είναι σmin=-
249MPa. Στις περιοχές των άκρων και της μέσης οι μέγιστες και οι ελάχιστες τάσεις υπερβαίνουν το 
όριο διαρροής του χάλυβα fy=235MPa. 

 

Σχήμα 3-5: Κατανομή μέγιστης τάσης κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου 

 

Σχήμα 3-6: Κατανομή ελάχιστης τάσης κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου 

Στο Σχήμα 3-7 και στο Σχήμα 3-8 παρουσιάζονται οι κατανομές των εφελκυστικών και θλιπτικών 
ανηγμένων διαμήκων παραμορφώσεων ε κατά μήκος του αγωγού οι οποίες ακολουθούν αυτή της 
καμπτικής έντασης. Οι μεγαλύτερες ανοιγμένες εφελκυστικές και θλιπτικές παραμορφώσεις 
αναπτύσσονται κοντά στην πάκτωση και στα σημεία εκατέρωθεν της περιοχής εφαρμογής του 
κατανεμημένου φορτίου. Στο ενδιάμεσό τους τμήμα οι παραμορφώσεις μειώνονται παραβολικά, καθώς 
μειώνεται και η ροπή και είναι πάρα πολύ μικρές. Στη συνέχεια, η ροπή αλλάζει πρόσημο και σταδιακά 
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αυξάνεται. Έτσι αντίστοιχα αυξάνονται και οι παραμορφώσεις μέχρι πριν από το τμήμα στο οποίο 
ασκείται η κατανεμημένη φόρτιση. Η κατανομή των παραμορφώσεων είναι αναμενόμενη καθώς 
πρακτικά πρόκειται για δύο αμφίπακτες δοκούς που παρουσιάζουν τη μέγιστη ένταση κοντά στις 
στηρίξεις. Αντίστοιχα, στο τμήμα που ασκείται η κατανεμημένη μετακίνηση, η κατανομή των 
παραμορφώσεων είναι και πάλι παραβολική. H τιμή της μέγιστης ανηγμένης παραμόρφωσης είναι 
εt=4.19% και της ελάχιστης είναι εc=-2.93%. Στην περιοχή των πακτώσεων των δύο αμφίπακτων 
δοκών, οι θλιπτικές παραμορφώσεις, σύμφωνα με την Εξ. (1-1), υπερβαίνουν το όριο θλιπτικής 
αστοχίας του κανονισμού εc=0.094% για εμφάνιση τοπικού λυγισμού, καθώς επίσης και οι 
εφελκυστικές παραμορφώσεις υπερβαίνουν το όριο του κανονισμού εt=2%. 

 

Σχήμα 3-7: Κατανομή μέγιστης ανηγμένης παραμόρφωσης κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου 

 

Σχήμα 3-8: Κατανομή ελάχιστης ανηγμένης παραμόρφωσης κατά μήκος του συνεχούς δοκιμίου 

Τα σημεία στα οποία αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή και οι μέγιστες παραμορφώσεις κατά μήκος του 
δοκιμίου είναι στα άκρα και εκατέρωθεν του μήκους επιβολής της φόρτισης, κάτι το οποίο είναι 
αναμενόμενο, καθώς οι μέγιστες εντάσεις αναμένονται στις πακτώσεις των δύο αμφίπακτων δοκών. 
Έτσι τοποθετούνται εύκαμπτοι κόμβοι στα σημεία αυτά. Όμως λόγω κατασκευαστικών περιορισμών, οι 
κόμβοι δεν είναι εφικτό να τοποθετηθούν σε απόσταση μικρότερη από 410mm από τα άκρα. Επίσης, 
δεν μπορούν να τοποθετηθούν ακριβώς στο μέσον, λόγω της ύπαρξης του ελάσματος μέσω του 
οποίου ασκείται η μετακίνηση. Έτσι για λόγους συμμετρίας, τοποθετούνται δύο κόμβοι κοντά στα άκρα 
και άλλοι δύο κόμβοι δεξιά και αριστερά από το μέσον πάλι σε απόσταση 410mm (σημεία C Εικόνα 
3-4). Διερευνώντας την βέλτιστη θέση τοποθέτησης τους, μελετώνται και οι περιπτώσεις τοποθέτησης 
κόμβων σε αποστάσεις 510mm, 520mm και 560mm από τα άκρα και το μέσον. 
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3.2.2.2 Δοκίμια με εύκαμπτους κόμβους 

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για όλες τις 
περιπτώσεις των δοκιμίων με τους εύκαμπτους κόμβους. Τo παραμορφωμένο σχήμα για τα δοκίμια με 
κόμβος σε αποστάσεις 490mm («490»), 510mm («510»), 520mm («520»), 560mm («560») από το 
άκρο και το μέσον παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-9. Όπως στο συνεχές δοκίμιο, έτσι και στα δοκίμια με 
τους εύκαμπτους κόμβους, το είδος της φόρτισης και οι συμμετρικές συνοριακές συνθήκες οδηγούν σε 
συμμετρική παραμόρφωση. Η παραμόρφωση των δοκιμίων με κόμβους είναι μια «τεθλασμένη 
γραμμή», με το τμήμα μεταξύ των κόμβων να παραμένει περίπου ευθύγραμμο, ενώ τα υπόλοιπα να 
κάμπτονται. 

 

Σχήμα 3-9: Μετακινήσεις δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 

Στο Σχήμα 3-10 παρουσιάζεται η κατανομή της αναπτυσσόμενης αξονικής κατά μήκος των δοκιμίων με 
τους εύκαμπτους κόμβους, η οποία διατηρείται σταθερή κατά μήκος. Ο Πίνακας 3-1 παρουσιάζει τη 
μέγιστη αναπτυσσόμενη αξονική για κάθε υπό εξέταση περίπτωση. Όσο αυξάνεται η απόσταση 
τοποθέτησης του εύκαμπτου κόμβου από το άκρο, τόσο μειώνεται η μέγιστη τιμή της αξονικής. 

 

Σχήμα 3-10: Κατανομή αξονικής δύναμης κατά μήκος των δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 
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Πίνακας 3-1: Μέγιστη αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 

Δοκίμιο Αξονική δύναμη (kN) 

Κόμβοι 490 180 

Κόμβοι 510 176 

Κόμβοι 520 177 

Κόμβοι 560 172 

Στο Σχήμα 3-11 παρουσιάζεται το διάγραμμα της αναπτυσσόμενης καμπτικής ροπής κατά μήκος των 
δοκιμίων με τους εύκαμπτους κόμβους, τοποθετημένους σε διαφορετικές αποστάσεις. Το διάγραμμα 
των ροπών είναι συμμετρικό ως προς το μέσον, λόγω συμμετρίας φόρτισης και συνοριακών 
συνθηκών. Στα ακραία τμήματα, και στα τμήματα εκατέρωθεν του μέσου η αύξηση της 
αναπτυσσόμενης ροπής είναι γραμμική, καθώς η στατικής τους λειτουργία είναι αυτή της αμφίπακτης 
δοκού. Το τμήμα μεταξύ των κόμβων λειτουργεί ως δικτύωμα, καταπονείται μόνο αξονικά και η 
αναπτυσσόμενη ροπή είναι μηδενική. Ο Πίνακας 3-2 παρουσιάζει τις μέγιστες ροπές για κάθε 
περίπτωση. Όσο αυξάνεται η απόσταση τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων από το άκρο, τόσο 
αυξάνεται η μέγιστη ροπή αναπτυσσόμενη ροπή. 

 

Σχήμα 3-11: Κατανομή καμπτικής ροπής κατά μήκος των δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 

Πίνακας 3-2: Μέγιστη αναπτυσσόμενη καμπτική ροπή δοκιμιών με εύκαμπτους κόμβους 

Δοκίμιο  Μέγιστη ροπή (kNm) 

Κόμβοι 490 4.1 

Κόμβοι 510  4.2 

Κόμβοι 520 4.3 

Κόμβοι 560 4.5 

Στο Σχήμα 3-12  παρουσιάζεται το διάγραμμα με τις μέγιστες αναπτυσσόμενες ορθές διαμήκεις τάσεις 
κατά μήκος των δοκιμίων, ενώ στο Σχήμα 3-13 το διάγραμμα με τις ελάχιστες αναπτυσσόμενες ορθές 
διαμήκεις τάσεις. Τα διαγράμματα είναι συμμετρικά ως προς το μέσον. Η κατανομή των τάσεων είναι 
αντίστοιχη της ροπής. Και στις μέγιστες και στις ελάχιστες τάσεις, οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται στα 
άκρα των αμφίπακτων δοκών. Το τμήμα που βρίσκεται μεταξύ των κόμβων καταπονείται από σταθερή 
εφελκυστική τάση. Η τιμή της ελάχιστης τάσης στο μεγαλύτερο μήκος του δοκιμίου είναι εφελκυστική. 
Καθώς το καμπτόμενο τμήμα έχει μικρό μήκος, η αναπτυσσόμενη ροπή είναι μικρή και οι θλιπτικές 
τάσεις από την κάμψη «εξουδετερώνονται» από τις εφελκυστικές τάσεις της αξονικής. Οι μέγιστες 
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τάσεις υπερβαίνουν το όριο διαρροής του χάλυβα fy=235MPa στη περιοχή των στηρίξεων και του 
μέσου. Οι ελάχιστες τάσεις  υπερβαίνουν το όριο διαρροής, οριακά, μόνο στην περιοχή των στηρίξεων. 
Ο Πίνακας 3-3 και ο Πίνακας 3-4 παρουσιάζουν, αντίστοιχα, τις τιμές των μέγιστων και των ελάχιστων 
ορθών διαμήκων τάσεων που αναπτύσσονται σε κάθε περίπτωση. Όσο αυξάνεται η απόσταση 
τοποθέτησης του εύκαμπτου κόμβου από το άκρο, τόσο αυξάνεται η μέγιστη εφελκυστική και θλιπτική 
τάση που αναπτύσσεται στο δοκίμιο. 

 

Σχήμα 3-12: Κατανομή μέγιστης ορθής διαμήκους τάσης κατά μήκος των δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 

Πίνακας 3-3: Μέγιστη αναπτυσσόμενη ορθή διαμήκης τάση δοκιμιών με εύκαμπτους κόμβους 

Δοκίμιο σmax (ΜPa)  

Κόμβοι 490 244.7  

Κόμβοι 510 245.3  

Κόμβοι 520 245.6  

Κόμβοι 560 246.5  

 

Σχήμα 3-13: Κατανομή ελάχιστης ορθής διαμήκους τάσης κατά μήκος των δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 
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Πίνακας 3-4: Ελάχιστη αναπτυσσόμενη ορθή διαμήκης τάση δοκιμιών με εύκαμπτους κόμβους 

Δοκίμιο  σmin (ΜPa)  

Κόμβοι 490 -235.2  

Κόμβοι 510 -235.4  

Κόμβοι 520 -235.5  

Κόμβοι 560 -235.8  

Στο Σχήμα 3-14 και στο Σχήμα 3-15 παρουσιάζονται τα διαγράμματα των αναπτυσσόμενων διαμήκων 
ανηγμένων παραμορφώσεων, τα οποία είναι συμμετρικά και η κατανομή των διαμήκων 
παραμορφώσεων ακολουθεί αυτή των αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων. Οι μέγιστες τιμές 
παρατηρούνται κοντά στην πάκτωση και στο σημείο πριν την εφαρμογή του κατανεμημένου φορτίου. 
Στο ενδιάμεσο τμήμα οι παραμορφώσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Η κατανομή των παραμορφώσεων 
προκύπτει από τη στατική λειτουργία των δύο αμφίπακτων δοκών που παρουσιάζουν τις μέγιστες 
παραμορφώσεις κοντά στις στηρίξεις. Το τμήμα που καταπονείται μόνο αξονικά, αναπτύσσει 
εφελκυστική ανηγμένη παραμόρφωση, όπου και στα δύο διαγράμματα έχει την ίδια τιμή, περίπου 
0.09%. Οι μέγιστες ανηγμένες παραμορφώσεις ξεπερνούν το εφελκυστικό όριο του κανονισμού 
εc=2%, στις περιοχές των στηρίξεων. Οι ελάχιστες ανηγμένες παραμορφώσεις ξεπερνούν το θλιπτικό 
όριο του κανονισμού εc=0.094%, τόσο στις περιοχές των στηρίξεων, όσο και του μέσου. Ο Πίνακας 
3-5 και ο Πίνακας 3-6 παρουσιάζουν, αντίστοιχα, τις τιμές των μέγιστων και των ελάχιστων διαμήκων 
παραμορφώσεων για όλες τις περιπτώσεις των δοκιμίων. 

 

Σχήμα 3-14: Κατανομή μέγιστης ανηγμένης παραμόρφωσης κατά μήκος των δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

-2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8

ε 
(%

)

x (m)

κόμβοι 410

κόμβοι 510

κόμβοι 520

κόμβοι 560

εφελκυστικό όριο



ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΟΥ 37 

Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης καμπτόμενου μεταλλικού κυλινδρικού κελύφους με εύκαμπτους κόμβους 

Πίνακας 3-5: Μέγιστη αναπτυσσόμενη ανηγμένη παραμόρφωση δοκιμιών με εύκαμπτους κόμβους 

Δοκίμιο εmax (%) 

Κόμβοι 490 2.04  

Κόμβοι 510 2.16  

Κόμβοι 520 2.22  

Κόμβοι 560 2.41  

 

Σχήμα 3-15: Κατανομή ελάχιστης ανηγμένης παραμόρφωσης κατά μήκος των δοκιμίων με εύκαμπτους κόμβους 

Πίνακας 3-6: Ελάχιστη αναπτυσσόμενη ανηγμένη παραμόρφωση δοκιμιών με εύκαμπτους κόμβους 

Δοκίμιο εmin  (%) 

Κόμβοι 490 -0.25  

Κόμβοι 510 -0.28  

Κόμβοι 520 -0.29  

Kόμβοι 560 -0.33  

Συμπερασματικά, όσο αυξάνεται η απόσταση τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων από το άκρο τόσο 
αυξάνονται οι αναπτυσσόμενες τάσεις, παραμορφώσεις και ροπές, ενώ αντιθέτως, η αξονική μειώνεται. 
Καθώς ενδιαφέρει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων, και 
δεδομένης της εφελκυστικής δυσκαμψίας του δοκιμίου ως χαλύβδινου μέλους, οι εύκαμπτοι κόμβοι 
τοποθετούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στα άκρα, δηλαδή σε απόσταση 410mm. 

3.2.2.3 Σύγκριση συνεχούς δοκιμίου και δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους 

Ακολούθως συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη μεταξύ του 
συνεχούς δοκιμίου και του δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους σε απόσταση 410mm από το άκρο. Όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 3-16 η παραμόρφωση του συνεχούς δοκιμίου είναι μια ομαλή καμπύλη γραμμή 
ενώ του δοκιμίου με κόμβους είναι μια τεθλασμένη γραμμή με περίπου ευθύγραμμα τμήματα.  
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Σχήμα 3-16: Μετακινήσεις δοκιμίων 

Τόσο το συνεχές δοκίμιο, όσο και τα δοκίμια με τους εύκαμπτους κόμβους, λόγω του στατικού 
συστήματος και του είδους της επιβαλλόμενης παραμόρφωσης αναπτύσσουν σταθερή αξονική δύναμη. 
(Σχήμα 3-17). Παρατηρείται πως η προσθήκη των κόμβων οδηγεί σε αύξηση της αξονικής δύναμης 
κατά 127% (Πίνακας 3-8). 

 

Σχήμα 3-17: Κατανομή αξονικής δύναμης κατά μήκος των δοκιμίων 

Πίνακας 3-7: Μέγιστη αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη 

Συγκρίνοντας τα διαγράμματα ροπών (Σχήμα 3-18), στο δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους το 
τμήμα μεταξύ των κόμβων λειτουργεί ως «δικτύωμα» και καταπονείται μόνο αξονικά ενώ στο συνεχές 
δοκίμιο η αύξηση της ροπής είναι γραμμική σε όλο το μήκος. Με την προσθήκη των κόμβων η 
αναπτυσσόμενη ροπή μειώνεται κατά 52% (Πίνακας 3-8). 

 

Σχήμα 3-18: Κατανομή καμπτικής ροπής κατά μήκος των δοκιμίων 

0

20

40

60

80

100

120

-2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8

y 
(m

m
)

x (m)

συνεχές

κόμβοι 410

60

80

100

120

140

160

180

-2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8

N
 (

kN
)

x (m)

συνεχές

κόμβοι 410

-9

-6

-3

0

3

6

9

-2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8M
 (

kN
m

)

x (m)

συνεχές

κόμβοι 410



ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΚΟΥ 39 

Σχεδιασμός πειραματικής διάταξης καμπτόμενου μεταλλικού κυλινδρικού κελύφους με εύκαμπτους κόμβους 

Στο Σχήμα 3-19 και Σχήμα 3-20 συγκρίνονται τα διαγράμματα των αναπτυσσόμενων ορθών διαμήκων 
τάσεων για το συνεχές δοκίμιο και το δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους. Η προσθήκη των κόμβων 
μειώνει την μέγιστη τάση κατά 4.2% και την ελάχιστη κατά 5.4% (Πίνακας 3-8). Η διαφορά μεταξύ 
συνεχούς δοκιμίου και δοκιμίου με κόμβους στην κατανομή των τάσεων είναι ότι στο συνεχές δοκίμιο 
η τάση αυξανόταν γραμμικά, ενώ με την προσθήκη των κόμβων στο ενδιάμεσο τμήμα η τάση 
διατηρείται σταθερή και μικρότερη σε μέγεθος. Επίσης με την τοποθέτηση των κόμβων η ελάχιστη 
τάση στο μεγαλύτερο μήκος του δοκιμίου είναι θετική, που σημαίνει ότι εφελκύεται. Αυτή η 
διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι μειώνεται ο κίνδυνος τοπικών λυγισμών. Όμως και στις 
δύο περιπτώσεις δοκιμίων υπάρχει υπέρβαση του ορίου διαρροής του χάλυβα fy=235MPa τόσο σε 
εφελκυσμό, όσο και σε θλίψη. 

 

Σχήμα 3-19: Κατανομή μέγιστων αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων κατά μήκος των δοκιμίων 

 

Σχήμα 3-20: Κατανομή ελάχιστων αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων κατά μήκων των δοκιμίων  

Στο Σχήμα 3-21 και στο Σχήμα 3-22 παρουσιάζεται η σύγκριση της κατανομή των εφελκυστικών και 
θλιπτικών ανηγμένων παραμορφώσεων ε κατά μήκος x του δοκιμίου για το συνεχές δοκίμιο και το 
δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους. Με την τοποθέτηση των εύκαμπτων κόμβων οι αναπτυσσόμενες 
παραμορφώσεως μειώνονται σημαντικά. Οι εφελκυστικές παραμορφώσεις κοντά στα άκρα όπου ο 
αγωγός καταπονείται περισσότερο μειώνονται περισσότερο, ενώ στο μέσο όπου έτσι κι αλλιώς οι 
ανηγμένες παραμορφώσεις είναι μικρές, παρατηρείται μικρότερη μείωση. Στο ενδιάμεσο αυτό τμήμα 
υπάρχει μόνο μια μικρή εφελκυστική ανηγμένη παραμόρφωση, λόγω της εφελκυστικής δύναμης. 
Αντίστοιχα οι θλιπτικές παραμορφώσεις μειώνονται πολύ στα άκρα, κάτι το όποιο είναι επιθυμητό γιατί 
μειώνεται ο κίνδυνος τοπικού λυγισμού. Στα ενδιάμεσα τμήματα οι θλιπτικές παραμορφώσεις είναι 
πρακτικά μηδενικές, αφού σε αυτά τα τμήματα το δοκίμιο λειτουργεί σαν δικτύωμα και αναπτύσσει 
μόνο εφελκυστική δύναμη. Οι εφελκυστικές παραμορφώσεις μειώνονται κατά 52%, ενώ οι θλιπτικές 
έως και κατά 92% (Πίνακας 3-8). 
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Σχήμα 3-21: Κατανομή μέγιστης ανηγμένης παραμόρφωσης κατά μήκος των δοκιμίων  

 

Σχήμα 3-22: Κατανομή ελάχιστης ανηγμένης παραμόρφωσης κατά μήκος των δοκιμίων  

Πίνακας 3-8: Σύγκριση αναπτυσσόμενων ενατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών μεταξύ συνεχούς δοκιμίου και 
δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους 

Εντατικό μέγεθος  Συνεχές Δοκίμιο  Δοκίμιο με κόμβους  Μεταβολή (%)  

Αξονική δύναμη (N)  79.0  180.0  127.8  

Καμπτική ροπή (kNm) 8.5  4.1  -51.7  

Μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση (%) 4.19  2.04  -51.3  

Ελάχιστη ανηγμένη παραμόρφωση (%)  -2.93  -0.25  -91.4  

Μέγιστη ορθή τάση (MPa)  255.5  244.7  -4.2  

Ελάχιστη ορθή τάση (MPa)  -248.6  -235.2  -5.4  

3.3 Συμπέρασματα 

Στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η προκαταρκτική προσομοίωση του πειράματος, όπου το δοκίμιο 
προσομοιώθηκε με πεπερασμένα στοιχεία δοκού και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν στατικές 
αναλύσεις λαμβάνοντας υπ' όψιν τη μη γραμμικότητα γεωμετρίας και υλικού. Μελετήθηκαν οι 
περιπτώσεις του συνεχούς δοκιμίου και του δοκιμίου με τέσσερις εύκαμπτους κόμβους, 
τοποθετημένους σε αποστάσεις 410mm, 510mm, 520mm και 560mm από τα άκρα και το μέσον. Τα 
αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη συγκρίθηκαν τόσο μεταξύ του συνεχούς 
δοκιμίου και του δοκιμίου με κόμβους, καθώς και μεταξύ των διαφορετικών περιπτώσεων αναφορικά 
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με τις αποστάσεις τοποθέτησης των κόμβων. Διαπιστώθηκε ότι όσο αυξάνεται η απόσταση 
τοποθέτησης του εύκαμπτου κόμβου από το άκρο του δοκιμίου, τόσο μειώνεται η αποδοτικότητα των 
κόμβων σε όρους μείωσης των καμπτικών ροπών, των ανηγμένων παραμορφώσεων και των τάσεων. 
Έτσι, η βέλτιστη θέση τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα 
άκρα, δηλαδή σε απόσταση 410mm, δεδομένων των γεωμετρικών περιορισμών της πειραματικής 
διάταξης. Συγκρίνοντας τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη μεταξύ συνεχούς 
δοκιμίου και δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους, προκύπτει ότι η τοποθέτηση κόμβων είναι ευνοϊκή, 
καθώς προστατεύει έναντι τοπικού λυγισμού και εφελκυστικής θραύσης μέσω της μείωσης των 
αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων. Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτηση των εύκαμπτων κόμβων μειώνει 
την αναπτυσσόμενη καμπτική ροπή, τις τάσεις και τις ανηγμένες παραμορφώσεις. Η αξονική δύναμη 
ωστόσο αυξάνεται με την προσθήκη των κόμβων, αλλά αυτό δεν αποτελεί πηγή ανησυχίας δεδομένης 
της αξονικής δυσκαμψίας του αγωγού ως χαλύβδινου μέλους υπό εφελκυσμό. 
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4 ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 Εισαγωγή 

Η ακριβέστερη προσομοίωση του πειράματος με τη χρήση τρισδιάστατων αριθμητικών 
προσομοιωμάτων παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο, αφού επιλέχθηκε η θέση τοποθέτησης των 
εύκαμπτων κόμβων (Ενότητα 3). Η προσομοίωση με χρήση πεπερασμένων στοιχείων κελύφους (shell 
elements) τόσο για το δοκίμιο, όσο και για τα ελάσματα σύνδεσης και επιβολής φορτίου. Σκοπός είναι 
η διερεύνηση των θέσεων ανάπτυξης τοπικού λυγισμού και η κατανομή της έντασης στην επιφάνεια 
του κελύφους.  

4.2 Αριθμητική προσομοίωση  

Η αριθμητική επίλυση γίνεται με τη χρήση του εμπορικού προγράμματος πεπερασμένων στοιχείων 
ADINA [13]. Οι αναλύσεις είναι στατικές και λαμβάνεται υπ' όψιν η μη γραμμικότητα γεωμετρίας και 
υλικού (GMNA) τόσο για το συνεχές δοκίμιο, όσο και για το δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους. Στη 
συνέχεια αξιολογούνται τα αποτελέσματα και συγκρίνονται τα αναπτυσσόμενα εντατικά και 
παραμορφωσιακά μεγέθη του συνεχούς δοκιμίου και του δοκιμίου με κόμβους. 

4.2.1 Προσομοίωση αγωγού, φόρτισης και συνοριακών συνθηκών 

Η προσομοίωση γίνεται στις τρεις διαστάσεις. Μελετώνται οι περιπτώσεις του συνεχούς δοκιμίου 
(Εικόνα 4-1) και του δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους (Εικόνα 4-2). Όλα τα χαλύβδινα μέλη του 
πειράματος, εκτός των κοχλιών, είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ποιότητας S235. Οι κοχλίες είναι 
ποιότητας 8.8. Ο νόμος υλικού θεωρείται ελαστοπλαστικός με γραμμική κράτυνση, ενώ το διάγραμμα 
τάσεων – παραμορφώσεων παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-1. 

Το δοκίμιο, οι μετωπικές πλάκες και το έλασμα επιβολής της μετατόπισης προσομοιώνονται με 
πεπερασμένα στοιχεία κελύφους (shell elements) (Εικόνα 4-3, Εικόνα 4-4 και Εικόνα 4-5). Τα shell 
elements έχουν ιδιότητες μεμβράνης για δυνάμεις που ασκούνται εντός του επιπέδου τους και 
ιδιότητες πλάκας για δυνάμεις που ασκούνται κάθετα στην επιφάνειά τους. Για την προσομοίωση έχει 
ληφθεί υπ’ όψιν μήκος ανάμεσα από το μέσο του πάχους των μετωπικών πλακών (χωρίς τη 
συγκόλληση), το οποίο είναι 5562mm. Στα σημεία όπου το δοκίμιο και οι πλάκες συνδέονται 
συγκολλητά θεωρείται μονολιθική σύνδεση (Εικόνα 4-6, Εικόνα 4-7). Η διακριτοποίηση του φορέα 
γίνεται με επιφανειακά στοιχεία (shell elements) πλευράς ίσης περίπου με 8mm. 
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Εικόνα 4-1: Τρισδιάστατη εικόνα προσομοιώματος συνεχούς δοκιμίου 

 

Εικόνα 4-2: Τρισδιάστατη εικόνα προσομοιώματος δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους 

 

Εικόνα 4-3: Προσομοίωση δοκιμίου με επιφανειακά στοιχεία 
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Εικόνα 4-4: Γεωμετρία και προσομοίωση μετωπικής πλάκας με επιφανειακά στοιχεία 

 

Εικόνα 4-5: Γεωμετρία και προσομοίωση ελάσματος επιβολής μετακίνησης με επιφανειακά στοιχεία 

 

Εικόνα 4-6: Σύνδεση δοκιμίου και μετωπικής πλάκας (λεπτομέρεια προσομοίωσης) 
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Εικόνα 4-7: Σύνδεση δοκιμίου και πλάκας επιβολής μετακίνησης (λεπτομέρεια προσομοίωσης) 

Το μήκος του εύκαμπτου κόμβου που θα χρησιμοποιηθεί στο πείραμα ισούται με 360mm, το οποίο και 
προσομοιώνεται. Στον τύπο του εύκαμπτου κόμβου που χρησιμοποιείται (hinged-bellow) (Εικόνα 1-30) 
η αξονική και η πλευρική δυνατότητα μετακίνησης είναι δεσμευμένες, ενώ η άρθρωση επιτρέπει τη 
στροφική παραμόρφωση μόνο εντός του κατακόρυφου επιπέδου. Η προσομοίωση των εύκαμπτων 
κόμβων γίνεται μέσω ελατηρίων. Η δυνατότητα στροφής εντός του κατακόρυφου επιπέδου κάμψης, 
προσομοιώνεται με στροφικό ελατήριο δυσκαμψίας 229183Νmm/rad, σύμφωνα με τον κατασκευαστή 
του κόμβου. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων μετακίνησης και των στροφών εκτός του κατακόρυφου 
επιπέδου κάμψης του δοκιμίου, που δεν επιτρέπονται από τον κατασκευαστή του κόμβου, γίνεται με 
μετακινησιακά και στροφικά ελατήρια αντίστοιχα, απείρου πρακτικά δυσκαμψίας. Τα άκρα των 
ελατηρίων συνδέονται με δύο σημεία που απέχουν 1mm. Από τη άλλη πλευρά τα σημεία συνδέονται 
με τον αγωγό με άκαμπτα στοιχεία, καθώς τα bellows θεωρούνται απαραμόρφωτα (Εικόνα 4-8). 

 

Εικόνα 4-8: Προσομοίωση εύκαμπτων κόμβων 

Μέσω του ελάσματος επιβολής μετακίνησης ασκείται στον αγωγό μετατόπιση, η οποία ισούται με μια 
φορά τη διάμετρο του αγωγού ή 114.3mm. Για την προσομοίωση της φόρτισης, το άνω μέρος του 
ελάσματος επιβολής της μετακίνησης συνδέεται άκαμπτα με εξωτερικό σημείο και η μετακίνηση 
ασκείται στο σημείο αυτό (Εικόνα 4-9). 
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Εικόνα 4-9: Επιβολή μετακίνησης στο φορέα μέσω εξωτερικού σημείου 

Σχετικά με τις συνοριακές συνθήκες στήριξης του δοκιμίο, οι μετωπικές πλάκες συνδέονται κοχλιωτά 
στο υποστύλωμα του πλαισίου δοκιμών του εργαστηρίου. Το υποστύλωμα του πλαισίου δοκιμών δεν 
προσομοιώνεται. Καθώς επιβάλλεται η μετακίνηση, οι μετωπικές πλάκες στρίβουν και ως εκ τούτου ένα 
τμήμα τους εφελκύεται ενώ το άλλο θλίβεται. Στο κάτω εφελκυόμενο τμήμα οι κοχλίες προβάλουν 
αντίσταση και έτσι προσομοιώνονται με ελαστικά μετακινησιακά ελατήρια, δυσκαμψίας 
k=EA/l=887069N/mm. Τα ελατήρια συνδέονται με άκαμπτα στοιχεία με τις οπές της μετωπικής πλάκας 
(Εικόνα 4-10). Για την προσομοίωση του άνω τμήματος που θλίβεται και δε λειτουργούν οι κοχλίες, 
θεωρείται ότι η πλάκα είναι αρθρωμένη, καθώς δεν μπορεί να μετακινηθεί προς καμία διεύθυνση αλλά 
είναι ελεύθερη να στρίψει. Γίνεται μια υπόθεση για τη θέση και την μορφή του ουδέτερου άξονα η 
οποία ελέγχεται στην συνέχεια μέσω των αναπτυσσόμενων αντιδράσεων στην πλάκα. Η ορθότητα της 
υπόθεσης απαιτεί την απουσία εφελκυστικών τάσεων, στο άνω τμήμα που θεωρείται ότι θλίβεται. Στο 
έλασμα επιβολής της μετακίνησης δεν ασκείται καμία συνοριακή συνθήκη, καθώς κατά την εκτέλεση 
του πειράματος δεν δεσμεύεται εξωτερικά. 

 

Εικόνα 4-10: Προσομοίωση κοχλιών με ελατήρια 
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4.2.2 Αποτελέσματα αναλύσεων 

4.2.2.1 Αποτελέσματα για το συνεχές δοκίμιο 

Για την προσομοίωση του συνεχούς δοκιμίου γίνεται η υπόθεση για τη θέση του ουδέτερου άξονα της 
σύνδεσης, η οποία φαίνεται στην Εικόνα 4-11. Η υπόθεση αυτή ελέγχεται στη συνεχεία μέσω των 
αναπτυσσόμενων αντιδράσεων στην πλάκα. 

 

Εικόνα 4-11:Θέση ουδέτερου άξονα 

Εκτελείται ανάλυση τύπου GMNA και το παραμορφωμένο σχήμα του δοκιμίου στο τέλος της ανάλυσης, 
όπου έχει ασκηθεί όλο το φορτίο, παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-12. Το σχήμα της παραμόρφωσης του 
δοκιμίου προσομοιάζει την παραμόρφωση δύο αμφίπακτων δοκών, αν και η κοχλίωση της μετωπικής 
πλάκας επιτρέπει μια πολύ μικρή στροφή. Η παραμόρφωση των δύο μετωπικών πλακών στο τέλος της 
ανάλυσης φαίνεται στην Εικόνα 4-13. 

 

Εικόνα 4-12: Εικόνα παραμορφωμένου φορέα στο τέλος της ανάλυσης 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4-13: Μεγέθυνση παραμόρφωση μετωπικών πλακών (α) δεξιάς (β) αριστερής (προοπτικό)  
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Στα σημεία κοντά στις στηρίξεις και στο μέσον, όπου εμφανίζονται οι μέγιστες ροπές και τάσεις, 
εμφανίζεται τοπικός λυγισμός (Εικόνα 4-14). 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4-14: Τοπικός λυγισμός σημείου (α) στο μέσον (β) κοντά στην στήριξη 

Για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του φορέα παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας σε τρία 
χαρακτηρίστηκα σημεία του αγωγού (Εικόνα 4-14). Επιλέγονται σημεία στα οποία αναπτύσσονται οι 
μέγιστες τάσεις κατά την εξέλιξη της φόρτισης. Το σημείο Ι βρίσκεται πλησίον της πλάκας επιβολής 
μετακίνησης. Το σημείο ΙΙ βρίσκεται στην άνω θλιβόμενη πλευρά του αγωγού κοντά στη στήριξη, 
όπου αναπτύσσεται τοπικός λυγισμός. Το σημείο ΙΙΙ βρίσκεται στο κάτω εφελκυόμενο μέρος του 
αγωγού κοντά στη στήριξη. 

Ο δρόμος ισορροπίας του σημείου Ι παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-1. Στον κατακόρυφο άξονα 
απεικονίζεται η μετατόπιση του σημείου στη διεύθυνση της ασκούμενης δύναμης και στον οριζόντιο 
άξονα η αντίδραση στη διεύθυνση της ασκούμενης δύναμης. Στο Σχήμα 4-2 παρουσιάζεται ο δρόμος 
ισορροπίας για το σημείο ΙΙ και στο Σχήμα 4-3 παρουσιάζεται ο δρόμος ισορροπίας του σημείου ΙΙΙ. Ο 
οριζόντιος άξονας παρουσιάζει την μετατόπιση του σημείου αυτού και ο κατακόρυφος την ασκούμενη 
μετατόπιση. Πάνω στο διάγραμμα του δρόμου ισορροπίας σημειώνονται χαρακτηριστικά σημεία αυτού. 
Το σημείο Α αντιστοιχεί στην αρχή του δρόμου, όπου δεν έχει ασκηθεί μετακίνηση, το σημείο Β όταν 
έχει ασκηθεί το 10% της συνολικής μετακίνησης, το Γ όταν έχει ασκηθεί το 30%, το Δ όταν έχει 
ασκηθεί το 40%, το Ε όταν έχει ασκηθεί το 60% και τέλος το Ζ όταν έχει ασκηθεί όλη η μετακίνηση, 
δηλαδή τα 114.3mm. 

Από το σημείο Α (απαραμόρφωτος φορέας), μέχρι το σημείο Γ η συμπεριφορά του φορέα είναι 
περίπου γραμμική. Στο σημείο Γ ο δρόμος ισορροπίας παρουσιάζει καμπή λόγω της εκδήλωσης τοπικού 
λυγισμού, ενώ μέχρι το Ζ (άσκηση όλου του φορτίου, τέλος ανάλυσης) η συμπεριφορά είναι έντονα 
μη γραμμική. Τα σημεία Β, Δ και Ε είναι σημεία ενδιάμεσης παραμόρφωσης. Η ανοδική μορφή του 
δρόμου ισορροπίας υποδηλώνει ευσταθή μεταλυγισμική συμπεριφορά. 

Στην Εικόνα 4-15 παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραμόρφωσης του φορέα για χαρακτηριστικά σημεία 
Α-Ζ του δρόμου ισορροπίας. Όσο αυξάνεται η φόρτιση, τόσο αυξάνεται η καμπυλότητα του φορέα. 
Στην Εικόνα 4-16 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραμορφώσεων της μετωπικής πλάκας. Καθώς 
αυξάνεται η ασκούμενη μετακίνηση, η πλάκα στρίβει. Το τμήμα πάνω από τον αγωγό που δεν είναι 
αρθρωμένο και θλίβεται, παραμορφώνεται έτσι που βγαίνει από την έξω πλευρά (Εικόνα 4-17), καθώς 
δε συναντάει κάποια αντίσταση. Όσο όμως αυξάνεται η μετακίνηση, ο αγωγός τραβιέται προς τα πάνω 
όλο και μικρότερο τμήμα του προεξέχει από την εξωτερική πλευρά. 
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Σχήμα 4-1: Δρόμος ισορροπίας σημείου Ι 

 

Σχήμα 4-2: Δρόμος ισορροπίας σημείου ΙΙ 

 

Σχήμα 4-3: Δρόμος ισορροπίας σημείου ΙΙΙ 
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Σημείο Α Σημείο Β 

 
 

Σημείο Γ Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-15: Εξέλιξη παραμόρφωσης φορέα 
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Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ 

   

Σημείο Δ Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-16: Εξέλιξη παραμορφώσεων μετωπικών πλακών 

 

Εικόνα 4-17: Παραμόρφωση μετωπικής πλάκας (πλάγια όψη)  

Στην Εικόνα 4-18 παρουσιάζεται η εξέλιξη των αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων στο φορέα. Οι 
μέγιστες τάσεις παρατηρούνται κοντά στη στήριξη και γύρω από το σημείο επιβολής της μετακίνησης, 
όπου είναι και οι θέσεις των μέγιστων ροπών. Η τιμή της μέγιστης εφελκυστικής τάσης στο τέλος της 
ανάλυσης είναι 323.7MPa (Εικόνα 4-19) και παρατηρείται στη θέση της στήριξης. Η μέγιστη θλιπτική 
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τάση είναι 312.9MPa και παρατηρείται στη θέση επιβολής της μετακίνησης, στο (κάτω τμήμα του 
αγωγού). Διαπιστώνεται υπέρβαση του ορίου διαρροής fy=235MΡa, τόσο στις μέγιστες, όσο και στις 
ελάχιστες τάσεις και ως εκ τούτου υπάρχει πλαστικοποίηση της διατομής στις θέσεις αυτές. 

 

 

 

Σημείο Α Σημείο Β 

 

 

Σημείο Γ Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-18: Εξέλιξη αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων στο αγωγό (μισός αγωγός) 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4-19: (α) Μέγιστη και (β) ελάχιστη ορθή τάση αγωγού 

Η εξέλιξη των ορθών τάσεων στις μετωπικές πλάκες παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-20. Το τμήμα πάνω 
από τον ουδέτερο άξονα, το οποίο θλίβεται και είναι αρθρωμένο δεν αναπτύσσει ορθές τάσεις. H 
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μέγιστη εφελκυστική τάση εμφανίζονται γύρω από την οπή σύνδεσης του αγωγού και είναι 0.42MPa Η 
μέγιστη θλιπτική τάση εμφανίζεται γύρω από μια οπή για κοχλία και είναι 0.08ΜΡa (Εικόνα 4-21). Σε 
καμία περίπτωση δεν υπάρχει υπέρβαση του ορίου διαρροής του χάλυβα που είναι 235MPa και άρα η 
πλάκα δεν πλαστικοποιείται. 

 
  

 

Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ 

 

 

 

Σημείο Δ Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-20: Εξέλιξη ορθών τάσεων στην πλάκα 

 

Εικόνα 4-21: Μέγιστη και ελάχιστη ορθή τάση στην μετωπική πλάκα 
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Στην Εικόνα 4-22 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ανηγμένων παραμορφώσεων του φορέα κατά τον 
διαμήκη άξονα. Επιλέγονται οι ανηγμένες τάσεις κατά το διαμήκη άξονα γιατί τα κριτήρια αστοχίας του 
κανονισμού είναι σε όρους παραμορφώσεων. Οι μέγιστες παραμορφώσεις παρατηρούνται στα σημεία 
μεγίστων ροπών. Η μέγιστη ανηγμένη εφελκυστική παραμόρφωση είναι 3.12% και είναι κοντά στη 
στήριξη, στο κάτω μέρος του αγωγού (λόγω συγκέντρωσης τάσεων από τη στήριξη) ενώ η μέγιστη 
θλιπτική ισούται με -2.7% και εντοπίζεται στο μέσον, στο κάτω τμήμα του αγωγού (Εικόνα 4-23). Οι 
δύο παραμορφώσεις υπερβαίνουν τα όρια του κανονισμού (ενότητα 1) τα οποία είναι εc=0.0944% και 
εt=2%. Σημειώνεται ότι από την δισδιάστατη προσομοίωση οι μέγιστες ανηγμένες παραμορφώσεις που 
προέκυψαν ήταν 4.19% και -2.93% Η διαφορά στις τιμές των παραμορφώσεων που παρατηρείται 
έγκειται στο ότι τα στοιχεία κελύφους λαμβάνουν υπ’ όψιν ακριβώς την κατανομή της έντασης στην 
περιφέρεια του κυλίνδρου, ενώ τα στοιχεία δοκού έχουν προκαθορισμένα σημεία ολοκλήρωσης όπου 
υπολογίζονται οι τάσεις – παραμορφώσεις. 

 

 

 

Σημεία Α Σημείο Δ 

 
 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-22: Εξέλιξη ανηγμένων παραμορφώσεων στον φορέα 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4-23: Μέγιστη και ελάχιστη ανηγμένη παραμόρφωση στον αγωγό 
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Όσο αυξάνεται η ασκούμενη μετατόπιση, οι αναπτυσσόμενες τάσεις αυξάνονται και όλο και 
μεγαλύτερο τμήμα του φορέα εισέρχεται στην πλαστική περιοχή. Στην Εικόνα 4-24 απεικονίζεται η 
εξέλιξη της πλαστικοποίησης στο φορέα. Oι περιοχές που πλαστικοποιούνται εντοπίζονται κοντά στις 
στηρίξεις και στο μέσον (και το εφελκυόμενο και το θλιβόμενο τμήμα), όπου είναι τα σημεία που 
αναπτύσσεται η μέγιστη ροπή. Στην Εικόνα 4-25 και στην Εικόνα 4-26 φαίνεται λεπτομερέστερα η 
εξέλιξη της πλαστικοποίησης κοντά στη στήριξη και κοντά στο σημείο επιβολής της μετακίνησης. 
Καθώς αυξάνεται η ασκούμενη μετατόπιση, ένα τμήμα κοντά στην περιοχή των στηρίξεων και του 
μέσου, ένα αρχικά πλαστικοποιείται, από ένα σημείο και μετά μπαίνει και πάλι στην ελαστική περιοχή. 
Αυτό συμβαίνει γιατί δίπλα από το σημείο που αναπτύσσεται τοπικός λυγισμός , η περιοχή αρχίζει να 
εφελκύεται και έτσι μέρος των θλιπτικών τάσεων εξουδετερώνεται και το τμήμα αυτό μπαίνει και πάλι 
στην ελαστική περιοχή. Τόσο στην περιοχή των στηρίξεων όσο και του μέσου πλαστικοποιούνται και η 
εφελκυόμενη και η θλιβόμενη περιοχή. Η μετωπική πλάκα καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτισης 
παραμένει στην ελαστική περιοχή.  

 

 

Σημείο Α Σημείο Β 

 

 

Σημείο Γ Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-24: Εξέλιξη πλαστικοποίησης (μισός φορέας) 
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Σημείο Α Σημείο Γ 

 

 

Σημείο Δ Σημείο Ε 

 

 

Σημείο Ζ Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-25: Εξέλιξη πλαστικοποίησης κοντά στη στήριξη 
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Σημείο Α Σημείο Γ 

 

 

Σημείο Δ Σημείο Ε 

 

 

Σημείο Ζ Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-26: Εξέλιξη πλαστικοποίησης γύρω από το σημείο επιβολής της μετακίνησης 
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Εικόνα 4-27: Λεπτομέρεια πλαστικοποίησης (α) στην περιοχή των στηρίξεων – θλιβόμενο τμήμα (β) στην περιοχή 
των στηρίξεων - εφελκυόμενο τμήμα (γ) στην περιοχή του μέσου - εφελκυόμενο τμήμα (δ) στην περιοχή του 

μέσου - θλιβόμενο τμήμα 

Στην Εικόνα 4-28 παρουσιάζεται η εξέλιξη των αναπτυσσόμενων αντιδράσεων στην πλάκα. Αρχικά, 
πριν ασκηθεί φορτίο, δεν αναπτύσσονται αντιδράσεις στην πλάκα. Όταν έχει ασκηθεί το 40% του 
φορτίου (σημείο Δ) εμφανίζεται η μέγιστη αντίδραση, κοντά στη μέση κατά μήκος του ουδέτερου 
άξονα και είναι 5.8kN (με θετική φορά). Στο τέλος της ανάλυσης, η  μέγιστη αντίδραση, εμφανίζεται 
κοντά στον ουδέτερο άξονα, τώρα όμως είναι στα προς τα άκρα, και είναι -4.4kN. Αυτό συμβαίνει 
λόγω του τρόπου παραμόρφωσης και εξέλιξης της παραμόρφωσης της πλάκας (Εικόνα 4-17). Καθώς οι 
αντιδράσεις είναι πολύ μικρές και περιορισμένες σε έκταση, η παραδοχή του ουδέτερου άξονα 
θεωρείται ικανοποιητική. 

 

 

 

 Σημείο Α Σημείο Δ Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-28: Εξέλιξη αναπτυσσόμενων αντιδράσεων στην πλάκα 

Στο κάτω τμήμα οι κοχλίες εφελκύονται και έχουν προσομοιωθεί με ελατήρια. Οι αναπτυσσόμενες 
δυνάμεις στα ελατήρια παρουσιάζονται στον 

Πίνακας 4-1. Η αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη όλων των κοχλιών είναι μικρότερη από την 
εφελκυστική αντοχή του κοχλία, η οποία προκύπτει από τη σχέση: 

𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 0.90
𝑓 𝑢𝑏𝐴𝑠 
𝛾𝛭2

 
(4-1) 

όπου για τον κοχλία Μ20 ποιότητας 8.8 που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση είναι fub=800N/mm2, 
As=245mm2 και γΜ2=1.25. Οπότε η εφελκυστική αντοχή του κοχλία προκύπτει ίση με Ft.Rd=141kN. 

Λόγω της συμμετρίας του φορέα και της φόρτισης, οι κοχλίες που βρίσκονται σε αντικριστές θέσεις 
στις δύο μετωπικές πλάκες (ο κοχλίας με αριθμό 1 είναι απέναντι από τον κοχλία με αριθμό 6, ο 2 
απέναντι από τον 5, ο 3 από τον 8 και ο 4 από τον 7, Εικόνα 4-29) αναπτύσσουν ίσες και αντίθετες 
δυνάμεις. Οι δυνάμεις των κοχλιών 3 και 4 έχουν αντίθετη κατεύθυνση από αυτή των 1 και 2, λόγω 
του ότι η μετωπική πλάκα αλλάζει καμπυλότητα. 
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(α) (β) 

Εικόνα 4-29: Αρίθμηση κοχλιών (α) στην αριστερή (β) στην δεξιά πλάκα 

Πίνακας 4-1: Αξονική δύναμη κοχλιών 

Αριθμός κοχλία Δύναμη (kN) 

1 46.23 
2 46.19 
3 -6.53 
4 -6.50 
5 -46.19 
6 -46.23 
7 6.50 
8 6.53 

4.2.2.2 Αποτελέσματα για το δοκίμιο με εύκαμπτους κόμβους 

Η μορφή του ουδέτερου άξονα θεωρείται ως ευθύγραμμη και διέρχεται λίγο πιο πάνω από την οπή για 
τον αγωγό (Εικόνα 4-30). Η υπόθεση αυτή ελέγχεται στη συνέχεια, μέσω των αναπτυσσόμενων 
αντιδράσεων στην πλάκα. 

 

Εικόνα 4-30: Ουδέτερος άξονας 
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Εκτελείται ανάλυση τύπου GMNA και το παραμορφωμένο σχήμα του δοκιμίου στο τέλος της ανάλυσης, 
όπου έχει ασκηθεί όλο το φορτίο, παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-31. Δεν παρατηρούνται θέσεις 
εκδήλωσης τοπικού λυγισμού στο φορέα. 

 

Εικόνα 4-31: Παραμορφωμένο σχήμα αγωγού με κόμβους 

Για να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του φορέα τυπώνονται οι δρόμοι ισορροπίας σε τρία 
χαρακτηρίστηκα σημεία του αγωγού (Εικόνα 4-32). Επιλέγονται σημεία στα οποία αναπτύσσονται οι 
μέγιστες τάσεις κατά την εξέλιξη της φόρτισης. Το σημείο Ι βρίσκεται πλησίον της πλάκας επιβολής 
μετακίνησης. Το σημείο ΙΙ βρίσκεται στη θλιβόμενη άνω πλευρά του αγωγού κοντά στην στήριξη. Το 
σημείο ΙΙΙ βρίσκεται στο εφελκυόμενο κάτω μέρος του αγωγού κοντά στην στήριξη. 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4-32: Χαρακτηριστικά σημεία Ι-ΙΙΙ 

Ο δρόμος ισορροπίας του σημείου Ι παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-4. Στον κατακόρυφο άξονα 
απεικονίζεται η ασκούμενη μετακίνηση και στον οριζόντιο η αναπτυσσόμενη αντίδραση στην 
διεύθυνση της δύναμης. Στο Σχήμα 4-5 παρουσιάζεται ο δρόμος ισορροπίας του σημείου ΙΙ και στο 
Σχήμα 4-6 παρουσιάζεται δρόμος ισορροπίας του σημείου ΙΙΙ. Στα σημεία αυτό δεν παρατηρείται 
τοπικός λυγισμός. Στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται η επιβαλλόμενη μετακίνηση και στον 
οριζόντιο η μετατόπιση του σημείου αυτού στην διεύθυνση της ασκούμενης μετακίνησης. Πάνω στα 
διαγράμματα των δρόμων ισορροπίας σημειώνονται χαρακτηριστικά σημεία αυτών. Το σημείο Α 
αντιστοιχεί στην αρχή του δρόμου, όπου δεν έχει ασκηθεί μετακίνηση, το Β όταν έχει ασκηθεί το 20% 
της τελικής μετακίνησης, το Γ όταν έχει ασκηθεί το 40%, το Δ όταν έχει ασκηθεί το 60%, το Ε όταν 
έχει ασκηθεί το 70% και το σημείο Ζ είναι στο τέλος της ανάλυσης όπου έχει ασκηθεί όλη η 
μετακίνηση, δηλαδή τα 114.3mm. Οι δρόμοι ισορροπίας είναι έντονα μη γραμμικοί από την αρχή. Στο 
σημείο Ε στο Σχήμα 4-4 ο δρόμος ισορροπίας αλλάζει καμπυλότητα και άρα συμπεριφορά του είναι 
ευσταθής. 



62  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Διπλωματική Εργασία της Γεωργίας Παπαδάτου   Ε.Μ.Π. 2015 

 

Σχήμα 4-4: Δρόμος ισορροπίας σημείου επιβολής μετακίνησης 

 

Σχήμα 4-5: Δρόμος ισορροπίας σημείου κοντά στην στήριξη (πάνω) 

 

Σχήμα 4-6: Δρόμος ισορροπίας σημείου κοντά στην στήριξη κάτω 

Στην Εικόνα 4-33 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραμορφώσεων του αγωγού για τα χαρακτηριστικά  
σημεία Α-Ζ του δρόμου ισορροπίας. Η συμπεριφορά του φορέα είναι σαν μιας αμφίπακτης δοκού με 
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εσωτερικές αρθρώσεις. Όπως φαίνεται καλύτερα στην Εικόνα 4-34, τα τμήματα που είναι ανάμεσα από 
τους εύκαμπτους κόμβους παραμένουν ευθύγραμμα ενώ τα δύο ακραία τμήματα (λόγω των 
συνοριακών συνθηκών) και το μεσαίο (λόγω της συγκεντρωμένης φόρτισης) κάμπτονται. Στην Εικόνα 
4-35 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραμορφώσεων της μετωπικής πλάκας για τα χαρακτηριστικά 
σημεία Α-Ζ του δρόμου ισορροπίας. Λόγω της κάμψης που ασκείται στο ακραίο τμήμα του δοκιμίου, η 
μετωπική πλάκα στρίβει. Καθώς ένα τμήμα της γύρω από τον αγωγό θλίβεται και δεν είναι αρθρωμένο, 
το τμήμα αυτό παραμορφώνεται από την εξωτερική πλευρά. Όσο όμως αυξάνεται η ασκούμενη 
μετακίνηση, ο αγωγός ανεβαίνει προς τα πάνω και έτσι όλο και μικρότερα από αυτό το τμήμα 
προεξέχει από την εξωτερική πλευρά. 

  

Σημείο Α Σημείο Β 

  

Σημείο Γ Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-33: Εξέλιξη παραμορφώσεων φορέα σε χαρακτηριστικά σημεία 
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Εικόνα 4-34: Παραμόρφωση φορέα στο τέλος της ανάλυσης 

 
 

 

Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ 

 
  

Σημείο Δ Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-35: Εξέλιξη παραμορφώσεων μετωπικής πλάκας 

Στην Εικόνα 4-36 παρουσιάζεται η εξέλιξη των ορθών τάσεων στον φορέα με την αύξηση της 
μετατόπισης. Τα ακραία και το μεσαίο τμήμα κάμπτονται. Οι μέγιστες ροπές εμφανίζονται στην 
στήριξη και στο μέσον. Στα σημεία αυτά παρατηρούνται και οι μέγιστες τάσεις. Όπως φαίνεται και 
στην Εικόνα 4-37, η μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση παρατηρείται στον μέσον και έχει τιμή 305.2MPa, 
ενώ η μέγιστη ορθή θλιπτική τάση παρατηρείται στην στήριξη και έχει τιμή 387.1MPa. Στο δοκίμιο με 
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τους κόμβους διαπιστώνεται υπέρβαση του ορίου διαρροής fy=235MPa και για τις εφελκυστικές και για 
τις θλιπτικές τάσεις και ως εκ τούτου αναμένονται πλαστικοποίηση του χάλυβα. 

  

 

Σημείο Α Σημείο Β 

 

 

Σημείο Γ Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-36: Εξέλιξη κατανομής ορθών τάσεων στον αγωγό (μισός φορέας) 

 

 

(α) (β) 

Εικόνα 4-37: Μέγιστες τάσεις στον αγωγό (α) λεπτομέρεια στο μέσον (β) λεπτομέρεια κοντά στην στήριξη 

Στην Εικόνα 4-38 παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατανομής των ορθών τάσεων στη μετωπική πλάκα. Το 
τμήμα άνω του ουδέτερου  άξονα που είναι αρθρωμένο και δεν αναπτύσσει τάσεις. Αντιθέτως, στα 
σημεία γύρω από την οπή σύνδεσης του αγωγού και κοντά στις οπές για τους κοχλίες υπάρχει 
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συγκέντρωση τάσεων. Η μέγιστη εφελκυστική τάση ισούται με  0.37MPa και εμφανίζεται κοντά στην 
οπή για τον αγωγό και η μέγιστη θλιπτική τάση είναι 0.12MPa και εμφανίζεται κοντά σε μια οπή για 
κοχλία.(Εικόνα 4-39). Οι μέγιστες τάσεις είναι μικρότερες από την τάση διαρροής και άρα η πλάκα 
παραμένει στην ελαστική περιοχή. 

   

 

Σημείο Α Σημείο Β Σημείο Γ 

 

  

Σημείο Δ Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-38: Εξέλιξη κατανομής ισοδύναμων τάσεων στην μετωπική πλάκα 

 

Εικόνα 4-39: Μέγιστη και ελάχιστη τάση στην μετωπική πλάκα 
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Στην Εικόνα 4-40παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατανομής των ανοιγμένων παραμορφώσεων κατά τον 
διαμήκη άξονα του δοκιμίου. Οι μέγιστες τιμές των παραμορφώσεων αναπτύσσονται στα σημεία 
μέγιστων ροπών, δηλαδή στα άκρα και στο μέσον. Η μέγιστη ανηγμένη εφελκυστική παραμόρφωση 
είναι 1.69%, παρατηρείται στο μέσον (Εικόνα 4-41) και είναι μικρότερη από το όριο του κανονισμού 
εt=2%. Η ελάχιστη είναι -0.266%, παρατηρείται κοντά στη στήριξη στο άνω θλιβόμενο τμήμα του 
αγωγού (Εικόνα 4-41) και υπερβαίνει το όριο του κανονισμού για εμφάνιση τοπικού λυγισμού 
εc=0.094%. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν πολύ μικρή διαφορά με τα αποτελέσματα της δισδιάστατης 
προσομοίωσης όπου η μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση ήταν 2.04% και η ελάχιστη ήταν -0.25%. 

  

 

Σημείο Α Σημείο Β 

 

 

Σημείο Γ Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-40: Εξέλιξη κατανομής ανοιγμένων παραμορφώσεων στον φορέα 
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(α) (β) 

Εικόνα 4-41: Μέγιστη και ελάχιστη ανηγμένη παραμόρφωση στον αγωγό 

Στην Εικόνα 4-42 παρουσιάζεται η εξέλιξη της πλαστικοποίησης στον αγωγό καθώς αυξάνεται η 
ασκούμενη μετακίνηση. Μέχρι και το σημείο Δ, όλος ο φορέας βρίσκεται στην ελαστική περιοχή. Από 
το σημείο Ε και μετά, όπου του έχει ασκηθεί μετατόπιση ίση με 68.6mm, τμήματά του εισέρχονται 
στην πλαστική περιοχή. Η πλαστικοποίηση ξεκινά από το μέσον, στο άνω τμήμα του αγωγού. Στο 
τέλος έχει πλαστικοποιηθεί και τμήμα του αγωγού και κοντά στην στήριξη, στο κάτω μέρος όπου 
εμφανίζονται οι μέγιστες τάσεις, αλλά και στο άνω τμήμα λόγω της συγκέντρωσης τάσεων από την 
στήριξη (Εικόνα 4-43). Οι τάσεις στην μετωπική πλάκα είναι πολύ μικρές και καθ’ όλη την διάρκεια της 
φόρτισης παραμένει στην ελαστική περιοχή. 

 

 
 

 

Σημείο Α Σημείο Δ 

 

 

Σημείο Ε Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-42:Εξέλιξη πλαστικοποίησης στον αγωγό 
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(α) (β) 

 

 

(γ) (δ) 

Εικόνα 4-43: Πλαστικοποίηση αγωγού (α) και  (γ) κοντά στην στήριξη (διαφορετικές όψεις) (β) και (δ) στο μέσον 
(διαφορετικές όψεις) 

Η εξέλιξη των αντιδράσεων στην μετωπική πλάκα παρουσιάζεται στην Εικόνα 4-44. Στην αρχή της 
ανάλυσης οι αντιδράσεις σε όλη την έκταση της πλάκας είναι πολύ κοντά στο μηδέν (4.0Ν). Στο τέλος 
ανάλυσης η μέγιστη τιμή είναι 25.8kN και εμφανίζεται κοντά στον ουδέτερο άξονα, στο τμήμα που 
εμφανίζεται η μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση. Επειδή η έκταση των θλιπτικών παραμορφώσεων είναι 
πάρα πολύ μικρή, η υπόθεση για τον ουδέτερο άξονα θεωρείται σωστή. 
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Σημείο Α Σημείο Ζ 

Εικόνα 4-44: Εξέλιξη αντιδράσεων στην μετωπική πλάκα 

Οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις στους κοχλίες παρουσιάζονται στον Πίνακας 4-2, είναι μικρότερες από 
την εφελκυστική αντοχή του κοχλία που είναι 141kN. Η αρίθμηση των κοχλιών φαίνεται στην Εικόνα 
4-29 και σχετικά με το πρόσημο ισχύουν τα ίδια με την ενότητα 4.2.2.1. 

Πίνακας 4-2: Αξονική δύναμη κοχλιών 

Αριθμός κοχλία Δύναμη (kN) 

1 47.68 
2 47.64 
3 -7.00 
4 -6.97 
5 -47.65 
6 -47.68 
7 6.97 
8 7.00 

4.2.2.3 Σύγκριση αποτελεσμάτων συνεχούς δοκιμίου και δοκιμίου με κόμβους 

Συγκρίνοντας τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσικά μεγέθη για το συνεχές δοκίμιο και για 
το δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους, διαπιστώνεται ότι η τοποθέτηση των εύκαμπτων κόμβων δρα 
ευμενώς. Πιο συγκεκριμένα με την τοποθέτηση των κόμβων, όπως φαίνεται και στον Πίνακας 4-3, η 
εφελκυστική ανηγμένη παραμόρφωση μειώνεται κατά 46% και η θλιπτική ανηγμένη παραμόρφωση 
μειώνεται κατά 90%. Η μεγάλη αυτή μείωση στη θλιπτική παραμόρφωση είναι σημαντική, καθώς ο 
αγωγός, ως χαλύβδινο μέλος, κινδυνεύει κυρίως από τη συγκέντρωση θλιπτικών παραμορφώσεων που 
ενδέχεται να οδηγήσουν στην εκδήλωση τοπικού λυγισμού. Η μέγιστη ορθή τάση στον αγωγό 
μειώνεται κατά περίπου 6%, και εκτείνεται σε μικρότερο μήκος. Η ελάχιστη ορθή τάση στον αγωγό 
αυξάνεται κατά 23%. Η μείωση των αναπτυσσόμενων ανηγμένων παραμορφώσεων είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την μείωση των τάσεων, καθώς κατά το τέλος της ανάλυσης, ο χάλυβας, στο 
διάγραμμα τάσεων – παραμορφώσεων, δε βρίσκεται στον ελαστικό κλάδο και άρα μικρή μεταβολή των 
τάσεων αντιστοιχεί σε μεγάλη μεταβολή των παραμορφώσεων. Για αυτό άλλωστε είναι και 
καταλληλότερη η περιγραφή της συμπεριφοράς μέσω κριτηρίων παραμορφώσεων παρά τάσεων.  
Επιπροσθέτως, συνεπακόλουθο της σημαντικής μείωσης των θλιπτικών παραμορφώσεων είναι ότι στο 
δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους δε παρατηρείται ανάπτυξη τοπικού λυγισμού, σε αντίθεση με το 
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συνεχές δοκίμιο. Σχετικά με την πλαστικοποίηση, η τοποθέτηση των κόμβων μειώνει το μήκος των 
περιοχών που πλαστικοποιούνται. Επίσης, το θλιβόμενο τμήμα κοντά στην στήριξη, με την 
τοποθέτηση των κόμβων πρακτικά δεν πλαστικοποιείται (με εξαίρεση ένα πολύ μικρό κομμάτι του). 

Η τοποθέτηση των κόμβων δεν προκαλεί ιδιαίτερη μεταβολή τις τάσεις και τις παραμορφώσεις των 
μετωπικών πλακών. Η μέγιστη ορθή εφελκυστική τάση μειώνεται κατά 12% περίπου, η μέγιστη ορθή 
θλιπτική αυξάνεται κατά 50% και η μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση κατά τον διαμήκη άξονα 
αυξάνεται κατά 1.25%. Η μέγιστη αντίδραση που αναπτύσσεται στο αρθρωμένο τμήμα της πλάκας 
αυξάνεται κατά 344%. Η αναπτυσσόμενη δύναμη στα ελατήρια αυξάνεται κατά 3.44%.  

Πίνακας 4-3: Σύγκριση εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών συνεχούς δοκιμίου και δοκιμίου με κόμβους 

Εντατικό μέγεθος Συνεχές δοκίμιο Δοκίμιο με κόμβους Μεταβολή (%) 

Μέγιστη τάση αγωγού 323.7 305.2 -5.72 

Ελάχιστη τάση αγωγού -312.9 -387.10 23.71 

Μέγιστη τάση πλάκας 0.42 0.37 -11.90 

Ελάχιστη τάση πλάκας -0.08 -0.12 50.00 

Μέγιστη ανηγμένη παραμόρφωση αγωγού 3.12% 1.69% -45.83 

Ελάχιστη ανηγμένη παραμόρφωση αγωγού -2.70% -0.27% -90.00 

Μέγιστη αντίδραση πλάκας 5.8 25.8 344.83 

Μέγιστη δύναμη ελατηρίων 46.23 47.68 3.14 

Στο Σχήμα 4-7 παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας του συνεχούς δοκιμίου και του δοκιμίου με 
κόμβους για το σημείο Ι, το οποίο βρίσκεται στον αγωγό κοντά στο σημείο επιβολής της μετακίνησης. 
Για μικρές επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, εώς και περίπου 85mm, η αντίδραση που αναπτύσσεται στο 
δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αναπτυσσόμενη στο 
συνεχές δοκίμιο. Για επιβαλλόμενες παραμορφώσεις μεγαλύτερες από 85mm, οι αναπτυσσόμενες 
αντιδράσεις είναι μεγαλύτερες στο δοκίμιο με κόμβους. 

Στο Σχήμα 4-8 παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας του συνεχούς δοκιμίου και του δοκιμίου με 
κόμβους για το σημείο ΙΙ, όπου είναι το σημείο στο οποίο εκδηλώνεται τοπικός λυγισμός κοντά στην 
στίριξη. Όπως αναμένεται, οι αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις στο συνεχές δοκίμιο είναι πολύ 
μεγαλύτερες από τις αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις στο δοκίμιο με τους κόμβους. Έτσι 
διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα της εισαγωγής των εύκαμπτων κόμβων, αφού επιτυγχάνουν τον 
σκοπό τοποθέτησης τους.  
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Σχήμα 4-7: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας στο σημείο Ι 

 

Σχήμα 4-8: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας στο σημείο ΙΙ 

4.3 Συμπεράσματα 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο μελετήθηκε η πειραματική διάταξη μέσω τρισδιάστατης προσομοίωσης 
του πειράματος. Το δοκίμιο, οι μετωπικές πλάκες και το έλασμα επιβολής της μετατόπισης 
προσομοιώθηκαν με επίπεδα πεπερασμένα στοιχεία τύπου shell elements. Οι κόμβοι προσομοιώθηκαν 
με στροφικά ελατήρια με δυσκαμψία σύμφωνα με τον κατασκευαστή τους, ενώ οι στροφές και οι 
μετακινήσεις του κόμβου που δεν επιτρέπονται προσομοιώνονται ελατήρια άπειρης δυσκαμψίας. Το 
ελάσματος επιβολής της μετακίνησης, συνδέθηκε με άκαμπτα στοιχεία με εξωτερικό σημείο και η 
μετακίνηση ασκήθηκε στο σημείο αυτό. Σχετικά με τις συνοριακές συνθήκες, έγινε υπόθεση για την 
μορφή και την θέση του ουδέτερου άξονα, η οποία στην συνέχεια ελέγθηκε. Στο εφελκυόμενο τμήμα 
οι κοχλίες προσομοιώθηκαν με μετακινησιακά ελατήρια δυσκαμψίας όση η αξονική δυσκαμψία των 
κοχλιών. Το θλιβόμενο τμήμα αρθρώθηκε, καθώς η ύπαρξη των κοχλιών δεν επιτρέπει τις εγκάρσιες 
μετακινήσεις μόνο την στροφή. Η ορθότητα της υπόθεσης υποθέτει την ανάπτυξη μόνο θλιπτικών 
αντιδράσεων στο θλιβόμενο τμήμα. Εκτελέστηκε ανάλυση GMNA, τόσο για το συνεχές δοκίμιο όσο και 
για το δόκιμο με τους εύκαμπτους κόμβους, που λαμβάνει υπ’ όψιν τη μη γραμμικότητα γεωμετρίας 
και υλικού και στην συνέχεια συγκρίθηκαν τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη. 
Η παραμόρφωση του συνεχούς δοκιμίου ήταν μια συνεχής καμπύλη, ενώ του δοκιμίου με τους 
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εύκαμπτους κόμβους ήταν μια τεθλασμένη γραμμή. Στο συνεχές δοκίμιο παρατηρήθηκαν τοπικοί 
λυγισμοί στα θλιβόμενα τμήματα κοντά στην στήριξη και στο μέσον, όπου είναι τα σημεία που 
αναπτύσσονται οι μέγιστες θλιπτικές τάσεις. Οι δρόμοι ισορροπίας και στις δύο περιπτώσεις ήταν 
ανοδικοί, πράγμα που υποδηλώνει την ευσταθή μεταλυγισμική συμπεριφορά. Οι μέγιστες τάσεις 
παρατηρήθηκαν κοντά στις στηρίξεις και το μέσον. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρξε υπέρβαση του 
ορίου διαρροής του χάλυβα. Με την τοποθέτηση των κόμβων οι μέγιστες ορθές τάσεις μειώθηκαν 
κατά περίπου 5%, ενώ οι ελάχιστες τάσεις αυξήθηκαν κατά 23%. Οι ανηγμένες διαμήκεις 
παραμορφώσεις αποκτούν τις μέγιστες τιμές τους στην περιοχή των στηρίξεων και του μέσω. Και στην 
περίπτωση του συνεχούς δοκιμίου και του δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους υπήρξε υπέρβαση των 
εφελκυστικών και θλιπτικών ανηγμένων παραμορφώσεων του κανονισμού. Όμως, η τοποθέτηση των 
κόμβων επέφερε μεγάλη μείωση στις θλιπτικές ανηγμένες παραμορφώσεις, της τάξης του 90%, το 
οποίο ήταν και ο κύριος στόχος μιας και έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος ανάπτυξης τοπικού λυγισμού. Οι 
εφελκυστικές ανηγμένες παραμορφώσεις μειώθηκαν κατά 45%. Η μείωση των παραμορφώσεων ήταν 
πολύ μεγαλύτερη συγκριτικά με την μείωση των τάσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τάσεις βρίσκονται 
πέραν του ορίου διαρροής και μικρή αύξηση των τάσεων αντιστοιχεί σε μεγάλη αύξηση των 
παραμορφώσεων. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ότι η παραμόρφωση ενός αγωγού λόγω 
διάρρηξης ρήγματος πρόκειται για σχεδιασμό με βάση τις παραμορφώσεις (strain based design). 
Σχετικά με την πλαστικοποίηση του δοκιμίου, η τοποθέτηση των εύκαμπτων κόμβων μείωσε το μήκος 
των πλαστικοποιημένων τμημάτων και μάλιστα στο δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους στα 
εφελκυόμενα τμήματα δεν παρατηρήθηκαν πλαστικοποιήσεις. Οι μετωπικές πλάκες και στις δύο 
περιπτώσεις ανέπτυξαν πολύ μικρές τάσεις και δεν παρατηρήθηκαν πλαστικοποιήσεις.  
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5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

5.1 Περίληψη 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη και ο σχεδιασμός πειραματικής διάταξης 
υπόγειου μεταλλικού αγωγού που διασταυρώνεται με σεισμικό ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης. 
Διερευνάται η αποτελεσματικότητα τοποθέτησης εύκαμπτων κόμβων, οι οποίοι μέσω της 
συγκέντρωσης των παραμορφώσεων σε αυτούς, οδηγούν στην απομείωση των αναπτυσσόμενων 
παραμορφώσεων στα χαλύβδινα τμήματα του αγωγού με συνέπεια την προστασία του έναντι 
αστοχίας. 

Αρχικά, παρουσιάζεται η εισαγωγή στο υπό διερεύνηση πρόβλημα και ειδικότερα στους υπόγειους 
μεταλλικούς αγωγούς και στις σεισμικές και μη σεισμικές δράσεις που ασκούνται σε αυτούς. Το 
κυριότερο σεισμικό φορτίο είναι οι μεγάλες επιβαλλόμενες εδαφικές μετακινήσεις, λόγω ενεργοποίησης 
σεισμικού ρήγματος με το οποίο διασταυρώνεται ο αγωγός. Παρουσιάζονται τα διάφορα είδη στα 
οποία διακρίνονται τα ρήγματα και η γενική ταξινόμησή τους. Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των αγωγών 
έναντι διάρρηξης σεισμικού ρήγματος γίνεται σε όρους παραμορφώσεων (ASCE – ALA και EC8). 
Ακολούθως, παρουσιάζονται αστοχίες αγωγών που προκλήθηκαν από σημαντικά σεισμικά γεγονότα και 
τα συνήθη μέτρα προστασίας υπόγειων μεταλλικών αγωγών έναντι διάρρηξης ρήγματος που 
εφαρμόζονται σήμερα στην πράξη. Προτείνεται μια καινούργια μέθοδος προστασίας με εύκαμπτους 
κόμβους και αναλύεται ο μηχανισμός και η λειτουργία τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται όλα τα συστατικά μέλη που απαρτίζουν το πείραμα. Έτσι, 
παρουσιάζονται η διατομή και το μήκος του αγωγού, η γεωμετρία των μετωπικών πλακών μέσω τον 
οποίων γίνεται η σύνδεση στο πλαίσιο δοκιμών του εργαστηρίου και του ελάσματος επιβολής της 
μετακίνησης, οι ιδιότητες των εύκαμπτων κόμβων και τα χαρακτηριστικά των κοχλιών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, διερευνάται η βέλτιστη θέση τοποθέτησης εύκαμπτων κόμβων στο συνεχές 
δοκίμιο και η αποτελεσματικότητα τοποθέτησής τους σε σχέση με το αν ο αγωγός ήταν συνεχής μέσω 
μιας προκαταρκτικής μελέτης. Οι προκαταρκτικές προσομοιώσεις, για λόγους ευκολίας και απλότητας 
εκτελέστηκαν στις δύο διαστάσεις με την χρήση στοιχείων δοκού και θεωρώντας απλουστευτικά τις 
συνοριακές συνθήκες και τον τρόπο άσκησης του φορτίου. Θεωρήθηκε πάκτωση και στα δύο άκρα του 
δοκιμίου και η μετακίνηση εφαρμόστηκε απ’ ευθείας ως κατανεμημένη στο μέσον του δοκιμίου, χωρίς 
την προσομοίωση του ελάσματος επιβολής της μετακίνησης. Αφού προσομοιώθηκε το συνεχές δοκίμιο 
και βρέθηκαν τα σημεία στα οποία αναπτύσσονται οι μέγιστες ροπές, στα σημεία αυτά τοποθετήθηκαν 
εύκαμπτοι κόμβοι. Εξετάστηκαν τέσσερις διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης των κόμβων, με σκοπό την 
επιλογή της βέλτιστης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους γεωμετρικούς περιορισμούς της πειραματικής 
διάταξης. Οι θέσεις αυτές απείχαν διαφορετικές αποστάσεις από τα άκρα και το μέσον του δοκιμίου. 
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Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψε ότι όσο απομακρύνουμε τους κόμβους από τα άκρα, 
τόσο μειώνεται η αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη. Αντιθέτως, η καμπτική ροπή, οι τάσεις και οι 
εντάσεις αυξάνονται όσο απομακρύνουμε τους κόμβους από τα άκρα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το 
χαλύβδινο δοκίμιο έχει αυξημένη αξονική δυσκαμψία και αντοχή σε εφελκυσμό ενώ είναι πιο ευάλωτο 
σε θλιπτικές δυνάμεις, με κίνδυνο ανάπτυξης τοπικού λυγισμού και ότι καταπονείται περισσότερο από 
τις μεγάλες παραμορφώσεις, η τελική θέση τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων επιλέχθηκε όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στα άκρα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους γεωμετρικούς περιορισμούς. Στην συνέχεια, 
συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα του συνεχούς δοκιμίου με αυτά του δοκιμίου με κόμβους. Η 
τοποθέτηση των κόμβων αυξάνει την αξονική δύναμη κατά 50%, αλλά μειώνει την αναπτυσσόμενη 
καμπτική ροπή κατά 52%, τις εφελκυστικές παραμορφώσεις κατά 52% και τις θλιπτικές 
παραμορφώσεις κατά 92%, τις εφελκυστικές τάσεις κατά 4% και τις θλιπτικές τάσεις κατά 5%. 
Αξιοσημείωτη είναι η τόσο μεγάλη μείωση των θλιπτικών παραμορφώσεων, καθώς αυτός είναι ο 
κύριος στόχος αφού αυτές αποτελούν τον κύριο κίνδυνο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται ακριβέστερη προσομοίωση της πειραματικής διάταξης στις τρεις 
διαστάσεις. Μελετώνται το συνεχές δοκίμιο και το δοκίμιο με κόμβους. Ο αγωγός, οι μετωπικές πλάκες 
και το έλασμα επιβολής της μετακίνησης προσομοιώνονται με στοιχεία κελύφους. Οι εύκαμπτοι κόμβοι 
προσομοιώνονται σε στροφικά ελατήρια, δυσκαμψίας όσης αναφέρεται από το κατασκευαστή τους. Οι 
άλλες στροφές και μετακινήσεις που δεν επιτρέπονται από τον κόμβο, προσομοιώνονται με κατάλληλα 
στροφικά και μετακινησιακά ελατήρια άπειρης δυσκαμψίας. Σχετικά με τις συνοριακές συνθήκες, 
γίνεται υπόθεση της θέσης και της μορφής του ουδέτερου άξονα. Η υπόθεση αυτή ελέγχεται στην 
συνέχεια μέσω των αναπτυσσόμενων αντιδράσεων στην πλάκα και των αναπτυσσόμενων δυνάμεων 
στα ελατήρια. Οι κάτω κοχλίες που εφελκύονται προσομοιώνονται με ελατήρια και το άνω μέρος των 
μετωπικών πλακών που θλίβεται αρθρώνεται. Μέσω αυτή της λεπτομερέστερης προσομοίωσης με 
επιφανειακά στοιχεία, είναι εφικτός ο προσδιορισμός των σημείων τοπικού λυγισμού και ο 
ακριβέστερος υπολογισμός των εντατικών και παραμορφωσιακών μεγεθών. Στο συνεχές δοκίμιο, η 
μέγιστη εφελκυστική και η μέγιστη θλιπτική τάση στο δοκίμιο ξεπερνούν το όριο διαρροής του χάλυβα 
στην θέση των στηρίξεων και του μέσου (όπου είναι οι θέσεις εμφάνισης των μέγιστων ροπών). Άρα 
στις θέσεις αυτές υπάρχουν πλαστικοποιήσεις. Επίσης, οι ανηγμένες θλιπτικές και εφελκύστηκες 
παραμορφώσεις στο δοκίμιο ξεπερνούν τα όρια του κανονισμού. Οι αναπτυσσόμενες τάσεις και 
παραμορφώσεις στις μετωπικές πλάκες είναι πάρα πολύ μικρές (για αυτό άλλωστε επιλέχτηκαν με 
μεγάλο πάχος) και δεν παρατηρούνται πλαστικοποιήσεις. Οι δρόμοι ισορροπίας στα χαρακτηριστικά 
σημεία που επιλέχθηκαν, είναι ανοδικοί και ευσταθείς. Στο δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους δεν 
αναπτύσσονται τοπικοί λυγισμοί. Η μέγιστη εφελκυστική και θλιπτική τάση στο δοκίμιο ξεπερνούν και 
πάλι το όριο διαρροής του χάλυβα, τώρα όμως οι πλαστικοποιήσεις εκτίνονται σε μικρότερο μήκος. Η 
μέγιστη ανηγμένη εφελκυστική παραμόρφωση στο δοκίμιο δεν ξεπερνάει το όριο του κανονισμού, 
όμως η μέγιστη ανηγμένη θλιπτική παραμόρφωση το ξεπερνάει. Πρέπει να σημειωθεί τα όριο στις 
παραμορφώσεις είναι λίγο αυστηρά καθώς απευθύνονται σε κατάσταση οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας. Οι τάσεις και οι ανηγμένες παραμορφώσεις στις πλάκες είναι πολύ μικρές και δεν 
υπάρχουν πλαστικοποιήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση οι δρόμοι ισορροπίας είναι ανοδικοί και 
ευσταθείς. Συγκρίνοντας τα αναπτυσσόμενα εντατικά και παραμορφωσιακά μεγέθη στο συνεχές 
δοκίμιο και το δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους, συμπεραίνουμε ότι η προσθήκη των κόμβους δρα 
ευμενώς και μάλιστα μειώνει κατά πολύ τις ανηγμένες παραμορφώσεις που είναι και ο κύριος στόχος. 
Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη των κόμβων επιφέρει μείωση στις αναπτυσσόμενες θλιπτικές 
ανηγμένες παραμορφώσεις κατά 90%, στις ανηγμένες εφελκυστικές παραμορφώσεις κατά 46% και 
στις εφελκυστικές τάσεις κατά 6%. Οι θλιπτικές τάσεις αυξάνονται όμως κατά 23%. Οι τάσεις και οι 
παραμορφώσεις στις μετωπικές πλάκες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή. Επίσης στο δοκίμιο με 
του εύκαμπτους κόμβους δεν παρατηρούνται τοπικοί λυγισμοί και οι πλαστικοποιήσεις εκτείνονται σε 
μικρότερο μήκος. 
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5.2 Συμπεράσματα 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη των 
συνεχών δοκιμίων και των δοκιμίων με τους εύκαμπτους κόμβους από τις διάφορες μορφές 
προσομοίωσης. Αρχικά, από την δισδιάστατη μελέτη του κεφαλαίου 3 και την μελέτη των 
διαφορετικών θέσεων τοποθέτησης των εύκαμπτων κόμβων, προκύπτει ότι όσο πιο κοντά στα σημεία 
μέγιστης ροπής τοποθετούνται οι εύκαμπτοι κόμβοι τόσο πιο αποτελεσματικοί είναι σε όρους μείωσης 
των παραμορφώσεων.  

Από την σύγκριση του συνεχούς δοκιμίου με το δοκίμιο με τους εύκαμπτους κόμβους, τόσο από το 
Κεφάλαιο 3 όσο και από το Κεφάλαιο 4, προκύπτει ότι η τοποθέτηση εύκαμπτων κόμβων συμβάλει 
θετικά στην μείωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων αλλά και τάσεων. Καθώς όμως όλα αυτά 
αποτελούν αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων, μένει η αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης των 
κόμβων να εξακριβωθεί με την διενέργεια πειραμάτων στο εργαστήριο. Έτσι, μέσω των πραγματικών 
αναπτυσσόμενων τάσεων και ανηγμένων παραμορφώσεων θα εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών των 
αριθμητικών προσομοιωμάτων και θα βαθμονομηθούν τα εξαγόμενα αποτελέσματα. 
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