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Δπραξηζηίεο 
 

Θα ήζεια απφ θαξδηάο λα επραξηζηήζσ ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ εθείλσλ πνπ κε βνήζεζαλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία απνηειεί θαη ηνλ επίινγν ζηνλ 
πξνπηπρηαθφ θχθιν ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Ξξψηα θαη θχξηα, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ αμηφηηκν θαζεγεηή κνπ, θν Σάξε Γαληέ, ν 

νπνίνο δέρηεθε λα ζπλεξγαζηεί καδί κνπ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δίκαη επγλψκσλ γηα 
ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη 

ζπκβνιή ηνπ ζε ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία. κσο, αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ 
επραξηζηψ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε πνπ επέδεημε ζπλνιηθά πξνο ην πξφζσπφ κνπ. 

Πεκαληηθή θαη άκεζε ήηαλ θαη ε βνήζεηα πνπ αλά πάζα ζηηγκή κνπ παξείρε ν Βαζίιεο Κειηζζηαλφο 
ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ADINA θαη ηελ πξνζνκνίσζε ησλ θνξέσλ ζε απηφ. 

Ρέινο, ζεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζε φινπο εθείλνπο πνπ δε ζπλέβαιαλ έκπξαθηα ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία, αιιά είλαη πάληνηε δίπια κνπ, πηζηεχνπλ ζε κέλα θαη κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε κνπ βήκα. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

   Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηηο ζαιάζζηεο κεηαιιηθέο πξνβιήηεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ εηδηθή θαηεγνξία ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ. Πθνπφο, ινηπφλ, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ, φηαλ ππνβάιινληαη ζε θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα 

θφξηηζε ηαπηφρξνλα. Ζ κειέηε μεθηλά απφ ηελ θαηαζθεπή σο ζχλνιν θαη ζηαδηαθά επηθεληξψλεηαη ζε 

εηδηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη 

παξαθάησ. 

   Ρν πξψην θεθάιαην είλαη θπξίσο εηζαγσγηθφ θαη απνηειεί κία ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ 

κεηαιιηθψλ έξγσλ ζαιάζζεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε αλάγθε γηα αμηνπνίεζε 

ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ κέζα ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. Ρν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε θαη έλαπζκα γηα ηελ 

αικαηψδε αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία θαηαζθεπψλ ηθαλψλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε δηαξθψο κεγαιχηεξα βάζε. 

Έηζη, ν αλαγλψζηεο εγθιηκαηίδεηαη  ζην ζέκα θαη απνθηά παξάιιεια κία πιήξε εηθφλα ηεο εμέιημεο 

απηψλ ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

   Πηε ζπλέρεηα, ην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδεη δηάθνξα ηερληθά ζέκαηα πνπ απαληψληαη θαηά ηε 

κειέηε αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ κέζα ζηε ζάιαζζα, φπσο είλαη νη πιαηθφξκεο θαη νη εμέδξεο. 

Ξην αλαιπηηθά, παξαηίζεληαη ηα ζπλεζέζηεξα είδε κεηαιιηθψλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, νη νπνίεο 

δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηνλ ηξφπν εμαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπο. Έηζη, δηαθξίλνληαη ζε 

ζηαζεξέο θαη ζε πισηέο παξάθηηεο θαηαζθεπέο. Γίλεηαη, αθφκε, ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο Θαλνληζκνχο 

θαη ηα Ξξφηππα, ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζε ηέηνηα έξγα, θαζψο θαη ζηα πξνηεηλφκελα ζηάδηα 

πνπ θαιφ είλαη λα αθνινπζνχληαη γηα ηε βέιηηζηε νξγάλσζε, δηαρείξηζε εξγαζηψλ θαη πινπνίεζε ηνπο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπλέρεηα νη πάζζαινη απνηεινχλ κέξνο ηνπ θχξηνπ θνξκνχ ησλ εθαξκνγψλ, 

γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο ραιχβδηλεο παζζαιψζεηο κέζα 

ζηε ζάιαζζα, αιιά θαη ηη πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Θαλνληζκνχο θαη ηα Ξξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ. Ππκπιεξσκαηηθά, κε ηελ νηθνινγία θαη ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο λα 

απνηεινχλ ππνρξεσηηθή πηπρή ησλ ηερληθψλ έξγσλ παξαηίζεληαη νη δξακαηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα έρνπλ ηέηνηα έξγα, εάλ δε ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, θαζψο θαη νη επηθξαηέζηεξνη ηξφπνη 

απνζπλαξκνιφγεζεο απηψλ κεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 



   Πην ηξίην θεθάιαην, πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε εηδηθή θαηεγνξία ησλ παξάθηησλ θαηαζθεπψλ, ε 

ζαιάζζηα κεηαιιηθή πξνβιήηα ή αιιηψο ζαιάζζηνο ζηαζκφο θνξηνεθθφξησζεο. Δδψ, αλαθέξνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα δηάθνξα ζηάδηα ελφο ηέηνην έξγνπ, φπσο είλαη ε επηινγή ηεο ζέζεο 

ηεο πξνβιήηαο, ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα, αιιά θπζηθά θαη ηα δξψληα θνξηία πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ. Κεηά ηελ απαξαίηεηε παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα έξγα απηά 

πξνζνκνηψλεηαη έλα ηκήκα κηαο πξνβιήηαο ζε δχν ινγηζκηθά. Αξρηθά, ζην ADINA δηεξεπλάηαη ε 

απφθξηζε ηνπ θνξέα ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα θνξηία πνπ επηβάιινληαη, αιιά θαη ν ηξφπνο 

αζηνρίαο απηνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, γίλνληαη ηφζν γξακκηθέο φζν θαη κε γξακκηθέο αλαιχζεηο θαη 

εμεηάδνληαη αθελφο ν ίδηνο ν θνξέαο αθεηέξνπ θαη ην έδαθνο, ζην νπνίν απηφο ζεκειηψλεηαη. Έπεηηα, 

ζην ινγηζκηθφ ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS γηα ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο εδάθνπο, αλέκνπ θαη 

ζεηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο δηθηπσηήο αλσδνκήο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο 

κεηαιιηθήο πξνβιήηαο. 

   Ρν δεχηεξν κέξνο ησλ εθαξκνγψλ, πνπ απνηειεί θαη ην πξνηειεπηαίν θεθάιαην,αζρνιείηαη κε ηνλ 

θαζνιηθφ ιπγηζκφ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παζζάισλ. Ππγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη θαηά πφζν επαίζζεηνη 

ζε ιπγηζκφ είλαη απηνί νη κεγάινπ κήθνπο πάζζαινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηαιιηθέο πξνβιήηεο 

ζαιάζζεο θαη πσο απηνί επεξεάδνληαη απφ ην έδαθνο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ. Αθφκε, επηδηψθεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηαιιειφηεξεο ζχλδεζεο ηεο θνξπθήο ηνπ παζζάινπ εθαξκφδνληαο δηάθνξεο 

παξακεηξηθέο αλαιχζεηο ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηεο θνξπθήο. 

   Ρν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζπλνιηθή κειέηε ησλ ζαιάζζησλ ζηαζκψλ θνξηνεθθφξησζεο θαη αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά 

πξνηεηλφκελα ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. 
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ABSTRACT 

   The present diploma thesis deals with marine steel jetties that comprise a special category of harbor 

projects. The aim of this work is the assessment of the overall performance of these constructions 

when put under simultaneous vertical and horizontal loads. Initially, the project studies the behavior 

of the structure as a whole and then progressively focuses on special topics that become important 

during the design and construction. 

   The first chapter provides a brief introduction to the subject and discusses the history of these 

marine steel structures, whose development stemmed from the increasing need of utilizing the 

mineral wealth under the seabed. This fact triggered their rapid expansion and the creation of 

constructions capable of operating in constantly greater depths. Thus, by reading this chapter, the 

reader develops a basic understanding of these structures and their growth through time. 

   The next chapter presents various technical aspects that are significant during the design and 

construction of marine projects such as offshore platforms and docks. Specifically, the most common 

types of offshore steel structures are described in detail and are grouped based on the way they 

ensure stability. The two main categories include fixed and floating offshore platforms. There is also a 

short discussion on the regulations and the standards followed in these projects, as well as a list of 

the proposed project stages that ensure the optimal planning, management and execution of essential 

activities and operations. Given the fact that steel piles comprise a vital part of these constructions, 

technical topics regarding offshore steel piling and relevant regulations are briefly presented as well. 

Furthermore, since ecological and environmental protection is of utmost importance in these 

construction projects another paragraph of this chapter points out the potential dramatic 

consequences that can arise, if the appropriate preventive measures are not employed and suggests 

ways of disposing such structures after their projected lifetime. 

   In the third chapter, a special offshore structure‟s category, namely the marine steel jetty or marine 

loading terminal, is described in detail. The factors that influence the several design and construction 

stages of such projects are listed, such as choosing the right place, the shape and the  geometry of 

the dock and of course the many, different load cases that have to be considered. After gathering 

essential information about these structures, a simulation of a steel jetty‟s part is being created using 

two different computer programs. Initially, the ADINA model is created for studying both the way the 



structure responses to vertical and horizontal loads and also jetty‟s potential failure. For that reason, a 

series of linear and non-linear analyses is being developed in order to examine the structure and its 

foundation soil. Consequently, using the ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS program the author designs 

the superstructure‟s truss against specified soil, wind and seismic conditions. 

   The second part of the applications is described in the fourth chapter of the thesis and deals with 

the buckling failure and the steel pile‟s behavior. Namely, the vulnerability to buckling of those long 

steel piles that are used in the marine oil terminals is studied and how they can be affected by the soil 

and its distribution. Additionally, the most suitable connection at the pile‟s top is being screened 

through a variety of parametric analyses applied on five different support scenarios.  

   The fifth and last chapter comprises briefly the conclusions that are drawn from the whole study of 

marine loading jetties and finally some suggestions for further research are listed. 
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Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

 

1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

1.1 Δηζαγσγηθό εκείσκα 

   Ν άλζξσπνο απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο χπαξμήο ηνπ αλαδεηά ηξφπνπο βειηίσζεο θαη 

δηεπθφιπλζεο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Πχκθσλα κε ηνλ αλζξσπηζηή ςπρνιφγν 
Abraham Maslow, νη δξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ σζνχληαη απφ θίλεηξα κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Έηζη, φιεο νη παιαηέο θαη ζχγρξνλεο αλαθαιχςεηο θαη δεκηνπξγίεο ηνπ 
αλζξψπνπ ππάξρνπλ ράξε ζε κία αλάγθε πνπ θάπνηα ζηηγκή ζέιεζε λα ηθαλνπνηήζεη ή θαη απιψο λα 

ηελ θαηαζηήζεη πην πξνζηηή θαη πην εχθνιε.  

   Κε ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ, ινηπφλ, θη έρνληαο θαηαθηήζεη θη εμεξεπλήζεη επαξθψο ηε ζηεξηά, ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ έρεη επηθεληξσζεί πνιχ έληνλα ζηε ζάιαζζα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην ζαιαζζηλφ λεξφ 

θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ πιαλήηε θαη ν άλζξσπνο απφ πνιχ λσξίο έρεη θαηνξζψζεη σο έλα 

βαζκφ λα ην αμηνπνηήζεη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ρσξψλ 

αιιά θαη επείξσλ. Κε ζχκκαρν ηελ ηερλνινγία θαηαζθεχαζε ζηαδηαθά ηαρχηαηα πινία, ππνβξχρηα θαη 

άιια πιενχκελα, ράξε ζηα νπνία απέθηεζε ηελ επθαηξία λα αλαθαιχπηεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην 

ζαιάζζην πινχην κε απνθνξχθσκα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ νξπθηφ πινχην ζην βπζφ ησλ σθεαλψλ. 

   Ν ζαιάζζηνο νξπθηφο πινχηνο έρεη απνηειέζεη βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο πνιιψλ 

ρσξψλ ηνπ θφζκνπ, θαζφηη κέζσ απηνχ ππάξρεη αχμεζε εζληθψλ εζφδσλ θαη δεκηνπξγία πνιιψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Ρν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη ηα πιένλ πεξηδήηεηα νηθνλνκηθά αγαζά ηφζν 

ζε μεξά φζν θαη ζε ζάιαζζα θαη δεδνκέλνπ ηεο απμαλφκελεο κείσζεο ησλ ρεξζαίσλ απνζεκάησλ νη 

εμνξχμεηο θαη νη ζρεηηθέο εξγαζίεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζηε ζάιαζζα. 

   Ν πνιηηηθφο κεραληθφο δηαδξακαηίδεη απφ ηελ αξρή πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα 

αμηνπνίεζεο ησλ ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη πξέπεη λα 

αλαδεηήζεη αζθαιή ηξφπν πξφζβαζεο ζηα ζεκεία πνπ ελδείθλπληαη γηα έξεπλα θαη γεσηξήζεηο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηηο αβέβαηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζάιαζζα. Έηζη, θαιείηαη λα 

ζπλδξάκεη δεκηνπξγψληαο ηηο απαξαίηεηεο αλζεθηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία 

ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζάιαζζαο 

θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 

   Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πξνζπαζεί λα αλαδείμεη ην ζπνπδαίν απηφ ξφιν ηνπ Ξνιηηηθνχ 

Κεραληθνχ ζε έξγα παξάθηηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ππνγξακκίζεη ζεκεία ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ 

ρξήδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα δηεξεχλεζεο ζε κία εηδηθή θαηεγνξία παξάθηησλ έξγσλ, ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαιιηθέο πξνβιήηεο. Ρν πξψην, ινηπφλ, θεθάιαην παξνπζηάδεη κία αληηπξνζσπεπηηθή πνξεία εμέιημεο 

πνπ αθνινχζεζαλ νη παξάθηηεο θαηαζθεπέο αλά ηα ρξφληα ζχκθσλα κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο πνπ 
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ζπγθεληξψζεθαλ. Πεκεηψλεηαη, πσο ην ελδερφκελν παξάιεςεο θάπνηνπ γεγνλφηνο είλαη κεγάιν 

δεδνκέλεο ηεο ηαπηφρξνλεο αλέγεξζεο ηέηνησλ έξγσλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε θαζηζηψληαο 

δπζθνιφηεξε ηελ εμαθξίβσζε ηεο ρξνληθήο ζεηξάο πνπ εκθαλίζηεθαλ αιιά θαη ηελ απφιπηε 

πιεξφηεηα απηήο. Πηε ζπλέρεηα, ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε ηερληθά ζέκαηα πνπ απαληψληαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή ζαιάζζησλ κεηαιιηθψλ πιαηθνξκψλ θη εμεδξψλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ επξχηεξε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ. Ρν θεθάιαην ππ‟ 

αξηζκφλ ηξία, απνκνλψλεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο θνξέα, ηηο κεηαιιηθέο πξνβιήηεο. Πην ζεκείν απηφ, 

γίλεηαη εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ησλ θνξέσλ απηψλ ζρεηηθά κε ηε κνξθή, ην ζηαηηθφ ζχζηεκα, ηα είδε 

ησλ θνξηίσλ ζηα νπνία θαινχληαη λα αλζίζηαληαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ. Δπίζεο, 

πξνζνκνηψλεηαη έλα ηκήκα κηαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηφζν σο πξνο ηε 

γεληθή ζπκπεξηθνξά ηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ζεκειίσζεο θαη ηνπ εδάθνπο. Ρν 

θεθάιαην απηφ, θαηαιήγεη κε κία πξνζπάζεηα δηαζηαζηνιφγεζεο ηεο αλσδνκήο απηνχ ηνπ έξγνπ. 

Έπεηηα,ζην επφκελν θεθάιαην ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην ιπγηζκφ ησλ παζζάισλ κε παξαδνρή 

νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο εδάθνπο θαη γηα δηάθνξεο ζπλζήθεο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή. Κε βάζε ην 

αλαιπηηθφ θαη ην αξηζκεηηθφ πξνζνκνίσκα θάζε κνληέινπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη έλαο 

αξηζκφο παξακεηξηθψλ αλαιχζεσλ, νη νπνίεο επεθηείλνληαη ηφζν ζε γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο, φζν 

θαη ζε κε γξακκηθή. Ζ εξγαζία θαηαιήγεη κε ηελ απαξίζκεζε θαη επεμήγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ φζα πξνεγνχληαη, θαζψο πξνηείλνληαη θαη  ζρεηηθά ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη 

έξεπλα.  
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1.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ησλ Θαιάζζησλ Μεηαιιηθώλ Έξγσλ Πνιηηηθνύ 
Μεραληθνύ γηα Παξάθηηα Γξαζηεξηόηεηα 

   Νη πξψηεο δχν παξάθηηεο πεγέο πεηξειαίνπ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ ηζηνξία είλαη ην 1803 ζηελ αθηή 

Bibi-Heybat ηνπ Azerbaijan ζε απφζηαζε 18m θαη 30m απφ ηε ζηεξηά, γηα ηηο νπνίεο φκσο δε 

δηαζψδνληαη ηερληθνχ πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξίεο, αθνχ θαηαζηξάθεθαλ ην 1825 απφ ηζρπξή 

θαηαηγίδα. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηνπ πιαλήηε, ζηελ Ακεξηθή, θαη κεηά απφ πεξίπνπ 60 ρξφληα ην 

έλαπζκα γηα ηηο παξάθηηεο γεσηξήζεηο ήηαλ ε πξφβιεςε, πσο ηα θνηηάζκαηα πνπ είραλ εληνπηζηεί ζε 

παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο επεθηείλνληαη θαη κέζα ζηε ζάιαζζα. Ξξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί απηή ε 

εθηίκεζε θαηαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1897 ζην Summerland ηεο California κία μχιηλε 

πξνβιήηα  κε κήθνο κεγαιχηεξν απφ 91m , απφ ηελ νπνία επηηπρψο μεθίλεζε ε άληιεζε πεηξειαίνπ 

απφ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. Γηα πεξίπνπ 30 ρξφληα ην Summerland θηινμελνχζε 15 ηέηνηεο μχιηλεο 

πιαηθφξκεο απνηειψληαο ζηαζκφ γηα αξθεηέο ακεξηθαληθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο.(Δηθφλα 1.1) Θαηά ηε 

δηάξθεηα απηψλ ησλ 30  εηψλ, ην μχιν αληηθαηαζηάζεθε απφ ραιχβδηλνπο παζζάινπο θαη θηβψηηα 

σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ψζηε λα απμεζεί ην ίδην βάξνο ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ.  

 

 
Δηθφλα 1.1: Μχιηλεο πιαηθφξκεο ζην Summerland, California, 1903 

 

   Πην κεηαμχ, ην 1913  μεθίλεζε ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ βξέζεθε ζην βπζφ ηεο 

ιίκλεο Erie ζηνλ Θαλαδά. Νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πνπ θάπνηεο εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθεί είλαη δηάθνξεο. Ωζηφζν, ε πιαηθφξκα κε παζζάινπο (Piling-type platform, 

Δηθφλα 1.2) είλαη απηή πνπ επεθξάηεζε ηα πξψηα ρξφληα θαη εηδηθφηεξα φηαλ ε πεγή δελ απείρε πνιχ 

απφ ηε ζηεξηά. Αλαιπηηθά, εκπεγλχνληαλ 40 έσο 80 μχιηλνη πάζζαινη ζηνλ ππζκέλα ηεο ιίκλεο πάλσ 

ζηνπο νπνίνπο ζπλέδεαλ κε θνριίσζε κεγάιεο ηεηξαγσληθέο δνθνχο, νη νπνίεο δηακφξθσλαλ ην 

θαηψηεξo επίπεδν ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο πιαηθφξκαο. Ξάλσ ζε απηέο ηνπνζεηνχληαλ θη άιιεο δνθνί 

κέρξη ην θαηάζηξσκα λα μεπεξλά ηα 3m πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ιίκλεο θαη ζην αλψηαην ηειηθά 

επίπεδν γηλφηαλ ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηαηξεηηθνχ κεραλήκαηνο (cable tool rig). Πεκεηψλεηαη, επίζεο, 

φηη νη πάζζαινη, εθηφο ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, πξνζηάηεπαλ ηελ πεγή απφ ηα θχκαηα θαη ηνλ 

πάγν. Νη θαηαζθεπέο απηέο αξρηθά ζεσξνχληαλ κφληκεο, φκσο ζηελ πνξεία φηαλ ηειείσλαλ ηα 

θνηηάζκαηα μεθίλεζαλ λα ηηο απνζπλαξκνινγνχλ θαη λα ηηο επαλαρξεζηκνπνηνχλ ζε θάπνηα άιιε ζέζε. 

Ρέινο, κία ελαιιαθηηθή εθδνρή γηα αξθεηά ξερά λεξά ήηαλ ε πξνζζήθε ελφο πδαηνζηεγνχο ζαιάκνπ 

πάλσ απφ ηελ ηξχπα δηακέηξνπ ιηγφηεξν ησλ 2m θαη χςνπο πάλσ απφ 6m ψζηε λα θηάλεη ζην ίδην 

χςνο κε ην θαηάζηξσκα. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιηδφηαλ ε ζηεγαλφηεηα ζην ζεκείν ησλ εξγαζηψλ 
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θαη δηεπθνιχλνληαλ νη δηαδηθαζίεο. Θαη ν ζάιακνο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ζε θάπνηα άιιε 

πεγή. 

 

 
Δηθφλα 1.2: Ξιαηθφξκα κε μχιηλνπο παζζάινπο, ιίκλε Erie, Θαλαδάο 

 

   Γηα πξψηε θνξά ην 1932 δεκηνπξγήζεθε ζηελ California ην ιεγφκελν «κεηαιιηθφ λεζί» (steel island, 

Δηθφλα 1.3). Νπζηαζηηθά, θαηαζθεπάζηεθε έλα ηκήκα εμέδξαο 366m καθξπά απφ ηελ θνληηλφηεξε 

ππάξρνπζα εμέδξα ζε λεξά πνπ μεπεξλνχζαλ ηα 11m βάζνο. Ζ επηθάλεηα πνπ θάιππηε απηή ε 

παξάθηηα πιαηθφξκα ήηαλ 18x27m2 , αιιά ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαηαζηξάθεθε απφ κεγάια θχκαηα. 

Ξαξφια απηά, απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν κειινληηθψλ offshore θαηαζθεπψλ φπσο είλαη ν ιεγφκελνο 

ζαιάζζηνο κεηαιιηθφο πχξγνο (steel jacket platform). Έλα ρξφλν κεηά, κηα πεηξειατθή εηαηξεία ηεο 

Louisiana εηζήγαγε ζηνλ θφζκν ησλ παξάθηησλ γεσηξήζεσλ ηελ πξψηε θνξηεγίδα, πνπ έθεξε πάλσ 

γεσηξχπαλν. Ζ θνξηεγίδα κε ξπκνχιθεζε κεηαθεξφηαλ ζην ζεκείν ηεο πεγήο, έπεηηα ηκήκαηα απηήο 

γέκηδαλ κε λεξφ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ βπζηδφηαλ παίδνληαο ην ξφιν ηεο ζηαζεξήο βάζεο ηνπ 

κεραλήκαηνο, πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλν ζε απηή. Αδεηάδνληαο ην λεξφ ηα ηκήκαηα αλέβαηλαλ θαη πάιη 

ζηελ επηθάλεηα θαη κπνξνχζε λα κεηαθεξζεί ζε άιιν ζεκείν. Κέρξη ηφηε ε ηδέα ηεο βχζηζεο ηκεκάησλ 

ζηνλ ππζκέλα δελ είρε εθαξκνζηεί. Αληηζέησο, ηηο θνξηεγίδεο ζπλφδεπαλ πινία γηα ηελ θαζνδήγεζε 

θαη ζπγθξάηεζε ηνπο ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ. Γεληθφηεξα, ην κεγάιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο θαηλνηνκίαο 

ήηαλ φηη θαηαξγνχζε ηελ έκπεμε παζζάισλ ζην βπζφ, κε απνηέιεζκα νη εξγαζίεο λα επηηαρχλνληαη 

θαη επίζεο ηα έμνδα λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Κάιηζηα, γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ήηαλ ηδηαίηεξα 
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ρξήζηκε θαηά ηελ εμεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ γηα χπαξμε θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ. 

 

 
Δηθφλα 1.3: Ρν «κεηαιιηθφ λεζί» ζηελ Θαιηθφξληα, 1932 

 

   Απφ ηελ άιιε κεξηά, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Baku ηνπ Azerbaijan, πξνηάζεθε ην 1934 ε πξψηε μχιηλε 

πισηή πιαηθφξκα, ε νπνία θαη ιεηηνχξγεζε επηηπρψο ζηελ Θαζπία Θάιαζζα δεκηνπξγψληαο κία πεγή 

βάζνπο 365m. Μχιηλε ήηαλ θαη ε πξνβιήηα πνπ άληεμε σο ην 1937 πνπ μεθηλνχζε απφ ηελ παξαιία 

McFadden θαη εθηεηλφηαλ κέζα ζηνλ θφιπν ηνπ Κεμηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλν έξγν ην κήθνο πνπ 

επεηεχρζε ήηαλ αξθεηά κεγάιν θαη ζηεξηδφηαλ εμ‟ νινθιήξνπ ζε εθαηνληάδεο μχιηλνπο 

παζζάινπο(Δηθφλα 1.4). Γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ ελλέα κήλεο, κέζα ζηνπο 

νπνίνπο αλαδείρζεθαλ ηα εκπφδηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηε κεηαθνξά 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ εμφξπμεο θνηηαζκάησλ απφ ηε ζηεξηά ζηε ζάιαζζα. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη μχιηλνη 

πάζζαινη απεδείρζεζαλ αζηαζείο γηα γεψηξεζε θαη ε αληνρή ηνπο αλεπαξθήο γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

αλσδνκήο ζηε ζάιαζζα. Δπίζεο, ην βάζνο έκπεμεο ηνπο δελ ήηαλ αξθεηφ, ψζηε λα παξέρνπλ 

ζηαζεξφηεηα ζην βαξχ θαη κεγάιν εμνπιηζκφ. Πηελ πξνζπάζεηα λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ησλ 

μχιηλσλ παζζάισλ, ε επηθάλεηά ηνπο θαιχθζεθε κε εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε ρσξίο ηειηθά 

ζεκαληηθή αιιαγή, αθνχ παξέκεηλαλ επάισηνη ζην ζαιάζζην ζαξάθη. Ζ πξνβιήηα, ηειηθά,γθξεκίζηεθε 

ην 1938 απφ έλαλ ηπθψλα ρσξίο λα έρεη κέρξη ηφηε αληιήζεη ζηαγφλα πεηξειαίνπ. Ξαξφιν πνπ ην 

παξάδεηγκα απηφ ήηαλ νηθνλνκηθά αζχκθνξν, νδήγεζε ζε ζθέςεηο θη έπεηηα ζε εθαξκνγέο γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαληήζεθαλ κέρξη ηφηε ζηηο παξάθηηεο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Δηθφλα 1.4: Μχιηλε πξνβιήηα ζηνλ θφιπν ηνπ Κεμηθφ, 1937 

 

   Έηζη, ηελ ίδηα θηφιαο ρξνληά ζηελ πεξηνρή Creole ζηνλ θφιπν ηνπ Κεμηθφ μεθίλεζε έλα κεγάιν έξγν 

1610m καθξπά απφ ηελ αθηή.(Δηθφλα 1.5). Ζ έκπεμε ησλ παζζάισλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά πισηά κε εηδηθέο θνξηεγίδεο. Νη πάζζαινη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δηαπεξλνχζαλ πξψηα γχξσ 

ζηα 2m ιάζπεο θαη ζηε ζπλέρεηα άιια 4.5m ζθιεξήο άκκνπ. Θαηά ηε ζεκειίσζε γίλνληαλ πξνζεθηηθνί 

έιεγρνη θαη ζρεηηθέο θαηαγξαθέο γηα ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο θαη ππνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ 

απαηηνχκελσλ παζζάισλ απφ αλάγθεο αληνρήο θαη φρη κε ην ζθεπηηθφ «φζν πεξηζζφηεξνη ηφζν ην 

θαιχηεξν» πνπ επηθξαηνχζε κέρξη ηφηε. Δπηπξνζζέησο, ππήξμε πξνζπάζεηα γηα αλάδεημε ησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ θπθιηθψλ παζζάισλ έλαληη ησλ ηεηξαγσληθψλ θαη νξζνγσληθψλ. Ζ ζεκειίσζε 

ζεσξήζεθε πιένλ πνιχ ζηαζεξή φρη, φκσο, ηφζν ψζηε λα αληέμεη ηνλ ηπθψλα πνπ μεξίδσζε ηνπο 

κηθξφηεξνπο ζε δηάκεηξν παζζάινπο. Απηνί νη πάζζαινη ακέζσο αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ ζηνλ αξηζκφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην είδνο ησλ πινίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ 

δεκηνπξγνχζαλ ηελ αλάγθε γηα ζπκπιεξσκαηηθή πιαηθφξκα δίπια απφ ηελ θχξηα, φπνπ ζα 

θπιάζζνληαλ ηα απαξαίηεηα θαχζηκα. Ρν αξρηθφ ζρέδην ζπκπεξηιάκβαλε αηκφπινηα, ηα νπνία φκσο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πεηξειαηνθίλεηα κεηψλνληαο έηζη ηνλ αξηζκφ 

άξα θαη ην νηθνλνκηθφ θαη ρξνληθφ θφζηνο ηεο βνεζεηηθήο απνβάζξαο. ια ηα παξαπάλσ, ηνλίδνπλ ηελ 

έκπλεπζε θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θαηλνηνκία πνπ πξνέθππηε απφ ηελ αλάγθε γηα αλζεθηηθέο ζαιάζζηεο 

θαηαζθεπέο πνπ ζα ππεξεηνχλ απζηεξά ηνλ θφζκν ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ πεηξειαίνπ. 

Δπνκέλσο, γίλεηαη ζαθέο πσο νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη ππξνδφηεζαλ λέα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα. 

Ωζηφζν , νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηπθψλσλ θαη θπκάησλ ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο, αλ 

θαη ε πιαηθφξκα Creole ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ψζηε λα αληέρεη άλεκν κεγαιχηεξν ησλ 

250km/h. Ζ άγλνηα απηή ιήθζεθε ππφςε ππεξπςψλνληαο ην θαηάζηξσκα επαξθψο , ψζηε λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ ηα θχκαηα θαη ηνπνζεηήζεθαλ πξφζζεηνη πάζζαινη, νη νπνίνη ζπλδένληαλ κε ρηαζηί 

θαη θαηά ηηο δπν δηεπζχλζεηο.  
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Δηθφλα 1.5: Ξιαηθφξκα Creole, θφιπνο ηνπ Κεμηθφ, 1938 

 

   Κεηά ην Γεχηεξν Ξαγθφζκην Ξφιεκν νη κεραληθνί ηεο επνρήο θαη νη εηαηξείεο πεηξειαίνπ μεθίλεζαλ 

έξεπλα ζρεηηθά κε ην θαηάιιειν χςνο κηαο παξάθηηαο θαηαζθεπήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην βάζνο ηνπ 

λεξνχ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Ρν πξφβιεκα εληνπηδφηαλ ζηα αλεπαξθή ζηνηρεία πνπ ήηαλ δηαζέζηκα 

γηα ηα κέγηζηα δπλαηά θχκαηα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη θπξίσο ζηνλ θφιπν ηνπ Κεμηθφ. Ζ πεγή 

απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ήηαλ ε αδπλακία σο ηφηε λα θαηαλνήζνπλ ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ηπθψλσλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ησλ αθξαίσλ θαηαηγίδσλ. Νη επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχζαλ απηά ηα 

θαηλφκελα δελ είραλ θαηνξζψζεη λα δηαηεξήζνπλ έλα αξρείν κε ηα αθξηβή κεηξεκέλα κεγέζε απφ 

δηάθνξα πεξηζηαηηθά. Έηζη, κία πξψηε πξφηαζε ήηαλ λα ιεθζεί πεξίνδνο επαλαθνξάο γηα ηε ζχειια 

ζρεδηαζκνχ ίζε κε 25 ρξφληα θαη κε βάζε απηφ θαηέιεμαλ ζε έλα εχξνο πςψλ γηα ην θαηάζηξσκα απφ 

6m έσο 9m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δπζθφιεπε ηελ επέθηαζε ηεο 

πιαηθφξκαο ζηα αλνηρηά ήηαλ ην έδαθνο ζην βπζφ, γηα ην νπνίν επίζεο δελ ππήξραλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο. Νη βαξηέο αλσδνκέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφληηα θνξηία πνπ ζα παξαιάκβαλαλ νη 

πάζζαινη έπξεπε λα εδξάδνληαη ζε ζηαζεξή ζεκειίσζε. Ζ ηδαληθφηεξε πξφιεςε, ζπλεπψο, ήηαλ ε 

ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή γεσηερληθή έξεπλα κε δεηγκαηνιεςία , ε θαιχηεξε δπλαηή εκπεηξία ζηελ 

έκπεμε παζζάισλ θαη ε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε. 

   Θαζψο ε ηερλνινγία πξνρσξνχζε θη ελψ ν ράιπβαο αληηθαηέζηεζε πιήξσο ην μχιν ππήξρε ζηγά ζηγά 

ε δπλαηφηεηα γηα ρξήζε κεγαιχηεξσλ δηαηνκψλ γηα επίηεπμε πςειφηεξσλ θαηαζθεπψλ ζε φιν θαη 

κεγαιχηεξα βάζε. Ρν εξψηεκα πνπ ηέζεθε θαη πνπ εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί έσο θαη ζήκεξα αθνξά 

ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ζπλαξκνιφγεζεο θαη πξνθαηαζθεπήο ζηε μεξά γηα κεηαθνξά ζηε ζπλέρεηα 

ζην πξννξηδφκελν ζεκείν κέζα ζηε ζάιαζζα. Κε θξηηήξην ηελ ηππνπνίεζε, ινηπφλ, είραλ δηακνξθσζεί 

σο ην 1953 ηξία ζπζηήκαηα γηα παξάθηηα δξαζηεξηφηεηα. Απηά ήηαλ κηθξή πιαηθφξκα κε 

ζπλνδεπηηθφ-βνεζεηηθφ πινίν (Δηθφλα 1.6), κεγάιεο απηφλνκεο πιαηθφξκεο θαη θηλεηά πινία 

εμεξεπλεηηθνχ ηχπνπ ζπλδεδεκέλα κε κεγάιεο κφληκεο πιαηθφξκεο έηνηκεο γηα εγθαηάζηαζε ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εληφπηδαλ θάπνηα πεγή. Θάζε έλα απφ απηά είρε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ θαη ην ρξνληθφ θφζηνο θαη ε επηινγή ήηαλ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ην βάζνο ηνπ λεξνχ, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηνπο ζηφρνπο 
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θάζε εηαηξείαο. Πηαζκφ απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηειεί κία θαηαζθεπή 17km απφ ηελ αθηή ηεο Louisiana. 

Ξξφθεηηαη γηα ηελ πην απνκαθξπζκέλε απφ ηε ζηεξηά πιαηθφξκα κέρξη ην 1947, παξφιν πνπ ην βάζνο 

ηνπ λεξνχ ήηαλ 5.5m. Ζ θαηλνηνκία, σζηφζν, γηα ηνλ θφζκν ηνπ πεηξειαίνπ δελ θξχβεηαη ζηε κεγάιε 

απφζηαζε απφ ηε ζηεξηά αιιά ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ππγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα 

κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο πινίν, ην νπνίν δηέζεηε έλαλ 40m χςνπο γεξαλφ. Απφ απηφ ην πινίν, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηνπνζέηεζε ησλ παζζάισλ θαη κέζα ζε απηφ ζπλαξκνινγήζεθε ην θαηάζηξσκα 

θαη εγθαηαζηάζεθε ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο. 

   Ξιένλ, νη κεραληθνί θαη νη εξεπλεηέο ησλ εηαηξεηψλ είραλ ρσξηζηεί ζε δχν θαηεγνξίεο. Πηελ πξψηε, 

ζθνπφο ήηαλ ε αλάπηπμε θηλεηψλ εμεξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα κνλάδσλ γεψηξεζεο, νη νπνίεο ζα 

επηθεληξψλνληαλ θπξίσο ζηελ αλαθάιπςε θνηηαζκάησλ θαη άξα ε κνληκφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ 

δελ ήηαλ επηζπκεηή. Αληίζεηα, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία ην δεηνχκελν ήηαλ ε κνληκφηεηα θαη ε 

ζηηβαξφηεηα ησλ κεγάισλ παξάθηησλ πιαηθνξκψλ. Νη δεχηεξνη ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ δηνξαηηθφηεηα, θαζψο ζεσξνχζαλ πσο φηαλ εληνπηζηεί κηα πεξηνρή πινχζηα ζε 

πεηξέιαην ή αέξην νη κεγάιεο θαη αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο ζα είλαη αλαπφθεπθηεο.  

 

 
Δηθφλα 1.6: Κηθξή πιαηθφξκα κε ζπλνδεπηηθφ-βνεζεηηθφ πινίν 

 

Έηζη, ε πην αθξηβή πιαηθφξκα δνκήζεθε 9.5km απφ ηελ πεξηνρή Grand Isle ηεο Louisiana, φπνπ ην 

βάζνο ηνπ λεξνχ έθηαλε ηα 14m. Δθηφο απφ ην κεγαιχηεξν σο ηφηε βάζνο λεξνχ πνπ είρε επηηεπρζεί, 

πξσηνθαλείο ήηαλ ηφζν ε έθηαζε φζν θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο θαηαζθεπήο απηήο. Ζ πιαηθφξκα απηή 

δηέζεηε δχν θαηαζηξψκαηα. Ρν θαηψηεξν βξηζθφηαλ γχξσ ζηα 10m ελψ ην αλψηεξν ζηα 14.5m. Ν 

θνξέαο απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ ακηγψο κεηαιιηθφο θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο θαηαζθεπάζηεθε ζηε 

ζηεξηά θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηε ζάιαζζα. Ρν ζρήκα ηνπ ήηαλ ζαλ έλαο 

δηθηπσηφο πχξγνο πνπ ζηέλεπε πξνο ηα πάλσ παξέρνληαο έηζη ζηαζεξφηεηα. Δπάλσ ζε απηφλ ην 

κεηαιιηθφ ζθειεηφ ζηεξίδνληαλ ηα θαηαζηξψκαηα κε ην ζρεηηθφ εμνπιηζκφ. Ρν είδνο απηήο ηεο 

πιαηθφξκαο νλνκάζηεθε κεηαιιηθφο πχξγνο (Steel Jacket, Δηθφλα 1.7) θαη θπξηαξρεί κέρξη θαη ζήκεξα 

απνηειψληαο ιχζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Ζ είζνδνο ηεο έλλνηαο «πξνθαηαζθεπή» ζηα παξάθηηα έξγα 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα θαη δηαδφζεθε θαη πηνζεηήζεθε πνιχ γξήγνξα.Ρα πιενλεθηήκαηα ήηαλ 
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ζαθή: επθνιφηεξε εγθαηάζηαζε , αλζεθηηθφηεξε ππνδνκή, κεγαιχηεξα δπλαηά βάζε θαη πξνθαλψο 

ρακειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο. 

 

 
Δηθφλα 1.7: Steel Jacket Platform 

 

   Ρελ ίδηα επνρή ζην Azerbaijan αλαπηχρζεθε έλα δίθηπν κεηαμχ ησλ πνιιψλ πεγψλ πνπ είραλ 

εληνπηζηεί κέζα ζηελ Θαζπία Θάιαζζα θαη πνπ απείρε 55km απφ ηελ θνληηλφηεξε αθηή. Ρν δίθηπν 

απηφ απαξηηδφηαλ απφ δξφκνπο επηθνηλσλίαο ζηεξηδφκελνπο ζε παζζάινπο θαη απφ γέθπξεο κεηαμχ 

ησλ ζεκείσλ εμφξπμεο ζπλνιηθνχ κήθνπο 327km έηζη, ψζηε νη εξγάηεο λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη 

απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν ρσξίο ηε ρξήζε ζθαθψλ. Αθφκε, κε πινία πνπ κεηέθεξαλ θαη 

μεθφξησλαλ βξάρνπο δεκηνπξγήζεθε έλα λεζί, πάλσ ζην νπνίν ρηίζηεθαλ πεληαψξνθα θηίξηα γηα λα 

θηινμελνχλ ηνπο εξγάηεο. Έηζη, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ιεηηνπξγνχζε κία ηερλεηή ζαιάζζηα 

πφιε παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ μχιν θαη ράιπβα κε ην εχζηνρν φλνκα Oily Rocks (Δηθφλα 1.8), ε 

νπνία εμππεξεηνχζε ηε ιεηηνπξγία εθαηνληάδσλ πεγψλ θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί έσο θαη ζήκεξα. Ρν 

κέγεζνο απηνχ ηνπ έξγνπ μεπέξαζε θαηά πνιχ φια φζα είραλ πξνεγεζεί έσο ηφηε θαη κε ηε δεκηνπξγία 

θαηαιπκάησλ θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ζην ζεκείν ησλ εξγαζηψλ δφζεθε έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα 

εθηέιεζεο απηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο.  
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Δηθφλα 1.8: Oily Rocks, Azerbaijan  

 

   Ζ αλάγθε γηα επηρεηξήζεηο ζε φιν θαη κεγαιχηεξα βάζε θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα αλνηρηά ησλ 

σθεαλψλ νδήγεζε ζε έξεπλα θαη ηειηθά ζηελ εμέιημε ηεο γεσινγίαο θαη ηεο σθεαλνγξαθίαο. 

Αλαθαιχθζεθαλ κέζνδνη θαη ζπζηήκαηα ραξηνγξάθεζεο ηνπ ππζκέλα κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο γηα ην έδαθνο θαη ηα πηζαλά θνηηάζκαηα ζε απηφ. Ξαξάιιεια, ηα 

απμαλφκελα δπλαηά βάζε έπξεπε λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

θαηαζθεπψλ, θαζψο θαινχληαλ ηψξα λα αληηζηέθνληαη ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξα πιεπξηθά θνξηία. 

ιε ε θαηαζθεπή πιένλ έπξεπε λα ζπλαξκνινγείηαη ζηε ζηεξηά, δηφηη ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην λα 

ζπλδεζνχλ νη πάζζαινη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί κέζα ζην έδαθνο. Έηζη, ε ππνδνκή 

κεηαθεξφηαλ νιφθιεξε κε κεγάιεο θνξηεγίδεο θη έπεηηα κε γεξαλνχο γηλφηαλ ε εγθαηάζηαζε. Κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψζεθε ν ρξφλνο θη, επνκέλσο, θαη ην θφζηνο πνπ ηα ζθάθε θαη ν απαηηνχκελνο 

εμνπιηζκφο έπξεπε λα πεξλνχλ κέζα ζηε ζάιαζζα θαηά ηελ θαηαζθεπή. Ρν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ην 

θαηάζηξσκα, ην νπνίν ήηαλ ρσξηζκέλν ζε θνκκάηηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηελ αθηή θαη κε 

γηγαληηαίνπο γεξαλνχο ηνπνζεηνχληαλ ζηε δηθηπσηή βάζε φπνπ θαη ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ, φηη ηα αλαγθαία γηα ηηο παξάθηηεο επηρεηξήζεηο ζθάθε θαη κεραλήκαηα εμειίζζνληαλ 

ηαπηφρξνλα, ψζηε λα εμππεξεηνχλ φπνηα θαηλνχξηα ηδέα εθαξκνδφηαλ. Αθφκε, ζεκεηψλεηαη πσο φιεο 

νη απηφλνκεο απηέο κεηαιιηθέο πιαηθφξκεο ζρεδηάδνληαλ κε πεξίνδν επαλαθνξάο ηεο ζχειιαο 

ζρεδηαζκνχ ηα 25 ρξφληα ηαρχηεηαο 55m/s θαη θχκα ζρεδηαζκνχ χςνπο 15m. 

   Πηε δεθαεηία ηνπ 70 έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο κία θαηλνχξηα πισηή πιαηθφξκα γεψηξεζεο κε ην 

φλνκα Blue Water 1 (Δηθφλα 1.9). Απηή ε θηλεηή κνλάδα απνηεινχηαλ απφ ηέζζεξα κεγάια 

ππνζηπιψκαηα, ηα νπνία ζπλέδεαλ ηελ πιαηθφξκα κε έλα βπζηζκέλν ζθαξί. Ζ ζηαζεξή ζέζε ηεο 

πισηήο θαηαζθεπήο εμαζθαιηδφηαλ κε ηεξάζηηα ζρνηληά. Απηφ ην εκη-ππνβξχρην επίηεπγκα θαηφξζσζε 

λα ιεηηνπξγήζεη ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 91m ελψ είρε ζρεδηαζηεί γηα βάζνο 180m. Απηφ ην είδνο 

πιαηθφξκαο άλνημε λένπο νξίδνληεο γηα δξαζηεξηφηεηα ζε πνιχ βαζηά λεξά. Κέρξη ην 1969 φινο ν 

απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα εμφξπμε θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ είρε ζεκεηψζεη αικαηψδε 

εμέιημε ελψ νη κεηαιιηθέο πιαηθφξκεο έγηλαλ αλζεθηηθφηεξεο κε ηε ρξήζε πςειφηεξεο πνηφηεηα 

ράιπβα. 
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Δηθφλα 1.9: Blue Water 1, ε πξψηε εκη-ππνβξχρηα πιαηθφξκα, 1962 

 

   Ρα κεγαιχηεξα βάζε απαηηνχζαλ ηε ρξήζε κεγαιχηεξσλ θαηαζθεπψλ, κε απνηέιεζκα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ κεραλεκάησλ θαη πινίσλ αλχςσζεο θαη κεηαθνξάο λα κελ επαξθνχλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, νη εηαηξείεο, θαη θπξίσο νη κεραληθνί ηνπο, άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ πξαθηηθφηεξεο 

κεζφδνπο εγθαηάζηαζεο. Ρν ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, ζηξάθεθε πξνο ηελ ηκεκαηηθή κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ζηε ζρεηηθή ζέζε. Πηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο, δηακνξθψζεθαλ ζηε ζηεξηά κεγάια 

εξγνηάμηα, φπνπ ζπλαξκνινγνχληαλ ηα ηκήκαηα ησλ παξάθηησλ έξγσλ. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ε πιαηθφξκα πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηνλ θφιπν ηνπ Κεμηθφ ην 1974 κε ην ππνζηεξηθηηθφ 

δηθηχσκά ηεο (steel jacket) λα έρεη χςνο 122m ελψ ην βάζνο ηνπ λεξνχ άγγηδε ηα 114m. Ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ βάξνπο ηνπ, 3700tn, θαη αζθαιψο ηνπ κεγάινπ χςνπο απνθαζίζηεθε λα ρσξηζηεί ζε 

ηκήκαηα, ηα νπνία ζπλαξκνινγήζεθαλ ζηε ζηεξηά θαη κε ηε ρξήζε 11 γεξαλψλ ζπλδέζεθαλ κεηαμχ 

ηνπο. Έπεηηα, ν γηγάληηνο απηφο θνξκφο ηεο πιαηθφξκαο δηα ηεο νιίζζεζεο ηνπνζεηήζεθε ζε κία 

θνξηεγίδα θαη κεηαθέξζεθε σο ην ζεκείν πνπ έπξεπε. Δθεί ν κεγαιχηεξνο σο ηφηε πισηφο γεξαλφο 

ζήθσζε φξζην ην δηθηχσκα θαη ην θαζνδήγεζε θαζψο βπζηδφηαλ. Πηε ζπλέρεηα,  νη 1200mm δηακέηξνπ 

πάζζαινη δηείζδπζαλ ζην ζρεδηαζκέλν βάζνο θαη ηέινο δηακνξθψζεθε ην θαηάζηξσκα ζηαδηαθά κε 

θνκκάηηα βάξνπο 400tn θαη 500tn. Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο πιαηθφξκαο εληζρχζεθε κε πξφζζεηνπο 

βνεζεηηθνχο παζζάινπο θαη εηδηθφ αληηνιηζζεηηθφ εμνπιηζκφ ζηνλ ππζκέλα. Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο 

κεγαιχηεξεο σο ηφηε απηφλνκεο πιαηθφξκαο έθηαλε ηνπο 8000tn θαη απείρε 200km απφ ηε μεξά. 

Αληίζηνηρν ζπνπδαίν παξάδεηγκα είλαη θαη απηφ ηεο πιαηθφξκαο Cognac ην 1978, ην δηθηχσκα ηεο 

νπνίαο άγγηδε ηα 312m ζε χςνο. Ρα ηξία ηκήκαηα, ζηα νπνία ρσξίζηεθε, κεηαθέξζεθαλ ζηε ζάιαζζα 

θαη ζπλδέζεθαλ θάζεηα κεηαμχ ηνπο. Ρν ζπγθεθξηκέλν παξάθηην έξγν ήηαλ θαη ην πξψην πνπ 

βξαβεχηεθε ζαλ πξσηνθαλέο έξγν πνιηηηθνχ κεραληθνχ. 

   ηαλ νη ζαιάζζηνη κεηαιιηθνί πχξγνη (steel jacket) είραλ κεγεζπλζεί ηφζν , ψζηε πεξαηηέξσ αχμεζε 

χςνπο νδεγνχζε ζε αληηνηθνλνκηθή επηινγή, ε κειέηε ζηξάθεθε πξνο έλα λέν ηχπν, ηηο ιεγφκελεο 

tension-leg πιαηθφξκεο. Ζ tension-leg πιαηθφξκα απνηεινχηαλ απφ κία πιήξε παξαγσγηθή κνλάδα, ε 

νπνία ζηεξηδφηαλ ζε έλα πισηφ ζθαξί. Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ εμαζθαιηδφηαλ κε κεγάινπο 

ηέλνληεο αγθπξσκέλνπο ζην βπζφ, νη νπνίνη εκπφδηδαλ ηελ θαηαθφξπθε κεηαθίλεζε ηεο θαηαζθεπήο, 

επέηξεπαλ, φκσο, κία κηθξή νξηδφληηα θίλεζε. Ζ πξψηε ηέηνηα κνλάδα εγθαηαζηάζεθε ην 1984 ζηε 

Βφξεηα Θάιαζζα ζε βάζνο 148m. Ξέληε ρξφληα αξγφηεξα, κία άιιε ηέηνηα πιαηθφξκα ηνπνζεηήζεθε 

ζε λεξά πνπ έθηαλαλ ηα 536m. Ζ ρξνληθή εμέιημε απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ ζε ζρέζε κε ην βάζνο  
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θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 1.10. Απηφο ν ηχπνο πιαηθφξκαο απειεπζέξσζε ηελ εμφξπμε ζηα βαζηά λεξά θαη 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο παξαγσγήο αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ 

αλαδηακνξθψλνληαο ηνλ νηθνλνκηθφ πινχην πνιιψλ πεξηνρψλ. 

 

 
Δηθφλα 1.10: Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο tension-leg πιαηθφξκαο 
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2 ΘΑΛΑΙΔ ΠΑΡΑΚΣΙΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ 

   Πην θεθάιαην απηφ, ε εξγαζία αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο θαζαξά κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο πνπ 

επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζαιάζζηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ πεηξειαηνρεκηθψλ πξντφλησλ. Αλ θαη 

κηα πξψηε εηθφλα έρεη ήδε ζρεκαηηζηεί απφ ην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη εηδηθφηεξα κε ηελ 

παξάγξαθν 0, αξρηθά, παξαηίζεληαη νη επηθξαηέζηεξνη ηχπνη κεηαιιηθήο παξάθηηαο θαηαζθεπήο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα. Πηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη θαλνληζκνί πνπ είλαη ζε εθαξκνγή γηα ηέηνηα 

έξγα θαη παξνπζηάδνληαη ηερληθά ζέκαηα πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ 

θαηαζθεπή θαη ρξήδνπλ πξνζνρήο. 

2.1 πλεζέζηεξα Eίδε Mεηαιιηθώλ Πιαηθνξκώλ θη Eμεδξώλ  

   Δίλαη γλσζηφ , πσο ε επηινγή ηνπ ηχπνπ πιαηθφξκαο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Νη δχν 

θπξηφηεξνη είλαη ε ρξήζε, γηα ηελ νπνία απηή πξννξίδεηαη, θαη θαζνξηζηηθφηεξν κεξηθέο θνξέο ην 

βάζνο λεξνχ, ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί. Ζ ρξήζε, φπσο έρεη αλαθεξζεί, αθνξά ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο είηε ζηελ εμππεξέηεζε εκπνξίνπ θαη εκπνξηθψλ θνξηεγψλ-πινίσλ είηε ζηελ 

εμφξπμε πξντφλησλ απφ ηνλ ππζκέλα ησλ σθεαλψλ. Μεθηλψληαο, ινηπφλ, κε ηηο θαηαζθεπέο πνπ 

ππνβνεζνχλ ην εκπφξην ε παξάγξαθνο θαηαιήγεη ζε εθείλεο πνπ αμηνπνηνχληαη γηα γεσηξήζεηο θαη 

ζπιινγή πεηξειαίνπ, αεξίνπ θαη άιιεο νπζίεο. Δπνκέλσο, ε παξνπζίαζε ησλ ηχπσλ μεθηλά κε ηηο 

θαηαζθεπέο πνπ είλαη θαηάιιειεο ζηα πιένλ ξερά λεξά θαη θαηαιήγεη ζε εθείλεο πνπ ελδείθλπληαη γηα 

πνιχ βαζηά λεξά. Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ λεξψλ σο ξερά, βαζηά ή πνιχ βαζηά γίλεηαη σο εμήο: 

- z<350m: ξερά λεξά 

- 350m<z<1500m: βαζηά λεξά 

- z>1500m: πνιχ βαζηά λεξά 

 

2.1.1 ηαζεξέο θαηαζθεπέο πνπ εθηείλνληαη σο ηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο 

 Θαιάζζηα κεηαιιηθή πξνβιήηα θνξηνεθθφξησζεο (Νffshore Terminal) 

Νη κεηαιιηθνί απηνί ζηαζκνί θαηαζθεπάδνληαη ζε ξερά λεξά, ηα νπνία φκσο μεπεξλνχλ ηα 20m 

ψζηε λα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ κεγάια πινία. Απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο 

ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πεηξειαηνπαξαγσγήο. Απνηειεί ην θπξίσο ζέκα ηνπ 

ηξίηνπ θεθαιαίνπ απηήο ηεο εξγαζίαο, φπνπ θαη ζα αλαιπζεί εθηελψο. 
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 Θαιάζζηνο κεηαιιηθφο πχξγνο κε ηξία ή ηέζζεξα πφδηα (Steel Jacket Platform) 

Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο επηθξαηέζηεξνπο ηχπνπο πιαηθφξκαο γηα λεξά απφ 12m έσο 455m. 

Δίλαη ρσξηζκέλε ζε δχν βαζηθά ηκήκαηα, ην κεηαιιηθφ ρσξνδηθηχσκα πνπ ζηελεχεη κε ην 

χςνο θαη ηελ αλσδνκή κε ην έλα ή θαη πεξηζζφηεξα θαηαζηξψκαηα. Ρα δχν απηά θνκκάηηα 

θαηαζθεπάδνληαη εμ‟ νινθιήξνπ ζηε ζηεξηά. Ξξψηα, ζπλαξκνινγείηαη ε δηθηπσηή ππνδνκή, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ξπκνπιθείηαη ζην ζεκείν εγθαηάζηαζεο, κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ 

γεξαλνχ ζεθψλεηαη φξζηα θαη βπζίδεηαη κέρξη λα αθνπκπήζεη ηνλ ππζκέλα. Έπεηηα, νη 

πάζζαινη δηέξρνληαη κέζα απφ ηξία ή ηέζζεξα θπιηλδξηθά πεξηβιήκαηα θαη κε ζθπξί 

εκπεγλχνληαη ζην έδαθνο ηνπ βπζνχ. Ζ ηππηθή αλσδνκή απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα, ην 

θαηψηαην (cellar deck), ην θπξίσο θαηάζηξσκα θαη ην θαηάζηξσκα ειηθνπηέξνπ. Απηή 

ζηεξίδεηαη κε θνιφλεο ζηηο θνξπθέο ησλ παζζάισλ. 

Ζ χπαξμε απηψλ ησλ πεξηβιεκάησλ εθηφο απφ ην ξφιν ηνπ νδεγνχ πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαηά 

ηε δηείζδπζε ησλ παζζάισλ, ηαπηφρξνλα εληζρχνπλ ηελ πιεπξηθή ηνπο ιεηηνπξγία, αθνχ 

δηαζέηνπλ ρηαζηί ζπλδέζκνπο θαη νξζνζηάηεο. 

 

 Πηελφο κεηαιιηθφο πχξγνο (Compliant Tower) 

Ξξφθεηηαη γηα έλα ζηελφ επίκεθεο δηθηχσκα, ην νπνίν επίζεο ζηεξίδεηαη ζηνλ ππζκέλα ηεο 

ζάιαζζαο ζε παζζάινπο, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεινο κέρξη θαη ηα 600 m βάζνο. Ζ θχξηα 

δηαθνξά ηνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα ηνπ απφ ηνλ πξνεγνχκελν ηχπν. Δίλαη ζε ζέζε 

λα δέρεηαη παξακνξθψζεηο απφ ηα ξεχκαηα θαη ηνπο θπκαηηζκνχο κέρξη θαη 3m. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρακειήο ηδηνπεξηφδνπ πνπ έρνπλ νη θαηαζθεπέο απηέο. Ππγθεθξηκέλα, 

ε πξψηε ηδηνπεξίνδνο ηνπο θπκαίλεηαη ζηα 30-33sec. Ζ ειαζηηθφηεηά ηνπ, κάιηζηα, είλαη 

ηέηνηα πνπ κπνξεί λα αληηζηέθεηαη θαη ζε ζπλζήθεο ζχειιαο. 

2.1.2 Πισηέο θαηαζθεπέο 

 Θηλεηή εκη-ππνβξχρηα πισηή πιαηθφξκα (Semisub Platform) 

Ν  ηχπνο απηφο είλαη θαηάιιεινο γηα επηρεηξήζεηο ζε βαζηά θαη πνιχ βαζηά λεξά. Ζ ινγηθή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ίδηα κε απηή ησλ πισηψλ πιαηθνξκψλ κε ηέλνληαο. Ζ ζεκειηψδεο, 

φκσο, δηαθνξά είλαη ε αθηλεηνπνίεζή ηνπο κε ρξήζε πνιιαπιψλ κεγάισλ αγθπξψλ βάξνπο 

έσο θαη 10tn ζπλδεδεκέλεο κε εηδηθφ ζχζηεκα πξφζδεζεο. Ζ θηλεηή απηή πιαηθφξκα ζπλήζσο 

έρεη δηθηά ηεο κεραλή γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο, ελψ φηαλ θηλείηαη ην ζθαξί δελ είλαη βπζηζκέλν 

ζηε ζάιαζζα. Απηφ βπζίδεηαη κφλν φηαλ πξφθεηηαη λα πξνζδεζεί ζε θάπνην ζεκείν γηα 

γεψηξεζε. πάξρνπλ δχν είδε εκη-ππνβξχρηαο πιαηθφξκαο θαη ν δηαρσξηζκφο γίλεηαη κε βάζε 

ηνλ ηξφπν βχζηζεο.  

Ζ πξψηε θαηεγνξία έρεη θάησ απφ ην θαηάζηξσκα ζθαξηά κνξθήο κπνπθαιηνχ, ηα νπνία 

γεκίδνπλ κε λεξφ θαη βπζίδνληαη ζηαδηαθά κέρξη ην επηζπκεηφ ζεκείν (bottle-type semisub). Ζ 

δεχηεξε έρεη ζθαξί ίδηαο κνξθήο κε ηεο πισηήο πιαηθφξκαο κε ηέλνληεο, δειαδή δχν 

νξηδφληηα θνκκάηηα ζπλδένληαη κε ηέζζεξηο θαηαθφξπθεο θπιηλδξηθέο ή ηεηξαγσληθέο θνιφλεο 

(column-stabilized semisub). Δδψ, ηα νξηδφληηα θνκκάηηα πιεκκπξίδνπλ ζηαδηαθά θαη 

επηηπγράλεηαη ε βχζηζε ηεο πιαηθφξκαο. Πεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ζπλήζσο δηαζέηνπλ θαη 

ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη ζε ζέζε λα παξαιακβάλνπλ κεγάια θνξηία. 

 Ξισηή πιαηθφξκα κε ηέλνληεο (Tension Leg Platform) 

Ζ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ πισηψλ θαηαζθεπψλ γίλεηαη ζε λεξά βάζνπο έσο 2130m. 

Απνηεινχληαη απφ κία πισηή αλσδνκή, ε νπνία πξνζδέλεηαη ζηνλ ππζκέλα κε κεγάινπο θαη 

θαηαθφξπθνπο κεηαιιηθνχο ζσιήλεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θαζηζηά ηελ πιαηθφξκα 

δχζθακπηε θαηά ηελ θαηαθφξπθε δηεχζπλζε θαη πνιχ ειαζηηθή θαηά ηελ νξηδφληηα. Ζ 

θαηαθφξπθε απηή δπζθακςία δηεπθνιχλεη ηδηαίηεξα ηε δηαδηθαζία αθηλεηνπνίεζεο γηα ηε 
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δηάλνημε κηαο πεγήο, ελψ ε νξηδφληηα ελδνζηκφηεηα πξνζθέξεη αληνρή ζηηο πιεπξηθέο πηέζεηο 

ιφγσ θπκαηηζκψλ θαη αλέκνπ. 

Ζ άλσζε επηηπγράλεηαη κέζσ κηαο ζρεδίαο ππνζηήξημεο, πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη 

ηέζζεξηο κεγάιεο θνιφλεο. Ρν ζχζηεκα απηφ είλαη γεκηζκέλν κε αέξα, ψζηε λα κπνξεί λα 

επηπιέεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηειηθά ηελ αλσδνκή κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Ζ άλσζε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ηέηνηα, ψζηε λα ππεξβαίλεη ην βάξνο ηεο αλσδνκήο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

νη ηέλνληεο λα παξακέλνπλ ηελησκέλνη. Νη θνιφλεο είλαη δηακέηξνπ έσο θαη 30m θαη χςνπο 

έσο θαη 110m. Νη ηέλνληεο, αληίζηνηρα, είλαη δηακέηξνπ εχξνπο 60cm–9cm θαη πάρνπο έσο 

7cm. Κία ηππηθή πιαηθφξκα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 16 ηέηνηνπο ηέλνληεο. Νη ηέλνληεο απηνί 

δέλνληαη κε γάληδνπο ζηνλ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο, φπνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζεί 

πάζζαινη είηε κεηαιιηθνί είηε απφ ζθπξφδεκα. 

Ζ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο πιαηθφξκαο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Γειαδή, 

κπνξεί λα δεζνχλ πξψηα νη ηέλνληεο ζηνπο παζζάινπο ζην βπζφ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ξπκνπιθεζεί ε αλσδνκή κε ην ζχζηεκα άλσζεο πάλσ απφ ηνπο ηέλνληεο θαη λα ζπλδεζνχλ ή 

αλάπνδα. Κία ελαιιαθηηθή επηινγή είλαη, επίζεο, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ. Έηζη, 

κπνξεί πξψηα λα αζθαιηζηνχλ κεξηθνί ζσιήλεο ζηνλ ππζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ 

πιαηθφξκα θαη νη ππφινηπνη λα ζπλδεζνχλ απφ ηελ πιαηθφξκα πξνο ηνλ ππζκέλα. 

Πε απηήλ ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη θαη νη κηθξφηεξεο θιίκαθαο πιαηθφξκεο κε ηελ νλνκαζία 

Sea Star, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ αιιά 

δηαθνξεηηθή κνξθή ζθαξηνχ. ληαο κηθξφηεξεο πιαηθφξκεο είλαη θαηάιιειεο γηα βάζε κέρξη 

θαη 1065m. 

 

 Spar Platform 

Απηή ε πιαηθφξκα θαηέρεη ην κέγηζην δπλαηφ βάζνο πνπ έρεη επηηεπρζεί θαη ζπγθεθξηκέλα 

3048m. Δθφζνλ είλαη πισηή θαηαζθεπή, ιεηηνπξγεί  ράξε ζηελ άλσζε πνπ ηεο πξνζθέξεη ην 

ζθαξί ζην νπνίν ζηεξίδνληαη νη εγθαηαζηάζεηο. Ρν ζθαξί απηφ, φκσο, είλαη έλαο θαηαθφξπθνο, 

πνιχ κεγάινο ηφζν ζε δηάκεηξν φζν θαη ζε χςνο θχιηλδξνο. Ρν χςνο απηνχ ηνπ θπιίλδξνπ 

θηάλεη ηα 215m θαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο. Ρν γεγνλφο απηφ θάλεη ηελ πιαηθφξκα ιηγφηεξν επαίζζεηε ζηνλ άλεκν, ηνπο 

θπκαηηζκνχο θαη ηα ξεχκαηα. 

Θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ 

άθξνπ ηνπ θπιίλδξνπ. 

- Δληαίνο θχιηλδξνο φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ (Original Spar) 

- Θχιηλδξνο κε πξνζαξηεκέλν δηθηπσηφ θνξέα ζην άθξν ηνπ.(Truss Spar) 

 Πηελ πεξίπησζε απηή ν θχιηλδξνο είλαη πην θνληφο, αιιά καδί κε ην δηθηχσκα 

δηαζέηεη ηειηθά ην ίδην θαη κεγαιχηεξν κήθνο. Ππρλά, ζην δηθηχσκα ηνπνζεηνχληαη 

νξηδφληηεο πιάθεο, νη νπνίεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θαηαθφξπθεο 

κεηαθίλεζεο. Ρα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηαζθεπή είλαη ην 

κηθξφηεξν βάξνο ηνπ δηθηπψκαηνο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, αθνχ απαηηείηαη 

ιηγφηεξνο ράιπβαο γηα ηελ θαηαζθεπή. 

- Πχζηεκα επηά ζσιήλσλ πίεζεο (Cell Spar) 

Νη έμη ζσιήλεο πεξηβάιινπλ ηνλ έβδνκν θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κε δνκηθφ 

ράιπβα. Νη κηζνί απφ ηνπο έμη είλαη κηθξφηεξνπ κήθνπο θαη ηα δχν είδε ηνπνζεηνχληαη 

ελαιιάμ γχξσ απφ ηνλ έβδνκν. Απνηειεί ηνλ πιένλ νηθνλνκηθφ ηξφπν απφ ηνπο ηξεηο, 

αθνχ νη ζσιήλεο θαη ηα πιηθά ππάξρνπλ ζην εκπφξην. 



16  ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Θιεηνχο Πακπαηαθάθε   Δ.Κ.Ξ. 2015 

2.2 Καλνληζκνί θαη Πξόηππα ζε Δθαξκνγή 

   Κέζα απφ ηελ εκπεηξία, πνπ έρεη ζηαδηαθά αλά ηα ρξφληα απφ ηηο εθαξκνγέο ηέηνησλ θαηαζθεπψλ 

απνθηεζεί, αιιά θαη κέζα απφ έξεπλα έρνπλ πιένλ δεκηνπξγεζεί θαη θαζηεξσζεί θαλνληζκνί, πνπ 

αθνξνχλ εηδηθά απηέο ηηο θαηάζθεπεο θαη πνπ ζπλδπάδνληαη κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θάζε 

ρψξαο. Ρν γεγνλφο απηφ έρεη θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηε κειέηε θαη ηελ αλέγεξζή ηνπο θη έρεη επίζεο 

εδξαηψζεη έλαλ θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο γηα ηα έξγα απηά. Έηζη, ινηπφλ, αλάινγα κε ηε ρψξα ζηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα ηέηνην έξγν εθαξκφδνληαη νη εζληθνί θαλνληζκνί πνπ έρνπλ 

νξηζηεί απφ ην αληίζηνηρν ππνπξγείν. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ακεξηθή απηφ είλαη ην United States 

Department of the Interior, ζηελ Αγγιία ην Department of Energy θαη ζηε Λνξβεγία ην Norwegian 

Petroleum Directorate Norwegian Petroleum Law with Regulations and Guidelines. Ραπηφρξνλα, ζε 

πνιιέο ρψξεο, νη εζληθνί θαλνληζκνί θάλνπλ αλαθνξέο ζε Ξξφηππα. Κε άιια ιφγηα, ζεσξείηαη φηη νη 

απαηηήζεηο αζθαιείαο θαιχπηνληαη, φηαλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή αθνινπζνχληαη απηά ηα 

ζπγθεθξηκέλα Ξξφηππα. Ρέηνηα είλαη: 

 Canadian Standard CSA 

 ISO standard, 

 Norwegian Standard 

 British standard.  

Ζ εθαξκνγή ησλ Ξξνηχπσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή θη επίζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θη εθηφο 

ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο. Θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη ζπρλά ζηελ πεξίπησζε πνπ κία εηαηξεία έρεη ηε γλψζε 

θαη ηελ εκπεηξία ησλ Ξξνηχπσλ απφ θάπνην έξγν ζε άιιε πεξηνρή πνπ έρεη πξνεγεζεί. Ξνιιέο θνξέο, 

φκσο,  νη Δζληθνί Θαλνληζκνί θαη ηα Ξξφηππα ραξαθηεξίδνληαη απφ αλεπάξθεηα σο πξνο ηηο απαηηήζεηο 

αζθαιείαο ζε δηάθνξα ζέκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, νη εηαηξείεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε απηά ηα έξγα 

ζπληάζζνπλ νη ίδηεο επηπξφζζεηα θαη απζηεξά θξηηήξηα γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπο, 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ πιήξσο ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηέο. 

2.3 ηάδηα Καηαζθεπήο Έξγσλ Παξάθηηαο Γξαζηεξηόηεηαο 

   Ξαξά ην γεγνλφο, φηη θάζε έξγν είλαη κνλαδηθφ θαη δηαθνξεηηθφ, ζρεδφλ φια αθνινπζνχλ θάπνηα 

βαζηθά ζηάδηα, ηα νπνία νξίδνπλ ζαθψο ηε ινγηθή ζεηξά ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη ηφζν πξηλ ηελ 

θαηαζθεπή φζν θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, αιιά θαη κεηά απφ απηήλ. Δίλαη θαηαλνεηφ, πσο απηά ηα βήκαηα 

δελ είλαη πάληα ηα ίδηα θαη δχλαηαη θάπνηα απφ απηά λα ππάξρνπλ θαη άιια λα απνπζηάδνπλ απφ κηα 

ζαιάζζηα θαηαζθεπή αλάινγα κε ηε ρξήζε ηεο. Ρα ζηάδηα απηά είλαη: 

 Γηεξεχλεζε θαηά πφζν εθηθηή είλαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 Ρνπνγξαθηθή απεηθφληζε θη έιεγρνο ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο 

 Πρεδηαζκφο ηεο ππνδνκήο 

 Πρεδηαζκφο ηεο αλσδνκήο 

 πνινγηζκνί αληνρήο εμνπιηζκνχ γεψηξεζεο ή εμνπιηζκνχ παξαβνιήο πινίσλ 

 Έγθξηζε ζρεδηαζκνχ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

 Ξξνκήζεηα πιηθψλ, πξνζσπηθνχ θαη απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ 

 Θαηαζθεπή ππνδνκήο 

 Θαηαζθεπή αλσδνκήο 

 Κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο εθφζνλ δελ είλαη ήδε 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, πσο πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο ζπρλά εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα αλάινγα 

κε ην ρξνληθφ αιιά θαη νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θάζε έξγνπ. 
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2.4 Υαιύβδηλνη Πάζζαινη ζηε Θάιαζζα 

   Ζ ζεκειίσζε θαη ε ζηήξημε ησλ πιαηθνξκψλ ζε ραιχβδηλνπο θνίινπο θπθιηθνχο παζζάινπο 

εθηνπίζεσο είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζε έξγα ζηε ζάιαζζα θαη, κάιηζηα, απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα 

ζηελ ηζηνξία ηεο παξάθηηαο θαηαζθεπήο. Νη πάζζαινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

εμεδξψλ θαη πιαηθνξκψλ είλαη δηακέηξνπ εχξνπο 1m-2m ρσξίο λα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν θαη 

κεγαιχηεξεο ηηκήο, ελψ ην αληίζηνηρν κήθνο ηνπο θηάλεη έσο θαη ηα 300m φηαλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαιιηθνχο πχξγνπο (Steel Jacket Platform). Ρα κεγέζε απηά δηθαηνινγνχληαη απφ ην κεγάιν βάζνο 

λεξνχ πνπ νδεγεί ζε κεγάια ειεχζεξα κήθε θαη ηηο απμεκέλεο θακπηηθέο, πιεπξηθέο θαη αμνληθέο 

δπλάκεηο πνπ πθίζηαληαη ζηηο ζπλζήθεο ζαιάζζεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηελ μεξά.  

   Ρν πιενλέθηεκα ηνπ ραιχβδηλνπ πάζζαινπ είλαη ε δπλαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε θακπηηθή θαη αμνληθή 

ιεηηνπξγία. Αλαιπηηθφηεξα, έλαο πάζζαινο παξαιακβάλεη ηα ζιηπηηθά θνξηία κέζσ ηεο πιεπξηθήο 

ηξηβήο ηνπ θαη ηεο αληίζηαζεο αηρκήο, ε νπνία είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλε ψζηε λα είλαη ζπκπαγήο θαη 

άξα λα πξνζαπμάλεη ζεκαληηθά ηελ αληνρή ηνπ. Αληίζηνηρα, πιεπξηθά αληηζηέθεηαη κέζσ ηεο 

θακπηηθήο αληνρήο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ παζεηηθή ψζεζε πνπ πξνζθέξεη ην έδαθνο ζην κήθνο 

έκπεμήο ηνπ. Ζ χπαξμε, επνκέλσο, πγηνχο θαη αλζεθηηθνχ εδάθνπο είλαη ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ  πιεπξηθή αληίζηαζε ηνπ παζζάινπ. Ξξνθεηκέλνπ, κάιηζηα, λα εληζρπζεί ε πιεπξηθή δπζθακςία 

ηεο θαηαζθεπήο νξηζκέλνη απφ ηνπο παζζάινπο ηνπνζεηνχληαη ππφ θιίζε. Γηα λα ζπκβαίλνπλ, φκσο, 

ηα παξαπάλσ είλαη αλαγθαίν λα αθνινπζεζνχλ ζσζηά νη δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο, κεηαθνξάο, 

ζπγθφιιεζεο θη έκπεμεο ζην έδαθνο. 

 

 Ηζρχνπζεο Ξξνδηαγξαθέο θαη Θαλνληζηηθά Θείκελα  

Δθηφο απφ ηνπο θαλνληζκνχο θαη ηα Ξξφηππα πνπ πεξηγξάθεζαλ γεληθφηεξα λσξίηεξα, εηδηθά 

γηα ηνπο ραιχβδηλνπο παζζάινπο ζε έξγα ζαιάζζεο ζηελ Διιάδα θαη φρη κφλν εθαξκφδνληαη: 

- EN 12699-2000: Execution of special geotechnical work-Displacement piles (Δθηέιεζε 

εηδηθψλ γεσηερληθψλ έξγσλ – Ξάζζαινη εθηφπηζεο) 

- ΔΛ 288-2:1992: Specifications and approval of welding procedures for metallic 

materials - Part 2: Welding procedure specification - Part1: Arc welding ISO 15609-

1:2004 (Ξξνδηαγξαθή θαη έγθξηζε δηαδηθαζηψλ ζπγθφιιεζεο κεηαιιηθψλ πιηθψλ – 

Ξξνδηαγξαθή δηαδηθαζίαο ζπγθφιιεζεο – Κέξνο 1: Ππγθφιιεζε ηφμνπ) 

- ΔΛ 499:1994: Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc 

welding of non-alloy and fine grain steels – Classification (Αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο – 

Δπελδεδπκέλα ειεθηξφδηα γηα ζπγθφιιεζε ηφμνπ κε ην ρέξη κε θξακαησκέλσλ θαη 

ιεπηφθνθθσλ ραιχβσλ - Ραμηλφκεζε) 

- ΔΛ 996:1995: Piling equipment – Safety requirements (Δμνπιηζκφο γηα ζεκειίσζε κε 

παζζάινπο – Απαηηήζεηο αζθαιείαο) 

- prEN 1993-5: Eurocode 3:  Design of steel structures – Part 5 – Piling (Δπξσθψδηθαο 

3: Πρεδηαζκφο ραιχβδηλσλ θαηαζθεπψλ – Κέξνο 5 – Ξαζζαιψζεηο) 

- prEN 10021: General technical delivery requirements for steel products (Γεληθέο 

ηερληθέο απαηηήζεηο παξάδνζεο πξντφλησλ ράιπβα) 

- EN ISO 9692-1: Metal-Arc Welding with Covered Electrode, Gas- Shielded Metal-Arc 

Welding and Gas Welding and allied processes. Recommendations for joint 

preparations. Part 1 – Manual metal-arc welding, gas- shielded metal-arc welding, gas 

welding, TIG welding and beam welding of steels ISO 9692-1:2003 (Supersedes EN 

ISO 9692-1:1994) (Ππγθφιιεζε ηφμνπ κε ην ρέξη κε επελδεδπκέλα ειεθηξφδην, 

ζπγθφιιεζε ηφμνπ κε εχηεθην ειεθηξφδην θαη αέξηα πξνζηαζίαο, ζπγθφιιεζε κε 

αέξην, ζπγθφιιεζε TIG θαη ζπγθφιιεζε δέζκεο ραιχβσλ) 
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- ΔΛ ISO 4063:2000: Welding and allied processes – Nomencalutre of processes and 

reference numbers (ISO 4063:1998) (Ππγθνιιήζεηο θαη ζπλαθείο δηεξγαζίεο – 

Νλνκαηνινγία δηεξγαζηψλ θαη αξηζκνί αλαθνξάο) 

- ΔΛ 10204:2004: Metallic products – Types of inspection documents ( Κεηαιιηθά 

πξνηφληα – Ρχπνη εγγξάθσλ επηζεψξεζεο) 

- ΔΛ 287-1:2004: Qualification test of welders – Fusion welding – Part 1: Steels 

(Ξξνζφληα ζπγθνιιεηψλ – ζπγθνιιήζεηο ηήμεσο – Κέξνο 1: Σάιπβεο) 

 

 Σάιπβαο κεηαιιηθψλ παζζάισλ θαη θαηαζθεπή απηψλ ζην εξγνζηάζην 

Ζ θαηεγνξία ηνπ ράιπβα θαηαζθεπήο ησλ παζζάισλ ζην εξγνζηάζην θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε 

θαη ην πιηθφ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ prEN 1993-5. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

παξαγγειία ησλ κεηαιιηθψλ παζζάισλ πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε εξγνζηάζην ράιπβα κε 

απνδεδεηγκέλε ηθαλφηεηα παξαγσγήο ηνπ είδνπο ράιπβα πνπ απαηηεί ε κειέηε. Δπηπξφζζεηα, 

εθφζνλ ε δηαηνκή είλαη θνίιε θπθιηθή είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδεηαη θαηά ηε κειέηε θαη 

ην είδνο ηεο ξαθήο ησλ ζσιήλσλ. Ιφγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο νη πάζζαινη θαηαζθεπάδνληαη ζε 

ηκήκαηα 1.5m ή κεγαιχηεξα, ηα νπνία ηειηθά ζπγθνιινχληαη. Πε ηέηνηα δηαδνρηθά ηκήκαηα ε 

ξαθή ζπγθφιιεζήο ηνπο δελ πξέπεη λα ζπκπίπηεη, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα δηαθέξεη θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 90ν. 

 

 Ππλαξκνιφγεζε παζζάισλ ζηε ζηεξηά 

Ρα ηκήκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη απφ ην εξγνζηάζην ζπγθνιινχληαη ζηε ζηεξηά. Πην ζεκείν 

απηφ ε δηαδηθαζία ζχλδεζεο νθείιεη λα είλαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθή, ψζηε ηειηθά νη πάζζαινη λα 

αληαπεμέξρνληαη ζην ζρεδηαζκφ. Γηα ηελ πεξηκεηξηθή ζπγθφιιεζε ησλ ηκεκάησλ απαηηείηαη 

επεμεξγαζία ησλ άθξσλ ηνπο. Ζ ζπγθφιιεζε είλαη πξνθαλψο κεησπηθή πιήξνπο θάιπςεο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα επηηπγράλεηαη πνιχ θαιή επαθή κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, γη‟ απηφ θαη 

γίλεηαη δνθηκή πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθφιιεζεο. Αλ θαηά ηελ πξνζαξκνγή αθήλνπλ θελφ, 

απηφ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 3mm θαη ε πξνεμνρή απφ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπο ζε 

φιε ηελ πεξίκεηξν δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1.5mm. Δάλ ην θελφ πνπ δεκηνπξγείηαη 

μεπεξλά ηα 3mm, ηφηε ην κεγαιχηεξν πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη κε θιίζε 4:1. 

Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε απφθιηζε απφ ηελ επζεία ηνπ ζπγθνιιεκέλνπ πιένλ παζζάινπ είλαη 

ίζε κε 3mm γηα κήθνο 3m, ελψ γηα κήθε κεγαιχηεξα απφ 12m ίζε κε 13mm. ιεο νη 

ζπγθνιιήζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά πξψηα νπηηθά θαη κεηά κε ξαδηνγξαθία. Πε πεξίπησζε 

αθαηάιιειεο ζπγθφιιεζεο απηή πξέπεη λα αθαηξείηαη  πιήξσο κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη λα επαλαιακβάλεηαη απφ ηελ αξρή. 

Πεκεηψλεηαη, πσο θάπνηα είδε θαηαζθεπψλ απαηηνχλ ηε ζχλδεζε ηκεκάησλ ζηε ζέζε 

θαηαζθεπήο, φπνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε θαηαθφξπθε αχμεζε δπζθνιίαο. Γη‟ απηφ ηα ηεκάρηα 

πξνο ζχλδεζε πξέπεη λα είλαη ήδε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θη επεμεξγαζκέλα γηα 

ζπγθφιιεζε πιήξνπο δηείζδπζεο. 

 

 Κεηαθνξά ησλ παζζάισλ ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο 

Έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο είλαη ε κεηαθνξά ησλ ηκεκάησλ ζηελ ηνπνζεζία ηνπ 

έξγνπ κέζα ζηε ζάιαζζα. Απαηηείηαη πνιιή πξνζνρή ζηε θάζε απηή, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηε κεηαθνξά. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθέο 

θνξηεγίδεο επαξθνχο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο. Νη ζπλδεδεκέλνη κεηαιιηθνί πάζζαινη 

θπιίνληαη κέζα ζηε θνξηεγίδα θαη δέλνληαη κε θαηάιιειν θαη πξνζεθηηθφ ηξφπν γηα λα 
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απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ηνπο, πφζν κάιινλ ε θχιηζε ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα, 

θαηά ηελ πιεχζε. 

Έλαο άιινο αξθεηά πξαθηηθφο θαη νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο είλαη ε ξπκνχιθεζε ηνπο κέζα ζηε 

ζάιαζζα. Νη πάζζαινη ζθξαγίδνληαη, δειαδή, ζηηο άθξεο, ψζηε λα επηπιένπλ ζην λεξφ θαη είηε 

έλαο-έλαο είηε πνιινί δεκέλνη κε αιπζίδα ξπκνπιθνχληαη. Απηή ε κέζνδνο κεηαθνξάο 

δηεπθνιχλεη ζηε ζπλέρεηα ηελ αλχςσζε ηνπο κε γεξαλφ θαη ηελ έκπεμε ηνπο ζην βπζφ. 

Σξεηάδεηαη, φκσο, εηδηθφο ζρεδηαζκφο ησλ παζζάισλ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληέρνπλ ηνπο 

θπκαηηζκνχο. 

Ρέινο, ζε πην ξερά λεξά πνιιέο θνξέο νη πάζζαινη θπιάζζνληαη ζηνλ ππζκέλα ηηο ζάιαζζαο 

κε ζεκαδνχξεο. 

 

 Δγθαηάζηαζε ησλ παζζάισλ 

Δίηε πξφθεηηαη γηα παζζάινπο κεηαιιηθνχ πχξγνπ είηε γηα παζζάινπο πξνβιήηαο 

θνξηνεθθφξησζεο ε δηαδηθαζία έκπεμεο είλαη ζρεδφλ ίδηα. Νη πάζζαινη έρνληαο κεηαθεξζεί 

κε θάπνηνλ ηξφπν ζην πξνβιεπφκελν ζεκείν κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ γεξαλνχ-πινίνπ 

ζεθψλνληαη απφ ηελ θεθαιή φξζηνη. Πηε θάζε απηή απαηηείηαη πνιχ πξνζνρή, θαζψο 

θαηαπνλνχληαη ζεκαληηθά. Ρν ζηάδην απηφ πξέπεη λα έρεη πξνβιεθζεί ζηε κειέηε θαη λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληηζηαζνχλ ζε πξφζζεηεο δπλάκεηο θαη παξακνξθψζεηο. Πηε ζπλέρεηα, έλα εηδηθφ 

κεράλεκα-ζθπξί εκπεγλχεη ηνλ θάζε πάζζαιν ζηελ αληίζηνηρε ζέζε. Ρν κεράλεκα απηφ 

δηαζέηεη κία «ζήθε» κέζα ζηελ νπνία κπαίλεη ν πάζζαινο, ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη 

ην ζθπξί. Ζ ζήθε απηή θαζνξίδεη ηελ ηξνρηά πνπ αθνινπζεί ην ζθπξί θαη απνθεχγνληαη έηζη 

ζεκαληηθά ιάζε θαηά ηελ έκπεμε. Κάιηζηα, ε ζήθε απηή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηκεθχλεηαη 

πξνο ηα θάησ θαη λα θαιχπηεη κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ παζζάινπ δηαηεξψληαο ηνλ, έηζη, ίζην 

θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. Δίλαη ζαθέο, πσο νη θεθιηκέλνη πάζζαινη θαζηζηνχλ αθφκε πην 

δχζθνιε ηελ έκπεμε, αθνχ πξέπεη ην ζθπξί λα θξαηηέηαη ζηαζεξά ζηελ θιίζε πνπ 

πξνβιέπεηαη, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ηειηθά αλεπηζχκεηα κεγέζε απνθιίζεσο. Ρνλίδεηαη εδψ, ε 

ζεκαζία ηεο θαηά ην δπλαηφλ αθξηβνχο ηνπνζέηεζεο θάζε παζζάινπ, θαζψο δηαθνξεηηθά 

πξφθεηηαη γηα άιιν κνληέιν απφ απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε θαη κειεηήζεθε. Γηα ηελ απνθπγή 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, ζπρλά θαηαζθεπάδνληαη πξνζσξηλά πξφηππα ζηελ επηθάλεηα ηεο 

ζάιαζζαο, ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη απνηξέπνπλ ζε κεγάιν βαζκφ κνηξαίεο 

απνθιίζεηο. 

Ρα δπλακηθά θνξηία θαη νη ηάζεηο πνπ δέρεηαη θάζε πάζζαινο απφ ην ζθπξί είλαη αξθεηά 

κεγάιεο θαη πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε. Ζ ζπλάξηεζε θχκαηνο πνπ πξνθαιεί ην 

ζθπξί θαζψο ρηππάεη ηνλ πάζζαιν είλαη γλσζηή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θη επνκέλσο κπνξεί 

λα γίλεη ε δπλακηθή αλάιπζε. Κία πξφζζεηε απαίηεζε είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ιφγνπ 

δηακέηξνπ θαη πάρνπο ηεο δηαηνκήο ηνπ παζζάινπ πξνο απνθπγή ηνπηθνχ ιπγηζκνχ. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, αλ: 

- 
 

 
   : Γελ ρξεηάδνληαη πξφζζεηα κέηξα 

- 
 

 
   : Απαηηείηαη ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

Αθφκε, ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ πάρνπο ηνπ παζζάινπ γηα απνθπγή ηνπηθνχ ιπγηζκνχ θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ είλαη: 

       
 

   
 (mm) 

 

 Θνπή θαη ζηεξέσζε ησλ παζζάισλ 
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Ζ εξγαζία ηεο θνπήο είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο, αθνχ κέζα ζηε ζάιαζζα ν πάζζαινο δέρεηαη 

ζπλερψο αλεμέιεγθηα πιεπξηθά θνξηία θαη δνλήζεηο. Αληίζηνηρεο πηέζεηο δέρεηαη θαη απφ ην 

ίδην ην κεράλεκα θνπήο. Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ εθφζνλ είλαη δπλαηφ ε θνπή λα γίλεηαη φηαλ 

επηθξαηνχλ ζρεηηθά ήξεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη λα γίλεηαη ρξήζε εμνπιηζκνχ κε κεραληθά 

θαηεπζπλφκελν αθξνθχζην γηα ηε κέγηζηε δπλαηή αθξίβεηα. Κε ηνλ φξν αθξίβεηα λννχληαη εδψ 

ε νκαιή επηθάλεηα θνπήο θαη ε επηπεδφηεηα ηεο ηνκήο ζηε ζέζε πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζρέδηα 

γηα ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή. Κεηά ηελ θνπή ε επηθάλεηα ηξνρίδεηαη γηα λα απνκαθξπλζνχλ 

ηα πξντφληα θνπήο θαη λα επηηπγράλεηαη ιεία επηθάλεηα. 

Κε ηελ νινθιήξσζε ηεο έκπεμεο θαη ηεο θνπήο ησλ κεηαιιηθψλ παζζάισλ, απηνί πξέπεη λα 

ζηαζεξνπνηνχληαη κε εηδηθφ εγθεθξηκέλα ζχζηεκα, κε ζθνπφ λα κε δχλαηαη θακία κεηαθίλεζε 

ηεο θνξπθήο ηνπο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ πνξεία είλαη αλαγθαία γηα λα κπνξεί λα 

γίλεη ζσζηά ε ζχλδεζε κε ηελ αλσδνκή ζηα ζεκεία πνπ πξνβιέπεη  ν ζρεδηαζκφο. Κάιηζηα, 

πξηλ ηελ έλαξμε θαηαζθεπήο ηεο αλσδνκήο απαηηείηαη ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ησλ ζέζεσλ 

ησλ θεθαιψλ φισλ ησλ παζζάισλ ηεο θαηαζθεπήο. 

 

 Γνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο θαη έιεγρνη ησλ παζζάισλ 

Γηα ηελ δηεξεχλεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ελφο εγθαηεζηεκέλνπ παζζάινπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε θάζε πεξίπησζε δνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα prENV 1997-1 (2004) 

Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules. 

Αθφκε εθαξκφδνληαη θαη ηα παξαθάησ: 

- Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε απφθιηζε απφ ηε ζεσξεηηθή ζέζε ζην νξηδφληην επίπεδν ζηε 

ζηάζκε ηεο θνξπθήο ησλ εκπεγκέλσλ παζζάισλ είλαη ίζε κε ±50mm πξνο 

νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε. Δλψ ε κέγηζηε αλεθηή απφθιηζε ηνπ άμνλα ηνπ παζζάινπ 

απφ ηελ θαηαθφξπθν είλαη 1:75, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θαηαθφξπθν πάζζαιν. 

- Πε πεξίπησζε εκθάληζεο κεγαιχηεξσλ απνθιίζεσλ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο 

πξνβιέπεηαη εμφιθεπζε ηνπ παζζάινπ θαη είηε επαλέκπεμε είηε νιηθή αληηθαηάζηαζε, 

εθφζνλ θξηζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

- Ζ αξκφδηα ππεξεζία έρεη δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ζηελ θαηαζθεπή ησλ απνθιίλνληα 

πάζζαιν, αιιά ππάξρεη ελδερφκελν απαίηεζεο γηα ζρεηηθέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ 

ηεο αλσδνκήο θαη ηνπ ππφινηπνπ έξγνπ. 

- Απαγνξεχεηαη ε δηφξζσζε ηεο θιίζεο ηνπ εκπεγκέλνπ παζζάινπ κε έιμε ή ψζεζε. 

- Νη πάζζαινη πνπ έρνπλ ηξαπκαηηζηεί θαηά ηελ έκπεμε ή έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε 

απνθιίζεηο πέξαλ ησλ πξνδηαγεγξακκέλσλ αλνρψλ ηφζν σο πξνο ηε ζέζε φζν θαη σο 

πξνο ηελ θαηαθνξπθφηεηα ηνπο πξέπεη λα αθαηξνχληαη. 

 

 Γηάβξσζε παζζάισλ ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη αληηκεηψπηζε 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηαιιηθνχο παζζάινπο, ην θαηλφκελν ηεο δηάβξσζεο είλαη απαξαίηεην 

λα εμεηαζηεί. Ππλήζσο, ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ππάξρνπλ δηάθνξεο δψλεο θαζχςνο, ζηηο 

νπνίεο ε επηζεηηθφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο δηάβξσζεο δηαθέξνπλ. Νη δψλεο απηέο απφ θάησ 

πξνο ηα πάλσ είλαη: 

- Θάησ απφ ηνλ ππζκέλα: Πε απηήλ ηελ πεξηνρή, εάλ ην έδαθνο είλαη πγηέο , ηφηε ηα 

επίπεδα δηάβξσζεο είλαη πνιχ ρακειά ηεο ηάμεσο ηνπ 0.015mm / ρξφλν / πιεπξά. 

- Απφ ηνλ ππζκέλα κέρξη ηε δψλε ξεπκάησλ: Ζ δψλε απηή θαη ε έθηαζε ηεο εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ηε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο θαη ηα ξεχκαηα πνπ επηθξαηνχλ. 

Δθεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη κεηαιιηθνί πάζζαινη απνθηνχλ έλα ιεπηφ ζηξψκα 
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πξνζηαζίαο βιάζηεζεο φπσο θχθηα θαη ζαιάζζηεο αλεκψλεο, δηαηεξψληαο ηε 

δηάβξσζε επίζεο ζε ρακειά επίπεδα. Κία ελδεηθηηθή κέζε ηηκή δηάβξσζεο είλαη 0.035 

mm / ρξφλν / πιεπξά. 

- Εψλε ξεπκάησλ: Πε απηήλ ηε δψλε ζπγθεληξψλεηαη παρηά ζηξψζε απφ καιαθφζηξαθα 

θαη απφ έλα είδνο θπθηψλ, πνπ θαη πάιη πξνζηαηεχνπλ ηνπο παζζάινπο απφ ηηο 

δξάζεηο ησλ θπκάησλ θαη κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα νμπγφλνπ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηνλ ράιπβα. Θη εδψ ε κέζε ηηκή δηάβξσζεο είλαη 0.035mm/ ρξφλν / πιεπξά. 

- Ξάλσ απφ ηε δψλε ξεπκάησλ: Ζ πεξηνρή αθξηβψο πάλσ απφ ηελ πεξηνρή φπνπ 

επηθξαηνχλ ξεχκαηα ζεσξείηαη απφ ηηο πην θξίζηκεο γηα αλάπηπμε δηάβξσζεο. Έρεη 

απνδεηρζεί φηη ην κέγεζνο ηεο δηάβξσζεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην δηπιάζην ηεο δψλεο 

ξεπκάησλ, ζπγθεθξηκέλα 0.075mm / ρξφλν / πιεπξά θαη γη‟ απηφ θαιφ είλαη λα 

γίλνληαη πεξηνδηθά επηζεψξεζε ηεο πεξηνρήο απηήο. 

- Αλψηεξε θαη αηκνζθαηξηθή δψλε: Απηή πεξηιακβάλεη ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ λεξνχ, 

αιιά θαη θνκκάηη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα φπνπ δξνπλ νη θπκαηηζκνί θαη δεκηνπξγείηαη 

ην ιεγφκελν ζπξέη. Πε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δψλεο , ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

δελ αλαπηχζζνληαη ζαιάζζηα βιάζηεζε θαη νξγαληζκνί θη έηζη δεκηνπξγείηαη παρχ 

ζηξψκα ζθνπξηάο. Νη ηηκέο πνπ απαληψληαη είλαη ζηα ίδηα επίπεδα κε απηέο ζηε δψλε 

ξεπκάησλ. Ξαξφια απηά, πάλσ απφ ηελ έθηαζε φπνπ δξα ην ζπξέη θαη ηα θχκαηα νη 

ηηκέο κεηψλνληαη άκεζα θαη πάιη ζηα 0.035mm / ρξφλν / πιεπξά. 

Ηδαληθφο ζεσξείηαη ν ζρεδηαζκφο, θαηά ηνλ νπνίν εθεί πνπ εκθαλίδνληαη  νη κέγηζηεο 

επηβαιιφκελεο ηάζεηο, ε δηάβξσζε δηαηεξείηαη ζε ρακειέο ηηκέο. Ξαξαθάησ, παξαηίζεληαη 

ηα κέηξα, κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη απηφ: 

- Ρνπηθή αχμεζε πάρνπο δηαηνκήο κε ρξήζε κεηαιιηθψλ ειαζκάησλ 

- Σξήζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο ράιπβα (S355) 

- Ξξνζηαζία κε νξγαληθέο επηθαιχςεηο 

- Σξήζε θαζνδηθήο πξνζηαζίαο 

- Ξεξίβιεκα απφ ζθπξφδεκα 
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2.5 Οηθνινγία θαη Παξάθηηεο Καηαζθεπέο 

   Ζ αικαηψδεο εμέιημε ηεο παξάθηηαο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη νη θίλδπλνη πνπ απηή ελέρεη, είρε ζα 

ζπλέπεηα ηελ αλεζπρία γηα ην βαζκφ επίπησζεο απηήο ηφζν ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη ηελ πνηφηεηα απηήο. Δηδηθά, ζήκεξα, ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηείλεη λα 

ελζσκαηψλεηαη έληνλα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλέγεξζε ησλ ζχγρξνλσλ θαηαζθεπψλ ράξε ζε έλα 

πιαίζην λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ έρεη παγησζεί. Ζ ηήξεζε απηψλ δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο παξάιιεια πξνζηαηεχεη θαη ηελ αλζξψπηλε δσή. 

Νη θίλδπλνη πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο παξάθηηεο θαηαζθεπέο είλαη νη εμήο: 

 

 Ξξνίφληα πεηξειαίνπ 

Ζ καχξε θειίδα πεηξειαίνπ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο είλαη πάληνηε ζνβαξφηαην 

νηθνινγηθφ πξφβιεκα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηφζν ζην πξψην 

θεθάιαην φζν θαη ζηελ παξάγξαθν 2.1 απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξάγνπλ πεηξέιαην θαη 

παξάγσγα απηνχ. Δθηφο απηνχ ε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ γηα φιεο ηηο θάζεηο ηεο 

θαηαζθεπήο απαηηεί ηε ζπλερή ηξνθνδνζία απηνχ κε θαχζηκν. Δπνκέλσο, ν θίλδπλνο γηα 

δεκηνπξγία πεηξειαηνθειίδαο απφ θάπνηα πηζαλή δηαξξνή ή θάπνην αηχρεκα είλαη απμεκέλνο. 

Νη ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ αθνξνχλ πξψηα ηε δσή ησλ ζαιάζζησλ πνπιηψλ θαη 

θάπνησλ νξγαληζκψλ θη έπεηηα ηε δσή ησλ παξαζεξηζηψλ, εθφζνλ ε πεηξειαηνθειίδα 

θαηαιήμεη ζε θάπνηα αθηή. Γπζκελέζηεξε γίλεηαη ε θαηάζηαζε, εάλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρή κε 

πάγν, φπνπ ην πεηξέιαην έρεη ηελ ηάζε λα πεγαίλεη θάησ απφ απηφλ θαη λα απεηιεί ηε δσή 

ζεκαληηθψλ ζειαζηηθψλ ηνπ πάγνπ. 

 

 Ρνμηθά απφβιεηα 

Ρν ζχλεζεο πξηλ ηελ ηζρχ ησλ λφκσλ ήηαλ ε απνβνιή ησλ ηνμηθψλ θαη ρεκηθψλ νπζηψλ ζηε 

ζάιαζζα. Νη ζπλέπεηεο πξνθαλψο είλαη θαη πάιη ηξαγηθέο γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ πιένλ πξνβιέπεηαη ε απνζήθεπζε απηψλ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηε ζηεξηά. Δθεί 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο επεμεξγάδνληαη θαη απνζχξνληαη. 

 

 Κνιπζκέλα εδάθε 

Πε πεξηνρέο θνληά ζε ιηκάληα ζπρλά ην έδαθνο ηνπ ππζκέλα είλαη κνιπζκέλν απφ βαξέα 

κέηαιια ή απφ ηνμηθέο ρεκηθέο νπζίεο. Νη ελαιιαθηηθέο πνπ δηαηίζεληαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

είλαη είηε ε θάιπςε ηεο πεξηνρήο κε άξγηιν είηε ε απνκάθξπλζε ηνπ κνιπζκέλνπ πιηθνχ. Ν 

βαζκφο θάιπςεο ή απνκάθξπλζεο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ κφιπλζεο. 

 

 Απφβιεηα θαηαζθεπήο 

Ξνιχ ζπρλή είλαη ε ρξήζε κπεηνλίηε, ν νπνίνο πξνθαιεί πςειά επίπεδα ζνιφηεηαο θαη 

ηνμηθφηεηαο ζηα λεξά. Δπίζεο, ε απφζεζε κπεηνλίηε ζηε ζάιαζζα πξνθαιεί αχμεζε ηνπ pH 

επεξεάδνληαο έληνλα ηα ςάξηα.  

 

 Αλακφριεπζε θαη ζνιφηεηα λεξψλ 
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 Κφιπλζε αηκφζθαηξαο 

Πε θξίζηκεο πεξηνρέο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πεηξειαηνθίλεησλ κεραλεκάησλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ή ιεηηνπξγία κηαο πιαηθφξκαο πξνο απνθπγή επηδείλσζεο ηεο κφιπλζεο ηνπ αέξα. 

Αληίζεηα, πξνβιέπνληαη κφλν ειεθηξνθίλεηα. 

 

 Θαιάζζηα δσή 

πάξρνπλ πάξα πνιινί λφκνη θαη θαλνληζκνί, νη νπνίνη απαξγνξεχνπλ ξεηά ηελ αλέγεξζε 

πιαηθφξκαο ζε πεξίπησζε πνπ απηή απνηειεί απεηιή γηα ηε ζαιάζζηα δσή. Ρέηνηα είλαη ε 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλα έξγν πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηνρή απφ ηελ 

νπνία δηέξρνληαη είδε δψσλ κέζα ζηνλ θχθιν δσήο ηνπο. Νη λφκνη απηνί κπνξεί λα ηζρχνπλ 

πεξηνδηθά αλάινγα κε ηελ επνρή, ελψ άιινη κπνξεί λα εμαξηψληαη απφ ην βάζνο ηνπ λεξνχ θαη 

ηελ πεξηνρή απηή θαζεαπηή. 

Απαγνξεπκέλεο είλαη θαη νη ππνζαιάζζηεο εθξήμεηο, θαζψο πξνθαινχλ καδηθέο απψιεηεο ζηα 

ςάξηα. Δθηφο απφ απηφ, πξνθαιείηαη ζφξπβνο, αλακφριεπζε θαη ζνιφηεηα ησλ λεξψλ, πνπ 

ζεσξνχληαη εμίζνπ βιαβεξά. 

 

 πφγεηνη πδξνθνξείο 

Απηνί απεηινχληαη θπξίσο απφ ηηο παζζαιψζεηο, αιιά θαη απφ πηζαλή κφιπλζε απφ ηα 

πεηξειαηνρεκηθά θαη ηνμηθά πιηθά πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηα 

έξγα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχνληαη, εθφζνλ εληνπίδνληαη θαη λα αθνινπζνχληαη νη 

πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζή ηνπο. 

 

 Θφξπβνο 

Ξέξα απφ ηηο εθξήμεηο πνπ αλαθέξζεθαλ λσξίηεξα, ζφξπβν πξνθαινχλ ζρεδφλ φιεο νη θάζεηο 

θαηαζθεπήο, νη κεηαθνξέο αιιά θαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 

Νη πεξηνξηζκνί πνπ εθαξκφδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη θπξίσο ρξνληθνί γηα 

ζπγθεθξηκέλα φξηα έληαζεο ήρνπ αλά θάπνηα ψξα. 

Νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξνχλ σηναζπίδεο, ελψ ππάξρνπλ πεξηνρέο, φπνπ 

απαγνξεχεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηηο βξαδηλέο ψξεο. 

Έλα άιιν κέηξν αληηκεηψπηζεο είλαη ε ελζσκάησζε ερναπνξξνθεηηθψλ πιηθψλ ζηα 

κεραλήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα εηδηθά ζθπξηά έκπεμεο παζζάισλ. 

 

 Ξξνζηαζία ππάξρνπζαο θαηαζθεπήο 

Ξαξφιν πνπ δελ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ θαζεαπηνχ είλαη αλαγθαίν 

γηα θάζε θαηλνχξην έξγν λα πξνζδηνξίδνληαη φια ηα ππάξρνληα έξγα ηεο πεξηνρήο θαη λα 

ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηάο ηνπο. 

 

 Γφλεζε 

Ζ δφλεζε πξνθαιείηαη θαηά ηελ έκπεμε παζζάισλ θαη δχλαηαη λα πξνθαιέζεη απμεκέλεο 

πηέζεηο ππεδάθνπο. Θάηη ηέηνην κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνζαιάζζηεο θαηνιηζζήζεηο 

ηκεκάησλ. Γη‟ απηφ θαιφ είλαη λα ρξεζηκπνηνχληαη ζεηζκνγξάθνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο έθηαζεο 

ησλ δνλήζεσλ απηψλ. 
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 Αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ θαη ησλ πινίσλ 

Ξξνο απνθπγή πξνβιεκάησλ ή αηπρεκάησλ κε άιινπο θνξείο πνπ κπνξεί λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, ηίζεληαη πξνεηδνπνηήζεηο ηφζν κέζα ζηε ζάιαζζα φζν θαη 

ζηνπο ράξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα πινία γξακκήο ή άιια ζθάθε. 

Δηδηθά γηα ηηο παξάθηηεο πιαηθφξκεο πεηξειαίνπ νξίδεηαη δψλε αζθαιείαο απφζηαζεο 1km, 

ζηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε  πιεχζε άιισλ πινίσλ εθηφο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πιαηθφξκα. 

Ξαξφιαπηα, ππάξρεη πάληα πξνζσπηθφ πνπ επαγξππλά θαη πξνεηδνπνηεί θαηά ην δπλαηφλ 

έγθαηξα πεξηκεηξηθά ηνπ έξγνπ. 

 

   Κε βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη απφιπηα θαηαλνεηή ε επίδξαζε πνπ δχλαηαη λα έρεη κηα παξάθηηα 

θαηαζθεπή ζην θπζηθφ θαη φρη κφλν πεξηβάιινλ, εάλ δε ιεθζεί ε απαξαίηεηε θη επαξθήο κέξηκλα απφ 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Νη ηειεπηαίνη ππνρξενχληαη λα πξαγκαηνπνηνχλ κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ, ζηελ νπνία πεξηγξάθνπλ θαη αμηνινγνχλ ηηο πηζαλέο ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζηα δηάθνξα 

θπζηθά θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο. Κε απηήλ εμαζθαιίδεηαη ηφζν ε 

ππαθνή ηνπ έξγνπ ζε έλα ζεζκνζεηεκέλν πιαίζην φζν θαη ε ελεκέξσζε ησλ αξρψλ θαη ησλ πνιηηψλ, 

κε απνηέιεζκα λα επηδηψθεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε βέιηηζηε έληαμε 

ηνπ έξγνπ ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

2.6 Απνζπλαξκνιόγεζε  

   Νη θαηαζθεπέο απηέο, φηαλ ηειεηψλεη ν ρξφλνο δσήο ηνπο ή ηειεηψλεη ν ζθνπφο δεκηνπξγίαο ηνπο, 

πξέπεη λα απνδνκνχληαη απφ 2m έσο 5m θάησ απφ ηνλ ππζκέλα ζηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπο. 

Κάιηζηα, είλαη κέξνο ηεο κειέηεο θαη ε πξφβιεςε ηνπ ηξφπνπ απνζπλαξκνιφγεζεο θαη 

απνκάθξπλζεο, ην νπνίν επίζεο πξέπεη λα εγθξηζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο. Ζ 

απνδφκεζε κηαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο είλαη εμίζνπ πνιχπινθε φζν θαη ε δεκηνπξγία ηεο, αθνχ κε ην 

πέξαο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα έρεη ππνζηεί δηάβξσζε, ηνπηθέο αζηνρίεο ή αθφκε θαη καδηθέο αζηνρίεο , 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο 

κεζνδνινγίεο γηα απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη κε βάζε ην είδνο ηεο παξάθηηαο 

θαηαζθεπήο. 

 

 Θαηαζθεπέο κε παζζαιψζεηο ζε ζρεηηθά ξερά λεξά 

Δάλ πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή κε ζεκειίσζε ζε παζζάινπο, πξέπεη εμαξρήο λα απνθαζηζηεί εάλ 

ε απνδφκεζε ζα γίλεηαη απφ ηελ εμέδξα ή απφ ηε ζάιαζζα κε πινία θαη πισηά κεραλήκαηα. 

Θάζε κέζνδνο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Ζ εξγαζία ζην θαηάζηξσκα 

είλαη αλεμάξηεηε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη νηθνλνκηθφηεξε δεδνκέλνπ φηη δελ 

επαλδξψλνληαη πινία θαη ρξεηάδεηαη κηθξφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

δεχηεξε κέζνδνο, παξά ην θφζηνο ηεο, πξνζθέξεη επειημία θαη κεγαιχηεξε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα.  

Πε θάζε πεξίπησζε,  ε απνζπλαξκνιφγεζε μεθηλά κε ηελ απνκάθξπλζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο αλσδνκήο. Δάλ ζε απηά πεξηέρνληαη θαη αγσγνί απαηηείηαη λα 

ειεγρζεί, πσο απηνί είλαη εληειψο άδεηνη απφ εχθιεθηα πξντφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

αέξην. Πηε ζπλέρεηα, απνζπλαξκνινγείηαη ην θαηάζηξσκα θαη απνθαζίδεηαη ε πνξεία θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ ηνπ θαη θαηά πφζν απηά είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα. Ραπηφρξνλα , 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αθαίξεζε ησλ παζζάισλ. Νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

είλαη νη εμήο: 

- Δηδηθά κεραλήκαηα θνπήο πνπ δηαζέηνπλ κία ζήθε, κέζα ζηελ νπνία 

εηζέξρεηαη ν πάζζαινο θαη θφβεηαη ζην επηζπκεηφ χςνο (casing cutter). 
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- Σξήζε εθξεθηηθψλ 

- Δθζθαθή θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ησλ παζζάισλ κέρξη λα είλαη επαξθψο 

εθηεζεηκέλνη, ψζηε λα θαζαηξεζνχλ. 

- Δηδηθά απνμεζηηθά κεραλήκαηα 

- Πε θάπνηεο πεξηπηψζεηο άκκνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμφιθεπζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν κεράλεκα. 

- Πε αξγίινπο θαη ιεπηφθνθθεο άκκνπο ελδείθλπηαη ην γέκηζκα ηνπ παζζάινπ 

κε λεξφ κέρξη ηελ θνξπθή θαη ξνή απηνχ πξνο ην έδαθνο απφ ηελ αηρκή. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ησλ πφξσλ ζην έδαθνο θαη 

ηε κείσζε ηεο πιεπξηθήο αληίζηαζεο θαη ηξηβήο. 

πνηα κέζνδνο θη αλ ρξεζηκνπνηείηαη θαιφ είλαη, αξρηθά, ν πάζζαινο λα ζπξψρλεηαη κηζφ 

κέηξν βαζχηεξα ζην έδαθνο γηα λα θαηαζηξέθεηαη νπνηαδήπνηε πξνζθφιιεζε κπνξεί λα έρεη 

αλαπηπρζεί. 

 

 Θαηαζθεπέο ζε αλνηρηά λεξά  

Ρα βήκαηα πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ θπξίσο παξάθηηεο πεηξειαηνπιαηθφξκεο (Jacket 

Platform). 

1. Θιείζηκν ηεο πεγήο κε ηζηκέλην 

2. Απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλψηαηνπ θαηαζηξψκαηνο 

3. Απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ δεχηεξνπ θαηαζηξψκαηνο, 

αθφηνπ παξνπιηζηνχλ πξννδεπηηθά ηα πιαίζηα ηνπ θαηαζηξψκαηνο. 

4. Αθαίξεζε ησλ ππνζηεξηθηηθψλ θαηαζθεπψλ πάλσ απφ ην θαηψηαην θαηάζηξσκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα αθαίξεζε θαη ηνπ θαηψηαηνπ θαηαζηξψκαηνο 

5. Θνπή ηνπ πεξηβιήκαηνο ζηεγαλνπνίεζεο ηεο πεγήο θαη ηνπ αγσγνχ. 

6. Θνπή ησλ πεξηκεηξηθψλ παζζάισλ εθηφο απφ κία ζεηξά, νη πάζζαινη ηεο νπνίαο 

θφβνληαη κέρξη ηε κέζε. Ζ πιαηθφξκα ηψξα ζηεξίδεηαη ζε απηή ηε κία κηζή ζεηξά 

παζζάισλ θαη ηνπο ηέζζεξηο κεγάινπο παζζάινπο ηεο. 

7. Ζ πιαηθφξκα κπνξεί ηψξα λα αλαηξαπεί κε γεξαλφ. 

8. Κε ξπκνχιθεζε κεηαθέξεηαη ζε ξερά λεξά, φπνπ δέλεηαη θαη απνζπλαξκνινγείηαη 

απφ δχηεο. 

Πεκεηψλεηαη, πσο αλ ην κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο είλαη πνιχ κεγάιν κπνξεί λα ηκεζεί πξψηα 

νξηδφληηα λα κεηαθεξζεί κε γεξαλφ ην πάλσ θνκκάηη θαη ην ππφινηπν λα αληηκεησπηζηεί 

ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα βήκαηα. 

 

   Θαηαιήγνληαο, ε δηαδηθαζία αθαίξεζεο κηαο ζαιάζζηαο θαηαζθεπήο απνκαθξπζκέλεο απφ ηε ζηεξηά 

είλαη θαη ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα. Ωζηφζν, είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε δεκηνπξγία κηαο 

εμέδξαο ή πιαηθφξκαο θαη βάζεη λφκνπ ππνρξεσηηθή. Ιφγσ ηνπ πςεινχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

θφζηνπο, ζπρλά γίλνληαη πξνζπάζεηεο επηκήθπλζεο ηνπ ρξφλνπ δσή ηνπο κέζσ επηζθεπαζηηθψλ θαη 

δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ. Δηδηθά εάλ θάηη ηέηνην απνδεηρζεί νηθνλνκηθφηεξν απφ ηε ζπλνιηθή θαζαίξεζε 

ηνπ έξγνπ, ηφηε επηιέγεηαη ε αλακφξθσζε θαη αλαλέσζε ηνπ, ψζηε λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί αθφκε 

θη αλ ε παξαγσγή, εάλ π.ρ. πξφθεηηαη γηα πιαηθφξκα εμφξπμεο, είλαη κεησκέλε. 
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3 ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΘΑΛΑΙΑ 

ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΣΑ - ΣΑΘΜΟ 

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΗ 

3.1 Πεξηγξαθή ηεο Καηαζθεπήο 

   Ζ δηαξθψο απμαλφκελε αλάγθε γηα εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζε φιν θαη πην βαζηά λεξά 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξηαο θαηεγνξίαο θαηαζθεπψλ γηα ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ. 

Νπζηαζηηθά, απηφ ήηαλ θαη ην έλαπζκα γηα ηε ρξήζε ηνπ δνκηθνχ ράιπβα ζε έξγα εληφο ηεο ζάιαζζαο 

είηε θνληά είηε καθξηά απφ ηε ζηεξηά. Νη θαηαζθεπέο απηέο κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

έρνπλ αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά κέρξη θαη ζήκεξα θαη απνηεινχλ αθφκε αληηθείκελν κειέηεο. 

Ξαξάιιεια, φκσο, γηα ηε ζσζηή θαη αδηάθνπε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ έρεη αλαπηπρζεί θη έλα 

ζχζηεκα βνεζεηηθψλ, αιιά αλαγθαίσλ έξγσλ. Ρέηνηα είλαη νη απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο 

ιηκέλεο ησλ άκεζα ελδηαθεξφκελσλ πεξηνρψλ θαη φρη κφλν. Ρν ππνζηεξηθηηθφ απηφ δίθηπν 

πεξηιακβάλεη θπξίσο ζέζεηο πξφζδεζεο ησλ πινίσλ δηακνξθσκέλεο θαηάιιεια θη εμνπιηζκέλεο έηζη, 

ψζηε λα δχλαηαη ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ρσξίο, φκσο, λα 

επεξεάδνληαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ιηκέλα. Δπίζεο, ε χπαξμε επαξθνχο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ 

απνθιεηζηηθά γηα απηφ ην εκπφξεπκα απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξπζκε εθηέιεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

   Ρα κεγάια ζε κέγεζνο πινία, νη απμεκέλεο πνζφηεηεο πιηθψλ εμφξπμεο θαη ε αλάγθε γηα ζαθή 

δηαρσξηζκφ ησλ παξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο ππφινηπεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα ιηκάλη, 

νδήγεζε ζηηο πξνβιήηεο θνξηνεθθφξησζεο. Νη ζαιάζζηεο απηέο εμέδξεο είλαη επηκήθεηο θαηαζθεπέο 

απνηεινχκελεο θπξίσο απφ δνκηθφ ράιπβα, νη νπνίεο μεθηλψληαο απφ ηελ αθηή εθηείλνληαη γηα θάπνηεο 

ρηιηάδεο κέηξα κέζα ζηε ζάιαζζα. Ρν άθξν ηνπο πξνο ηε ζάιαζζα δηακνξθψλεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, 

ψζηε λα κπνξεί λα θηινμελήζεη αγθπξνβνιεκέλα πινία. Ν αξηζκφο ησλ απνβαζξψλ ζην άθξν 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ αλακελφκελε θηλεηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαζκνχ, ελψ ζπρλά ππάξρεη 

πξφβιεςε γηα κειινληηθή πξνζζήθε. Θαζ‟ φιν ην κήθνο ηνπο ππάξρεη δξφκνο πξφζβαζεο, ν νπνίνο 

εμππεξεηεί ηε δηέιεπζε θνξηεγψλ νρεκάησλ απφ θαη πξνο ηηο απνβάζξεο. Κία άιιε ηδηαηηεξφηεηα είλαη 

νη ηξνρηέο αγσγψλ θαη θαισδίσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ην δξφκν. Νη αγσγνί πνπ εγθαζίζηαληαη είλαη 

δηαθφξσλ κεγεζψλ αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθέξνπλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηάηαμεο απηψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηνπνζεηνχληαη εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ αιιά 

θαη πάλσ απφ απηφλ. Ωζηφζν, απηφ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε γεληθφηεξε ζρεδίαζε ηεο εμέδξαο θαη 

θπξίσο ηεο δηαηνκήο απηήο. Κεξηθά παξαδείγκαηα ηππηθψλ δηαηνκψλ απνηεινχλ νη Δηθφλα 3.1, Δηθφλα 
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3.2 θαη Δηθφλα 3.3 ζηελ επφκελε ζειίδα.  Πεκεηψλεηαη, αθφκε, ν πξφζζεηνο εμνπιηζκφο, ν νπνίνο 

ζπλίζηαηαη απφ κεραλνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ αιιά θαη φια 

φζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή. 

 

 
Δηθφλα 3.1: Ρππηθή δηαηνκή 1 

 

 
Δηθφλα 3.2: Ρππηθή δηαηνκή 2 

 

 
Δηθφλα 3.3: Ρππηθή δηαηνκή 3 
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   Ζ αλσδνκή κηαο ηέηνηαο ζαιάζζηαο εμέδξαο απαξηίδεηαη απφ αιιεπάιιεια δηθηπψκαηα, ηα νπνία 

πξνθαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο ζηε ζηεξηά. Ρν ζηαηηθφ ζχζηεκα, πνπ πηνζεηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, είλαη ε ακθηέξεηζηε ιεηηνπξγία.Ρα δηθηπψκαηα απηά απνηεινχληαη απφ δχν θχξηεο 

δνθνχο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηαδνθίδεο ηφζν άλσ φζν θαη θάησ. Ζ επζηάζεηα ηνπ 

δηθηπψκαηνο εμαζθαιίδεηαη κε ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο είηε ρηαζηί είηε κνξθήο ιάκδα. Ξαξφια απηά 

θάζε εμέδξα απνηειεί μερσξηζηή πεξίπησζε θη, έηζη, ε κνξθή θαη ε δηάηαμε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηά ηα 

δηθηπψκαηα θαζνξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ. Πηηο θάησ δηαδνθίδεο ζηεξίδνληαη νη αγσγνί , ν εμνπιηζκφο, θαζψο επίζεο θαη ν δξφκνο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη απηέο κεηαθέξνπλ ζηε ζπλέρεηα ηα θνξηία ζηηο θχξηεο δηθηπσηέο δνθνχο. 

Νη δηαηνκέο ησλ κειψλ αξθεηά ζπρλά είλαη θνίιεο νξζνγσληθέο ή θπθιηθέο ρσξίο, φκσο, λα απνθιείεηαη 

ε ρξήζε αλνηρηψλ δηαηνκψλ. Δπηπξνζζέησο, πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην κήθνο 

θάζε δηθηπψκαηνο, ην νπνίν επίζεο δηαθέξεη απφ έξγν ζε έξγν. Κάιηζηα, πνιιέο θνξέο ην κήθνο ησλ 

ηκεκάησλ ηεο αλσδνκήο είλαη αδχλαην λα δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζην ίδην ην έξγν. Αληίζηνηρα, ην χςνο 

ηεο αλσδνκήο εμαξηάηαη αξρηθά απφ ην κέγηζην θχκα ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο. Κε άιια ιφγηα, 

επηδηψθεηαη ε αλσδνκή λα βξίζθεηαη ςειφηεξα απφ ην κέγηζην δπλαηφ θχκα, ψζηε λα κε δέρεηαη 

άκεζα ηα δπλακηθά θνξηία ηνπ λεξνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηλφκελα 

παιίξξνηαο. Ρέινο, εμίζνπ θαζνξηζηηθφ θξηηήξην είλαη θαη ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο ησλ πινίσλ πνπ ζα 

πξνζδέλνπλ ζηελ εμέδξα. 

   Ζ ζεκειίσζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ γίλεηαη κε παζζάινπο κηθξήο εθηνπίζεσο θπθιηθήο κνξθήο. 

Ξξφθεηηαη γηα ην ζπλεζέζηεξν ηξφπν βαζηάο ζεκειίσζεο, κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε κεηαθνξά ησλ 

θνξηίσλ απφ ηελ αλσδνκή ζην έδαθνο. Ρα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο θνληά ζηε 

ζηεξηά είλαη καιαθά θαη ρακειήο αληνρήο ιφγσ θεξηψλ πιηθψλ θαη αλακνριεχζεσλ απφ ηα ξεχκαηα 

θαη ηα θχκαηα. Γη‟ απηφ, νη πάζζαινη απνηεινχλ ππνρξεσηηθή επηινγή ηξφπνπ ζεκειίσζεο γηα ηηο 

πξνβιήηεο, αθνχ νδεγνχλ ηα θνξηία ζε πνιχ βαζχηεξα ζηξψκαηα, ζηα νπνία θαηά θαλφλα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο βειηηψλνληαη ζεκαληηθά. Ωο γλσζηφλ, ην πιηθφ ησλ παζζάισλ κπνξεί λα 

είλαη ην μχιν , ην ζθπξφδεκα ή ν ράιπβαο. πσο έγηλε, φκσο, θαηαλνεηφ απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή 

πνπ πξνεγήζεθε, νη ραιχβδηλνη πάζζαινη επηθξαηνχζαλ απφ πνιχ λσξίο ζηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

ζηε ζάιαζζα. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπνπ νη επηκήθεηο εμέδξεο ζηεξίδνληαη ζε 

κεηαιιηθέο παζζαινκάδεο. Ζ δηάηαμε ηνπο θαηά κήθνο ηεο θαηαζθεπήο αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ 

κεραληθνχ. Ωζηφζν, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ηίζεληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απαηηνχκελε δπζθακςία ηφζν θαηά ηε δηακήθε φζν θαη θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε ηνπ θνξέα. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε θεθιηκέλνπο παζζάινπο είηε θαηά ηε κία είηε ηαπηφρξνλα θαηά ηηο δχν απηέο 

δηεπζχλζεηο. Ν αξηζκφο ησλ παζζάισλ αλά νκάδα, ε θιίζε απηψλ θαη ην κήθνο επηξξνήο θάζε νκάδαο 

θαζνξίδεηαη θαηά ηε κειέηε ζχκθσλα κε γεσηερληθά, ζηαηηθά-δπλακηθά, αιιά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

Νη πάζζαινη ζπγθξαηνχλ ηελ πξνβιήηα κέζσ ηεο αμνληθήο θαη θακπηηθήο ηνπο αληνρήο, ηελ αληνρή 

ηνπο ζε πιεπξηθή ηξηβή θαη ηελ αληνρή αηρκήο ηνπο αλάινγα κε ηα δξψληα εληαηηθά κεγέζε. Ρν 

κεηνλέθηεκα ησλ ραιχβδηλσλ παζζάισλ είλαη ε επαηζζεζία ηνπο ζε θαηλφκελα δηάβξσζεο εηδηθά φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ζχλζεην πεξηβάιινλ, φπσο είλαη ην ζαιάζζην. Γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα ιφγν, είλαη 

ππνρξεσηηθφ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα ιακβάλνληαη ηα ζρεηηθά κέηξα πξνζηαζίαο. Αλαθνξηθά, 

ηέηνηα κέηξα είλαη ε ρξήζε κεγαιχηεξσλ δηαηνκψλ θαη ε αχμεζε πνηφηεηαο ράιπβα, ε επάιεηςε ησλ 

επηθαλεηψλ κε αληηδηαβξσηηθά θαη ε ρξήζε πεξηβιήκαηνο απφ ζθπξφδεκα, φπνπ είλαη εθηθηφ. 

   Ρέινο, νη ζέζεηο παξαβνιήο ησλ πινίσλ πινπνηνχληαη ζπλήζσο κε αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα. 

πάξρνπλ, δειαδή, μερσξηζηέο παζζαινκάδεο ζηα ζεκεία πξφζδεζεο, νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα λα δέρνληαη ηα θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην δέζηκν ησλ πινίσλ ή θαη κεηά απφ 

απηφ γηα φζν παξακέλνπλ παξαβεβιεκέλα. Ρα θνξηία απηά δε κεηαβηβάδνληαη ζηνλ θνξκφ ηεο 

πξνβιήηαο, αιιά παξαιακβάλνληαη θαηεπζείαλ απφ ηνπο ινμνχο θαη θαηαθφξπθνπο παζζάινπο ησλ 

ζπζηεκάησλ απηψλ. Ξάλσ ζε απηά ππάξρνπλ δέζηξεο θαη θξίθνη ζηα νπνία δέλνπλ ηα ζρνηληά ησλ 
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πινίσλ γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε ηνπο θη επίζεο εμνπιίδνληαη κε πξνζθξνπζηήξεο γηα ηελ απνξξφθεζε 

ελέξγεηαο ζε πεξίπησζε επαθήο ηνπ ζθαξηνχ κε ηνλ θεθαιφδεζκν. 

3.2 Δπηινγή Θέζεο Έξγνπ 

   Δπηιέγνληαο ηε ζέζε κηαο κεηαιιηθήο πξνβιήηαο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ 

πξνζεθηηθά πνιιά θξηηήξηα. Κεξηθά απφ απηά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο, ελψ άιια είλαη 

θάπνηεο θνξέο αδχλαην λα ηθαλνπνηνχληαη. Ν κεραληθφο θαιείηαη λα ζπγθεληξψζεη ηα ζηνηρεία γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή θαη κε ηθαλή θξηηηθή ηθαλφηεηα λα θαζνξίζεη ηελ 

θαηαιιειφηεξε ηνπνζεζία. 

   Ξνιχ ζπρλά, ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία κηαο εμέδξαο ζε κία πεξηνρή , πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε 

έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηα αλνηρηά. Κε άιια ιφγηα, ε πξνβιήηα ζπλήζσο απνηειεί ππνζηεξηθηηθφ 

έξγν ησλ παξάθηησλ εξγαζηψλ εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη παξάγσγσλ απηνχ. Ππλεπψο, ε ζέζε ηεο 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα θνξηεγά πινία λα κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 

απνβάζξεο ρσξίο λα απαηηνχληαη πνιινί ειηγκνί θαηά ηε δηαδξνκή. Ζ αλάγθε, φκσο, γηα κία ηέηνηα 

εμέδξα κπνξεί λα νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε εκπνξηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Ζ παξνρή 

πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ ζε φινλ ηνλ θφζκν γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηεο ζάιαζζαο. Έηζη, ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο-απνδέθηεο ρξεηάδνληαη εγθαηαζηάζεηο ηθαλέο λα εμππεξεηήζνπλ ηε θνξηνεθθφξησζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ θαη απφ εθεί λα μεθηλά ε δηαλνκή πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο πεξηνρέο. Νη παξαπάλσ δχν 

ιφγνη απνηεινχλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ αθεηεξία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

πινπνίεζε κίαο ζαιάζζηαο κεηαιιηθήο εμέδξαο. 

   Δπφκελνο παξάγνληαο, πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί, είλαη ε κνξθνινγία ηνπ ππζκέλα ζηελ 

ππνςήθηα πεξηνρή. Γηα ην ιφγν απηφ δηαηίζεληαη νη λαπηηθνί ράξηεο θαη ηα πδξνγξαθηθά ζρέδηα θάζε 

πεξηνρήο απφ ηηο αληίζηνηρεο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηα νπνία επαξθνχλ γηα κία πξψηε εθηίκεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηεο ζέζεο. Πεκαληηθφ ζηνηρείν ζε απηήλ ηε θάζε είλαη ε θιίζε ηνπ ππζκέλα θαη ην 

κέγεζνο απηήο, θαζψο ν απφηνκνο ππζκέλαο θαιφ είλαη λα απνθεχγεηαη, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κία 

νκαιφηεηα ζηελ εμέιημε ηεο ζεκειίσζεο κε ην βάζνο. Δμίζνπ απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη θαη ε 

πςνκεηξηθή απνηχπσζε ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ λεξνχ, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηα 

δηαζέζηκα βάζε ζε θάζε ζεκείν θη επνκέλσο λα ππάξρεη ζαθήο εηθφλα ηνπ κέγηζηνπ πινίνπ πνπ κπνξεί 

λα θηινμελεζεί ζηα λεξά απηά. Ππλήζσο, ην πινίν ζρεδηαζκνχ είλαη γλσζηφ, άξα θαη ην απαηηνχκελν 

βάζνο λεξνχ ζηηο ζέζεηο πξφζδεζεο. Πην ζεκείν απηφ είλαη αλαγθαία ε εμέηαζε θαηλνκέλσλ 

παιίξξνηαο πνπ νθείινληαη γηα ηελ ηαθηηθή κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο δπζρεξαίλνληαο ηελ 

πςνκεηξηθή εμάξηεζε. Πε αληίζεζε κε ηελ παιίξξνηα πνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα , ε πηζαλή 

απνξξνή πνηακψλ, ε αηκνζθαηξηθή πίεζε, νη πλένληεο άλεκνη θαη νη καθξέο ηαιαληψζεηο έρνπλ 

ηπρεκαηηθφ ραξαθηήξα θαζηζηψληαο αβέβαηε ηελ πξφγλσζή ηνπο. Νθείινπλ, φκσο, λα 

αληηκεησπίδνληαη θαη λα ζπλππνινγίδνληαη νη επηδξάζεηο ηνπο ζηελ εμέηαζε ηεο ηνπνζεζίαο. 

   Ππλερίδνληαο, νη θαηάιιειεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζε κία ππνςήθηα πεξηνρή απνηεινχλ 

θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε. Κε ηνλ φξν θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο λνείηαη εθείλνο ν βαζκφο , ζηνλ 

νπνίν δελ επεξεάδνληαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο πξνβιήηαο, ε αγθπξνβφιεζε ησλ πινίσλ ζε απηήλ θαη 

ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηφζν πάλσ ζε απηήλ φζν θαη ζηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο. Απηέο 

ζρεηίδνληαη κε ηα εμήο:  
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Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

 Άλεκνο, αλεκνζχειια, ηπθψλεο 

 Αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα 

 Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία αέξα 

 Αηκνζθαηξηθή πίεζε 

 Νκίριε 

 Ξάγνο  

   Ρν ζπνπδαηφηεξν γηα έλα ιηκεληθφ έξγν απφ ηα πξναλαθεξζέληα θαηλφκελα είλαη ν άλεκνο. Ζ 

θαηεχζπλζή ηνπ, ε ηαρχηεηά ηνπ θαη θπξίσο ηα απνηειέζκαηα απηνχ πξέπεη λα απαζρνινχλ θαηά ηελ 

επηινγή κηαο ζέζεο γηα έλα έξγν. Ν άλεκνο κεηξηέηαη κε εηδηθά φξγαλα, ηα αλεκφκεηξα, ζε χςνο 10m 

πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα νη ηηκέο απηέο δηνξζψλνληαη ιφγσ δηαθνξάο 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ αέξα θαη ζάιαζζαο θαη ιφγσ δηαθνξεηηθήο ηξαρχηεηαο πνπ ζπλαληά ε πλνή ηνπ 

αλέκνπ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε κε απηήλ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο 

ζηεξηάο. Γηα απηά ηα 10m ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζεσξείηαη ζηαζεξή, ελψ γηα κεγαιχηεξα χςε 

ιακβάλεηαη ππφςε ε κεηαβνιή ηεο. Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο έληαζεο ηνπ αλέκνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα λα εθηηκεζεί ζσζηά ε αλεκνπίεζε, ππφ ηελ νπνία ζα βξεζεί ε θαηαζθεπή, αιιά θαη ηα 

πινία ζηηο απνβάζξεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο. Πην παξειζφλ, νη αλεκνζχειιεο απνηέιεζαλ ηελ 

θχξηα απεηιή γηα φπνηα πξνζπάζεηα παξάθηηαο επέθηαζεο ζε φιν θαη πην βαζηά λεξά. Ιφγσ, φκσο ηεο 

δπζθνιίαο πξφβιεςεο απηψλ αλαπηχρζεθαλ ζπζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο θαη επεθξάηεζε ε 

ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ησλ εμεδξψλ. Κία θαιή ηαθηηθή, εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ πνπ είλαη 

θνληά ζηελ αθηή, είλαη ε αλαδήηεζε ζέζεσλ εληφο θφιπσλ ή κεηαμχ βνπλψλ, φπνπ ν έληνλνο άλεκνο 

αλαθφπηεηαη απφ ηελ ίδηα ηε κνξθνινγία ηεο ρεξζαίαο πεξηνρήο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη 

νηθνλνκηθφηεξνο θαη αζθαιέζηεξνο ζρεδηαζκφο. Ρα ππφινηπα κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα πνπ 

αλαθέξζεθαλ δε δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή κηαο ηνπνζεζίαο, αιιά πξέπεη 

λα ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα απηά θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε. 

   Ν άλεκνο, εθηφο ησλ άκεζσλ επηδξάζεψλ ηνπ, είλαη ππεχζπλνο θαη γηα κία άιιε πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξν ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ, ηνπο αλεκνγελείο θπκαηηζκνχο θαη ηα αλεκνγελή ξεχκαηα. Ρα 

θχκαηα πνπ γελληνχληαη απφ ηε δξάζε ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή πξνζδηνξίδνληαη κε ζρεηηθή αθξίβεηα 

κε ηηο κεζφδνπο ηεο ζαιάζζηαο πδξαπιηθήο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζαιάζζησλ 

θαηαζθεπψλ είλαη: 

 Ρν ραξαθηεξηζηηθφ χςνο θχκαηνο Hs 

 Ζ κέζε πεξίνδνο Ρz 

 Ζ θαηεχζπλζε ησλ θπκάησλ 

 Ζ θιίζε/θπξηφηεηα ηνπ θχκαηνο ζρεδηαζκνχ 

ια απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ππνινγίδνληαη χζηεξα απφ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ ζηα βαζηά 

λεξά. Ωζηφζν, θαζψο ηα θχκαηα πιεζηάδνπλ πξνο ηε ζηεξηά πθίζηαληαη έλα πιήζνο κεηαβνιψλ ιφγσ 

επηξξνήο ηνπ ππζκέλα. Ρα ππαίηηα θαηλφκελα γηα απηέο ηηο κεηαβνιέο είλαη: 

 Ζ ξήρσζε 

 Ζ δηάζιαζε 

 Ζ πεξίζιαζε 

 Ζ αλάθιαζε απφ ηνλ θεθιηκέλν ππζκέλα 

 Ζ ζξαχζε ησλ θπκάησλ 

Θαη απηά ππνινγίδνληαη επαξθψο θαη ιακβάλνληαη ππφςε, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε αμηνπηζηία ηεο 

κειέηεο ελφο έξγνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα ξεχκαηα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ, δηφηη 

ε χπαξμε ηνπο δελ νθείιεηαη κφλν ζηνλ άλεκν. Απνηεινχληαη απφ πνιιέο ζπληζηψζεο φπσο είλαη ηα 

ξεχκαηα ιφγσ παιίξξνηαο, ηα θπκαηνγελή, ηα αλεκνγελή, ηα σθεάληα θα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 
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κεηαβιεηφηεηα ηφζν κε ην βάζνο φζν θαη κε ην ρξφλν. Έηζη, πξαγκαηνπνηνχληαη επηηφπνπ κεηξήζεηο 

ηθαλνπνηεηηθήο δηάξθεηαο γηα ηε δηακφξθσζε κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο εηθφλαο ησλ επηδξάζεσλ ηνπο. Ζ 

απνθπγή ησλ θπκάησλ θαη ησλ ξεπκάησλ είλαη πξαθηηθψο αδχλαηε, γη‟ απηφ ν ζθνπφο θαηά ην 

ζρεδηαζκφ είλαη ε άκβιπλζε ησλ επηξξνψλ ηνπο. Απηή επηηπγράλεηαη κε ράξαμε ηνπ άμνλα ηεο 

πξνβιήηαο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε νη ζέζεηο ησλ πινίσλ λα κελ είλαη θάζεηεο ζην κέησπν ησλ 

θπκάησλ θαη ησλ ξεπκάησλ φπνπ νη δπλάκεηο θαη νη πηέζεηο κεγηζηνπνηνχληαη. Κηα πξφζζεηε, επίζεο, 

ιχζε είλαη ε ηνπνζέηεζε θπκαηνζξαχζηε ζε δηάθνξα ζεκεία, ψζηε λα κεηψλεηαη ην κέγεζνο ησλ 

θπκάησλ πνπ ηειηθά θηάλνπλ ζηελ αθηή. 

   Ζ ζεηζκηθφηεηα κηαο πεξηνρήο είλαη κηα παξάκεηξνο, ζηελ νπνία πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

Ν ζεηζκφο, εθηφο απφ ηα πξνθαλή απνηειέζκαηα πνπ έρεη γηα κία θαηαζθεπή, πξνθαιεί πξφζζεηα 

θαηλφκελα πξνο αληηκεηψπηζε γηα θαηαζθεπέο ζηε ζάιαζζα. Ρν θπξηφηεξν απφ απηά είλαη ηα 

ζεηζκνγελή θχκαηα, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ίδην κε ησλ ζπλήζσλ θπκάησλ ή κπνξεί λα 

θηάλεη απηφ ησλ ιεγφκελσλ ηζνπλάκηο. πσο θη αλ έρεη, είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε 

δηαζηαζηνιφγεζή ηνπ. Δηδηθά εάλ ππάξρνπλ ξήγκαηα ζηελ πεξηνρή , ηφηε ελδερνκέλσο λα κελ 

ελδείθλπηαη ε θαηαζθεπή πξνβιήηαο θνληά ζε απηήλ ή θαη φπνην άιιν είδνο ιηκεληθνχ ή παξάθηηνπ 

έξγνπ. Αλ, φκσο, αλαπφθεπθηα θαηαζθεπαζηεί ηέηνην έξγν, θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη θαη πάιη πξφλνηα 

γηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε. Αθφκε, βαξχηεηα πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εμεδξψλ απηψλ 

θαη ζηελ θαηαθφξπθε ζπληζηψζα ηνπ ζεηζκνχ. 

   Ρίπνηα, σζηφζν, απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ δελ έρνπλ ζεκαζία, εάλ δελ εληνπηζηεί έλα θαηάιιειν 

έδαθνο ζεκειίσζεο ζηνλ ππζκέλα ηεο αληίζηνηρεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο. Ζ γεσηερληθή έξεπλα είλαη ε 

θπξίαξρε ζπληζηψζα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ηνπ έξγνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε νηθνλνκηθή πηπρή 

ηνπ έξγνπ είλαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο, φζν θαιχηεξν θαη αλζεθηηθφηεξν είλαη ην ππέδαθνο ηφζν 

κηθξφηεξεο θιίκαθαο παξεκβάζεηο απαηηνχληαη θη, επνκέλσο, ηφζν κηθξφηεξν ζα είλαη ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο. Νη κέζνδνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζηε ζάιαζζα, 

είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ηεο ζηεξηάο. Ππγθεθξηκέλα, ηα δνθίκηα ιακβάλνληαη είηε κε γεσηξήζεηο είηε 

κε δεηγκαηνιήπηεο. Νη γεσηξήζεηο γίλνληαη κε εηδηθφ ζθάθνο πνπ θέξεη γεσηξεηηθφ εμνπιηζκφ, ην 

νπνίν φκσο παξνπζηάδεη κεηνλέθηεκα σο πξνο ηελ πιήξε αθηλεηνπνίεζή ηνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηνχ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηάιιειεο ηαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ αγθχξσζε ηνπ ζθάθνπο φζν 

θαη ζηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο ζέζεο ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επαλαθνξάο απηνχ ζε 

πεξίπησζε κεηαθίλεζεο κέζσ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. Ρα πισηά γεσηξχπαλα ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλαγθαζηηθά ζε βάζε κεγαιχηεξα ησλ 15m, θαζψο γηα κηθξφηεξα βάζε ππάξρνπλ αληίζηνηρεο 

κεηαιιηθέο εμέδξεο πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο ζαλ απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο παξάθηηεο 

πιαηθφξκεο εμφξπμεο φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ρα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηψλ γεψηξεζεο είλαη ,εθηφο απφ ηε ζηξσκαηνγξαθία, ε γσλία ηξηβήο θ γηα ηα ακκψδε εδάθε θαη 

ε ζπλνρή c γηα ηα ζπλεθηηθά. Πηε ζπλέρεηα, ζην εξγαζηήξην πξνζδηνξίδνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εδάθνπο ζε θάζε βάζνο φπσο είλαη ην πνξψδεο, ην εηδηθφ βάξνο θα. Ηδαληθή είλαη ε πεξίπησζε 

εδάθνπο, ζην νπνίν ηα κεραληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά βειηηψλνληαη ζε κηθξφ βάζνο, γηαηί ηφηε ην 

κήθνο έκπεμεο ησλ παζζάισλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη έηζη επηηπγράλεηαη νηθνλνκία πιηθνχ, αλ θαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ απηνχ ζπκβάιινπλ θαη άιινη παξάγνληεο. Άιινη ηχπνη έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αθξηβή εηθφλα ηνπ ππζκέλα αθνξνχλ ζε εξγαζίεο δχηε, ζε πξνζεγγηζηηθέο 

γεσθπζηθέο έξεπλεο κε ηε ρξήζε ηεο ζεηζκηθήο κεζφδνπ. Νη ηειεπηαίεο, φκσο, είλαη ρξήζηκεο θπξίσο 

γηα πξνθαηαξθηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εδάθνπο ηεο 

ππνςήθηαο πεξηνρήο. Ρέινο, εθφζνλ ε ζεκειίσζε κηαο κεηαιιηθήο εμέδξαο γίλεηαη κε κεηαιιηθνχο 

παζζάινπο, είλαη απαξαίηεηεο θαη νη κεηξήζεηο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ 

θαζνδηθή πξνζηαζία ηνπ ράιπβα. 

   Έλα θξηηήξην πνπ δε ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε πιένλ λα παξαιεηθζεί είλαη ην πεξηβαιινληηθφ. 

Ξην αλαιπηηθά, πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη κεηαθνξά εχθιεθησλ 
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Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

νπζηψλ θη επνκέλσο πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αξρηθά, εάλ 

θνληά ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ παξαζαιάζζηνη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί θαη γεληθφηεξα έληνλε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε απαγνξεχεηαη ε πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ έξγνπ εθεί. Ρν ίδην ζπκβαίλεη 

εάλ κε ην έξγν απηφ πξφθεηηαη λα επεξεαζηνχλ έληνλα ηα δψα θαη νη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζηα λεξά 

απηά. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε απηή, πηζαλφ αηχρεκα πνπ ζα νδεγνχζε ζε πεηξειαηνθειίδα ζα 

απεηινχζε ζεκαληηθά ηε δσή ηνπ πδξνβηφηνπνπ. Γη απηφλ ην ιφγν, πξέπεη λα γίλεηαη κία 

πεξηβαιινληηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη λα αλαδεηθλχνληαη νη επηπηψζεηο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ απφ 

απηφ, ψζηε είηε απηέο λα αληηκεησπίδνληαη είηε εάλ θξίλεηαη αληηνηθνλνκηθφ λα αλαδεηείηαη κία 

θαηλνχξηα ηνπνζεζία. Ρειηθά, ε ζέζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ελαξκνλίδεηαη φζν 

απηφ είλαη εθηθηφ κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ, ρσξίο λα πξνθαιεί πξφζζεηα πξνβιήκαηα ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πεξίρσξα. 

   Θαηά ηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ θαηαζθεπήο κηαο κεηαιιηθήο πξνβιήηαο έκθαζε αλαπφθεπθηα δίλεηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ παξάγνληα. Ρν θφζηνο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, κεηψλεηαη φηαλ επηηπγράλεηαη ε 

ειάρηζηε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζην έδαθνο ζεκειίσζεο. Νηθνλνκία απφ ηε ζεκειίσζε κπνξεί λα 

ζεκεησζεί, εάλ αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί ην ιηγφηεξν δπλαηφ πιηθφ γηα ηνπο παζζάινπο εμαζθαιίδνληαο 

έλα αλζεθηηθφ θαη πγηέο έδαθνο. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζηεί κία ηέηνηα ζέζε, ε νπνία ζα 

κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ ηα ππάξρνληα πιηθά αιιά θαη κεραλήκαηα ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ρέινο, πξνλνψληαο γηα κία ηνπνζεζία, φπνπ ηα θπζηθά θαηξηθά θαηλφκελα είλαη 

ζρεηηθά εμαζζελεκέλα, ν ζρεδηαζκφο ζα απαηηήζεη ιηγφηεξα θαη ζπλεζηζκέλα κέηξα πξνζηαζίαο θη, 

επνκέλσο, κηθξφηεξεο δηαηνκέο θαη θφζηνο. 

3.3 Φνξηία ζηηο Θαιάζζηεο Μεηαιιηθέο Πξνβιήηεο 

Νη κεηαιιηθέο πξνβιήηεο απνηεινχλ ζαιάζζηεο θαηαζθεπέο αξθεηά εθηεζεηκέλεο δεδνκέλνπ ηνπ 

κεγάινπ κήθνπο πνπ ζπλήζσο θαηέρνπλ. Έηζη, ηα θνξηία πνπ αζθνχληαη ζε απηέο είλαη πνιιά θαη 

δηαθφξσλ ηχπσλ. Ρν γεγνλφο απηφ πξνυπνζέηεη ηε ιεπηνκεξή θαη πξνζεθηηθή θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ αμηφπηζηε εθηίκεζε ησλ θνξηίσλ θαη ηειηθά ζε έλαλ αζθαιή 

ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Πηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη ηα θνξηία πνπ δξνπλ ζε κία ηέηνηα εμέδξα θαη 

αλαιχεηαη, φπνπ απαηηείηαη, ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ απηψλ. 

 

ΚΝΛΗΚΑ ΦΝΟΡΗΑ 

 Ίδην βάξνο θνξέα  

Ρν ίδην βάξνο ηνπ θνξέα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ απαηηνχκελνπ ράιπβα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηθηχσκα ηεο αλσδνκήο πξνζαπμεκέλν θαηά 10%, ψζηε λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη νη πηζαλέο θνριηψζεηο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ην βάξνο ησλ παζζάισλ θαη ην βάξνο 

ηνπ σπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ θεθαιφδεζκσλ. 

 Ίδην βάξνο δξφκνπ 

Ν δξφκνο πξφζβαζεο θαηά κήθνο ηεο εμέδξαο πινπνηείηαη κε εηδηθφ ηππνπνηεκέλν ραιχβδηλν 

πιέγκα θαηάιιειεο αληνρήο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε επαξθή αξηζκφ πςίθνξκσλ δνθψλ IPE. 

Ππρλά, ζπλνδεχεηαη θαη απφ θηγθιίδσκα αζθαιείαο, ην νπνίν πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη. 

 Ίδην βάξνο αγσγψλ 

Αλάινγα κε ην πξντφλ πνπ ζα κεηαθέξεη θάζε αγσγφο, επηιέγεηαη ε δηάκεηξνο απηνχ, αιιά θαη 

ην πιηθφ ηνπ. Νη αγσγνί ηνπνζεηνχληαη είηε εθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ είηε πάλσ απφ απηφλ 

ρσξίο λα απνθιείεηαη άιινο ηξφπνο δηάηαμεο. 

 Ίδην βάξνο θαισδηψζεσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 
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Δθηφο απφ ηηο ηξνρηέο θαισδίσλ, ζηνλ πξφζζεην εμνπιηζκφ πεξηιακβάλνληαη θσηηζκφο, 

ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο, θιίκαθεο, δηάδξνκνη πξφζβαζεο κεηαμχ ησλ αγσγψλ θα. Δπίζεο, 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ παξαβνιήο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θαηαθφξπθα 

θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δέζηξεο, ηνπο θξίθνπο, ηνπο θάβνπο θαη ηνπο 

πξνζθξνπζηήξεο. 

 Βάξνο πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ 

Ρα θνξηία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ησλ αγσγψλ ζεσξνχληαη κφληκα, δηφηη 

ππάξρνπλ ζρεδφλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο θαηαζθεπήο. 

 Πηαζεξφ ξεχκα θαη θπκαηηζκνί 

Ζ κφληκε θφξηηζε πνπ πξνθαιεί έλα ζηαζεξφ ξεχκα ζηνπο παζζάινπο ηεο θαηαζθεπήο 

απνηειεί γεληθά αληηθείκελν πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη ζπλίζηαηαη ζηε δχλακε αληίζηαζεο FD. Ζ 

δχλακε απηή ππνινγίδεηαη, σζηφζν, απφ ηε ζρέζε: 

      
  

 

 
  3 

φπνπ: 

CD ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο 

ξ ε ππθλφηεηα ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ 

Vν ε κέζε ηαρχηεηα πξνζπίπηνληνο ξεχκαηνο 

Αn ε επηθάλεηα πξφζπησζεο 

 

Ν ζπληειεζηήο αληίζηαζεο CD εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ Reynolds Re θαη κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη απφ ην Πρήκα 3.1. 

 

 
Πρήκα 3.1: Ρηκέο ηνπ ζπληειεζηή αληίζηαζζεο γηα θπιηλδξηθνχο παζζάινπο, (ks ηξαρχηεηα πιηθνχ) BS 6349 

 

Ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ απνθφιιεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζην πίζσ ηκήκα ηνπ παζζάινπ θαηά ηε 

θνξά ηεο ξνήο δεκηνπξγνχληαη ελαιιαζζφκελεο θνξηίζεηο. Ζ απνθφιιεζε είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηλφκελν ζηξνβηιηζκνχ ζ‟ εθείλε ηελ πιεπξά ηνπ παζζάινπ πνπ δελ έξρεηαη 
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άκεζα ζε επαθή κε ην ξεχκα. Πε εθείλε ηελ πεξηνρή, δεκηνπξγνχληαη ππνπηέζεηο κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο ζπληνληζκνχ πνπ εληείλεηαη ηδηαίηεξα θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο. Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, ππνινγίδεηαη ε θξίζηκε ηαρχηεηα 

ξεχκαηνο Vθξ γηα έλαξμε ζπληνληζκνχ θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο θη έπεηηα ε ηδηνζπρλφηεηα fN ηνπ 

παζζάινπ απφ:  

    
   

    
 

φπνπ: 

D ε δηάκεηξνο ηνπ παζζάινπ. 

 

Ζ ηηκή ηεο Vθξ γηα θπιηλδξηθνχο παζζάινπο κε άξζξσζε ζηελ θεθαιή, πάθησζε ζην θάησ 

άθξν θαη πιήξε βχζηζε ζην λεξφ κπνξεί λα ιακβάλεηαη απφ ην Πρήκα 3.2. Ζ Vθξ 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο 1.67 , 2.92 θαη 4.58 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θξίζηκεο 

ηαρχηεηαο ξεχκαηνο γηα ην κέγηζην ζπληνληζκφ θαηά ηε θνξά ηεο ξνήο, γηα ηελ έλαξμε 

ζπληνληζκνχ θαη γηα ην κέγηζην ζπληνληζκφ εγθάξζηα ζηε θνξά ηεο ξνήο αληίζηνηρα. 

 

 

Πρήκα 3.2: Θξίζηκε ηαρχηεηα ξεχκαηνο γηα ζπληνληζκφ παζζάινπ. (Ws ε δηάκεηξνο, z ην πάρνο ηνηρψκαηνο, L‟ ην 
ηζνδχλακν κήθνο παζζάινπ), BS 6349 

 

Νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο ζε πεξίπησζε δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ ζηήξημεο ηνπ παζζάινπ πνπ 

πνιιαπιαζηάδνπλ ηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ην είλαη 0.23 γηα κνλφπαθην, 0.64 γηα 

ακθηαξζξσηφ θαη 1.46 γηα ακθίπαθην. Δλαιιαθηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζπληνληζκνχ είλαη ε 

αχμεζε ηεο κάδαο θαη ηεο απφζβεζεο ησλ θπιηλδξηθψλ παζζάισλ έηζη, ψζηε ν ζρεηηθφο 

ζπληειεζηήο kD λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 2 γηα ηελ θίλεζε θαηά κήθνο ηεο ξνήο θαη ηνπ 25 γηα 

ηελ εγθάξζηα θίλεζε. Ν ζπληειεζηήο απηφο εθθξάδεηαη σο: 

     
 

 
   

φπνπ: 

Γ ζπληειεζηήο ίζνο κε 0.07 γηα ηα πεξηζζφηεξα ιηκεληθά έξγα 

m ε ηζνδχλακε δξψζα κάδα αλά κνλάδα κήθνπο θαη δίλεηαη απφ: 
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∫          

  

 

∫        
  

 

 

φπνπ: 

mL   ε κάδα ηνπ παζζάινπ αλά κνλάδα κήθνπο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη  

       ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ θαη ηεο πξφζζεηεο πδξνδπλακηθήο κάδαο 

y(x) ε ηεηαγκέλε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνπψλ γηα θάζε χςνο x απφ ην  

       θάησ ηδεαηφ ζεκείν ζηήξημεο 

l‟     ην βάζνο ηνπ λεξνχ σο πξνο ην ηδεαηφ ζεκείν ζηήξημεο ηνπ  

       παζζάινπ. 

 

Δάλ, κάιηζηα, ζπλππάξρνπλ θαη θπκαηηζκνί κε ηα ξεχκαηα, ηφηε ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε 

Morison ζηελ FD πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη κία αδξαλεηαθή ζπληζηψζα FΗ , ε νπνία δηαηππψλεηαη 

σο εμήο: 

       
  

 
 ̇   

          φπνπ: 

          CI=2 γηα θπιηλδξηθνχο παζζάινπο 

 ̇     ε επηηάρπλζε ησλ πγξψλ κνξίσλ θάζεηε ζηνλ άμνλα ηνπ παζζάινπ.  

          Κπνξεί λα εθηηκεζεί ζχκθσλα κε ηε γξακκηθή ζεσξία Airy. 

 

Δδψ δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο αλάινγα κε ην κήθνο θχκαηνο L θαη ηε δηάκεηξν ηνπ 

παζζάινπ D. 

 

Ξεξίπησζε 1: D<0.2L 

Ρν θπκαηηθφ πεδίν δε δηαηαξάζζεηαη. Ζ ππφζεζε Morison ηζρχεη. 

Ξεξίπησζε 2: D θαη L ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο 

Ζ ππφζεζε Morison δελ ηζρχεη. Ππγθεθξηκέλα ε δχλακε αληίζηαζεο FD είλαη ακειεηέα 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αδξαλεηαθή. Ζ αδξαλεηαθή δχλακε FI ππνινγίδεηαη απφ ηε ζπληζηακέλε ησλ 

πηέζεσλ κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλακνξθσκέλνπ θπκαηηθνχ πεδίνπ ιφγσ πεξίζιαζεο 

γχξσ απφ ηνλ πάζζαιν. 

 

Ζ ηαρχηεηα VO θαη ε επηηάρπλζε  ̇ δίλνληαη απφ ηελ θαηάιιειε ζεσξία θπκαηηζκψλ αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπ θχκαηνο θαη ην βάζνο ηνπ λεξνχ. 

 

Ρειηθά, δηακνξθψλνληαη νη παξαθάησ εμηζψζεηο πδξνδπλακηθήο ζε θπιηλδξηθνχο παζζάινπο: 

        
  

 
    

       
 

 
     

         

         

          φπνπ: 
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          H       χςνο θχκαηνο ζρεδηαζκνχ 

          ΘΗ, ΘD ζπληειεζηέο πνπ δίλνληαη απφ ηα Πρήκα 3.3, Πρήκα 3.4 

          SI, SD ζπληειεζηέο πνπ δίλνληαη απφ ηα Πρήκα 3.5, Πρήκα 3.6    

          d       βάζνο λεξνχ           

          Hb     κέγηζην επηηξεπηφ χςνο ζξαχζεο θχκαηνο 

 

 

Πρήκα 3.3: Θαηαλνκή ζπληειεζηή KI  ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ 
 

    θαη ηεο αλαινγίαο 
 

  
 

 

 

Πρήκα 3.4: Θαηαλνκή ζπληειεζηή ΘD ζπλααξηήζεη ηνπ ιφγνπ 
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Πρήκα 3.5: Θαηαλνκή ζπληειεζηή SI ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ 
 

    

 

 

Πρήκα 3.6: Θαηαλνκή ζπληειεζηή SD ζπλαξηήζεη ηνπ ιφγνπ 
 

    

 

Πεκεηψλεηαη, πσο γηα θεθιηκέλνπο θπθιηθνχο παζζάινπο, φπσο απηνί ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πξνβιήηαο, ε εγθάξζηα δχλακε ζην κνλαδηαίν θεθιηκέλν κήθνο ηνπο ιακβάλεηαη ίζε κε ηελ 

αληίζηνηρε δχλακε ζην κνλαδηαίν κήθνο ησλ θαηαθφξπθσλ παζζάισλ. Ρέινο, ζε νκάδα 

παζζάισλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά θάζεο ηνπ θχκαηνο γηα ηελ εμαγσγή 

ησλ δξψλησλ δπλάκεσλ. 
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Δπίζεο, ππνινγίδεηαη θαη κία εγθάξζηα δχλακε ιφγσ ηεο ελαιιάμ απνθφιιεζεο ζηξνβηιηζκψλ 

(Karman vortex street). Ζ δχλακε απηή είλαη πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα κε πεξίνδν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηνλ αξηζκφ Strouhal ηεο ξνήο: 

          
 

   
 

φπνπ: 

Ρe  ε πεξίνδνο απνθνιιήζεσο ησλ ζηξνβηιηζκψλ 

u   ε κέγηζηε ηαρχηεηα ηνπ θχκαηνο 

 

Ρειηθά, ε εγθάξζηα δχλακε δίλεηαη απφ: 

     
  

 
               

φπνπ: 

CL  ζπληειεζηήο εμαξηψκελνο απφ ηνλ αξηζκφ Keulegan-Carpenter K θαη ηνλ αξηζκφ  

     Reynolds (Πρήκα 3.7) 

 
Πρήκα 3.7: Θαηαλνκή ζπληειεζηή CL ζπλαξηήζεη αξηζκνχ Keulegan-Carpenter K θαη αξηζκνχ Reynolds 

 

ΘΗΛΖΡΑ ΦΝΟΡΗΑ 

 Φνξηία θπθινθνξίαο δξφκνπ 

Απηά δηαρσξίδνληαη ζε ζπγθεληξσκέλα θαη ζε θαηαλεκεκέλα. Δπεηδή ν δξφκνο ζπλήζσο ζε 

απηέο ηηο εμέδξεο δηαζέηεη κία ισξίδα θπθινθνξίαο, ε νπνία δελ αλακέλεηαη λα έρεη ηφζν 

έληνλε θηλεηηθφηεηα φπσο ζε κία θαλνληθή νδφ, δε ιακβάλνληαη ππφςε ηα πξφηππα θφξηηζεο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηα θνξηία θπθινθνξίαο ησλ γεθπξψλ. Δπίζεο, ηα ζπγθεληξσκέλα θηλεηά απφ 

κεκνλσκέλν θνξηεγφ δε ζπλδπάδνληαη κε ηα θαηαλεκεκέλα. Ξαξφια απηά, εάλ πξνβιέπνληαη 

δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο, κία αλά θαηεχζπλζε, πηζαλψο λα έρεη λφεκα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζπλδπαζκνί θαη κνληέια θφξηηζεο αληίζηνηρα κε ησλ γεθπξψλ. 

 Φνξηία θπθινθνξίαο δηαδξφκσλ 

 Σηφλη-Ξάγνο 

Ιφγσ ηεο δηθηπσηήο κνξθήο νη ειεχζεξεο επηθάλεηεο ζπγθέληξσζεο ρηνληνχ άξα θαη θαη‟ 

επέθηαζε πάγνπ είλαη πνιχ κηθξέο, νπφηε ην θνξηίν ρηνληνχ εθφζνλ ππάξρεη είλαη ήζζνλνο 

ζεκαζίαο ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα. Γηα κία αθξηβή θαη αμηφπηζηε, βέβαηα, κειέηε ζα ήηαλ 

ινγηθφ λα ιεθζεί ππφςε. 
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 Άλεκνο 

Ρα θνξηία ιφγσ δξάζεο αλέκνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ. Αλ θαη ε 

αλσδνκή είλαη δηθηπσηή θη επνκέλσο νη επηθάλεηεο είλαη κηθξέο, ην χςνο ησλ αγσγψλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην χςνο ησλ δνθψλ ζηα πέικαηα ηνπ δηθηπψκαηνο είλαη θξίζηκα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δπλάκεσλ αλέκνπ ζε απηά. Πεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ην θηγθιίδσκα αζθαιείαο είλαη ζπκπαγέο θη επνκέλσο απνηειεί ηθαλή επηθάλεηα δξάζεο 

ηνπ αλέκνπ. Ν άλεκνο, επίζεο, επεξεάδεη εθείλν ην κήθνο ησλ παζζάισλ πνπ βξίζθεηαη πάλσ 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ε επίδξαζε απηή πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θνξηία 

ζρεδηαζκνχ ηεο ζεκειίσζεο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηα θνξηία αλέκνπ απνθιεηζηηθά ζηελ αλσδνκή αθνινπζείηαη θπξίσο ν 

θαλνληζκφο ησλ γεθπξψλ. Πηελ πεξίπησζε απηήο ηεο θαηαζθεπήο ελδηαθέξεη ε επηξξνή ηνπ 

αλέκνπ θπξίσο θαηά ηελ εγθάξζηα νξηδφληηα δηεχζπλζε. Πχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 1, ε 

δχλακε ηνπ αλέκνπ, ε νπνία επελεξγεί επί κηαο γέθπξαο κπνξεί λα ππνινγίδεηαη απφ ηελ 

απινπνηεηηθή κέζνδν:  

   
 

 
   

       

φπνπ: 

ξ    ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα, ζπλήζσο 1.25kg/m3 

vb   ε βαζηθή ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

C    ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ αλέκνπ,πνπ δίλεηαη απφ: 

       

          ce   ν ζπληειεζηήο έθζεζεο, πνπ δίλεηαη απφ ην Πρήκα 3.8 

          cf   ν ζπληειεζηήο δχλακεο,ν νπνίνο γηα ζπλήζεηο γέθπξεο ιακβάλεηαη ίζνο κε 1.3.  

                Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην Πρήκα 3.9 

 Αref  ε επηθάλεηα αλαθνξάο ηεο θαηαζθεπήο/ηνπ ζηνηρείνπ ηεο  

        θάζεηα πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ. 

 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ απαηηείηαη 

εθαξκνγή δπλακηθήο αλάιπζεο. Ζ δηθηπσηή αλσδνκή ηεο πξνβιήηαο θαηαηάζζεηαη ζηηο 

ηππηθέο δηαηνκέο γεθπξψλ θη έηζη απαιιάζζεηαη ηεο δπλακηθήο αλάιπζεο. 

Ζ επηθάλεηα Aref εμαξηάηαη απφ ηελ νξζή επηινγή ηνπ χςνπο επηξξνήο. 

Δδψ, ην θαηάζηξσκα πινπνηείηαη κε δηθηπσηέο δνθνχο θαη άξα σο Aref νξίδεηαη ην άζξνηζκα 

ηεο επηθάλεηαο ησλ ζπκπαγψλ ηκεκάησλ φισλ ησλ θχξησλ δηθηπσηψλ δνθψλ, θαζψο θαη ησλ 

ζπκπαγψλ ζηεζαίσλ αζθαιείαο. Πηελ πεξίπησζε αλνηθηνχ ζηεζαίνπ αζθαιείαο 

ζπλππνινγίδνληαη 0.3m γηα θάζε πιεπξά. Απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνλ Ξίλαθαο 

3.2: Όςνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Αref. 
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Πρήκα 3.8: Ππληειεζηήο έθζεζεο ce ζπλαξηήζεη ηνπ χςνπο z απφ ην έδαθνο θαη ηεο θαηεγνξίαο εδάθνπο 

 

 
Ξίλαθαο 3.1: Θαηεγνξίεο εδάθνπο 
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Πρήκα 3.9: Ππληειεζηήο δχλακεο cf γηα γέθπξεο 

 

 
Πρήκα 3.10: Όςνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Aref 

 

 
Ξίλαθαο 3.2: Όςνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην Αref 
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Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

Ρα θνξηία αλέκνπ, πνπ αζθνχληαη ζην ηκήκα ησλ παζζάισλ πάλσ απφ ηε ζηάζκε ηεο 

ζάιαζζαο, ππνινγίδνληαη επίζεο κε βάζε ηνλ Δπξσθψδηθα 1. Δθφζνλ νη πάζζαινη είλαη 

θπθιηθήο δηαηνκήο αληηκεησπίδνληαη σο θχιηλδξνη. 

Απαηηείηαη, ινηπφλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ αξηζκνχ Reynolds, απφ ηνλ νπνίν εμαξηψληαη νη 

ζπληειεζηέο πίεζεο: 

   
      

 
 

φπνπ: 

b      ε δηάκεηξνο ηνπ παζζάινπ 

v      ην θηλεκαηηθφ ημψδεο ηνπ αέξα, v=15x10-6 m2/s 

v(ze) ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε χςνο ze. 

Αθφκε, ν ζπληειεζηήο εμσηεξηθήο πίεζεο γηα θπιίλδξνπο είλαη: 

            

φπνπ: 

cp,0  ν ζπληειεζηήο εμσηεξηθήο πίεζεο ρσξίο ξνή ειεπζέξσλ άθξσλ θαη  

      δίλεηαη απφ ην Πρήκα 3.11 ζπλαξηήζεη ηεο γσλίαο α θαη ηνπ αξηζκνχ Reynolds 

ςια  ν ζπληειεζηήο επίδξαζεο άθξσλ, γηα ηνλ νπνίν ηζρχνπλ: 

   =1                                            γηα            

                 
 

 
 

      

       
     γηα           

                                               γηα           

φπνπ: 

αmin ε ζέζε ηεο ειάρηζηεο πίεζεο 

αΑ  ε ζέζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ξνήο 

ςι  ν ζπληειεζηήο επίδξαζεο άθξσλ 

 

 
Πρήκα 3.11: Θαηαλνκή πηέζεσλ ζε θπιίλδξνπο γηα δηάθνξνπο αξηζκνχο Reynolds, ρσξίο επίδξαζε ησλ άθξσλ 
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Ξίλαθαο 3.3: Ρππηθέο ηηκέο θαηαλνκήο πίεζεο θπιίλδξσλ γηα δηάθνξνπο αξηζκνχο Reynolds, ρσξίο επίδξαζε ησλ 

άθξσλ 

 

φπνπ 

cp0,min   ε ηηκή ηνπ ειάρηζηνπ ζπληειεζηή πίεζεο 

cp0,h     ν ζπληειεζηήο ηεο βαζηθήο πίεζεο 

 

Ζ επηθάλεηα αλαθνξάο Aref πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

        

Δλψ ην χςνο αλαθνξάο ze είλαη ίζν κε ην κέγηζην χςνο ηνπ ζεσξνχκελνπ ζηνηρείνπ πάλσ απφ 

ην έδαθνο. 

 

 
Ξίλαθαο 3.4: Ηζνδχλακε ηξαρχηεηα k επηθάλεηαο 

 

Ν ζπληειεζηήο δχλακεο cf γηα θπθιηθνχο θπιίλδξνπο πεπεξαζκέλνπ κήθνπο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηε ζρέζε: 

          

φπνπ 

cf,0   ν ζπληειεζηήο δχλακεο θπιίλδξσλ ρσξίο ξνή ειεπζέξσλ άθξσλ (βι. Πρήκα 3.13) 

ςι    ν ζπληειεζηήο επίδξαζεο άθξσλ 
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Γηα θαηαθφξπθνπο θπιίλδξνπο κε δηάηαμε ελ ζεηξά (βι. Πρήκα 3.12), ν ζπληειεζηήο δχλακεο 

cf,0 εμαξηάηαη απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ άμνλα ηεο ζεηξάο θαη απφ ην 

ιφγν ηεο απφζηαζεο a θαη ηεο δηακέηξνπ b φπσο νξίδνληαη ζηνλ . Ν ζπληειεζηήο δχλακεο cf  

γηα θάζε θχιηλδξν ιακβάλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

           

φπνπ  

cf,0    ν ζπληειεζηήο δχλακεο γηα θπιίλδξνπο ρσξίο ξνή ειεπζέξσλ άθξσλ 

ςι     ν ζπληειεζηήο επίδξαζεο άθξσλ 

θ      ν ζπληειεζηήο πνπ δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθαο 3.5 γηα ηελ πιένλ δπζκελή δηεχζπλζε ηνπ    

        αλέκνπ 

 

 
Πρήκα 3.12: Θχιηλδξνη ζε δηάηαμε ελ ζεηξά 

 

 
Ξίλαθαο 3.5: Ππληειεζηήο θ γηα θαηαθφξπθνπο θπιίλδξνπο κε ελ ζεηξά δηάηαμε 

 

φπνπ  

a    ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θπιίλδξσλ 

b    ε δηάκεηξνο ησλ θπιίλδξσλ 

 



46  ΘΔΦΑΙΑΗΝ 3 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Θιεηνχο Πακπαηαθάθε   Δ.Κ.Ξ. 2015 

 
Πρήκα 3.13: Ππληειεζηήο δχλακεο cf,0 γηα θπιίλδξνπο ρσξίο ξνή ειεπζέξσλ άθξσλ θαη γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

ηζνδχλακεο ηξαρχηεηαο k/b 

 

 Θεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο 

Νη ελαιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζηε ζάιαζζα είλαη πνιχ ζπρλέο θαη ζεκαληηθέο θαη 

πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην κνληέιν ζρεδηαζκνχ. Ζ κέγηζηε θαη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο επηιέγεηαη κε βάζε ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. 

 

ΠΔΗΠΚΗΘΑ ΦΝΟΡΗΑ 

Δάλ πξφθεηηαη γηα ζεηζκνγελή πεξηνρή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο πξνβιήηαο, ηφηε ε κειέηε 

έλαληη ζεηζκνχ είλαη απαξαίηεηε. Παλ θξηηήξην ζρεδηαζκνχ ηίζεηαη ζπλήζσο ε ζπλέρηζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο εμέδξαο κεηά απφ έλα ζεηζκφ. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζεηζκηθψλ θνξηίζεσλ 

απαηηνχληαη ηα απαξαίηεηα ζεηζκηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ, ηα 

νπνία είλαη: 

- Ζ δψλε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 

- Ζ αληίζηνηρε επηηάρπλζε εδάθνπο 

- Ζ θαηεγνξία ηνπ εδάθνπο  

- Ρν ειαζηηθφ θάζκα απφθξηζεο 

- Ζ θαηεγνξία ζπνπδαηφηεηαο ηνπ έξγνπ 

- Ζ ηηκή απφζβεζεο ηεο θαηαζθεπήο 

- Ν ζπληειεζηήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαηαζθεπήο 

Έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηα παξαπάλσ, είλαη πιένλ δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ησλ ηδηνπεξηφδσλ θαη 

ηδηνκνξθψλ ηεο θαηαζθεπήο. Ιακβάλνληαο ππφςε ηφζεο ηδηνκνξθέο φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ 90% ηεο κάδαο ηεο θαηαζθεπήο ππνινγίδνληαη ηα ζεηζκηθά θνξηία 
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ζρεδηαζκνχ. Ρνλίδεηαη, ζην ζεκείν απηφ, φηη δελ πξέπεη λα παξαιείπεηαη ε εγθάξζηα 

ζπληζηψζα ηνπ ζεηζκνχ θαηά ηε κειέηε. 

 

ΡΣΖΚΑΡΗΘΑ ΦΝΟΡΗΑ 

Ρέηνηα θνξηία ζε κία ζαιάζζηα εμέδξα πνπ εμππεξεηεί ηε κεηαθνξά εχθιεθησλ πιηθψλ απφ 

θαη πξνο ηε μεξά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ έθξεμε ή απφ ηελ πξφζθξνπζε θάπνηνπ ζθάθνπο 

ζε ηκήκα ηεο θαηαζθεπήο. Πε θάζε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ ηνπ θηλδχλνπ πνπ εγθπκνλνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηέηνηεο ηπρεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

ΞΟΝΠΘΔΡΑ ΦΝΟΡΗΑ ΠΡΗΠ ΘΔΠΔΗΠ ΞΟΝΠΓΔΠΖΠ 

Ρα επφκελα είδε θνξηίσλ αθνξνχλ ηα αλεμάξηεηα ζπζηήκαηα πξφζδεζεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

λσξίηεξα. Ξξφθεηηαη γηα δχν νκάδεο ηέηνησλ ππνβνεζεηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε κία ζρεηίδεηαη κε 

ην δέζηκν ησλ πινίσλ κε θάβνπο ζε δέζηξεο θαη ε άιιε κε ηε ζπγθξάηεζε απηψλ ζηε ζέζε 

ηνπο θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο ελέξγεηαο πηζαλψλ θξνχζεσλ. Απηά, εθηφο απφ ηα κφληκα θαη ηα 

ζπλήζε θηλεηά, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη γηα ηηο θνξηίζεηο πνπ αθνινπζνχλ, νη νπνίεο δελ 

επεξεάδνπλ ηνλ ππφινηπν θνξκφ ηεο θαηαζθεπήο.  

 Έιμε δέζηξαο 

Αλαθέξεηαη ζηε δχλακε πνπ κεηαβηβάδεη ν θάβνο ηνπ πινίνπ ζηε δέζηξα ιφγσ θηλήζεσλ 

απηνχ. Ζ δχλακε απηή ζρεκαηίδεη ζπλήζσο αξθεηά κεγάιε γσλία κε ην νξηδφληην επίπεδν, κε 

απνηέιεζκα εθηφο απφ νξηδφληηα δξάζε λα δεκηνπξγείηαη θαη θαηαθφξπθε. πσο είλαη 

αληηιεπηφ, ην κέγεζνο απηήο ηεο έιμεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζθάθνπο πνπ 

πξνζδέλεη. Δθηφο απφ ηελ έληαζε πνπ πξνθαιεί ην ίδην ην ζθάθνο, δε ζα πξέπεη λα 

παξαιείπνληαη νη έκκεζεο θνξηίζεηο ζε απηφ απφ ηα θχκαηα, ηα ξεχκαηα αιιά θαη ηνλ άλεκν. 

Ρν ζθαξί ηνπ πινίνπ δηαζέηεη κία αξθεηά κεγάιε επηθάλεηα, ζηελ νπνία αλαπφθεπθηα δξνπλ 

ηα παξαπάλσ θπζηθά θαηλφκελα. 

 Φνξηία πξνζθξνπζηήξσλ 

Ζ κεηάδνζε ησλ θνξηίσλ ιφγσ ηεο θίλεζεο ηνπ παξαβεβιεκέλνπ ζθάθνπο γίλεηαη κέζσ ηεο 

έιμεο ηεο δέζηξαο πνπ πεξηγξάθεθε, αιιά θαη κέζσ ησλ πξνζθξνπζηήξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπζηήκαηα πξφζδεζεο. Γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ απηψλ απαηηείηαη 

πξψηα ε εθηίκεζε ησλ θνξηίζεσλ πνπ νθείινληαη ζηελ αλεκνπίεζε, ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα θαη 

ηα θχκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ πινίνπ. 

Ζ επίδξαζε ηεο αλεκνπίεζεο αλαιχεηαη ζε εγθάξζηα θαη επηκήθε ζπληζηψζα θαζψο θαη ζε 

ξνπή πεξί ην θέληξν βάξνπο ηνπ ζθάθνπο. Απηή ε ξνπή εμαξηάηαη απφ ηε θνξά πλνήο ηνπ 

αλέκνπ θαη δηαθνξνπνηεί ηελ εγθάξζηα δχλακε κεηαμχ πξσξαίνπ θαη πξπκλαίνπ 

πξνζθξνπζηήξα. Γεληθφηεξα, ε αλεκνπίεζε FD θαηά ηε δηεχζπλζε πλνήο δίλεηαη απφ: 

     

 

 
      

φπνπ: 

CD  ν ζπληειεζηήο κνξθήο 

ξ   ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα 1.293kg/m3 

U  ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

Ap ε πξνβνιή ηεο επηθάλεηαο εγθάξζηα ζηε θνξά ηνπ αλέκνπ 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηηο δπλάκεηο ηνπ αλέκνπ ζην ζθαξί ελφο ζθάθνπο εθαξκφδνληαη νη δχν 

παξαθάησ ζρέζεηο, νη νπνίεο εμαξηψληαη άκεζα απφ ηε γσλία πλνήο ηνπ αλέκνπ σο πξνο ηνλ 

άμνλα ηνπ πινίνπ. 

                        
  

                        
  

φπνπ: 

FTW        ε εγθάξζηα ζπληζηψζα ηεο θφξηηζεο ζε kg 

FLW        ε θαηά κήθνο ζπληζηψζα ηεο θφξηηζεο ζε kg 

α           ε γσλία πλνήο ηνπ αλέκνπ, 

Ζ           ην κέγηζην ειεχζεξν χςνο ηνπ ζθάθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέ- 

             λνπ ηπρφλ θνξηίνπ πάλσ απφ ην θαηάζηξσκα ζε m 

Loa         ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ πινίνπ ζε m 

Vw          ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ ζε m/s 

CTW, CLW  ζπληειεζηέο εγθάξζηαο ή θαηά κήθνο ζπληζηψζαο αληίζηνηρα 

 

Νη ηηκέο ησλ δπλάκεσλ πξέπεη λα πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή αζθαιείαο ίζν κε 1.25, 

ψζηε λα θαιχπηνληαη δπλακηθά θαηλφκελα θαη άιιεο αβεβαηφηεηεο. 

Ζ ηηκή πλνήο ηνπ αλέκνπ Vw πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε ηαρχηεηεο ξηπήο αλέκνπ Vg κε θάπνηα 

κηθξή κείσζε: 

   
  

   
 

Πε πεξίπησζε απνπζίαο ζηνηρείσλ γηα ηελ ηαρχηεηα ξηπήο, απηή δχλαηαη λα ππνινγηζηεί απφ 

ηελ αθφινπζε ζρέζε γηα t=3s: 

 
  

     
                       

  

 
              γηα 1<t<3600s 

  

     
                                     γηα 3600<t<36000s 

φπνπ: 

Ut      ε κέζε ηαρχηεηα δηάξθεηαο t 

U3600  ε κέζε ηαρχηεηα δηάξθεηαο πλνήο 3600s 

t        ε δηάξθεηα ζε s 

 

Ζ εγθάξζηα δξάζε FTW κπνξεί λα αλαιπζεί ζε δχν παξάιιειεο ζπληζηψζεο ζχκθσλα κε ην 

Πρήκα 3.14, ηηο F1W θαη F2w: 

                

                

φπνπ: 

ke   ν ζπληειεζηήο εθθεληξφηεηαο κε e=keLoa 
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Πρήκα 3.14: Φφξηηζε ζθάθνπο ιφγσ αλέκνπ 

 

Νη ζπληειεζηέο CTW, CLW θαη ke δίδνληαη γηα ραξαθηεξηζηηθέο γσλίεο α ζε πίλαθεο αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηνπ ζθάθνπο ζρεδηαζκνχ. 

Κε αληίζηνηρν ηξφπν κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ θαη νη δπλάκεηο ιφγσ ξεπκάησλ, πνπ 

κεηαβηβάδνληαη απφ ην ζθάθνο ζηνπο πξνζθξνπζηήξεο θαη άξα ζηε ζρεηηθή νκάδα παζζάισλ. 

Νη εθθξάζεηο ηνπο είλαη νη παξαθάησ: 

 

               
       

               
       

φπνπ: 

FTC        ε εγθάξζηα δχλακε ιφγσ ξεχκαηνο ζε ηφλνπο 

FLC        ε επηκήθεο δχλακε ιφγσ ξεχκαηνο ζε ηφλνπο 

CT         ν εγθάξζηνο ζπληειεζηήο ξερψλ λεξψλ 

CL         ν δηακήθεο ζπληειεζηήο ξερψλ λεξψλ 

CTC, CLC ζπληειεζηέο εγθάξζηαο ή επηκήθνπο δχλακεο αληίζηνηρα 

d         ε κέζε ηηκή ηνπ βπζίζκαηνο ηνπ πινίνπ ζε m 

Lpp       ην κήθνο ηνπ πινίνπ κεηαμχ θαζέησλ ζε m 

Vc        ηαρχηεηα ζρεδηαζκνχ ηνπ ξεχκαηνο ζε m/s 
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Πρήκα 3.15: Ππληειεζηήο CT γηα εγθάξζηα ζπληζηψζα ξεχκαηνο 

 

 

Πρήκα 3.16: Ππληειεζηήο CL γηα δηακήθε ζπληζηψζα ζε θηβσηηναγσγά ζθάθε 
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Πρήκα 3.17: Ππληειεζηέο θνξηίζεσλ ιφγσ ξεχκαηνο 

 

Ρέινο, ν ππνινγηζκφο ηεο δχλακεο ιφγσ εγθάξζηαο πξφζπησζεο θχκαηνο ζην ζθαξί ηνπ 

πινίνπ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθνο, γη‟ απηφ ζπληζηάηαη ζπρλά ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θπζηθνχ πξνζνκνηψκαηνο. Ωζηφζν, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε δχλακε πνπ πξνθχπηεη απφ 

θπκαηηζκφ παξάιιειν κε ηνλ άμνλα ηνπ ζθάθνπο. Απηή ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

   
 

 
            

φπνπ: 

m          ε κάδα ηνπ πινίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κάδαο ηνπ λεξνχ  

Ζ          ην χςνο ηνπ θχκαηνο 

k=2π/ι  φπνπ ι ην κήθνο θχκαηνο 

σ          ε θπθιηθή ζπρλφηεηα θχκαηνο 

 

ελψ νη αξηζκνί ε θαη β δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο: 

  
 

  

                 

        
 

  
                   

     
 

φπνπ: 
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D     ην βχζηζκα ηνπ πινίνπ 

d     ην βάζνο λεξνχ 

h     ην «πφδη πηιφηνπ», δειαδή ε απφζηαζε ηνπ ππζκέλα απφ ην κέγη- 

       ζην βχζηζκα ηνπ πινίνπ 

2l    ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ πινίνπ 

 

Δπίζεο, γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο κπνξεί ε δχλακε απηή λα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πην απιή 

εμίζσζε: 

   
 

 
      

φπνπ: 

Β     ην κέζν πιάηνο ηνπ πινίνπ 

 

Ρν άζξνηζκα ησλ δπλάκεσλ ιφγσ αλεκνπίεζεο, ξεπκάησλ θαη θπκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηαζηαζηνιφγεζε ησλ παζζαινκάδσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα 

παξαβνιήο ησλ πινίσλ. 

 

ΦΝΟΡΗΑ ΘΝΞΩΠΔΩΠ 

Ζ θφπσζε είλαη ε βαζκηαία αλάπηπμε θαη δηάδνζε ξσγκήο ιφγσ επαλαιακβαλφκελεο 

κεηαβνιήο ησλ ηάζεσλ. Ρα πεξηζζφηεξα απφ ηα θνξηία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηφζν απφ επαλαιεπηηθφηεηα φζν θαη απφ δηαξθή κεηαβνιή ησλ ηηκψλ 

ηνπο θαη ηεο έληαζήο ηνπο. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο θνξηίσλ θνπψζεσο 

θαη ν έιεγρνο ησλ θαηαζθεπψλ απηψλ έλαληη απηήο. 

3.4 Παξάκεηξνη Καζνξηζκνύ ηεο Μνξθήο ηνπ Φνξέα 

   Κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ζέζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξηίσλ ζρεδηαζκνχ αθνινπζεί 

ε δηακφξθσζε ηνπ θνξέα ηφζν ρσξηθά φζν θαη ζηαηηθά. Ρν πξψην βήκα γηα απηφ είλαη ε ράξαμε ηνπ 

άμνλα ηνπ θνξέα κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ιεηηνπξγηθή, αζθαιήο θαη 

νηθνλνκηθή. Κε νδεγφ ηα ζρεηηθά πδξνγξαθηθά θαη γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ε ράξαμε ζα 

πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Ρν ηειηθφ βάζνο, ζην νπνίν ζα θαηαιήγεη ε πξνβιήηα, λα εμππεξεηεί ηα πινία ζρεδηαζκνχ. 

 Ζ θιίζε ηνπ βπζνχ λα νδεγεί ζε θαηά ην δπλαηφλ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ κήθνπο έκπεμεο ησλ 

παζζάισλ θαη φρη απφηνκε. 

 Ν θνξέαο λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ επζχγξακκνο κέρξη ηηο απνβάζξεο, ψζηε επζχγξακκεο 

λα παξακέλνπλ θαη νη ηξνρηέο ησλ αγσγψλ αιιά θαη ν δξφκνο πξφζβαζεο ησλ νρεκάησλ. 

 Ρν θχκα θαη ην ξεχκα ζρεδηαζκνχ λα κελ πξνζπίπηνπλ θάζεηα νχηε ζηνλ άμνλα ηεο 

θαηαζθεπήο αιιά νχηε θαη ζηα παξαβεβιεκέλα πινία, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 Λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή επέθηαζε, εηδηθά εάλ απηφ απαηηείηαη απφ ηνλ θχξην 

ηνπ έξγνπ.  

   Ν ζρεδηαζκφο ηεο ζεκειίσζεο θαη ηεο αλσδνκήο θαιφ είλαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηππνπνίεζε. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, είλαη επηζπκεηφ ε πξνβιήηα λα απνηειείηαη απφ ηππηθά ηεκάρηα, ηα νπνία 

επαλαιακβαλφκελα δηακνξθψλνπλ ην ζχλνιν ηνπ θνξέα. Ν θαζνξηζκφο απηψλ ησλ ηππηθψλ 

ηκεκάησλ νδεγεί θαη‟ επέθηαζε ζηε δηάηαμε θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παζζάισλ ζεκειίσζεο. Κε άιια 

ιφγηα, ε αλσδνκή θαη ε ζεκειίσζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο θαηά ηε κειέηε. 
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   Έηζη, ην κήθνο θάζε δηθηπψκαηνο , ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ζηε ζηεξηά θαη κεηαθέξεηαη ζηε ζέζε 

ζχλδεζεο, εμαξηάηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 Ρν ζηαηηθφ ζχζηεκα ηνπ θνξέα, ακθηέξεηζηα δηθηπψκαηα ή ζπλερή δηθηπψκαηα απφ 

παζζαινκάδα ζε παζζαινκάδα. Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη κε ηελ εμαζθάιηζε ζπλέρεηαο κεηαμχ 

ησλ δηθηπσκάησλ επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξα αλνίγκαηα. Ωζηφζν, ε απνθαηάζηαζε ηεο 

ζπλέρεηαο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζάιαζζα. 

 Ρα θνξηία ζρεδηαζκνχ ηεο θαηαζθεπήο. 

 Ρν βάξνο θάζε δηθηπψκαηνο, ην νπνίν επεξεάδεη άκεζα ηα βέιε θάκςεο θαη άξα ηελ 

θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο, εηδηθά ζηε θάζε θαηαζθεπήο 

 Ζ ηθαλφηεηα ησλ δηαηηζέκελσλ γεξαλψλ θαη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα γηα ηε κεηαθνξά θαη 

αλχςσζε ησλ ηκεκάησλ. 

Έρνληαο θαζνξίζεη ην κήθνο θάζε ηππηθνχ ηεκαρίνπ γίλεηαη εχθνια πιένλ ε δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δηθηπψκαηνο. 

   Ζ δηάηαμε ησλ παζζάισλ ζηε θάζε απηή είλαη ζπλέπεηα ησλ αλνηγκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ηππηθά δηθηπψκαηα. πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ε απαηηνχκελε δπζθακςία θαηά ηηο δχν 

δηεπζχλζεηο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ινμψλ παζζάισλ. Ζ ηππνπνίεζε είλαη επηζπκεηή θαη ζηε 

ζεκειίσζε θη έηζη δεκηνπξγνχληαη ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο παζζάισλ, ησλ νπνίσλ ην κνηίβν 

επαλάιεςεο επηιέγεηαη κε ζθνπφ ηελ αληνρή θαη ηελ νηθνλνκία. Ρα ζηνηρεία πνπ απαηηείηαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ είλαη: 

 Ρν κήθνο επηξξνήο θάζε παζζαινκάδαο 

 Ν αξηζκφο ησλ παζζάισλ ζε θάζε θεθαιφδεζκν 

 Ζ θιίζε ησλ παζζάισλ είηε θαηά ηε κία δηεχζπλζε είηε θαηά ηηο δχν 

 Ζ απαηηνχκελε δηάκεηξνο θαη ην πάρνο ησλ παζζάισλ, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ επηθξαηήζεη νη 

θνίιεο θπθιηθέο δηαηνκέο 

 Ρν απαηηνχκελν βάζνο έκπεμεο 

Κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία δηακνξθψλεηαη πιήξσο ε ζεκειίσζε ηεο κεηαιιηθήο πξνβιήηαο θη επίζεο ε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο κνξθήο ηνπ θνξέα. 

   Ρέινο ζεκεηψλεηαη, πσο ζηελ πεξηνρή ησλ επηζπκεηψλ ζέζεσλ παξαβνιήο ν άμνλαο ηνπ θνξέα 
δηαθιαδίδεηαη δεκηνπξγψληαο ζπλήζσο ζρήκα Ρ. Θαηά κήθνο απηψλ ησλ θιάδσλ ηνπνζεηνχληαη νη 

απνβάζξεο κε ηα εηδηθά ζπζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3.1. 
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3.5 Πξνζνκνίσζε Σππηθνύ Σκήκαηνο Θαιάζζηαο Μεηαιιηθήο Πξνβιήηαο 

3.5.1 Πξνζνκνίσζε κε ην πξόγξακκα ADINA 

   Αξρηθά, ν ζθνπφο απηήο ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηεο 

κεηαιιηθήο πξνβιήηαο θαη ν ραξαθηεξηζκφο απηήο σο γξακκηθή ή κε γξακκηθή. Έηζη, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 3.1 απνκνλψλεηαη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ηκήκα, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη δχν αλνίγκαηα ησλ 40 m. Ξην αλαιπηηθά, ην θνκκάηη απηφ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο 

παζζαινκάδεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κεζαία δηακνξθψλεηαη κε ηέζζεξηο παζζάινπο δηπιήο θιίζεο, ελψ νη 

δχν αθξαίεο κε δχν παζζάινπο κνλήο θιίζεο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε. Ζ 

ζπλνιηθή γεσκεηξία ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.4. 

Ρνλίδεηαη, επίζεο, πσο γηα απηήλ ηελ πξνζνκνίσζε νη δηαηνκέο πνπ αθνινπζνχλ ιήθζεθαλ εκπεηξηθά, 

αθνχ ην ππνθεθάιαην απηφ δελ εμεηάδεη ηελ αληνρή θαη ηελ επζηάζεηα θάζε ηκήκαηνο απνθιεηζηηθά, 

αιιά ηελ απφθξηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο απηήο. 

 

 
Δηθφλα 3.4: Κνληέιν πξνζνκνίσζεο ζε ADINA 

 

   Ζ αλσδνκή απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θχξηεο κεηαιιηθέο δνθνχο δηαηνκήο  RHS 250x150x12.5, νη 

νπνίεο καδί κε ηηο δηαδνθίδεο κήθνπο 8m δεκηνπξγνχλ ην άλσ θαη θάησ πέικα . Νη άλσ δηαδνθίδεο είλαη 

δηαηνκήο SHS 150x150x10 θαη νη θάησ ίδηαο δηαηνκήο κε ηηο θχξηεο δνθνχο, δειαδή RHS 

250x150x12.5. Νη θάησ δηαδνθίδεο είλαη απηέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη ηα θαηαθφξπθα θνξηία θη 

έπεηηα κέζσ απηψλ κεηαθέξνληαη ζηηο δχν θάησ θχξηεο δνθνχο. Ζ ζχλδεζε ηνπ άλσ θαη θάησ 

πέικαηνο επηηπγράλεηαη κε νξζνζηάηεο δηαηνκήο RHS 250x150x10 θαη δηαγψληα ζηνηρεία δηαηνκήο SHS 

150x150x6.3. Ρέινο, ε αλσδνκή νινθιεξψλεηαη κε ηα νξηδφληηα ρηαζηί φκνηαο δηαηνκήο κε ηα δηαγψληα 

θαηαθφξπθα ζηνηρεία, SHS 150x150x6.3. Ρν ζπλνιηθφ χςνο ηεο αλσδνκήο είλαη 5m, ψζηε λα δχλαηαη 

ε δηέιεπζε θνξηεγψλ θαη νρεκάησλ. 

   Νη θεθαιφδεζκνη ησλ παζζαινκάδσλ είλαη πάρνπο 2m θαη απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνηφηεηαο 

C25/30. Ν κεζαίνο θεθαιφδεζκνο έρεη θάηνςε 10x4m2 θαη νη αθξαίνη 10x2m2. Ξάλσ ζε απηνχο 

ζηεξίδεηαη ην δηθηχσκα. Ν ηξφπνο ζχλδεζεο ζην πξνζνκνίσκα γίλεηαη κε rigid links. Νη πάζζαινη 

ζεκειίσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο εμέδξαο είλαη θνίινη θπθιηθνί CHS1016x25 θαηαθφξπθνπ ζπλνιηθνχ 
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χςνπο 30m. Ζ γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ νη πάζζαινη κε ηελ νξηδφληην είλαη 72 κνίξεο. Αθφκε, ην βάζνο 

έκπεμεο ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο πνπ επηιέρζεθε είλαη 12m θαη ζην άθξν ηνπο δεζκεχηεθε ε 

θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε. Νη Δηθφλα 3.5 θαη Δηθφλα 3.6 δείρλνπλ ηηο δηάθνξεο φςεηο ηνπ κνληέινπ, 

ψζηε λα γίλεη αηζζεηή ε κνξθή ηνπ κνληέινπ θαζψο θαη ε κνλή θαη δηπιή θιίζε ησλ παζζάισλ. 

 

 
Δηθφλα 3.5: „Νςε 1 

 

 
Δηθφλα 3.6: ςε 2 

 

Θαζψο ην ADINA ιεηηνπξγεί κε πεπεξαζκέλα ζηνηρεία απαηηείηαη ε δηαθξηηνπνίεζε ησλ αλαθεξζέλησλ 

κειψλ ηνπ θνξέα. Έηζη, νη θχξηεο δνθνί, νη δηαδνθίδεο, νη νξζνζηάηεο αιιά θαη νη πάζζαινη 

δηαθξηηνπνηνχληαη αλά κέηξν θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη beam elements (ζηνηρεία 

δνθνχ). Αληίζηνηρα, ηα θαηαθφξπθα δηαγψληα ζηνηρεία θαη νη νξηδφληηνη ρηαζηί ζχλδεζκνη δπζθακςίαο 

δε ρξεηάδνληαη δηαθξηηνπνίεζε, θαζψο πινπνηνχληαη κε truss elements (ζηνηρεία δηθηπψκαηνο) ζην 

κνληέιν. Ρέινο, νη πιάθεο ζθπξνδέκαηνο ησλ παζζαινκάδσλ ρσξίδνληαη ζε ηεηξάγσλα 50x50cm2 θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη shell elements (επηθαλεηαθά ζηνηρεία) γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπο. 

   Πεκαληηθφ ζεκείν ηνπ κνληέινπ είλαη ε επηινγή θαη ε θαηάιιειε πξνζέγγηζε ηνπ εδάθνπο 

ζεκειίσζεο. Ρν έδαθνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηηο αλαιχζεηο είλαη κε ζπλεθηηθφ, άκκνο κέζεο ππθλφηεηαο 

κε γσλία ηξηβήο θ=35 κνίξεο. Ππγθεθξηκέλα, ην έδαθνο πεξηγξάθεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κε 

γξακκηθψλ ειαηεξίσλ. Ζ κε γξακκηθή θαηαλνκή ηεο δπζθακςίαο ησλ ειαηεξίσλ, ε νπνία 
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πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θακπχιε πηέζεσλ-ππνρσξήζεσλ ¨p-y¨ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

φπσο: 

 Ρνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο 

 Ρε ζρεηηθή ππθλφηεηα ηνπ εδάθνπο 

 Ρν βάζνο ησλ ειαηεξίσλ 

 Ρελ ελεξγφ πίεζε ησλ ππεξθεηκέλσλ γαηψλ 

 Ρε δηάκεηξν ηνπ παζζάινπ 

Ζ ππεξβνιηθή εμίζσζε πνπ νξίδεη ην ζρήκα ηεο θακπχιεο ε νπνία θαζνξίδεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

πιεπξηθήο πίεζεο επί ηνπ παζζάινπ θαη ηεο αληίζηνηρεο πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ηνπ παζζάινπ 

(θακπχιε ¨p-y¨) είλαη ε εμήο: 

          
  

   

   

                 

           

            ,      

φπνπ: 

p:   ην πιεπξηθφ θνξηίν αλά κέηξν κήθνπο πνπ αζθείηαη ζηνλ πάζζαιν [kN/m] 

y:   ε πιεπξηθή κεηαηφπηζε ηνπ παζζάινπ [m] 

k:   ε ζηαζεξά ηνπ δείθηε εδάθνπο ζε νξηδφληηα δηεχζπλζε [kN/m3] 

z:   ην βάζνο απφ ηελ ππζκέλα ηεο ζάιαζζαο [m] 

pu: ην κέγηζην πιεπξηθφ θνξηίν αλά κέηξν κήθνπο παζζάινπ [kN/m] 

Α:   αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θφξηηζεο (ζηαηηθή-δπλακηθή)  

      θαη ιακβάλεη ηελ ηηκή 0.9 γηα θπθιηθή θφξηηζε 

 

Γηα άκκν κε γσλία εζσηεξηθήο ηξηβήο 35ν ηζρχνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθαο 3.6 

πνπ αθνινπζεί. Κε βάζε ηνλ παξαπάλσ λφκν θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εδάθνπο, πξνθχπηνπλ νη κε 

γξακκηθέο θακπχιεο ησλ ειαηεξίσλ εδάθνπο πνπ θαίλνληαη ζην Πρήκα 3.18 γηα ηα δηάθνξα βάζε απφ 

0m έσο 12m, πνπ είλαη θαη ην ζπλνιηθφ βάζνο έκπεμεο ησλ παζζάισλ. Γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη φζν 

απμάλεηαη ην βάζνο ηφζν απμάλεηαη θαη ε δπζθακςία ηνπ εδάθνπο. Ρα ειαηήξηα απηά ηίζεληαη αλά έλα 

κέηξν θαζ‟ χςνο ηνπ παζζάινπ. Αλαθέξεηαη, πσο ηα δηαγξάκκαηα πνπ δίλνληαη ζην ADINA έρνπλ θαη 

αξλεηηθφ θιάδν γηα ιφγνπο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα ζην πξφγξακκα, 

παξά ην γεγνλφο φηη δε λνείηαη εθειθπζκφο ζην έδαθνο.  
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Ξίλαθαο 3.6: Πηνηρεία εδάθνπο γηα άκκν κε θ=35Ν  

 

 
Πρήκα 3.18: Θακπχιεο p-y ειαηεξίσλ εδάθνπο 

 

   Ξαξά ην πιήζνο ησλ θνξηίσλ πνπ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ππνβάιινληαη νη θαηαζθεπέο απηέο, ζε 

απηή ηε θάζε ηεο εξγαζίαο φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ιήθζεθαλ ππφςε ηα ίδηα βάξε θαη ηα θηλεηά 

θνξηία ηεο αλσδνκήο. Έρνληαο κνξθψζεη πιήξσο ην θνξέα ζην ADINA, εθαξκφδνληαη κε ηελ 

αληίζηνηρε ζεηξά νη αθφινπζεο αλαιχζεηο: 

 Απιή ζηαηηθή αλάιπζε 

Ν θνξέαο θνξηίδεηαη κε ην θαη‟ εθηίκεζε θαηαθφξπθν θνξηίν ζρεδηαζκνχ ησλ 10kN/m2. 

Αλαγάγνληαο απηφ ην επηθαλεηαθφ θνξηίν ζε επηκέξνπο γξακκηθά θαηαλεκεκέλα γηα θάζε 

δηαδνθίδα, νη ελδηάκεζεο θάησ δηαδνθίδεο παξαιακβάλνπλ ηειηθά 40kN/m θαη νη δχν αθξαίεο 

20kN/m. Έηζη, ε ζπλνιηθή θαηαθφξπθε θφξηηζε αλέξρεηαη ζηα 6400kN. Κε απηήλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απιή ζηαηηθή αλάιπζε, κε ζθνπφ λα επηβεβαησζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

κνληέινπ. Απηφ ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αληηδξάζεσλ ζηήξημεο, ηεο εηθφλαο 

παξακφξθσζεο ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνξθήο ησλ δηαγξακκάησλ ξνπψλ, ηεκλνπζψλ θαη 

αμνληθψλ δπλάκεσλ ησλ παζζάισλ ζηηο Δηθφλα 3.7, Δηθφλα 3.8 θαη Δηθφλα 3.9 πνπ είλαη ε 

αλακελφκελε. 
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Δηθφλα 3.7: Γηαγξάκκαηα αμνληθψλ δπλάκεσλ παζζάισλ 

 

 
Δηθφλα 3.8: Γηαγξάκκαηα ξνπψλ παζζάισλ 

 

 
Δηθφλα 3.9: Γηαγξάκκαηα ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ παζζάισλ 
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 Γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνχ (LBA) 

Ζ ειαζηηθή απηή αλάιπζε πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηδηνκνξθέο ηεο 

θαηαζθεπήο. Πεκεηψλεηαη, πσο ε κε γξακκηθφηεηα ηνπ εδάθνπο δελ παίδεη θάπνην ξφιν, αθνχ 

θαηά ηελ αλάιπζε ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ε αξρηθή θιίζε ησλ θακππιψλ p-y. Νη ηδηνκνξθέο, 

σζηφζν, δείρλνπλ θαηά θχξην ιφγν ιπγηζκφ ζηα κέιε ηνπ δηθηπψκαηνο θαη φρη ζηνπο 

παζζάινπο. Δπνκέλσο, ε πηζαλφηεηα αμηνπνίεζεο απηψλ ζαλ αξρηθέο αηέιεηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηε κε γξακκηθή αλάιπζε πνπ έπεηαη εθκεδελίδεηαη. 

 

 Κε γξακκηθή αλάιπζε  

Νη κε γξακκηθέο αλαιχζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, γεσκεηξίαο θαη πιηθνχ. Ζ κε 

γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο ελδείθλπηαη γηα θαηαζθεπέο κεγάιεο ιπγεξφηεηαο θαη ηδηαίηεξεο 

γεσκεηξίαο ελψ απηή ηνπ πιηθνχ γηα πην ζπλεζηζκέλεο θαηαζθεπέο, φπνπ αλακέλεηαη πξψηα 

αζηνρία ιφγσ δηαξξνήο πιηθνχ. Νη δχν απηέο κνξθέο κε γξακκηθήο αλάιπζεο κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ηφζν μερσξηζηά φζν θαη ζε ζπλδπαζκφ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην πνζνζηφ 

επηξξνήο ηεο γεσκεηξίαο ελφο θνξέα θαη ηνπ πιηθνχ απφ ην νπνίν απνηειείηαη. Αθφκε, φπσο 

αλαθέξζεθε ιίγν λσξίηεξα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε απηέο αηέιεηεο βάζεη ησλ ηδηνκνξθψλ 

ηνπ θνξέα θαη φρη κφλν γηα λα δηαπηζησζεί ε επαηζζεζία ηνπ ζε απηέο.  

Πηνλ ππφ εμέηαζε θνξέα ιφγσ ηεο κνξθήο θαη ηεο ιπγεξφηεηαο πνπ ε ζεκειίσζε κε κεγάινπ 

κήθνπο παζζάινπο πξνζδίδεη επηιέγεηαη ε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο ρσξίο αηέιεηεο 

γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ επεμεγεζεί. Πηελ αλάιπζε απηή εθηφο απφ ηελ θαηαθφξπθε θφξηηζε 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη κία νξηδφληηα θφξηηζε ιφγσ ζεηζκνχ πνπ δξα θαηά ηελ εγθάξζηα 

δηεχζπλζε ηεο εμέδξαο. Αλαιπηηθφηεξα, ηα νξηδφληηα ζεηζκηθά θνξηία αζθνχληαη ζηνπο ηξεηο 

θεθαιφδεζκνπο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα επηξξνήο ηνπο. Δηδηθφηεξα, νη δχν αθξαίνη 

θεθαιφδεζκνη θνξηίδνληαη κε 5000kN έθαζηνο θαη ν κεζαίνο κε 10000kN. Έηζη, ην ζπλνιηθφ 

νξηδφληην θνξηίν πνπ αζθείηαη είλαη 20000kN. 

Δπνκέλσο, ν ιφγνο ησλ θαηαθφξπθσλ πξνο ηα νξηδφληηα θνξηία είλαη ίζνο κε 0.32. Ζ 

εθαξκνγή ησλ θνξηίσλ γηα ηελ αλάιπζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν θάζεο. Ξξψηα 

αζθνχληαη αθαξηαία ηα θαηαθφξπθα θνξηία (Α‟ Φάζε) θαη ζηε ζπλέρεηα αξρίδεη ε δξάζε ηνπ 

νξηδφληηνπ θνξηίνπ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη ζηαδηαθά κε βήκα 200kN κέρξη ηελ ηειηθή ηηκή 

ησλ 20000kN.(Β‟ Φάζε). Γειαδή, νξίδνληαη ζπλνιηθά 100 βήκαηα. Απηφ γηα λα πινπνηεζεί ζην 

ADINA γίλεηαη ρξήζε ηνπ time function. (0.0  0.0        0.01 1.0        1.0 1.0) 

Απφ ην πξψην απνηέιεζκα ηεο παξακφξθσζεο (Δηθφλα 3.10) ηνπ θνξέα γίλεηαη αληηιεπηφ 

πσο  νη πάζζαινη ηεο εμέδξαο θαηαπνλνχληαη θακπηηθά. Ζ εηθφλα απηήο ηεο παξακφξθσζεο 

είλαη επίζεο ινγηθή κε βάζε ηα θνξηία θαη ηε θνξά κε ηελ νπνία απηά αζθνχληαη. 
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Δηθφλα 3.10: Ξαξακφξθσζε θνξέα  

Ξξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε χπαξμε κε γξακκηθφηεηαο ζηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαιιηθψλ πξνβιεηψλ, ιακβάλεηαη ν δξφκνο ηζνξξνπίαο γηα κεηαηφπηζε θαηά ηελ 

εγθάξζηα δηεχζπλζε ηεο εμέδξαο, δειαδή θαηά ηε θνξά ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ. Ν δξφκνο 

ηζνξξνπίαο είλαη έλα δηάγξακκα δχλακεο-κεηαθίλεζεο, ζην νπνίν ε δχλακε πξνζαπμάλεηαη 

ζχκθσλα κε ην βήκα πνπ έρεη δνζεί ζηελ αλάιπζε. πελζπκίδεηαη, πσο ην πξνζαπμεηηθφ 

βήκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 200kN θαη ε ζπλνιηθή ηειηθή ηηκή ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ 

20000kN. Δπηιέγνληαο ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο ηνπ 

κεζαίνπ θεθαιφδεζκνπ πξνθχπηεη ν δξφκνο ηζνξξνπίαο πνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.11. Ν 

θαηαθφξπθνο άμνλαο αληηζηνηρεί ζηελ απμαλφκελε νξηδφληηα δχλακε θαη ν νξηδφληηνο ζηελ 

κεηαηφπηζε θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε. Ρν δηάγξακκα απηφ δείρλεη πσο ν θνξέαο 

ζπκπεξηθέξεηαη ζρεδφλ γξακκηθά. Κάιηζηα, ν ίδηνο δξφκνο ηζνξξνπίαο πξνθχπηεη κε ζεψξεζε 

δηαθνξεηηθνχ θφκβνπ αλαθνξάο είηε απηφο βξίζθεηαη ζηνλ θεθαιφδεζκν είηε ζηνπο 

παζζάινπο. Ππλεπψο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο πξφθεηηαη γηα κία νκάδα θαηαζθεπψλ πνπ 

δελ ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή κε γξακκηθήο αλάιπζεο θαηά ηε κειέηε. Πεκεηψλεηαη αθφκε, πσο 

ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα εληαηηθψλ κεγεζψλ είλαη επίζεο ινγηθά θαη εηδηθφηεξα απηφ ησλ 

ξνπψλ (Δηθφλα 3.12) δηθαηνινγεί ηελ θακπηηθή ιεηηνπξγία ησλ παζζάισλ πνπ είρε ππνηεζεί 

αξρηθψο απφ ηελ φςε ηεο παξακφξθσζεο. Αζθαιψο, εθηφο ηεο θακπηηθήο ιεηηνπξγίαο 

δηθαηνινγείηαη κέζσ ηνπ δηαγξάκκαηνο αμνληθψλ δπλάκεσλ θαη ε αμνληθή ιεηηνπξγία. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, φπσο είλαη ινγηθφ νη πάζζαινη ηεο κίαο πιεπξάο πθίζηαληαη εθειθπζκφ ελψ 

απηνί ηεο άιιεο πιεπξάο ζιίςε(Δηθφλα 3.14). Ζ δε Δηθφλα 3.13 δείρλεη θαη ηελ επίδξαζε ησλ 

ειαηεξίσλ εδάθνπο ζηελ παξαιαβή ηεο νξηδφληηαο θφξηηζεο κέζσ ησλ θιηκαθσηψλ 

κεηαβνιψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο. 
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Δηθφλα 3.11: Γξφκνο ηζνξξνπίαο κε θφκβν αλαθνξάο ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ ζην κεζαίν 

θεθαιφδεζκν 

 

 
Δηθφλα 3.12: Γηάγξακκα θακπηηθήο ξνπήο παζζάισλ 

 
Δηθφλα 3.13: Γηάγξακκα ηεκλνπζψλ δπλάκεσλ παζζάισλ 
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Δηθφλα 3.14: Γηάγξακκα αμνληθήο δχλακεο παζζάισλ 

 

Δθφζνλ ε απφθξηζε ηεο πξνβιήηαο είλαη γξακκηθή, ην ελδηαθέξνλ εχινγα ζηξέθεηαη ζηε κε 

γξακκηθφηεηα ηνπ εδάθνπο, ε νπνία εμαξρήο είλαη γλσζηή ιφγσ ησλ θακπχισλ p-y πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεζαλ ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Γηα ιφγνπο 

επνπηείαο, δεκηνπξγείηαη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (Πρήκα 3.19). Πε απηφ ν θαηαθφξπθνο 

άμνλαο αλαθέξεηαη ζην βάζνο έκπεμεο ηνπ παζζάινπ θαη ν νξηδφληηνο ζηηο πιεπξηθέο πηέζεηο 

ησλ ειαηεξίσλ πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο. Ζ κελ θφθθηλε θακπχιε 

πεξηγξάθεη ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο ζε θάζε ζέζε, ελψ ε κπιε ηηο πηέζεηο ηνπ εδάθνπο ζηνλ 

πάζζαιν φπσο αθξηβψο εμειίζζνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ πνπ αζθείηαη. Νη 

δχν απηέο θακπχιεο ηαπηίδνληαη απφιπηα πεξίπνπ κέρξη ην βάζνο ησλ  7m. Απφ εθεί θη έπεηηα 

αξρίδνπλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη. Απηφ ζεκαίλεη, πσο ηα ειαηήξηα ηνπ κνληέινπ κέρξη θαη ηα 7m 

έρνπλ θηάζεη ηελ ηηκή αζηνρίαο ηνπο θαη άξα ην ίδην ην έδαθνο κέρξη εθεί έρεη αζηνρήζεη. Απφ 

ηα 7m θαη βαζχηεξα ε κπιε γξακκή θπκαίλεηαη ζε αζθαιή πεξηνρή κε απνηέιεζκα ην έδαθνο 

λα ζπλδξάκεη αθφκε ζηελ επζηάζεηα θαη ηζνξξνπία ηεο θαηαζθεπήο. Κε άιια ιφγηα ε αζηνρία 

απηνχ ηνπ θνξέα δελ νθείιεηαη νχηε ζε πιήξε αζηνρία ηνπ εδάθνπο. Αθφκε, ην γεγνλφο ηνπ 

αξλεηηθνχ θιάδνπ ηεο κπιε θακπχιεο νθείιεηαη ζε αιιαγή ηεο θνξάο ηεο πίεζεο ηνπ εδάθνπο 

ζηνλ πάζζαιν θαη φρη θπζηθά ζε εθειθπζκφ. 
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Πρήκα 3.19: Δμέιημε πιεπξηθψλ πηέζεσλ εδάθνπο ζε ζρέζε κε ηελ αληνρή ηνπ 

 

Πε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο θαη θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ αζηνρίαο ηεο εμέδξαο 

γίλεηαη θαη κία απνηίκεζε ησλ αμνληθψλ δπλάκεσλ ησλ παζζάισλ. Ππγθεθξηκέλα, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε νη κηζνί πάζζαινη ηειηθά ζιίβνληαη θαη νη άιινη κηζνί εθειθχνληαη. Πχκθσλα κε 

ηελ Δηθφλα 3.15 νη πιένλ εθειθπφκελνη πάζζαινη είλαη νη δχν αθξαίνη ρξψκαηνο θνχμηα-

θφθθηλν θαη νη πιένλ ζιηβφκελνη είλαη επίζεο νη δχν αθξαίνη ρξψκαηνο κπιε. Ρν γεγνλφο, φηη νη 

πάζζαινη ησλ αθξαίσλ νκάδσλ είλαη απηνί πνπ θαηαπνλνχληαη πεξηζζφηεξν δηθαηνινγείηαη απφ 

ηε κνλή θιίζε πνπ απηνί δηαζέηνπλ. Απηφ ηνπο αλαγθάδεη λα ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θφξηηζε θαηά θχξην ιφγν θαηά ηε κία δηεχζπλζή ηνπο. Αληίζεηα, νη πάζζαινη ηνπ κεζαίνπ 

θεθαιφδεζκνπ είλαη θεθιηκέλνη θαη θαηά ηε δηακήθε θαη θαηά ηελ εγθάξζηα έλλνηα ηνπ θνξέα 

κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξεηαη αλαθνχθηζε κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη θαηά ηηο δχν 

δηεπζχλζεηο. 

 

 
Δηθφλα 3.15: Αμνληθέο δπλάκεηο παζζάισλ 
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Πρήκα 3.20: Δμέιημε αμνληθψλ δπλάκεσλ πιένλ ζιηβφκελνπ θαη πιένλ εθειθπφκελνπ παζζάινπ ζε ζρέζε κε ηελ 

αληνρή ηνπο 

 

Κε βάζε απηήλ ηελ παξαηήξεζε κειεηάηαη ε πνξεία ησλ αμνληθψλ δπλάκεσλ ησλ 

δπζκελέζηεξα θαηαπνλνχκελσλ παζζάισλ ζε ζρέζε κε ην απμαλφκελν νξηδφληην θνξηίν. 

Απηή ε πνξεία εμέιημεο παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 3.20, φπνπ ν θαηαθφξπθνο άμνλαο 

πεξηγξάθεη ηελ αμνληθή δχλακε ησλ δχν ζηνηρείσλ θαη ν νξηδφληηνο ην ζηαδηαθά επηβαιιφκελν 

θνξηίν. Πε απηφ ην δηάγξακκα ε θφθθηλε γξακκή αληηζηνηρεί ζηνλ πιένλ εθειθπφκελν 

πάζζαιν θαη ε κπιέ ζηνλ πιένλ ζιηβφκελν. πσο είλαη εκθαλέο θνληά ζην κεδέλ νη δχν 

γξακκέο ζπκπίπηνπλ θαη κάιηζηα πξνο ηα αξλεηηθά ηνπ άμνλα. Απηφ είλαη ινγηθφ, αθνχ ε 

αλάιπζε απηή γίλεηαη ζε δχν θάζεηο. Έηζη, φηαλ αζθνχληαη κφλν ηα θαηαθφξπθα θνξηία 

ζρεδηαζκνχ, πνπ απνηεινχλ ηελ πξψηε θάζε, φινη νη πάζζαινη ζιίβνληαη (βι. Απιή Πηαηηθή 

Αλάιπζε, Δηθφλα 3.7). Θαζψο, φκσο μεθηλά λα επηβάιιεηαη ε νξηδφληηα θφξηηζε ν πιένλ 

ζιηβφκελνο πάζζαινο ζιίβεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, ελψ ν πιένλ εθειθπφκελνο ζιίβεηαη 

νινέλα θαη ιηγφηεξν κέρξη πνπ απφ κία ηηκή θαη κεηά αξρίδεη θη εθειθχεηαη. Ξαξάιιεια, ζην 

δηάγξακκα ζεκεηψλνληαη κε δχν νξηδφληηεο γξακκέο νη θέξνπζεο ηθαλφηεηεο ησλ παζζάισλ 

έλαληη ζιίςεο (κσβ γξακκή, 4097kN) θαη εθειθπζκνχ (πξάζηλε γξακκή, 860kN). Κε ηε 

βνήζεηα απηψλ, ζπκπεξαίλεηαη εχθνια πσο πξψηα αζηνρεί ν πάζζαινο πνπ εθειθχεηαη θαη ηε 

ζηηγκή εθείλε έρεη αζθεζεί ζηελ θαηαζθεπή νξηδφληην θνξηίν ίζν κε 5800kN. Αληίζεηα, ν 

πάζζαινο ππφ ζιίςε αζηνρεί αθφηνπ έρεη επηβιεζεί νξηδφληην θνξηίν ίζν κε 11400kN. 

Κάιηζηα, ρσξίο ην θαηαθφξπθν θνξηίν ζρεδηαζκνχ ν εθειθπφκελνο πάζζαινο ζα αζηνρνχζε 

αθφκε πην γξήγνξα. Αχμεζε, ινηπφλ, ησλ κνλίκσλ θαη ησλ θηλεηψλ θνξηίσλ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε κεγαιχηεξα επίπεδα αληνρήο νξηδφληηνπ θνξηίνπ, παξφιν πνπ θάηη ηέηνην ζα 

ήηαλ αληηνηθνλνκηθφ.  

Ππκπεξαζκαηηθά, εθφζνλ ε αληνρή ζε ζιηπηηθή πιεπξηθή ηξηβή είλαη ηεηξαπιάζηα ηεο 

αληίζηνηρεο εθειθπζηηθήο, νη εθειθπφκελνη αθξαίνη πάζζαινη είλαη απηνί πνπ αζηνρνχλ 

πξψηνη. Ρνλίδεηαη, αθφκε πσο ε αζηνρία απηή πξνεγείηαη θαηά πνιχ ηεο πιαζηηθνπνίεζεο 

κέρξη ηα 7m ηνπ εδάθνπο, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη γηα ηε ζπλνιηθή νξηδφληηα θφξηηζε (βι. 

Πρήκα 3.19). Δπνκέλσο, ε αζηνρία ησλ παζζάισλ ιφγσ ππέξβαζεο ηεο εθειθπζηηθήο 
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πιεπξηθήο αληνρήο ηνπ είλαη θαη ε επηθξαηνχζα κνξθή αζηνρίαο κηαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο, εάλ 

εμαζθαιίζνπκε επαξθψο ηε ιεηηνπξγία θαη αληνρή ηεο αλσδνκήο. 

3.5.2 Πξνζνκνίσζε κε ην πξόγξακκα ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS-Γηαζηαζηνιόγεζε 

κεηαιιηθήο αλσδνκήο 

   Ζ πξνζνκνίσζε απηή έρεη ζπκπιεξσκαηηθφ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε απηήλ πνπ πξνεγήζεθε ζην 

ADINA θαη αζρνιείηαη εηδηθφηεξα κε ην κεηαιιηθφ δηθηχσκα ηεο θαηαζθεπήο. Γη‟ απηφλ ην ιφγν 

ιακβάλεηαη πξνο δηαζηαζηνιφγεζε έλα ηππηθφ δηθηχσκα αλνίγκαηνο 45m. Ζ γεσκεηξία ηνπ 

δηθηπψκαηνο απηνχ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3.16 παξαθάησ. Θη εδψ, ην θχξην ζψκα ηνπ δηθηπψκαηνο 

είλαη νη δχν δηθηπσηέο δνθνί ζε απφζηαζε 8.5m πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε άλσ θαη θάησ 

δηαδνθίδεο. Κία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε είλαη νη δχν βνεζεηηθέο δνθνί (θίηξηλεο) πνπ αλαξηψληαη κε 

ειθπζηήξεο απφ ηα άλσ πέικαηα ησλ θχξησλ δνθψλ. Δπίζεο, ζην κνληέιν απηφ νη θάησ δηαδνθίδεο 

είλαη ελαιιάμ ακθηέξεηζηεο θαη ζπλερείο ηξηψλ αλνηγκάησλ (4.7m-8.5m-4.7m) αλά 4.5m θαη ην 

ζχζηεκα πιεπξηθήο εμαζθάιηζεο ζην άλσ ηκήκα είλαη κνξθήο Ι. Ζ ηππηθή δηαηνκή απηήο ηεο 

θαηαζθεπήο είλαη απηή ηεο Δηθφλα 3.1 ζηελ παξάγξαθν 3.1. Δθεί θαίλεηαη ηφζν ν δξφκνο πιάηνπο 

3.5m, πνπ θέξεη ην δηθηχσκα, φζν θαη νη αγσγνί δεμηά θαη αξηζηεξά απφ απηφλ. Πεκεηψλεηαη θαη πάιη, 

πσο ν δξφκνο είλαη απφ ηζρπξφ κεηαιιηθφ πιέγκα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο πςίθνξκεο δνθνχο θαη 

κέζσ απηψλ ηα θνξηία κεηαθέξνληαη ζηηο δηαδνθίδεο θαη ηειηθά ζηηο θχξηεο θαη βνεζεηηθέο δνθνχο. 

 

 
Δηθφλα 3.16: Γεσκεηξία ηνπ πξνο δηαζηαζηνιφγεζε ηππηθνχ δηθηπψκαηνο 

 

 Θαλνληζκνί 

- Δπξσθψδηθαο 0 

- Δπξσθψδηθαο 1 

- Δπξσθψδηθαο 3 

- Δπξσθψδηθαο 8 

 

 ιηθά 

- Ξνηφηεηα ράιπβα S355 

- Ξνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο C35/45 

 Φνξηία 
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- Κφληκα: 

o Ίδην βάξνο ράιπβα γs=78.5 kN/m3 

o Ίδην βάξνο ζθπξνδέκαηνο γc=25 kN/m3 

o Ίδην βάξνο κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο δξφκνπ g1=0.82 kN/m2 

o Ίδην βάξνο θηγθιηδψκαηνο g3=0.75 kN/m 

o Ίδην βάξνο ηξνρηάο θαισδίσλ g5=1.5 kN/m 

o Ίδην βάξνο ζσιήλσλ (βι. Ξίλαθαο 3.7 ) 

o Ίδην βάξνο πεξηερνκέλνπ ζσιήλσλ (βι. Ξίλαθαο 3.7) 

- Θηλεηά: 

o Θαηαλεκεκέλν θπθινθνξίαο q=5 kN/m2 

o Φνξηεγφ πνπ δε ζπλδπάδεηαη κε ην θαηαλεκεκέλν Q=100 kN/άμνλα 

o Άλεκνο  κε βαζηθή ηαρχηεηα vb=30m/sec 

Γνθφο άλσ πέικαηνο: pw
αλσ=0.724 kN/m 

Γνθφο θάησ πέικαηνο: pw
θάησ=0.724 kN/m + 3.3 kN/m (ιφγσ κέγηζηεο 

δηακέηξνπ αγσγνχ) 

o Θεξκνθξαζία +40νC θαη -25νC 

- Πεηζκηθά 

πνινγηζκφο γηα έδαθνο Β, ζπληειεζηή ζπνπδαηφηεηαο γη=1, νξηδφληηα επηηάρπλζε 

εδάθνπο αgr,h=0.25g θαη θαηαθφξπθε επηηάρπλζε εδάθνπο αgr,v=0.9 αgr,h 

 

 

 
Ξίλαθαο 3.7: Πηνηρεία αγσγψλ ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο Δηθφλα 3.1 

 

  

α/α (αξηζηεξά πξνο δεμηά) Γηάκεηξνο (m) Βάξνο άδεηνο (kN/m) Βάξνο πεξηερνκέλνπ (kN/m)

1 0.914 2.3 3.7

2 0.914 2.3 3.7

3 0.457 1.07 1.65

4 0.457 1.07 1.65

5 0.457 1.07 1.65

6 0.457 1.07 1.65

7 0.102 0.25 0.28

8 0.410 0.95 1.3

9 0.102 0.25 0.28

10 0.102 0.25 0.28

11 0.508 1.28 2.03

12 0.508 1.28 2.03

13 0.508 1.28 2.03

14 0.305 0.83 0.83

15 0.305 0.83 0.83

16 0.305 0.83 0.83
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 Ππληειεζηέο γηα ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο θνξηίζεσλ 

 

 
Ξίλαθαο 3.8: Ππληειεζηέο αζθαιείαο δξάζεσλ 

 

 

 
Ξίλαθαο 3.9: Ππληειεζηέο ζπλδπαζκνχ κεηαβιεηψλ δξάζεσλ ς0 

 

Ξαξαηεξήζεηο:  

1. Πηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξηίσλ αλέκνπ ιακβάλεηαη ππφςε δπζκελψο ζπκπαγέο 

θηγθιίδσκα χςνπο 1.1m, ην νπνίν νδεγεί ζε ζπληειεζηή δχλακεο cfx=1 (Πρήκα 3.9). 

Ππληεξεηηθά, φκσο, εθαξκφδεηαη ε ηηκή cfx=1.3 γηα ζπλήζεηο γέθπξεο 

2. Γηα θαηεγνξία εδάθνπο 0 (Ξίλαθαο 3.1) , χςνο αλαθνξάο z=14.5m θαη κέζσ ηνπ 

Πρήκα 3.8 ρξεζηκνπνηείηαη ζπληειεζηήο έθζεζεο ce(14.5)=3.3 

3. Γηα ην θνξηίν ηνπ θνξηεγνχ ζεσξείηαη φρεκα κε απφζηαζε αμφλσλ 2m 

 

 Θξηηήξηα ιεηηνπξγηθφηεηαο 

- Θηλεηά θνξηία γηα παξακφξθσζε θαηά ηε δηακήθε δηεχζπλζε:        
 

   
 

- ια ηα θνξηία γηα παξακφξθσζε θαηά ηε δηακήθε δηεχζπλζε:       
 

   
 

- Θηλεηά θνξηία γηα παξακφξθσζε θαηά ηελ εγθάξζηα δηεχζπλζε:     
 

   
 

- ια ηα θνξηία γηα παξακφξθσζε θαηά ηε δηακήθε δηεχζπλζε:       
 

   
 

 

 Απνηειέζκαηα δηαζηαζηνιφγεζεο 

- Ξέικαηα θχξησλ δνθψλ:                          RHS 350x250x12.5 

- Αθξαίνη νξζνζηάηεο:                               SHS 180x10 

- Δλδηάκεζνη νξζνζηάηεο:                          SHS 180x8 

- Άλσ δηαδνθίδεο:                                     SHS 120x5 

- Θάησ δηαδνθίδεο (ακθηέξεηζηεο):             SHS 350x12.5 

- Θάησ δηαδνθίδεο (ζπλερείο 3 αλνηγκ.):     SHS 300x12.5 

- Πχλδεζκνη δπζθακςίαο Ι:                       SHS 80x6.3 

- Σηαζηί ζχλδεζκνο δπζθακςίαο:               RHS 200x100x8 

Γξάζε γ Νξηαθή Θαηάζηαζε Γπζκελήο επηξξνή Δπκελήο επηξξνή

Αζηνρίαο 1.35 1.00

Ιεηηνπξγηθφηεηαο 1.00 1.00

Αζηνρίαο 1.50 0.00

Ιεηηνπξγηθφηεηαο 1.00 0.00

Κφληκεο γg

Κεηαβιεηέο γq

πληειεζηέο αζθαιείαο γf

ς

0.4

0.75

0.6

0.6

πληειεζηέο ζπλδπαζκνύ κεηαβιεηώλ δξάζεσλ ς0

Γξάζε

Θαηαλεκεκέλν θνξηίν θπθινθνξίαο q

Φνξηίν θνξηεγνχ

Άλεκνο

Θεξκνθξαζία
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- Θαηαθφξπθεο δηαγψληεο ξάβδνη:               SHS 80x6.3 

- Διθπζηήξεο αλάξηεζεο:                          CHS 101x6.3 

- Βνεζεηηθέο δνθνί:                                   SHS 120x8 

 

Ξαξαηεξήζεηο 

1. Ππληειεζηέο αζθαιείαο ζηνπο ππνινγηζκνχο: 

γΚ0=1.00 

γΚ1=1.10 

γΚ0=1.25 
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4 ΛΤΓΙΜΟ KAI ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ 

ΠΑΑΛΧΝ 

   Κε αθνξκή ην θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε θαη ηελ εηδηθή θαηεγνξία ζαιάζζηαο θαηαζθεπήο, ζηελ 

νπνία απηφ εμεηδηθεχεηαη, ην ελδηαθέξνλ κεηαηίζεηαη ζηε ζεκειίσζε απηήο κε κεηαιιηθνχο παζζάινπο. 

Νη πάζζαινη απηνί είλαη ζηνηρεία, πνπ θαηαπνλνχληαη απφ έληνλα ζιηπηηθά θνξηία. Ραπηφρξνλα, ε 

απαίηεζε γηα κεγάιν ειεχζεξν κήθνο ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο λεξνχ θαζηζηά ηνπο παζζάινπο 

απηνχο ηδηαίηεξα ιπγεξνχο. Ζ ζιίςε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε ιπγεξφηεηα δεκηνπξγεί ζε πξψηε 

θάζε ηελ αλάγθε γηα πξφιεςε θαη ζρεδηαζκφ έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ιπγηζκνχ. κσο, ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην νη αλαιχζεηο δελ θαηέζηεζαλ ην ιπγηζκφ ησλ παζζάισλ θαζνξηζηηθφ γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ζαιάζζησλ κεηαιιηθψλ πξνβιεηψλ. Αληηζέησο, έδεημαλ κία θαηά θχξην ιφγν 

ειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαζθεπήο. Πην θεθάιαην απηφ, εμεηάδνληαη νη κεηαιιηθέο 

παζζαιψζεηο ηφζν σο πξνο ηελ επαηζζεζία ηνπο ζην θαηλφκελν ηνπ ιπγηζκνχ φζν θαη σο πξνο ηνλ 

ηξφπν ζχλδεζήο ηνπο ζηελ θνξπθή. 

4.1 Σν Φαηλόκελν ηνπ Λπγηζκνύ Μεηαιιηθώλ ηνηρείσλ 

   Ν ιπγηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ νθείιεηαη ζηε δξάζε ζιηπηηθψλ δπλάκεσλ ζε ξαβδφκνξθνπο 

θνξείο θαη ιεπηέο πιάθεο. Ξξφθεηηαη γηα κία μαθληθή κνξθή αζηάζεηαο ζιηβφκελσλ ζηνηρείσλ, θαηά ηελ 

νπνία παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ησλ παξακνξθψζεσλ γηα κηθξή αχμεζε ηνπ ζιηπηηθνχ θνξηίνπ. 

πάξρνπλ ηέζζεξα είδε ιπγηζκνχ, πνπ απαληψληαη ζηηο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο: 

1. Ρνπηθφο ιπγηζκφο 

2. Θακπηηθφο ιπγηζκφο (Θαζνιηθφο) 

3. Ξιεπξηθφο ιπγηζκφο 

4. Γηαηκεηηθφο ιπγηζκφο (Θχξησζε) 

   Ν ηνπηθφο ιπγηζκφο εκθαλίδεηαη ηφζν ζε θακπηφκελα φζν θαη ζε ζιηβφκελα κέιε. Ζ απνθπγή ηνπ 

ηνπηθνχ ιπγηζκνχ επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή δηαηνκψλ θαηεγνξίαο 1, 2 ή θαη 3. Δλαιιαθηηθά, εάλ 

δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε δηαηνκή θαηεγνξίαο 4, ηφηε πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα αληίζηνηρα κέηξα, 

ζχκθσλα κε ηα νπνία πξνβιέπεηαη απνκείσζε ηεο δηαηνκήο θαη επαλππνινγηζκφο ηεο αληνρήο ηεο. 

Ππκπιεξσκαηηθά, νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ν θαλνληζκφο δηαθξίλεη ηηο δηαηνκέο πεξηγξάθνπλ 

ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πιαζηηθήο άξζξσζεο θαη ζηξνθήο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θνξέα ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ θίλδπλν ηνπηθνχ ιπγηζκνχ: 

 Θαηεγνξία 1: Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πιαζηηθήο άξζξσζεο θαη πεξαηηέξσ ζηξνθήο απηήο 

ρσξίο κείσζε ηεο αληνρήο 
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 Θαηεγνξία 2: Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο πιαζηηθήο αληνρήο, αιιά πεξηνξηζκφο ζηξνθήο ιφγσ 

θαηλνκέλνπ ηνπηθνχ ιπγηζκνχ 

 Θαηεγνξία 3: Δκθάληζε ηνπηθνχ ιπγηζκνχ πξηλ ηελ αλάπηπμε πιαζηηθήο αληνρήο 

 Θαηεγνξία 4: Δκθάληζε ηνπηθνχ ιπγηζκνχ πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο ειαζηηθήο αληνρήο ζηε 

δηαξξνή 

   Ν θακπηηθφο ιπγηζκφο ξαβδσηνχ κέινπο ππφ ζιίςε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη είλαη απηφο πνπ 

εθφζνλ έρεη ιεθζεί κέξηκλα γηα ηνλ ηνπηθφ ιπγηζκφ απαζρνιεί θπξίσο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

κεηαιιηθψλ έξγσλ. Πχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ηεζεί ζε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλεο θακπχιεο ιπγηζκνχ κε βάζε ηελ αληνρή δηαξξνήο ηνπ ράιπβα, ηελ θακπχιε ιπγηζκνχ 

Euler θαη δηάθνξα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα (Πρήκα 4.1). 

 
Πρήκα 4.1: Θακπχιεο ιπγηζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3 

  

Ζ επηινγή ηεο θακπχιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί εμαξηάηαη απφ ηε γεσκεηξία ηεο δηαηνκήο, θαζψο θαη 

ηελ πνηφηεηα ράιπβα (Ξίλαθαο 4.1). Έρνληαο επηιέμεη θακπχιε ιπγηζκνχ, ρξεηάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο αλεγκέλεο ιπγεξφηεηαο ηνπ κέινπο. Απηφο γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ ζρέζεηο: 

 

 ̅  

{
  
 

  
 
√

   

   

  
   

 

 

  

                                            

√
      

   

  
   

 

√
    

 
  

                                    

 

 φπνπ: 

     
    

   
    , ην ειαζηηθφ θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ηεο πξψηεο ηδηνκνξθήο 

    √
 

  
         , ε νξηαθή ραξαθηεξηζηηθή ιπγεξφηεηα 

   √
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  √
 

 
   , ε αθηίλα αδξαλείαο ηεο δηαηνκήο πεξί ηνλ αληίζηνηρν άμνλα 

                  

Αλ  ̅      ή 
   

   
      ,ηφηε δελ απαηηείηαη έιεγρνο έλαληη θακπηηθνχ ιπγηζκνχ. 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ, φκσο, ηεο αλεγκέλεο ιπγεξφηεηαο ηνπ κέινπο απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

θξίζηκνπ κήθνπο ιπγηζκνχ    . Ρν κήθνο απηφ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ζηήξημεο ηνπ κέινπο. Δάλ 

απηέο είλαη ζαθείο, ηφηε πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηνπ Ξίλαθαο 4.2. Δλαιιαθηηθά, ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη 

ηελ αθφινπζε κεζνδνινγία εχξεζεο ηνπ θξίζηκνπ κήθνπο ιπγηζκνχ, ε νπνία ζεκεηψλεηαη πσο αθνξά 

ζε ζπλήζεο πεξηπηψζεηο πιαηζίσλ ζε θηηξηαθά θπξίσο έξγα. 

 
Ξίλαθαο 4.1: Δπηινγή Θακπχιεο ιπγηζκνχ κε βάζε ηε δηαηνκή θαηη ελ πνηφηεηα ηνπ ράιπβα 
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Ξίλαθαο 4.2: Κήθνο ιπγηζκνχ γηα γλσζηέο ζπλζήθεο ζηήξημεο 

 

Πηελ Δηθφλα 4.1 θαίλεηαη ην πξνο ζρεδηαζκφ ππνζηχισκα πιαηζίνπ. Γηα ηελ εχξεζε ηνπ θξίζηκνπ 

κήθνπο ιπγηζκνχ γίλεηαη ε δηάθξηζε κεηαζεηνχ θαη ακεηάζεηνπ πιαηζίνπ αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ 

ηξφπν δηακφξθσζήο ηνπ. Δάλ ην πιαίζην δηαζέηεη ρηαζηί  ή άιιεο κνξθήο ζπλδέζκνπο δπζθακςίαο ή 

εάλ ζηεξίδεηαη θαηάιιεια, ηφηε ζεσξείηαη ακεηάζεην, αιιηψο κεηαζεηφ. Κε βάζε απηφλ ην δηαρσξηζκφ 

θη έρνληαο πξνζδηνξίζεη ηνπο ζπληειεζηέο θαηαλνκήο ni ηνπ κέινπο ιακβάλεηαη απφ ην εθάζηνζηε 

δηάγξακκα ν ζπληειεζηήο θξίζηκνπ κήθνπο ιπγηζκνχ k (Πρήκα 4.2). Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ θαηαλνκήο πξνηείλεηαη ζηνλ αλαγλψζηε λα αλαηξέμεη 

ζηνλ Δπξσθψδηθα 3 (ΔΛ 1993-1-1: §6.3.1) 

 
Δηθφλα 4.1: Ππληειεζηέο θαηαλνκήο n1 θαη n2 γηα ζπλερή ππνζηπιψκαηα 

 

Ρειηθά, ε αληνρή ελφο ζιηβφκελνπ ξαβδσηνχ κεηαιιηθνχ κέινπο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε: 

      

{
 
 

 
     

   

                                          

       

   

                                        

 

Θαη πξνθαλψο πξέπεη λα ηζρχεη ε αληζφηεηα: 
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Δπίζεο, δίδνληαη νη ζρέζεηο αθξηβνχο ππνινγηζκνχ ηνπ ζπληειεζηή ρ αλάινγα κε ηελ θακπχιε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη: 

  
 

  √     ̅
     

 

     [   ( ̅     )    ] 

 

φπνπ: 

 α     ν ζπληειεζηήο αηέιεηαο ιακβάλεηαη απφ ηνλ Ξίλαθαο 4.3. 

 
Πρήκα 4.2: Ππληειεζηήο θξίζηκνπ κήθνπο ιπγηζκνχ γηα ππνζηχισκα κε κεηαζεηά ή ακεηάζεηα άθξα 

 

 
Ξίλαθαο 4.3: Ππληειεζηήο αηειεηψλ α 
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   Ν πιεπξηθφο θαη δηαηκεηηθφο ιπγηζκφο είλαη επίζεο ζεκαληηθέο κνξθέο, σζηφζν δελ απαληψληαη 

ζπρλά ζε κεηαιιηθνχο παζζάινπο θη επνκέλσο δελ απνηεινχλ θαηλφκελα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν 

ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 

4.2 Κακπηηθόο Λπγηζκόο Μεηαιιηθώλ Παζζάισλ 

   Ζ πνξεία θαζνξηζκνχ ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θξίζηκνπ κήθνπο ιπγηζκνχ 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηνχζηα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ παζζάισλ. Θάηη 

ηέηνην είλαη ινγηθφ, αθνχ νη ζπλζήθεο ζηήξημεο ηνπ παζζάινπ δελ είλαη ζαθείο θη εμαξηψληαη άκεζα 

απφ ην είδνο θαη ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο αιιά θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηεο θνξπθήο ηνπ. 

Ζ ζχλδεζε ησλ παζζάισλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηελ αλσδνκή απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηερληθφ 

ζέκα, θαζψο νη ζπλζήθεο θαηά ηελ θαηαζθεπή είλαη δχζθνιεο. Ξξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ απηά ηα 

εηδηθά ζέκαηα, ππνινγίζηεθαλ νη εμηζψζεηο ιπγηζκνχ γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή εδάθνπο γηα δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο ηεο θνξπθήο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα. Νη εμηζψζεηο απηέο αθνξνχλ 

ζε ηέιεην ειαζηηθφ πάζζαιν αλεμαξηήησο αηειεηψλ θαη πιηθνχ. 

4.2.1 Αλαιπηηθή ιύζε κεκνλσκέλνπ παζζάινπ ζε νκνηόκνξθν έδαθνο 

   Ζ αλαιπηηθή ιχζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ζεψξεζε δχν ηκεκάησλ, έλα γηα ην κήθνο L εληφο ηνπ 

εδάθνπο (ξάβδνο 1) θη έλα γηα ην ειεχζεξν κήθνο Ζ (ξάβδνο 2). Νη πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηεο θνξπθήο 

ηνπ παζζάινπ πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Διεχζεξν άθξν 

2. Θπιηφκελε πάθησζε 

3. Διεχζεξν άθξν κε νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην 

4. Θπιηφκελε πάθησζε κε νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην 

5. Νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ θαη ζηξνθηθφ ειαηήξην 

Πε απηά ηα πέληε κνληέια ε δηαθνξνπνίεζε απαληάηαη ζηηο ζπλνξηαθέο ζπλζήθεο αλάινγα κε ηηο 

ζρεηηθέο δεζκεχζεηο ή ειεπζεξψζεηο θάζε πεξίπησζεο.  

 

Νη δχν δηαθνξηθέο εμηζψζεηο πνπ δηέπνπλ θάζε ξάβδν αληίζηνηρα είλαη: 

 

Οάβδνο 1:                           
             

                         ,        

Οάβδνο 2:                           
             

                                ,        

 

 φπνπ:  

  
 

   
 

  
  

  
 

 

Ξξφθεηηαη γηα γξακκηθέο νκνγελείο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο 4νπ βαζκνχ. 

Ζ αξρή ησλ αμφλσλ γηα ηε ξάβδν 1 είλαη ζηελ αηρκή ηνπ παζζάινπ, ελψ γηα ηε ξάβδν 2 ζηελ θνξπθή 

ηνπ παζζάινπ. Δπνκέλσο, ζεκείν ζπκβνιήο ησλ δχν ηκεκάησλ είλαη εθείλν φπνπ  x1=L θαη x2=H. 

 

Νη αληίζηνηρεο ιχζεηο ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ησλ δχν ζηνηρείσλ είλαη: 

Ράβδνο 1:       

   √ :   
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φπνπ:   

   √  √     

   √  √     

     √ :   

 

      
               

               
                

               

 

φπνπ:  

   √√   

 
 

   √√   

 
 

 

Ράβδνο 2:   

        √          √             

 

Πηε ζπλέρεηα, αθνινπζνχλ νη αλαιπηηθέο εθθξάζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε κία πεξίπησζε 

ζηήξημεο ηεο θνξπθήο θαη έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζχγθξηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ αξηζκεηηθνχ ζην ινγηζκηθφ ADINA. Πεκεηψλεηαη, πσο ε πξνζνκνίσζε ηνπ παζζάινπ 

ζην ADINA γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έπνληαη, έγηλε κε ζηνηρεία δνθνχ πιέγκαηνο 20cm. Αλά 20cm 

έρνπλ, επίζεο, ηνπνζεηεζεί ηα ειαηήξηα εδάθνπο, ηα νπνία, φκσο, ζην ζεκείν απηφ είλαη γξακκηθά 

ζηαζεξήο δπζθακςίαο, αθνχ θαη ε αλάιπζε πνπ εθηειείηαη είλαη ειαζηηθή. Αθφκε, ζηελ αηρκή ηνπ 

παζζάινπ ζε φια ηα κνληέια είλαη δεζκεπκέλε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε.  



76  ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Θιεηνχο Πακπαηαθάθε   Δ.Κ.Ξ. 2015 

4.2.1.1 Μνληέιν 1: Διεύζεξν άθξν ζηελ θνξπθή 

 

Ππλνξηαθέο ζπλζήθεο πξνβιήκαηνο: 

1. Κεδεληθή ξνπή ζηελ θνξπθή:                  

  
        

2. Κεδεληθή ηέκλνπζα δχλακε ζηελ θνξπθή: 

              
           

       

3. Κεδεληθή ξνπή ζηελ αηρκή:                   

  
        

4. Κεδεληθή ηέκλνπζα ζηελ αηρκή:                  

              
           

       

5. Ίζα βέιε ζηε ζπκβνιή: 

            

6. Αληίζεηεο ζηξνθέο ζηε ζπκβνιή:  

  
        

     

7. Ίζεο ξνπέο ζηε ζπκβνιή: 

  
        

      

8. Κεδεληθφ άζξνηζκα ηεκλνπζψλ ζηε ζπκβνιή: 

              

 

Ρν νκνγελέο ζχζηεκα είλαη: [A][C]=[0]  

Πηελ εμίζσζε απηή, ν κεδεληζκφο ηεο νξίδνπζαο ηνπ πίλαθα [Α] νδεγεί ζηελ εμίζσζε ιπγηζκνχ ηνπ 

παζζάινπ, ελψ ν πίλαθαο [C] πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη: 

    

[
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  ]
 
 
 
 
 

 

Ξαξαθάησ, αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

δηακνξθψλνληαη δχν πίλαθεο [Α]. 
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   √ :   
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     √ :   
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Ξαξάδεηγκα:  

 

Δεδομένα παραδείγμαηος 

Δλεύθεπο μήκορ H (m) 12.6 

Βάθορ έμπηξηρ L (m) 28 

Οπιζόνηια ζηαθεπά 
εδάθοςρ ks (kN/m2) 

3300 

Γιάμεηπορ (mm) 610 

Πάσορ (mm) 19 

 

 

 

 

 

 

2737.65

2739

0.05%

Κρίζιμο θορηίο λσγιζμού (kN)

Αναλςηική λύζη

Απιθμηηική λύζη ADINA

Απόκλιζη λύζεων



 

Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

4.2.1.2 Μνληέιν 2: Κπιηόκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή 

 

Ππλνξηαθέο ζπλζήθεο πξνβιήκαηνο: 

1. Κεδεληθή ζηξνθή ζηελ θνξπθή:                  

  
       

2. Κεδεληθή ηέκλνπζα δχλακε ζηελ θνξπθή: 

              
           

       

3. Κεδεληθή ξνπή ζηελ αηρκή:                   

  
        

4. Κεδεληθή ηέκλνπζα ζηελ αηρκή:                  

              
           

       

5. Ίζα βέιε ζηε ζπκβνιή: 

            

6. Αληίζεηεο ζηξνθέο ζηε ζπκβνιή:  

  
        

     

7. Ίζεο ξνπέο ζηε ζπκβνιή: 

  
        

      

8. Κεδεληθφ άζξνηζκα ηεκλνπζψλ ζηε ζπκβνιή: 

              

 

Ρν νκνγελέο ζχζηεκα είλαη: [A][C]=[0]  

Πηελ εμίζσζε απηή, ν κεδεληζκφο ηεο νξίδνπζαο ηνπ πίλαθα [Α] νδεγεί ζηελ εμίζσζε ιπγηζκνχ ηνπ 

παζζάινπ, ελψ ν πίλαθαο [C] πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη: 

    

[
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  ]
 
 
 
 
 

 

Ξαξαθάησ, αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

δηακνξθψλνληαη δχν πίλαθεο [Α]. 
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   √ : 
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     √ :   
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Ξαξάδεηγκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δλεύθεπο μήκορ H (m) 12.6

Βάθορ έμπηξηρ L (m) 28

Οπιζόνηια ζηαθεπά 

εδάθοςρ ks (kN/m2)
3300

Γιάμεηπορ (mm) 610

Πάσορ (mm) 19

Δεδομένα παραδείγμαηος

10830

10814.1

0.15%

Κρίζιμο θορηίο λσγιζμού (kN)

Αναλςηική λύζη

Απιθμηηική λύζη ADINA

Απόκλιζη λύζεων
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4.2.1.3 Μνληέιν 3: Διεύζεξν άθξν κε νξηδόληην κεηαθηλεζηαθό ειαηήξην 

 

Ρν κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην έρεη δπζθακςία c. Πηε ζπλέρεηα    
 

  
 

 

Ππλνξηαθέο ζπλζήθεο πξνβιήκαηνο: 

1. Κεδεληθή ξνπή ζηελ θνξπθή:                  

  
        

2. Ρέκλνπζα δχλακε ζηελ θνξπθή: 

                    
           

               

3. Κεδεληθή ξνπή ζηελ αηρκή:                   

  
        

4. Κεδεληθή ηέκλνπζα ζηελ αηρκή:                  

              
           

       

5. Ίζα βέιε ζηε ζπκβνιή: 

            

6. Αληίζεηεο ζηξνθέο ζηε ζπκβνιή:  

  
        

     

7. Ίζεο ξνπέο ζηε ζπκβνιή: 

  
        

      

8. Κεδεληθφ άζξνηζκα ηεκλνπζψλ ζηε ζπκβνιή: 

              

 

Ρν νκνγελέο ζχζηεκα είλαη: [A][C]=[0]  

Πηελ εμίζσζε απηή, ν κεδεληζκφο ηεο νξίδνπζαο ηνπ πίλαθα [Α] νδεγεί ζηελ εμίζσζε ιπγηζκνχ ηνπ 

παζζάινπ, ελψ ν πίλαθαο [C] πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη: 

    

[
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  
  ]

 
 
 
 
 
 

 

Ξαξαθάησ, αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

δηακνξθψλνληαη δχν πίλαθεο [Α]. 
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   √ :   
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     √ : 
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Ξαξάδεηγκα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δλεύθεπο μήκορ H (m) 12.6

Βάθορ έμπηξηρ L (m) 28

Οπιζόνηια ζηαθεπά 

εδάθοςρ ks (kN/m2)
3300

Γιάμεηπορ (mm) 610

Πάσορ (mm) 19

Σηαθεπά μεηακινηζιακού 

ελαηηπίος (kN/m)
1000

Δεδομένα παραδείγμαηος

14161

14181.36

0.14%

Κρίζιμο θορηίο λσγιζμού (kN)

Αναλςηική λύζη

Απιθμηηική λύζη ADINA

Απόκλιζη λύζεων
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Κήθνο (m) 

1ε Ιδηνκνξθή Λπγηζκνύ 

Αξηζκεηηθή ιχζε 

ADINA 

Αλαιπηηθή ιχζε 
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4.2.1.4 Μνληέιν 4: Κπιηόκελε πάθησζε κε κεηαθηλεζηαθό ειαηήξην 

 

Ρν κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην έρεη δπζθακςία c. Πηε ζπλέρεηα    
 

  
. 

 

Ππλνξηαθέο ζπλζήθεο πξνβιήκαηνο: 

1. Κεδεληθή ζηξνθή ζηελ θνξπθή:                  

  
       

2. Ρέκλνπζα δχλακε ζηελ θνξπθή: 

                    
           

               

3. Κεδεληθή ξνπή ζηελ αηρκή:                   

  
        

4. Κεδεληθή ηέκλνπζα ζηελ αηρκή:                  

              
           

       

5. Ίζα βέιε ζηε ζπκβνιή: 

            

6. Αληίζεηεο ζηξνθέο ζηε ζπκβνιή:  

  
        

     

7. Ίζεο ξνπέο ζηε ζπκβνιή: 

  
        

      

8. Κεδεληθφ άζξνηζκα ηεκλνπζψλ ζηε ζπκβνιή: 

              

 

Ρν νκνγελέο ζχζηεκα είλαη: [A][C]=[0]  

Πηελ εμίζσζε απηή, ν κεδεληζκφο ηεο νξίδνπζαο ηνπ πίλαθα [Α] νδεγεί ζηελ εμίζσζε ιπγηζκνχ ηνπ 

παζζάινπ, ελψ ν πίλαθαο [C] πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη: 

    

[
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  

  
  ]

 
 
 
 
 
 
 

 

Ξαξαθάησ, αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

δηακνξθψλνληαη δχν πίλαθεο [Α]. 
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   √ :   
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     √ :   
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Ξαξάδεηγκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δλεύθεπο μήκορ H (m) 12.6

Βάθορ έμπηξηρ L (m) 28

Οπιζόνηια ζηαθεπά 

εδάθοςρ ks (kN/m2)
3300

Γιάμεηπορ (mm) 610

Πάσορ (mm) 19

Σηαθεπά μεηακινηζιακού 

ελαηηπίος (kN/m)
500

Δεδομένα παραδείγμαηος

17466

17451.5

0.08%

Κρίζιμο θορηίο λσγιζμού (kN)

Αναλςηική λύζη

Απιθμηηική λύζη ADINA

Απόκλιζη λύζεων
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4.2.1.5 Μνληέιν 5: Οξηδόληην κεηαθηλεζηαθό θαη ζηξνθηθό ειαηήξην 

 

Ρν κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην έρεη δπζθακςία c1 θαη ην ζηξνθηθφ c2. Άξα 

παξαθάησ είλαη   
  

  

  
 θαη    

  
  

  
. 

 

Ππλνξηαθέο ζπλζήθεο πξνβιήκαηνο: 

1. Ρέκλνπζα δχλακε ζηελ θνξπθή  

                     
           

       
         

2. Ονπή ζηελ θνξπθή: 

          
            

        
   

       

3. Κεδεληθή ξνπή ζηελ αηρκή:                   

  
        

4. Κεδεληθή ηέκλνπζα ζηελ αηρκή:                  

              
           

       

5. Ίζα βέιε ζηε ζπκβνιή: 

            

6. Αληίζεηεο ζηξνθέο ζηε ζπκβνιή:  

  
        

     

7. Ίζεο ξνπέο ζηε ζπκβνιή: 

  
        

      

8. Κεδεληθφ άζξνηζκα ηεκλνπζψλ ζηε ζπκβνιή: 

              

 

Ρν νκνγελέο ζχζηεκα είλαη: [A][C]=[0]  

Πηελ εμίζσζε απηή, ν κεδεληζκφο ηεο νξίδνπζαο ηνπ πίλαθα [Α] νδεγεί ζηελ εμίζσζε ιπγηζκνχ ηνπ 

παζζάινπ, ελψ ν πίλαθαο [C] πεξηέρεη ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη είλαη: 

    

[
 
 
 
 
 
 
  

  

  
  

  

  
  ]

 
 
 
 
 
 

 

Ξαξαθάησ, αλάινγα κε ηε ζρέζε ηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο 

δηακνξθψλνληαη δχν πίλαθεο [Α]. 
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   √ :   
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     √ :   
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Ξαξάδεηγκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Δλεύθεπο μήκορ H (m) 12.6

Βάθορ έμπηξηρ L (m) 28

Οπιζόνηια ζηαθεπά 

εδάθοςρ ks (kN/m2)
3300

Γιάμεηπορ (mm) 610

Πάσορ (mm) 19

Σηαθεπά μεηακινηζιακού 

ελαηηπίος (kN/m)
500

Σηαθεπά ζηποθικού 

ελαηηπίος (kNm/rad)
500

Δεδομένα παραδείγμαηος

9218

9195.22

0.25%

Κρίζιμο θορηίο λσγιζμού (kN)

Αναλςηική λύζη

Απιθμηηική λύζη ADINA

Απόκλιζη λύζεων
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4.2.2 Γηεξεύλεζε επηξξνήο ζπλζήθεο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 

   Ξξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ηδαληθφηεξε δπλαηή ζχλδεζε ηεο θνξπθήο ηνπ παζζάινπ κε ηελ 

αλσδνκή κηαο θαηαζθεπήο, πξαγκαηνπνηείηαη κία ζεηξά απφ παξακεηξηθέο αλαιχζεηο. Νη πεξηπηψζεηο 

ζηήξημεο πνπ εμεηάδνληαη είλαη νη πέληε πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά λσξίηεξα. Νη παξάκεηξνη, πνπ 

εμεηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, είλαη ν ιφγνο ειεχζεξνπ κήθνπο ηνπ παζζάινπ πξνο ην κήθνο έκπεμήο ηνπ 

R, ε αληνρή ηνπ εδάθνπο γηα νκνηφκνξθε θαη γξακκηθή θαηαλνκή, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά γηα κε γξακκηθφ έδαθνο. Αθφκε, δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηνπ επαξθνχο πιήζνπο ησλ 

ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο ηνπ εδάθνπο, ψζηε ην απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη αμηφπηζην θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ. Αλαθέξεηαη, πσο ζε φιεο ηηο αλαιχζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία δνθνχ κε πιέγκα ελφο κέηξνπ. 

4.2.2.1 Λόγνο ειεύζεξνπ κήθνπο πξνο κήθνο έκπεμεο, R 

   Γηα έλαλ πάζζαιν ζπλνιηθνχ κήθνπο 40m θαη θνίιεο θπθιηθήο δηαηνκήο κε ζηνηρεία D=1016mm θαη 

t=25mm γίλνληαη αλαιχζεηο γηα ηνπο δηάθνξνπο ιφγνπο ηνπ ειεχζεξνπ κήθνπο πξνο ην κήθνο 

έκπεμεο. Νη αλαιχζεηο απηέο γίλνληαη γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο. Ρα ειαηήξηα ηνπ 

νκνηφκνξθνπ εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ έρνπλ ζηαζεξά ίζε κε 3300kN/m, πνπ αληηζηνηρεί 

ζε έδαθνο κε νξηδφληην δείθηε kh= 3248 kN/m3. Ξαξαθάησ ζηα Πρήκα 4.3 έσο Πρήκα 4.7, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε κία πεξίπησζε ζηήξημεο, αιιά θαη δχν ζπγθεληξσηηθά 

δηαγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο. Δηδηθφηεξα, ην Πρήκα 4.8 πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

πέληε πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηεο θνξπθήο θαη απνηππψλεη ηα θξίζηκα ειαζηηθά θνξηία ιπγηζκνχ ησλ 

παζζάισλ, ελψ ην Πρήκα 4.9 ηηο αδηάζηαηεο ηηκέο απηψλ. Ζ αδηαζηαηνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ 

ιπγηζκνχ γίλεηαη δηαηξψληαο κε ην κέγηζην θάζε θνξά θνξηίν πνπ απαληάηαη γηα πάζζαιν νιφθιεξν 

εληφο εδάθνπο. Ρφηε, ν ιφγνο R=0, ελψ φηαλ ην ειεχζεξν κήθνο είλαη ίζν κε ην κήθνο έκπεμεο, ηφηε 

πξνθαλψο ν ιφγνο R=1. Κεγαιχηεξεο ηηκέο ηεο κνλάδαο αθνξνχλ ζε πάζζαιν κε ειεχζεξν κήθνο 

κεγαιχηεξν απφ ην κήθνο έκπεμεο. 

 

 
Πρήκα 4.3: Δπηξξνή ιφγνπ R γηα πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν ζηελ θνξπθή 
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Πρήκα 4.4: Δπηξξνή ιφγνπ R γηα πάζζαιν κε θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.5: Δπηξξνή ιφγνπ R γηα πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή 
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Πρήκα 4.6: Δπηξξνή ιφγνπ R γηα πάζζαιν κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.7: Δπηξξνή ιφγνπ R γηα πάζζαιν κε κεηαθηλεζηαθφ θαη ζηξνθηθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή 

 

   Πε φια ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ 

παζζάινπ αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ ζηήξημεο ζηελ θνξπθή κεηψλεηαη, θαζψο ην ειεχζεξν κήθνο 

απμάλεηαη θαη ην κήθνο έκπεμεο αληίζηνηρα κεηψλεηαη. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ 

ζηελ θνξπθή ε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ θνξηίνπ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο πξψηεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ R θαη 

ζηαδηαθά ν ξπζκφο κείσζεο κηθξαίλεη ζεκαληηθά. Αληίζεηα, φηαλ ε ζηήξημε πινπνηείηαη κε θπιηφκελε 

πάθησζε ην θξίζηκν ζιηπηηθφ θνξηίν δελ επεξεάδεηαη γηα κηθξνχο ιφγνπο ηνπ R, θαζψο ε θακπχιε 

είλαη αξρηθά νξηδφληηα. Πηε ζπλέρεηα, ε ζπκπεξηθνξά είλαη παξφκνηα κε απηή ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ κε 

ηε δηαθνξά, φηη ε αξλεηηθή θιίζε ηεο θακπχιεο είλαη επηφηεξε. Πεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη γηα ιφγν R=3 

ε θακπχιε ηεο θπιηφκελεο πάθησζεο έρεη αθφκε ζεκαληηθή θιίζε γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη γηα κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ R ην θνξηίν ζπλερίδεη λα κεηαβάιιεηαη αηζζεηά. Ωζηφζν, 
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ιφγνο κεγαιχηεξνο ηνπ ηξία ζεκαίλεη ειεχζεξν κήθνο ηξηπιάζην απφ απηφ έκπεμεο θαη άξα απνηειεί 

θπξίσο ζεσξεηηθφ ζελάξην. 

   Πηα ηξία ηειεπηαία κνληέια, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ είηε κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηαζεξάο 

c1=3000kN/m είηε θαη ζηξνθηθφ ειαηήξην ζηαζεξάο c2=500MNm/rad, ε θακπχιε θξίζηκνπ θνξηίνπ 

ιπγηζκνχ-ιφγνπ R δελ είλαη ηφζν νκαιή φπσο ζην ειεχζεξν άθξν θαη ηελ απιή θπιηφκελε πάθησζε. 

Απηφ, βέβαηα, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζθιεξφηεηα ησλ ειαηεξίσλ πνπ επηιέγεηαη. Πηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαιχζεηο, απηέο νη δχν ηηκέο ησλ ειαηεξίσλ  επηιέγνληαη κε ηελ ππφζεζε, πσο είλαη ε ζπλεηζθνξά 

ησλ ππνινίπσλ παζζάισλ πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζε κία θαηαζθεπή. Απινπνηεηηθά, ζεσξείηαη 

πσο ηα ειαηήξηα παξέρνπλ δπζθακςία ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ δπζθακςηψλ ησλ παζζάισλ ηεο 

νκάδαο. Γηα αξθεηά κηθξφηεξεο ηηκέο ησλ ζηαζεξψλ c ησλ δχν ειαηεξίσλ, νη θακπχιεο πιεζηάδνπλ 

απηέο ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ θαη ηεο θπιηφκελεο πάθησζεο. Ξνηνηηθά, νη δχν θακπχιεο ησλ κνληέισλ 4 

θαη 5 κνηάδνπλ αξθεηά, αιιά απφ ηα δχν ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα Πρήκα 4.8 θαη Πρήκα 4.9 γίλεηαη 

αληηιεπηφ, πσο ην κνληέιν 4 γα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο ησλ ειαηεξίσλ ηεο θνξπθήο ζπκπεξηθέξεηαη 

θαιχηεξα. Δίλαη ζαθέο, πσο ε εηθφλα ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή γηα κηθξφηεξε ζεσξεηηθή 

ηηκή ηνπ ζηξνθηθνχ ειαηεξίνπ ή γηα κεγαιχηεξε ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ν ζηξνθηθφο πεξηνξηζκφο πνπ παξέρεη ην ειαηήξην ζην κνληέιν 5 είλαη ηθαλφο, ψζηε γηα 

ηηο πξψηεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ R ην θξίζηκν θνξηίν λα κελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα 

κνληέια 2 θαη 4 πνπ έρνπλ θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή. Αληίζεηα, ζην κνληέιν 3 πνπ δε 

δεζκεχεηαη ζηξνθηθά είηε κέζσ πάθησζεο είηε κέζσ ζηξνθηθνχ ειαηεξίνπ κεηψλνληαη απφηνκα νη 

ηηκέο ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ, θαζψο απμάλεηαη ν ιφγνο R. Αμίδεη λα πξνζηεζεί, πσο ε επίδξαζε ηνπ 

κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ γίλεηαη εκθαλήο κεηά απφ θάπνηεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ R, αθνχ φζν ην 

ειεχζεξν κήθνο απμάλεηαη ε παξακφξθσζε θαηά ην ιπγηζκφ γίλεηαη εληνλφηεξε θαη ζπλεπψο ην 

ειαηήξην εληείλεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν. 

   Δζηηάδνληαο ζηα Πρήκα 4.8 θαη Πρήκα 4.9 κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί, πσο γηα ηηο δεδνκέλεο ηηκέο 

ειαηεξίσλ θνξπθήο αλζεθηηθφηεξε ζπλζήθε ζηήξημεο γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ιφγσλ R είλαη εθείλε 

πνπ ζπλδπάδεη θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην. Θάηη ηέηνην είλαη ινγηθφ, εθφζνλ ε 

θπιηφκελε πάθησζε είλαη ζαλ έλα ζηξνθηθφ ειαηήξην άπεηξεο δπζθακςίαο ζε ζρέζε κε θάπνην 

ειαηήξην πεπεξαζκέλεο δπζθακςίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζην κνληέιν 5. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην 

γεγνλφο, φηη κέρξη θάπνηα ηηκή ηνπ ιφγνπ R εμίζνπ απνδνηηθή ζηήξημε είλαη ε απιή θπιηφκελε πάθησζε 

ηνπ κνληέινπ 2, ελψ κεηά απφ απηήλ ηελ ηηκή δηαθνξνπνηείηαη έληνλα απφ ηα κνληέια 4 θαη 5. Αθφκε, 

κεηαμχ ηνπ παζζάινπ κε θπιηφκελε πάθησζε θαη απηνχ κε έλα νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην 

παξαηεξείηαη ελαιιαγή θαηάζηαζεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, γηα ρακειέο ηηκέο ηνπ ιφγνπ R ε απιή 

θπιηφκελε πάθησζε θαίλεηαη λα απνδίδεη αηζζεηά θαιχηεξα, ελψ γηα ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.5 ην 

ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Πα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα, ε επηξξνή ηεο ζηξνθηθήο δπζθακςίαο 

εκθαλίδεηαη ζηηο κηθξέο ηηκέο ηνπ R, ελψ απηή ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ ζε κεγαιχηεξεο γηα 

ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ρέινο, ην πιήξσο αζηήξηθην κνληέιν ζηελ θνξπθή έρεη ηελ 

πιένλ αζχκθνξε ζπκπεξηθνξά έλαληη ιπγηζκνχ, φπσο είλαη ινγηθφ, αθνχ παξακνξθψλεηαη ρσξίο 

θακία επηπξφζζεηε αληίζηαζε πιελ απηήο πνπ παξέρεηαη απφ ην ίδην ην έδαθνο. Άξα, είλαη θαιφ λα 

επηδηψθεηαη ε θπιηφκελε πάθησζε γηα ηνπο παζζάινπο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ε χπαξμε ηέηνηνπ 

αξηζκνχ παζζάισλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηθαλή πιεπξηθή δπζθακςία γηα θάζε έλαλ μερσξηζηά. Δθηφο 

θη αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κηθξνχ ειεχζεξνπ κήθνπο, νπφηε θαη ε απιή θπιηφκελε πάθησζε είλαη 

ηζνδχλακε. 
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Πρήκα 4.8: Δπηξξνή ιφγνπ R ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηεο θνξπθήο 

 

 
Πρήκα 4.9: Δπηξξνή ιφγνπ R γηα ηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 
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4.2.2.2 Αληνρή εδάθνπο νκνηόκνξθεο θαη γξακκηθήο θαηαλνκήο 

   Δίηε πξφθεηηαη γηα ζπλεθηηθφ είηε γηα κε ζπλεθηηθφ έδαθνο, ε επίδξαζε ηνπ ζε κία θαηαζθεπή 

ζπλήζσο εθθξάδεηαη κε ηνπο ηξεηο ηξφπνπο πνπ απαξηζκνχληαη ζηε ζπλέρεηα. 

1. Γείθηεο εδάθνπο νξηδφληηαο δπζθακςίαο kh ζε kN/m3 

2. Κέηξν ειαζηηθφηεηαο Young Δ ζε kN/m2 

3. Mε γξακκηθέο θακπχιεο εδαθηθψλ πηέζεσλ-κεηαθηλήζεσλ p-y 

   Πε απηήλ ηελ ππνπαξάγξαθν, αιιά θαη ζε επφκελε ρξεζηκνπνηνχληαη ν δείθηεο εδάθνπο νξηδφληηαο 

δπζθακςίαο θαη νη κε γξακκηθέο θακπχιεο p-y, ψζηε λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παζζάινπ 

ζπλαξηήζεη ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο θαηαλνκήο ηνπ. Ζ κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ νξηδφληηνπ δείθηε kh θαη ησλ θακππιψλ p-y  δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εδάθνπο, σζηφζν 

ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη γηα ηηο αθφινπζεο αλαιχζεηο νη ηηκέο ηνπο ιακβάλνληαη απζαίξεηα, ψζηε λα 

θαιπθζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ εχξνο αληίζηαζεο. Αθφκε, φπσο θαη ζε φια φζα έρνπλ πξνεγεζεί 

ζεσξείηαη, πσο ν δείθηεο εδάθνπο kh έρεη ήδε πνιιαπιαζηαζηεί κε ηε δηάκεηξν ηνπ παζζάινπ θαη άξα 

εθθξάδεηαη ζε kN/m2 θαη πιένλ ζπκβνιίδεηαη κε ks.  

   Ζ πξψηε ζεηξά αλαιχζεσλ αθνξά ζε νκνηφκνξθε θαηαλνκή εδάθνπο θη εμεηάδεηαη ε δηαθχκαλζε 

ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ αλάινγα κε ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ν βαζκφο πάθησζεο 

πνπ επηηπγράλεηαη. Γηα ηε κειέηε ηνπ πνζνζηνχ πάθησζεο, ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ γηα φιεο 

ηηο κνξθέο εδάθνπο αδηαζηαηνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ελφο 

ηζνδχλακνπ παζζάινπ κήθνπο ίζνπ κε ην ειεχζεξν κήθνο ησλ κνληέισλ, ν νπνίνο είλαη παθησκέλνο 

ζηελ αηρκή. Πηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηνχληαη αλαιχζεηο γηα γξακκηθή θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο. Ζ 

πεξίπησζε απηή δελ έρεη επηιπζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαιπηηθά θαη άξα φια ηα ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα απνηεινχλ πξντφλ αξηζκεηηθήο αλάιπζεο. Αληίζεηα, ηα απνηειέζκαηα γηα ην 

νκνηφκνξθν έδαθνο επαιεζεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα αλαιπηηθά πνπ παξαηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν. 

   ια ηα απνηειέζκαηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ αθνξνχλ ζε πάζζαιν δηακέηξνπ D=1016mm θαη πάρνπο 

t=25mm. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ είλαη φπσο θαη πξηλ ίζν κε 40m κε ηε δηαθνξά φηη ν ιφγνο R 

δηαηεξείηαη ζηαζεξφο θαη ίζνο κε 0.54. Κε άιια ιφγηα, ην ειεχζεξν κήθνο ηνπ παζζάινπ είλαη 14m θαη 

απηφ εληφο εδάθνπο είλαη 26m. 

 

 ΝΚΝΗΝΚΝΟΦΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΔΓΑΦΝΠ 

   Ζ νκνηφκνξθε θαηαλνκή εδάθνπο εθθξάδεηαη κε γξακκηθά ειαηήξηα ίζεο δπζθακςίαο θαζ‟ χςνο ηνπ 

παζζάινπ. Κε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ εμεηάδεηαη μερσξηζηά θάζε κία πεξίπησζε ζηήξημεο ζηελ 

θνξπθή ηνπ παζζάινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο. Ρν εχξνο ηνπ νξηδφληηνπ δείθηε 

εδάθνπο πνπ ιακβάλεηαη μεθηλά απφ ηηο 3000kN/m3 θαη θηάλεη ηηο 60000kN/m3. Ρα θξίζηκα θνξηία 

ιπγηζκνχ ηζνδχλακνπ παθησκέλνπ παζζάινπ κε ηηο δηάθνξεο ζπλζήθεο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Ξίλαθαο 4.4. Γηαηξψληαο κε απηέο ηηο ηηκέο θαηά πεξίπησζε δεκηνπξγνχληαη ηα 

δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ κε κέγηζηε ηηκή ηε κνλάδα. Ρειηθά, ηα απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνληαη 

θαη πάιη ζε έλα δηάγξακκα, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξαηηέξσ ζχγθξηζή ηνπο. 

 

 
Ξίλαθαο 4.4: Θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ηζνδχλακνπ παθησκέλνπ παζζάινπ κήθνπο 14m 

Κνληέιν
Pcr Ηζνδχλακνπ 

Ξαζζάινπ (kN)

1 25284

2 101165

3 58527

4 135530

5 101497
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Πρήκα 4.10: Δπηξξνή νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζε πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν ζηελ θνξπθή 

 

 

 
Πρήκα 4.11: Δπηξξνή νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζε πάζζαιν κε θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή 
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Πρήκα 4.12: Δπηξξνή νκνηφκνξθνπ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ 

θνξπθή 

 

 

 
Πρήκα 4.13: Δπηξξνή νκνηφκνξθνπ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε θπιηφκελε πάιησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ 

θνξπθή 
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Πρήκα 4.14: Δπηξξνή νκνηφκνξθνπ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε κεηαθηλεζηαθφ θαη ζηξνθηθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή 

 

   Κε κία πξψηε καηηά, εχθνια εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, πσο αλεμαξηήησο ηξφπνπ ζηήξημεο ηεο 

θνξπθήο ηνπ παζζάινπ ε ζπκπεξηθνξά αθφκε θαη γηα κεγάιεο ηηκέο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο δε 

θηάλεη ζε θακκία πεξίπησζε εθείλε ηνπ παθησκέλνπ παζζάινπ. κσο, ην κνληέιν πνπ ηείλεη λα 

πιεζηάδεη ζεκαληηθά ην ηζνδχλακν θνξηίν ιπγηζκνχ είλαη ην ππ‟ αξηζκφλ 3, ην νπνίν δηαζέηεη έλα 

νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην δπζθακςίαο c1=3000kN/m ζην άλσ άθξν. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο πάζζαινο κε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπεξηθέξεηαη θαη αληέρεη θνξηίν 

πεξίπνπ ίζν κε έλαλ αληίζηνηρν παθησκέλν γηα πνιχ αλζεθηηθφ έδαθνο. Άξα κπνξεί λα εηπσζεί, πσο 

παθηψλεηαη επαξθψο απφ ην έδαθνο γηα κήθνο έκπεμεο 26m. Ρν επφκελν πιένλ απνδνηηθφ κνληέιν 

απφ άπνςε πάθησζεο είλαη απηφ κε ηα δχν ειαηήξηα ζηελ θνξπθή. Γηα πνιχ κεγάιεο ηηκέο ηνπ 

εδάθνπο ην θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ αγγίδεη ην 90% ηνπ ηδαληθνχ παθησκέλνπ παζζάινπ. Ιίγν πην θάησ 

ζην 80% ηνπ ηζνδχλακνπ θνξηίνπ βξίζθεηαη ην κνληέιν 4 κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ 

ειαηήξην. Νη άιινη δχν πάζζαινη πνπ δηαζέηνπλ απιή θπιηφκελε πάθησζε ή είλαη πιήξσο αζηήξηθηνη, 

φπσο είλαη ην κνληέιν  1, παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ απφιπηε ηαχηηζε ζηνλ ηξφπν εμέιημεο ηνπ θξίζηκνπ 

θνξηίνπ ηνπο ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ πιήξσο παθησκέλνπ παζζάινπ. Απηφ γίλεηαη ζαθέο 

ζην Πρήκα 4.16, φπνπ νη δχν ζρεηηθέο θακπχιεο ζρεδφλ αιιεινθαιχπηνληαη. 

   Ξαξφια απηά, εμεηάδνληαο ηα κνληέια παζζάισλ απφ άπνςε κεγέζνπο ηνπ θνξηίνπ αληνρήο ζε 

ιπγηζκφ κε ρξήζε ηνπ Πρήκα 4.15 ε ζεηξά είλαη ίδηα κε εθείλε πνπ πξνθχπηεη εμεηάδνληαο ηελ επηξξνή 

ηνπ ιφγνπ R. Ξην αλαιπηηθά, ν πιένλ αλζεθηηθφο πάζζαινο είλαη απηφο πνπ δεζκεχεηαη πιήξσο ε 

ζηξνθή ηνπ άλσ άθξνπ κε θπιηφκελε πάθησζε θαη παξέρεηαη ηθαλή πιεπξηθή δπζθακςία, δειαδή ην 

κνληέιν 4. Αθνινπζεί ην κνληέιν 5 θαη ζηε ζπλέρεηα ηα κνληέια 3 θαη 2, ηα νπνία θαη πάιη 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ κία ηηκή ηνπ εδάθνπο θη έπεηηα. Ζ ηηκή απηή ηεο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο είλαη 

πεξί ηα 15000kN/m3. Κέρξη εθεί κεγαιχηεξεο ηηκέο θνξηίνπ ιπγηζκνχ εκθαλίδεη ην κνληέιν 3 κε ην 

νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην, ελψ ζηε ζπλέρεηα ην κνληέιν 2 κε ηελ θπιηφκελε πάθησζε ζηελ 

θνξπθή. Θαη πάιη, ην απιφ αζηήξηθην άλσ άθξν παξνπζηάδεη ηελ ρακειφηεξε δπλαηή αληνρή ζε 

ιπγηζκφ φπσο ζα πεξίκελε θαλείο λα ζπκβαίλεη. 
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Πρήκα 4.15: Ππγθεληξσηηθφ δηάγξακκα επηξξνήο νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζην θνξηίν ιπγηζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.16: Ππγθεληξσηηθφ δηάγξακκα επηξξνήο νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζην βαζκφ πάθησζεο γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηεο θνξπθήο 
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   Ππκπεξαζκαηηθά, κεγαιχηεξν πνζνζηφ πάθησζεο απφ ην έδαθνο επηηπγράλεηαη, φηαλ ππάξρεη ηθαλή 

πιεπξηθή δπζθακςία απφ ην ζχλνιν ηεο παζζαινκάδαο ρσξίο πεξηνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ζηξνθήο. 

Κάιηζηα, ην πνζνζηφ απηφ επηηπγράλεηαη απφ ηηο ρακειέο θηφιαο ηηκέο ηνπ εδάθνπο φπσο θαζηζηά 

εκθαλέο ε κηθξή ζεηηθή θιίζε ηεο θακπχιεο ηνπ κνληέινπ 3 ζηα Πρήκα 4.12 θαη Πρήκα 4.16. Αληίζεηα, 

ηα ππφινηπα κνληέια παζζάινπ γηα κηθξέο ηηκέο ηνπ νξηδφληηνπ δείθηε εδάθνπο απμάλνπλ απφηνκα ην 

ειαζηηθφ θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπο απφ φ,ηη γηα πην κεγάιεο ηηκέο. Ωζηφζν, κε θξηηήξην ην κέγεζνο ηνπ 

θνξηίνπ ιπγηζκνχ ηδαληθφηεξν είλαη θη εδψ φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν ην κνληέιν 4 

έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ ,θαζψο ζην Πρήκα 4.15 πνιχ γξήγνξα ε θακπχιε ηνπ μερσξίδεη θαη κε 

απμαλφκελε αληνρή εδάθνπο απμάλεηαη ζπλερψο θαη ην θνξηίν έλαληη ιπγηζκνχ ηνπ παζζάινπ απηνχ. 

 

 ΓΟΑΚΚΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΔΓΑΦΝΠ 

   Γηα ηηο αλαιχζεηο κε γξακκηθή αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπ εδάθνπο κε ην βάζνο ρξεζηκνπνηνχληαη έμη 

εδαθηθά πξνθίι. Θάζε έλα απφ απηά έρεη ειαηήξηα φιν θαη κεγαιχηεξεο νξηδφληηαο δπζθακςίαο. Θαη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, γίλεηαη ρξήζε ηνπ νξηδφληηνπ δείθηε εδάθνπο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη 

νη ζηαζεξέο ησλ ειαηεξίσλ πνπ πεξηέρνληαη ηειηθά αλά κέηξν ζηα αξηζκεηηθά κνληέια. Πηα 

δηαγξάκκαηα παξαθάησ, ηα πξνθίι απηά πεξηγξάθνληαη ζαλ θαηεγνξίεο εδάθνπο, φπνπ ε θαηεγνξία 1 

είλαη ε ιηγφηεξν αλζεθηηθή θαη ε θαηεγνξία 6 ε πιένλ αλζεθηηθή. Ξην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά παξαηίζεηαη 

ζην Πρήκα 4.17 έλα δηάγξακκα κε φια ηα εδαθηθά πξνθίι, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη θαη νη κέγηζηεο 

ηηκέο νξηδφληηνπ δείθηε εδάθνπο kh πνπ απαληψληαη ζε θάζε έλα. Ρα επφκελα δηαγξάκκαηα 

αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ινγηθή κε φζα παξνπζηάζηεθαλ ζηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή εδάθνπο. Έηζη, ηα 

ΠρήκαηαΠρήκα 4.18, Πρήκα 4.19,Πρήκα 4.20, Πρήκα 4.21 θαη Πρήκα 4.22 αθνξνχλ ζηελ εμέιημε ηνπ 

ειαζηηθνχ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ ζπλαξηήζεη ηεο αληνρήο ηνπ γξακκηθνχ εδάθνπο κε άλσ φξην 

ην θνξηίν ηζνδχλακνπ πιήξσο παθησκέλνπ παζζάινπ θαη ηα Πρήκα 4.23 θαη Πρήκα 4.24  δίλνπλ κία 

πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηφζν επί ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ φζν θαη επί ηνπ πνζνζηνχ πάθησζεο θάζε 

είδνπο ζχλδεζεο απφ ην έδαθνο. Πεκεηψλεηαη, πσο νη ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ησλ ηζνδχλακσλ παθησκέλσλ 

κνληέισλ παξακέλνπλ ίδηεο φπσο παξαηίζεληαη ζηνλ Ξίλαθαο 4.4. 

 

 
Πρήκα 4.17: Δδαθηθά πξνθίι γξακκηθψλ θαηαλνκψλ γηα πάζζαιν κε κήθνο έκπεμεο 26m 



ΙΓΗΠΚΝΠ KAI ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΞΑΠΠΑΙΩΛ 107 

Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

 
Πρήκα 4.18: Δπηξξνή γξακκηθνχ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν ζηελ θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.19: Δπηξξνή γξακκηθνχ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή 
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Πρήκα 4.20: Δπηξξνή γξακκηθνχ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ 

θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.21: Δπηξξνή γξακκηθνχ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ 

θνξπθή 

 

 

 
 
 



ΙΓΗΠΚΝΠ KAI ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ ΞΑΠΠΑΙΩΛ 109 

Δηδηθά Θέκαηα Πρεδηαζκνχ Θαιάζζησλ Κεηαιιηθψλ Ξξνβιεηψλ 

 
Πρήκα 4.22: Δπηξξνή γξακκηθνχ εδάθνπο γηα πάζζαιν κε νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ θαη ζηξνθηθφ ειαηήξην ζηελ 

θνξπθή 

 

   Ζ ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηε γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο δε δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο 

νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο. Ωο πξνο ην πνζνζηφ πάθησζεο, θη εδψ ην κεγαιχηεξν επηηπγράλεηαη γηα 

πάζζαιν κε ειεχζεξν άθξν θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην, ελψ ε κέγηζηε ηηκή θνξηίνπ ιπγηζκνχ 

παξνπζηάδεηαη γηα πάζζαιν κε θπιηφκελε πάθησζε θαη νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην. Κία 

ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε ην Πρήκα 4.23 είλαη ε ζαθήο πιένλ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

κνληέισλ 2 θαη 3, κε ην δεχηεξν λα θαίλεηαη ηψξα γηα φια ηα εδαθηθά πξνθίι αλζεθηηθφηεξν έλαληη 

ηνπ πξψηνπ. Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ θάζε πεξίπησζεο ζηήξημεο έρεη πην νκαιφ ξπζκφ 

αθφκε θαη γηα ηηο δχν πξψηεο θαηεγνξίεο γξακκηθνχ εδάθνπο. Ξεξηζζφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν 

θαηαλνκψλ ζα αλαδεηρζνχλ επθνιφηεξα κέζσ κηαο άκεζεο ζχγθξηζεο απηψλ. Ζ ζχγθξηζε, ινηπφλ, ηεο 

νκνηφκνξθεο θαη γξακκηθήο θαηαλνκήο ηνπ εδάθνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ παξάγξαθν ύγθξηζε 

νκνηόκνξθεο θαη γξακκηθήο θαηαλνκήο εδάθνποπνπ αθνινπζεί. 
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Πρήκα 4.23: Ππγθεληξσηηθφ δηάγξακκα επηξξνήο γξακκηθνχ εδάθνπο ζηε ζιηπηηθή αληνρή γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.24: Ππγθεληξσηηθφ δηάγξακκα επηξξνήο γξακκηθνχ εδάθνπο ζην βαζκφ πάθησζεο γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ηεο θνξπθήο 
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4.2.2.3 ύγθξηζε νκνηόκνξθεο θαη γξακκηθήο θαηαλνκήο εδάθνπο 

   Ξξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη δχν απηέο πεξηπηψζεηο εδάθνπο, απαηηείηαη έλα θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ησλ ηηκψλ εδάθνπο γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή πνπ ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηηο ηηκέο ηεο 

γξακκηθήο. Πηελ παξνχζα εξγαζία, ρξεζηκνπνηείηαη, αξρηθά, ηέηνηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή πνπ γηα 

δεδνκέλν κήθνο έκπεμεο παζζάινπ έρεη ίζν εκβαδφλ ζε δηάγξακκα νξηδφληηνπ δείθηε ks ζε kN/m2 θαη 

βάζνπο έκπεμεο z ζε m κε απηφ ηεο γξακκηθήο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, ν 

δείθηεο εδάθνπο ks πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδνληαο ηνλ νξηδφληην δείθηε kh κε ηε δηάκεηξν ηνπ 

εθάζηνηε παζζάινπ, ε νπνία εδψ είλαη ίζε κε 1016mm. Κε βάζε απηφ ην θξηηήξην θαζνξίδεηαη κηα 

πξψηε αληηζηνηρία κηαο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ζε θάζε κία γξακκηθή θαηεγνξία απφ απηέο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην Πρήκα 4.17. Ρν εκβαδφλ απηνχ ηνπ δηαγξάκκαηνο απνηειεί ηε δπζθακςία ζε 

kN/m ηνπ ελφο θαη κφλν ηζνδχλακνπ ειαηεξίνπ πνπ ζεσξεηηθά αξθεί λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν 

βάξνπο ηεο εθάζηνηε εδαθηθήο θαηαλνκήο.  Έηζη, ινηπφλ, ζηελ Kαηεγνξία 1 γξακκηθνχ εδάθνπο 

αληηζηνηρίδεηαη νκνηφκνξθν κε νξηδφληην δείθηε kh=6500kN/m3, ζηελ Θαηεγνξία 2 νκνηφκνξθν κε 

δείθηε kh=13000kN/m3 θαη ζηελ Θαηεγνξία 3 νκνηφκνξθν κε δείθηε kh=19500kN/m3. Απηά ηα 

δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ζηα Πρήκα 4.25,Πρήκα 4.26 θαη Πρήκα 4.27.  

 

 
Πρήκα 4.25: Ξξψηε εθηίκεζε ηζνδχλακεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο γηα θαηεγνξία 1 γξακκηθήο θαηαλνκήο 

 

   Γηα απηέο ηηο θαηαλνκέο εδάθνπο γίλνληαη γξακκηθέο αλαιχζεηο ιπγηζκνχ θαη ππνινγίδνληαη ηα 

θνξηία ιπγηζκνχ γηα θάζε κνληέιν αλάινγα κε ηε ζηήξημε ηεο θνξπθήο, φπσο θαη ζε φιεο ηηο 

πξνεγεζείζεο παξαγξάθνπο παξακεηξηθψλ αλαιχζεσλ. πσο αλακέλεηαη, ην θνξηίν ηεο νκνηφκνξθεο 

θαηαλνκήο είλαη θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ ειέγρνληαη αξθεηά κεγαιχηεξν γηα φια ηα κνληέια. Ρα 

ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ πεξηέρνπλ ηηο ηηκέο ησλ θξίζηκσλ θνξηίσλ ιπγηζκνχ γηα θάζε θαηεγνξία 

εδάθνπο μερσξηζηά, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξαγκαηηθά ηζνδχλακε νκνηφκνξθε θαηαλνκή πνπ νδεγεί 

ζε ίζν θνξηίν κε απηφ ηεο γξακκηθήο. Ρα ζρήκαηα απηά είλαη ρσξηζκέλα κε βάζε ην θάζε κνληέιν θαη 

γηα θάζε πεξίπησζε ζηήξημεο παξαηίζεηαη θη έλα δηάγξακκα κε ηελ πνξεία ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ 

αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή. 
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Πρήκα 4.26: Ξξψηε εθηίκεζε ηζνδχλακεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο γηα θαηεγνξία 2 γξακκηθήο θαηαλνκήο 

 

 
Πρήκα 4.27: Ξξψηε εθηίκεζε ηζνδχλακεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκή γηα θαηεγνξία 3 γξακκηθήο θαηαλνκήο 

 

   Μεθηλψληαο κε ην κνληέιν 1, ην νπνίν σο γλσζηφλ απνηειεί αζηήξηθην πάζζαιν ζηελ θνξπθή, ηα 

Πρήκα 4.28, Πρήκα 4.29 θαη Πρήκα 4.30 πεξηέρνπλ ηα θνξηία ιπγηζκνχ ηφζν γηα ηελ νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή πνπ επηιέγεηαη αξρηθψο κε ην θξηηήξην ηνπ κνλαδηθνχ ηζνδχλακνπ ειαηεξίνπ θαη ηελ 

αληίζηνηρε γξακκηθή φζν θαη γηα ηελ πξαγκαηηθά ηζνδχλακε, απφ άπνςε θνξηίνπ, ζηαζεξή θαηαλνκή. 

Θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο εδάθνπο δελ παξαηεξείηαη θακία ζχγθιηζε ησλ δχν αξρηθψλ θαηαλνκψλ. 

Αληίζεηα, ην πνζνζηφ απφθιηζεο ησλ δχν ηηκψλ είλαη θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εδάθνπο πεξίπνπ 

26%. Πηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηείηαη ζηαζεξφ έδαθνο πνιχ κηθξφηεξεο αληνρήο, ψζηε ν πάζζαινο 

λα έρεη ηελ ίδηα αληνρή ζε ιπγηζκφ κε απηήλ πνπ αλαπηχζζεηαη φηαλ ην έδαθνο είλαη γξακκηθφ. Ρν 

πνζνζηφ κείσζεο ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο ηνπ ζηαζεξνχ εδάθνπο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 84.6%. Ρφζν 

πξέπεη πεξίπνπ λα κεησζεί ν δείθηεο εδάθνπο πνπ ιακβάλεηαη αξρηθά γηα ην νκνηφκνξθν έδαθνο γηα 

λα δίλεη ίζν θνξηίν ιπγηζκνχ κε ην γξακκηθφ έδαθνο. Απηφ είλαη επδηάθξηην θαη απφ ην δηάγξακκα 
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εμέιημεο ησλ θνξηίσλ κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εδάθνπο (Πρήκα 4.31), φπνπ ε θακπχιε ηεο πξψηεο 

νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο απέρεη ζρεδφλ ην ίδην θαη ζηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία απφ ηηο άιιεο δχν, 

νη νπνίεο ζρεδφλ ζπκπίπηνπλ. Κε βάζε ηα Πρήκα 4.32,Πρήκα 4.33,Πρήκα 4.34 θαη Πρήκα 4.35 

πξνθχπηνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη ζην κνληέιν 1. 

 

 
Πρήκα 4.28: Θξίζηκα θνηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 1 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 1 

 

 
Πρήκα 4.29:Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 1 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 2 
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Πρήκα 4.30: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 1 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 3 

 

 
Πρήκα 4.31: Δμέιημε θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 1 γηα ηηο δηάθνξεο θαηαλνκέο 
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Πρήκα 4.32: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 2 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 1 

 

 
Πρήκα 4.33: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 2 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 2 
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Πρήκα 4.34: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 2 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 3 

 

 
 Πρήκα 4.35: Δμέιημε θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 2 γηα ηηο δηάθνξεο θαηαλνκέο  

 

   Ππλερίδνληαο κε ην κνληέιν 3, θαη κειεηψληαο ηα Πρήκα 4.36, Πρήκα 4.37 θαη Πρήκα 4.38, γίλεηαη 

εχθνια αληηιεπηή ε ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφθιηζε ησλ θνξηίσλ ιπγηζκνχ ηνπ παζζάινπ γηα 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή βάζεη κνλαδηθνχ ειαηεξίνπ θαη γηα αληίζηνηρε γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο. 

Κάιηζηα, ε απφθιηζε απηή κε ηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εδάθνπο νινέλα θαη κεηψλεηαη. Απηφ 

γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ κε ην Πρήκα 4.39, ην νπνίν ζπλνςίδεη θαη πάιη ηηο ηξεηο θακπχιεο ησλ 

θνξηίσλ ιπγηζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηαλνκήο. Δθεί, 

είλαη επδηάθξηηε ε κεγαιχηεξε θιίζε ηεο θακπχιεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε γξακκηθή θαηαλνκήο εδάθνπο 

ζε ζρέζε κε ηε κηθξφηεξε θιίζε ηεο αξρηθήο εθηίκεζεο ηνπ νκνηφκνξθνπ εδάθνπο. Ξξάγκαηη, ην 
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πνζνζηφ, θαηά ην νπνίν δηαθέξνπλ ηα θνξηία ιπγηζκνχ ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, είλαη γχξσ ζην 5% γηα 

ηελ θαηεγνξία 1, πεξίπνπ ζην 3% γηα ηελ θαηεγνξία 2 θαη ζην 2% γηα ηελ θαηεγνξία 3. Δπίζεο, 

αλαθέξεηαη, πσο νη ηηκέο ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο πξέπεη λα κεησζνχλ ζην 35% επί ησλ αξρηθψλ 

γηα λα ζπκπίπηνπλ ηα θνξηία ιπγηζκνχ κε ηε γξακκηθή θαηαλνκή. 

 

 
Πρήκα 4.36: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 3 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 1 

 

   Αθξηβψο αληίζεηε είλαη ε εηθφλα γηα ηελ πεξίπησζε θπιηφκελεο πάθησζεο κε κεηαθηλεζηαθφ 

ειαηήξην. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζην Πρήκα 4.43 ηνπ κνληέινπ 4 φζν ην έδαθνο ζθιεξαίλεη ηφζν 

απνκαθξχλνληαη νη θακπχιεο ηεο αξρηθήο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο θαη ηεο γξακκηθήο. Πηα ηξία ζεκεία 

νη απνθιίζεηο κε ηε ζεηξά είλαη 5.8%, 7.25% θαη 7.9%, νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα ππνινγηζηνχλ κε 

ρξήζε ησλ Πρήκα 4.40,Πρήκα 4.41 θαη Πρήκα 4.42, ζηα νπνία παξαηίζεληαη νη ηηκέο ησλ θνξηίσλ 

ιπγηζκνχ γηα θάζε θαηεγνξία εδάθνπο. Ξαξφκνηα είλαη πνηνηηθά θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαζηα ηνπ 

κνληέινπ 5. ζν απμάλεηαη ε αληνρή ηνπ εδάθνπο, απμάλεηαη θαη ε απφθιηζε ησλ ζρεηηθψλ θακππιψλ 

(Πρήκα 4.47). Νη ηηκέο ησλ αληνρψλ έλαληη ιπγηζκνχ γηα θάζε πεξίπησζε δίλνληαη ζηα Πρήκα 

4.44,Πρήκα 4.45 θαη Πρήκα 4.46.  
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Πρήκα 4.37: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 3 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 2 

 

 

 
Πρήκα 4.38: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 3 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 3 
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Πρήκα 4.39: Δμέιημε θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 3 γηα ηηο δηάθνξεο θαηαλνκέο 

 

 
Πρήκα 4.40: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 4 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 1 
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Πρήκα 4.41: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 4 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 2 

 

 
Πρήκα 4.42: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 4 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 3 
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Πρήκα 4.43: Δμέιημε θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 4 γηα ηηο δηάθνξεο θαηαλνκέο 

 

   Θαηαιήγνληαο, απηφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη ε δπζθνιία ζπζρέηηζεο κηαο νκνηφκνξθεο 

θαηαλνκήο κε κία ηζνδχλακε γξακκηθή, ψζηε γηα ηηο δχν απηέο θακπχιεο λα νδεγνχλ ζε ίδηα αληνρή 

ηνπ παζζάινπ. Ρν θξηηήξην, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθηίκεζε κηαο ηζνδχλακεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο, νδεγεί ζε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ ζε ζρέζε κε ην γξακκηθφ έδαθνο. Δπηπξνζζέησο, 

ππνγξακκίδεηαη, φηη ν ζηαζεξφο δείθηεο εδάθνπο απνηειεί θαζαξά ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

εδάθνπο, ελψ ε γξακκηθή ηνπ αχμεζε κε ην βάζνο είλαη ξεαιηζηηθφηεξε θαη αληηπξνζσπεπηηθφηεξε.  

 

 
Πρήκα 4.44: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 5 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 1 
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Πρήκα 4.45: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 5 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 2 

 

 
Πρήκα 4.46: Θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 5 θαη θαηεγνξία εδάθνπο 3 
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Πρήκα 4.47: Δμέιημε θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα κνληέιν 5 γηα ηηο δηάθνξεο θαηαλνκέο 

 

4.2.2.4 Αξηζκόο ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο 

   Πηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε θνξέσλ θαη έξγσλ, ην έδαθνο, φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί, αλαπαξίζηαηαη κε ηε βνήζεηα γξακκηθψλ ή θαη κε γξακκηθψλ ειαηεξίσλ. Αλεμαξηήησο 

ηνπ είδνπο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εδάθνπο, απαηηείηαη ε επηινγή ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ ειαηεξίσλ 

απηψλ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ λα είλαη αμηφπηζηα θαη θαηά ην δπλαηφλ αθξηβή. Ζ 

απαηηνχκελε πχθλσζε ησλ ειαηεξίσλ εδάθνπο ζε έλα πξνζνκνίσκα παζζάινπ απνηειεί ην 

αληηθείκελν κειέηεο απηήο ηεο ππνπαξαγξάθνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηνχληαη γξακκηθέο 

αλαιχζεηο ιπγηζκνχ κε ην πξφγξακκα ADINA ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε νκνηφκνξθνπ εδάθνπο φζν θαη 

γξακκηθνχ εδάθνπο, θαηά ηηο νπνίεο ιακβάλεηαη σο παξάκεηξνο ε απφζηαζε ησλ ειαηεξίσλ ζηα πέληε 

κνληέια κε ηα νπνία αζρνιείηαη ην θεθάιαην απηφ. Ρν κέγεζνο πνπ ειέγρεηαη ζε απηέο ηηο αλαιχζεηο 

είλαη θαη πάιη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ησλ παζζάισλ θαη πψο απηφ κεηαβάιιεηαη κε ηελ πχθλσζε 

ησλ ειαηεξίσλ. 

   Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ επηιέγεηαη πάζζαινο ζπλνιηθνχ κήθνπο 25m, εθ ησλ 

νπνίσλ ην ειεχζεξν κήθνο ιακβάλεηαη ίζν κε 10m. Ρα 15m εληφο ηνπ εδάθνπο ρσξίδνληαη δηαδνρηθά 

κε ηξφπν, ψζηε λα ρξεηάδνληαη 5, 10 15, 30, 75 θαη 150 ειαηήξηα. Πε φξνπο απφζηαζεο κεηαμχ 

ειαηεξίσλ αληηζηνηρνχλ ζε 3m, 1.5m, 1m, 0.5m, 0.2m θαη 0.1m. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνίιεο 

θπθιηθήο δηαηνκήο ηνπ παζζάινπ απηνχ είλαη ίδηα κε φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ αλαιχζεσλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ, δειαδή δηάκεηξνο 1016mm θαη πάρνο 25mm. Δπίζεο, γηα ην νκνηφκνξθν έδαθνο 

ιακβάλεηαη νξηδφληηνο δείθηεο kh=6500kN/m3, o νπνίνο πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηε δηάκεηξν ηνπ 

παζζάινπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην κήθνο επηξξνήο θάζε ειαηεξίνπ πνπ επηιέγεηαη δίλεη ηελ ηηκή ηεο 

ζηαζεξάο ησλ ειαηεξίσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε αλάιπζε. Πεκεηψλεηαη, αθφκε, φηη ην πξψην θαη 

ην ηειεπηαίν ειαηήξην έρνπλ πάληα ην κηζφ κήθνο επηξξνήο ζε ζρέζε κε ηα ελδηάκεζα. Αληίζηνηρα, 

ζηηο αλαιχζεηο κε γξακκηθή αλάπηπμε ηεο αληίζηαζεο ηνπ εδάθνπο κε ην βάζνο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

θαηεγνξία 2 απφ απηέο ηνπ Πρήκα 4.17. Ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ ησλ ειαηεξίσλ γίλεηαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε γηα ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή εδάθνπο.  
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 ΝΚΝΗΝΚΝΟΦΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΔΓΑΦΝΠ 

   Πχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη γξακκηθέο αλαιχζεηο ιπγηζκνχ γηα ζηαζεξφ έδαθνο κε 

ην βάζνο νδεγνχλ ζηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηα Πρήκα 4.48 θαη Πρήκα 4.49. Αλαιπηηθφηεξα, 

ην Πρήκα 4.48 απεηθνλίδεη ηελ πνξεία πνπ αθνινπζεί ε ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ ησλ 

δηαθφξσλ παζζάισλ, θαζψο ηα γξακκηθά ειαηήξηα εδάθνπο ηνπνζεηνχληαη ππθλφηεξα ζην κνληέιν 

πξνζνκνίσζεο. Απφ απηφ ην δηάγξακκα ζπκπεξαίλεηαη ακέζσο, φηη ην θνξηίν ιπγηζκνχ θαη ησλ πέληε 

κνληέισλ πξνθχπηεη ιίγν κεγαιχηεξν γηα κηθξφ αξηζκφ ειαηεξίσλ θαη φζν απηφο απμάλεη ηφζν ηείλεη 

λα ζηαζεξνπνηείηαη ην απνηέιεζκα. Απηφ αηηηνινγείηαη κε ηελ νξηδνληίσζε ησλ θακππιψλ απφ ηελ 

ηξίηε ηηκή θαη κεηά, δειαδή απφ ηηο αλαιχζεηο κε ηα 15 ειαηήξηα ζην κνληέιν. Ρα 15 ειαηήξηα 

ζεκαίλνπλ ηνπνζέηεζε απηψλ αλά κέηξν. Βέβαηα, θάζε κνληέιν αθνινπζεί κηα ζρεηηθά 

δηαθνξνπνηεκέλε πνξεία ζηηο πξψηεο ηηκέο κέρξη λα ζηαζεξνπνηεζεί ζηελ ηειηθή ηηκή. Θάπνηα κνληέια 

γηα ειαηήξηα αλά 3m νδεγνχλ ζε πην κεγάιε ππεξεθηίκεζε ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ απφ φ,ηη ζπκβαίλεη 

κε θάπνηα άιια. Ρέηνηα είλαη απηά πνπ πεξηέρνπλ θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή, δειαδή ηα 

κνληέια 2 θαη 4. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζην κνληέιν 3 θαίλεηαη πσο εμαξρήο πξνζδηνξίδεηαη αξθεηά 

θαιά ε ηηκή ηεο αληνρήο ηνπ ζε ιπγηζκφ. Κηα θαιχηεξε αίζζεζε ηεο αθξίβεηαο ηεο πξψηεο 

πξνζνκνίσζεο θαη ηεο εμέιημεο απηήο ηεο αθξίβεηαο απνθηάηαη εζηηάδνληαο ζην Πρήκα 4.49, φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ απφ αλάιπζε ζε αλάιπζε. Πεκεηψλεηαη, 

φηη ην πξψην ζεκείν αθνξά ζηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ απφ ηα 5 ζηα 10 ειαηήξηα, ην δεχηεξν ζεκείν 

δίλεη ηε κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ απφ ηα 10 ζηα 15 ειαηήξηα θνθ. Δθεί, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο γηα ην 

κνληέιν 1 ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ επηηπγράλεηαη απφ ηελ αλάιπζε κε ηα 30 ειαηήξηα, 

δειαδή φηαλ ηίζεληαη αλά κηζφ κέηξν, θαζψο ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηε ζπλέρεηα είλαη ειάρηζηε. Ρα 

κνληέια 2, 4 θαη 5 πξνζνκνηψλνληαη επαξθψο κε 15 ειαηήξηα, δειαδή ειαηήξηα αλά κέηξν. Ρέινο, γηα 

ην κνληέιν 3 φπσο θάλεθε θαη ζην Πρήκα 4.48 ε ρξήζε ειαηεξίσλ αλά 1.5m νδεγεί ζε απνηέιεζκα 

ειάρηζηα κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ δίλνπλ ηα 15, 30, 75 ή θαη ηα 150 ειαηήξηα. 

 

    
Πρήκα 4.48: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 
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Πρήκα 4.49: Ξνζνζηηαία επηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ νκνηφκνξθνπ εδάθνπο ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ γηα ηηο 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 

 

 ΓΟΑΚΚΗΘΖ ΘΑΡΑΛΝΚΖ ΔΓΑΦΝΠ 

   ηαλ ε θαηαλνκή ηνπ εδάθνπο είλαη γξακκηθή, ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

θνξηίνπ ιπγηζκνχ, θαζψο πξνζηίζεληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ειαηήξηα ζην κνληέιν πξνζνκνίσζεο, 

είλαη απηά πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα Πρήκα 4.50 θαη Πρήκα 4.51. Ππγθεθξηκέλα, ζην Πρήκα 4.50 θαίλεηαη, 

πψο ε αξρηθή ηηκή ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε γηα αξηζκφ ειαηεξίσλ 5 γηα 

φια ηα είδε παζζάισλ είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ ζηελ νπνία ηειηθά νη αλαιχζεηο ζπγθιίλνπλ. Ρειηθά, 

θαη ηα πέληε κνληέια, φπσο αλακέλεηαη, ζηαζεξνπνηνχληαη γχξσ απφ κία ηηκή, ε νπνία είλαη θαη ην 

ειαζηηθφ θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπο. Κε κία πξψηε καηηά, θαίλεηαη, πσο θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε πξνζνκνίσζε κε ειαηήξηα αλά κέηξν νδεγεί ζε κία θαιήο αθξίβεηαο ιχζε. Κε ην Πρήκα 

4.51 απηφ δηαςεχδεηαη, αθνχ κφλν ηα κνληέια 3 θαη 5 κεηαβάιινληαη ειάρηζηα κε πεξαηηέξσ αχμεζε 

ησλ 10 ειαηεξίσλ. Ρν δε κνληέιν 3 θαη πάιη θαίλεηαη λα κελ επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο αλάιπζε κε ηα 5 ειαηήξηα θαη ηελ αλά 3m ηνπνζέηεζή ηνπο. Αθφκε, ην κνληέιν 4 νδεγεί ζε 

αμηφπηζηε ηηκή θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα ειαηήξηα αλά κέηξν, ελψ φηαλ ηίζεληαη αλά κηζφ κέηξν ε 

κεηαβνιή είλαη κεδεληθή. Κάιηζηα, θαη ηα ηξία κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ησλ 

αλαιχζεσλ παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ κεδεληθή κεηαβνιή. Ρέινο, ηα κνληέια 1 θαη 2 πθίζηαληαη ηηο 

κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε 30 ειαηεξίσλ φπνπ ε 

κεηαβνιή απφ εθεί θη έπεηηα νδεχεη πξνο ειάρηζηεο ηηκέο θη επίζεο παξαηεξείηαη κία κηθξή απμνκείσζε 

γχξσ απφ θάπνηα ηηκή, πνπ είλαη θαη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ. 
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Πρήκα 4.50: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ γξακκηθνχ εδάθνπο ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ γηα ηηο δηάθνξεο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 

 

 

 
Πρήκα 4.51: Ξνζνζηηαία επηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ γξακκηθνχ εδάθνπο ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ γηα ηηο 

δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή 
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 ΠΓΘΟΗΠΖ ΝΚΝΗΝΚΝΟΦΖΠ ΘΑΗ ΓΟΑΚΚΗΘΖΠ ΘΑΡΑΛΝΚΖΠ 

   Κία ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν θαηαλνκψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ηξφπνπ 

ηνπνζέηεζεο ησλ ειαηεξίσλ ζε κνληέια παζζάινπ επηδηψθεηαη παξαθάησ. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζχγθξηζεο απηήο, δεκηνπξγνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε παζζάινπ δηαγξάκκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα ηα δχν είδε θαηαλνκψλ ηαπηφρξνλα. Απηά 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξαγξάθνπ θαη παξάιιεια ζρνιηάδνληαη. 

 

 
Πρήκα 4.52: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο γηα ην κνληέιν 1 κε ειεχζεξν άθξν ζηελ θνξπθή 

 

   Ρν Πρήκα 4.52 αθνξά ζην κνληέιν 1, ην νπνίν είλαη πξαθηηθά αζηήξηθην ζηελ θνξπθή. Πην 

δηάγξακκα απηφ κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη, φηη γηα γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο ε πξψηε ηηκή πνπ 

ιακβάλεηαη γηα ην θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ παζζάινπ κε ρξήζε κφιηο 5 ειαηεξίσλ είλαη εμαξρήο πην 

θνληά ζην πξαγκαηηθφ θνξηίν ζε ζρέζε κε ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή. Απηφ είλαη νξαηφ ζπγθξίλνληαο 

ηα πξψηα ζεκεία γηα θάζε θαηαλνκή. Ρα δχν απηά ζεκεία αλαθέξνληαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ θνξηίνπ 

απφ κνληέιν κε 5 ειαηήξηα ζε κνληέιν κε 10 ειαηήξηα εδάθνπο. Δθηφο απηήο ηεο ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο, νη δχν θακπχιεο κεηαβνιήο θνξηίνπ πνηνηηθά αιιά θαη πνζνηηθά ηείλνπλ ζρεδφλ λα 

ηαπηίδνληαη απφ ην ηξίην ζεκείν θη έπεηηα, δειαδή απφ ηα 15 ειαηήξηα ζηα 30. πνγξακκίδεηαη, 

κάιηζηα, φηη ζε απηφ ην ζεκείν ε βειηίσζε πνπ πθίζηαηαη ε ηηκή ηνπ θξίζηκνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ είλαη 

πεξίπνπ 0.5%. Κε άιια ιφγηα, πξνζνκνίσζε κε ειαηήξηα αλά κέηξν είλαη εμίζνπ ζεκηηή γηα έλαλ 

ειεχζεξν ζηελ θνξπθή πάζζαιν είηε ην έδαθνο ζεσξείηαη νκνηφκνξθν είηε γξακκηθά θαηαλεκεκέλν 

κε ην βάζνο. Ππλνιηθά, σζηφζν, φιεο νη ηηκέο κεηαβνιήο δελ μεπεξλνχλ ην 4%, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη θαη κε αξαηφηεξα ειαηήξηα θαη ζηηο δχν θαηαλνκέο ην θνξηίν ιπγηζκνχ πνπ ιακβάλεηαη δελ απέρεη 

αλεζπρεηηθά απφ ην πξαγκαηηθφ. 
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Πρήκα 4.53: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο γηα ην κνληέιν 2 κε θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή 

 

   Ππλερίδνληαο, ζην δεχηεξν κνληέιν κε ηελ θπιηφκελε πάθησζε ε θαηάζηαζε είλαη παξφκνηα. Θαη νη 

δχν θακπχιεο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα , φηη κία αξθεηά θαιή πξνζέγγηζε είλαη ε ρξήζε ειαηεξίσλ 

θαη πάιη αλά κέηξν, θαζψο νη κεηαβνιέο απφ εθεί θη έπεηηα ηείλνπλ ζην κεδέλ ή είλαη κεδεληθέο. Πην 

ζχλνιν ηνπο, νη ηηκέο ησλ κεηαβνιψλ είλαη αθφκε κηθξφηεξεο θαη δε μεπεξλνχλ ην 3.5 % γηα 

πξνζέγγηζε κε αξαηά ειαηήξηα αλά 3 m. 

 

 
Πρήκα 4.54: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο γηα ην κνληέιν 3 κε ειεχζεξν άθξν θαη κεηαθηλεζηαθφ 

ειαηήξην ζηελ θνξπθή 

 

   πσο ήδε έρεη αλαδεηρζεί κε ηελ θάζε πεξίπησζε εδάθνπο μερσξηζηά, ην κνληέιν 3 κε ην νξηδφληην 

κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην δπζθακςίαο c1=3000kN/m3 είλαη εθείλν πνπ κέλεη νπζηαζηηθά αλεπεξέαζην 

απφ ην πιήζνο ησλ ειαηεξίσλ. Απηφ εχθνια απνδεηθλχεηαη απφ ην εχξνο ηηκψλ ησλ πνζνζηηαίσλ 

κεηαβνιψλ πνπ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο δελ μεπεξλά ην 0.5% γηα ειαηήξηα 
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αλά 3m, ελψ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο γξακκηθήο θαηαλνκήο ζρεδφλ φιε ε θακπχιε βξίζθεηαη πνιχ 

θνληά ζηνλ νξηδφληην άμνλα θαη άξα ζην κεδέλ.  

 

 
Πρήκα 4.55: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο γηα ην κνληέιν 4 κε θπιηφκελε πάθησζε θαη 

κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή 

 

 
Πρήκα 4.56: Δπηξξνή πιήζνπο ειαηεξίσλ πξνζνκνίσζεο γηα ην κνληέιν 5 κε κεηαθηλεζηαθφ θαη ζηξνθηθφ 

ειαηήξην ζηελ θνξπθή 

 

   Ρα ηειεπηαία δχν κνληέια, δειαδή ηα 4 θαη 5, πξνζδηνξίδνπλ αξθεηά θαιά ην θνξηίν ιπγηζκνχ θαη 

ζηηο δχν θαηαλνκέο, φηαλ ηα ειαηήξηα ηίζεληαη επίζεο αλά κέηξν. Ωζηφζν, γηα ην κνληέιν 5 κε ηα δχν 

ειαηήξηα ζηελ θνξπθή ε πξνζνκνίσζε είλαη εμίζνπ αμηφπηζηε θαη κε ειαηήξηα αλά 1.5m. Ζ ζπλνιηθή 

εηθφλα ησλ κεηαβνιψλ θαη εδψ θπκαίλεηαη ζε ζρεηηθά κηθξέο ηηκέο, κηθξφηεξεο ηνπ 2.5%. Έλα γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ απηέο ηηο αλαιχζεηο είλαη φηη γηα φια ηα είδε παζζάινπ νη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ηηκέο ησλ θνξηίσλ αληνρήο ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξέο. Δδηθά 
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εάλ ην έδαθνο πνπ επηιέγεηαη εθθξάδεηαη γξακκηθά, ηφηε ην πιήζνο ησλ ειαηεξίσλ πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ δελ απνηειεί αλεζπρεηηθφ παξάγνληα σο πξνο ην βαζκφ αθξίβεηαο, κε ηνλ νπνίν 

πξνζδηνξίδεηαη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ παζζάινπ. Θαηαιεθηηθά, ε ζπλήζεο επηινγή ηεο 

ρξήζεο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ αλά κέηξν είλαη αξθεηά αμηφπηζηε θαη νδεγεί ζε απνηειέζκαηα 

ζεκαληηθήο αθξίβεηαο. Άιισζηε, θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο παζζάινπ εηζάγεηαη πιήζνο ζπληειεζηψλ 

αζθαιείαο, κε απνηέιεζκα απηέο νη κηθξνδηαθνξέο λα είλαη ηειηθά αλεπαίζζεηεο. 

4.2.2.5 Με γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο 

      Ζ κε γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο απνηειεί ηε ξεαιηζηηθφηεξε δπλαηή πξνζνκνίσζε. πσο έρεη 

ήδε πεξηγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πξφθεηηαη γηα κε γξακκηθέο θακπχιεο πηέζεσλ-

κεηαηνπίζεσλ p-y, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ην είδνο 

ηνπ. Έηζη, απεηθνλίδνπλ απεπζείαο ηηο δπλάκεηο πνπ δέρεηαη ν πάζζαινο απφ ην έδαθνο θαη φρη ηνλ 

νξηδφληην δείθηε εδάθνπο. Πηα παξαδείγκαηα, εδψ, ππνινγίδνληαη νη θακπχιεο αλά κέηξν βάζνπο θη 

εθφζνλ έρεη ζεσξεζεί πάζζαινο κε κήθνο έκπεμεο 26 m, ππάξρνπλ ζπλνιηθά 26 θακπχιεο. Νη κε 

γξακκηθέο θακπχιεο p-y, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλαιχζεηο ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζην 

Πρήκα 4.57. Ιφγσ ηεο κε γξακκηθφηεηαο ηνπ εδάθνπο, ε γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνχ πνπ 

εθαξκφζηεθε ζε φια ηα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα δελ έρεη λφεκα. Γηα ην ιφγν απηφ φιεο νη 

αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη κε γξακκηθέο είηε γεσκεηξίαο είηε πιηθνχ είηε θαη ηα δχν. Ρν 

ινγηζκηθφ ADINA δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ κεζφδσλ Full Newton Raphson θαη Collapse 

Analysis. Ζ πξψηε κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο κέρξη ην νξηαθφ θνξηίν, ελψ ε δεχηεξε δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππφ εμέηαζε θνξέα θαη πέξα απφ απηφ. Ξαξαθάησ, κε απηέο ηηο 

δχν κεζφδνπο εθαξκφδεηαη γηα θάζε πεξίπησζε παζζάινπ κία ζεηξά αλαιχζεσλ, ζηηο νπνίεο 

δνθηκάδνληαη δηαθνξεηηθνί ιφγνη νξηδφληηνπ θαη θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ. Ν ιφγνο απηφο απφ εδψ θαη 

πέξα ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο θαη ζπκβνιίδεηαη κε ην γξάκκα s. Απηή ε ζεηξά 

αλαιχζεσλ πινπνηείηαη ηφζν γηα ειαζηηθφ πάζζαιν φζν θαη γηα ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν. Κε άιια 

ιφγηα, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε αληνρή ηνπ ράιπβα, δειαδή ε επηξξνή ηνπ 

πιηθνχ ηνπ παζζάινπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ζ πνηφηεηα ράιπβα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη S355 κε 

φξην δηαξξνήο fy=355MPa. 

   Θαη ζε απηήλ ηελ ππνπαξάγξαθν, φια ηα απνηειέζκαηα ηεο αθνξνχλ ζε πάζζαιν δηακέηξνπ 

D=1016mm θαη πάρνπο t=25mm κε ειεχζεξν κήθνο H=14m θαη κήθνο έκπεμεο L=26m. 
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Πρήκα 4.57: Κε γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αλαιχζεηο 

 

 ΚΝΛΡΔΙΝ 1: ΔΙΔΘΔΟΝ ΑΘΟΝ ΠΡΖΛ ΘΝΟΦΖ 

   Νη ζεηζκηθνί ζπληειεζηέο, γηα ηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη αλαιχζεηο, έρνπλ εχξνο 0-0.5. Ξην αλαιπηηθά, 

ζηελ πεξίπησζε κεδεληθνχ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή αζθνχληαη κφλν ηα θαηαθφξπθα θνξηία, ελψ 

πξνθαλψο φηαλ s=0.5  ηα νξηδφληηα θνξηία είλαη ίζα κε ηα κηζά θαηαθφξπθα. Αξρηθά, γηα θάζε 

ζεηζκηθφ ζπληειεζηή πξαγκαηνπνηείηαη κε γξακκηθή αλάιπζε κε ηε κέζνδν Full Newton Raphson 

(FNR) γηα ειαζηηθφ θαη ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν, ε νπνία ζπλήζσο δείρλεη νξηδνληίσζε ηνπ δξφκνπ 

ηζνξξνπίαο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αλάγθε γηα Collapse Analysis. Ρα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

αλαιχζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή παξνπζηάδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ. Πε απηά ν θαηαθφξπθνο άμνλαο πεξηγξάθεη ην απμαλφκελν θαηαθφξπθν επηβαιιφκελν 

θνξηίν θαη ν νξηδφληηνο ηελ νξηδφληηα κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο ηνπ παζζάινπ. Πεκεηψλεηαη, φηη νη 

πξψηεο ηηκέο ηνπ s είλαη ηδηαίηεξα κηθξέο, ψζηε πξψηνλ λα δηαδξακαηίδνπλ ξφιν κηθξήο αηέιεηαο θαη 

δεχηεξνλ θπξίαξρε κνξθή αζηνρίαο λα είλαη ν ιπγηζκφο. 
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Πρήκα 4.58: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.00002 

 

 
Πρήκα 4.59: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.00002 

 

Πην Πρήκα 4.58 παξαπάλσ, νη δξφκνη ηζνξξνπίαο ηφζν γηα ειαζηηθφ φζν θαη γηα ειαζηνπιαζηηθφ 

πάζζαιν ηεο κεζφδνπ FNR ηαπηίδνληαη πιήξσο. Απηνί είλαη κε γξακκηθνί θαη ηείλνπλ λα 

νξηδνληηψλνληαη, θαζψο απμάλεηαη ε κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο. Ρειηθά, νη αλαιχζεηο, άξα θαη νη δξφκνη 

ηζνξξνπίαο, ζηακαηνχλ γηα θαηαθφξπθν θνξηίν P=9180kN θαη κεηαηφπηζε δθνξπθήο=0.025m. Ζ 

Collapse Analysis ζηε ζπλέρεηα  δίλεη ηνπο δξφκνπο ηζνξξνπίαο πνπ ζπλερίδνπλ θαη κεηά ην νξηαθφ 

απηφ ζεκείν (βι.Πρήκα 4.59). Κάιηζηα, νη δξφκνη απηνί θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο παζζάινπ έρνπλ 

θαζνδηθφ δεπηεξεχνληα θιάδν θαη ε παξακφξθσζε ιακβάλεη κεγάιεο ηηκέο ρσξίο πεξαηηέξσ αχμεζε 

ηνπ θνξηίνπ. Δπνκέλσο, ν θνξέαο απηφο αζηνρεί απφ ιπγηζκφ θαη ην θνξηίν P=9180kN απνηειεί ην 

θνξηίν ιπγηζκνχ. Άιισζηε, γηα γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ (LBA) αιιά θαη γηα κε γξακκηθή κε 

κεδεληθφ νξηδφληην θνξηίν ην θνξηίν πνπ πξνθχπηεη είλαη ίζν κε Pcr=9250kN. Θαη νη δχν δξφκνη 

ηζνξξνπίαο ηεο Collapse Analysis ζηακαηνχλ ζηα 4m παξακφξθσζεο, δηφηη ηφζν νξίζηεθε ε κέγηζηε 
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επηηξεπηή. Ν ειαζηνπιαζηηθφο πάζζαινο, αθφκε, φηαλ ε κεηαηφπηζε θηάζεη ηα 63cm πεξίπνπ απνθηά 

εληνλφηεξε αξλεηηθή θιίζε θη επνκέλσο δέρεηαη νινέλα θαη ιηγφηεξν θνξηίν ζε ζρέζε κε ηνλ 

ειαζηηθφ. Ζ θιίζε ζην ζεκείν απηφ αιιάδεη, δηφηη μεθηλάεη ε δηαξξνή ηνπ παζζάινπ. Απφ εθεί θη έπεηηα 

γίλεηαη αηζζεηή ε επηξξνή ηνπ πιηθνχ ηνπ παζζάινπ, ην νπνίν έρεη νξηζηεί ειαζηνπιαζηηθά ζην 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο. Ζ δηαξξνή εθδειψλεηαη πξψηα ζηε ζέζε κέγηζηεο ξνπήο θαη γεληθφηεξα 

κέγηζηεο εληαηηθήο θαηάζηαζεο θαη επεθηείλεηαη ζε κία επξχηεξε πεξηνρή. Απηή ε πεξηνρή 

αλαπηχζζεηαη  γχξσ απφ ην «ζπάζηκν» πνπ θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.60 γηα κέγηζηε παξακφξθσζε 

θνξπθήο. 

 

 
Πρήκα 4.60: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ κνληέινπ 1 γηα s=0.00002 

 

Γηα ειάρηζηα κεγαιχηεξν ζεηζκηθφ ζπληειεζηή s=0.001 ε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δξφκσλ ηζνξξνπίαο ηνπ 

κνληέινπ είλαη ίδηα. Αιιάδεη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην κέγηζην θαηαθφξπθν επηβαιιφκελν θνξηίν, 

ην νπνίν απηή ηε θνξά θηάλεη ην P=8341.5kN. Δπίζεο, ε νξηδφληηα κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο γηα FNR 

είλαη  θαηά 2mm κεγαιχηεξε απφ πξηλ θαη ζπγθεθξηκέλα δ=0.027m (βι. Πρήκα 4.61 θαη Πρήκα 4.62). 

 



134  ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Θιεηνχο Πακπαηαθάθε   Δ.Κ.Ξ. 2015 

 
Πρήκα 4.61: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.001 

 

 
Πρήκα 4.62: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.001 

 

   Κεγαιψλνληαο θη άιιν ην ζεηζκηθφ ζπληειεζηή, ε εηθφλα ησλ δξφκσλ ηζνξξνπίαο γηα ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο παζζάινπ αξρίδεη λα δηαθνξνπνηείηαη. Γηα s=0.05 νη δξφκνη ηζνξξνπίαο κέρξη ην νξηαθφ 

ζεκείν (Πρήκα 4.63) έρνπλ ίδηα κνξθή κε φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο, αιιά πιένλ απηφο ηνπ 

ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ ζηακαηάεη αξθεηά λσξίηεξα απφ απηφλ ηνπ ειαζηηθνχ. Θαη ησλ δχν 

παζζάισλ ην νξηαθφ ζεκείν βξίζθεηαη αηζζεηά ρακειφηεξα. Ππγθεθξηκέλα, ην νξηαθφ θνξηίν ηνπ 

ειαζηηθνχ παζζάινπ είλαη Pel,max=4832.6Kn θαη ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ είλαη Pel-pl,max=3897.18kN. Νη 

αληίζηνηρεο κεηαηνπίζεηο ηεο θνξπθήο είλαη δel=3.34m θαη δel-pl=1.17m. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

Collapse Analysis δίλεη ίδηα απνηειέζκαηα, φηαλ δε ιακβάλεηαη ππφςε ην πιηθφ ηνπ παζζάινπ (Πρήκα 

4.64), ελψ γηα ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν ν δξφκνο ηζνξξνπίαο γίλεηαη μαθληθά θαζνδηθφο θαη ηειηθά 

αιιάδεη απφηνκα θαηεχζπλζε. Δπεηδή θάηη ηέηνην δε δχλαηαη λα ζπκβεί ζηελ πξάμε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφ ηε κέγηζηε παξακφξθσζε θη έπεηηα ν πάζζαινο έρεη ζπάζεη θαη ε παξακφξθσζε 
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ηεο θνξπθήο φπσο είλαη ινγηθφ κεηψλεηαη. Ξξάγκαηη, ζηελ ηηκή ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ θάπνηα ηκήκαηα 

ηνπ παζζάινπ γχξσ απφ ην «ζπάζηκν» πνπ δεκηνπξγείηαη (Πρήκα 4.65) έρνπλ δηαξξεχζεη, ελψ φηαλ ε 

θνξπθή βξίζθεηαη ζηε κέγηζηε κεηαηφπηζή ηεο, ε πεξηνρή δηαξξνήο είλαη αθφκε κεγαιχηεξε θη 

εληνλφηεξε. Ξιένλ, ε κνξθή αζηνρίαο δελ είλαη ν ιπγηζκφο, αιιά ν ζπλδπαζκφο ζιίςεο θαη θάκςεο κε 

θπξίαξρε, φκσο ηελ πξψηε. 

 

 
Πρήκα 4.63: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.05 

  

 
Πρήκα 4.64: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.05 
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Πρήκα 4.65: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ κνληέινπ 1 γηα s=0.05 

 

   Ρα δηαγξάκκαηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξψησλ θηφιαο ηηκψλ ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή πνπ 

πεξηγξάθεζαλ κέρξη ηψξα αλαδεηθλχνπλ ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ελφο παζζάινπ κε πιήξσο 

αζηήξηθηε ηελ θνξπθή. Απφ εθεί θαη πέξα, ε πξννδεπηηθή αχμεζε ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή s θαη θαη‟ 

επέθηαζε ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ νξηδφληηνπ επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ θαη ηελ επηθξάηεζε ζηγά ζηγά ηεο 

θακπηηθήο αζηνρίαο. Κε άιια ιφγηα ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ παζζάινπ νινέλα θαη κεηψλεηαη, θαζψο ηα 

νξηδφληηα θνξηία απμάλνληαη. Απηφ είλαη ινγηθφ, αθνχ πιένλ ν πάζζαινο εθηφο απφ αμνληθά 

θαηαπνλείηαη θαη θακπηηθά θη επνκέλσο θαιείηαη λα αληηζηαζεί ηφζν κέζσ ηεο ζιηπηηθήο ηνπ αληνρήο 

φζν θαη κέζσ ηεο θακπηηθήο ηνπ αληνρήο. Ζ πνξεία κείσζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ παζζάινπ 

θαίλεηαη παξαηεξψληαο ηα Πρήκα 4.66 έσο Πρήκα 4.75. Αλαιπηηθφηεξα, ε κνξθή ησλ δξφκσλ 

ηζνξξνπίαο δελ αιιάδεη νπζησδψο παξά κφλν κεηψλεηαη ην νξηαθφ θνξηίν θαη απμάλεηαη ε αληίζηνηρε 

παξακφξθσζε ζην νξηαθφ ζεκείν. Ρειηθά, γηα ζπληειεζηή ζεηζκνχ s=0.5 ε κέγηζηε ζιηπηηθή δχλακε 

πνπ κπνξεί λα δερζεί έλαο ηέηνηνο πάζζαινο είλαη maxPs=0.5=794.18kN. Ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ 

ζιηπηηθνχ θνξηίνπ αληνρήο, αιιά θαη νη ηηκέο απηνχ γηα ηνπο ζεηζκηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

εθαξκφζηεθαλ απνηππψλνληαη ζην Πρήκα 4.77 ηφζν γηα ειαζηηθφ φζν θαη γηα ειαζηνπιαζηηθφ 

πάζζαιν. 
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Πρήκα 4.66: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.1 

 

 
Πρήκα 4.67: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.1 
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Πρήκα 4.68: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.2 

 

 
Πρήκα 4.69: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.2 
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Πρήκα 4.70: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.3 

 

 
Πρήκα 4.71: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.3 
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Πρήκα 4.72: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.4 

 

 
Πρήκα 4.73: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.4 
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Πρήκα 4.74: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε FNR γηα s=0.5 

 

 
Πρήκα 4.75: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 κε Collapse Analysis γηα s=0.5 

 

 

 



142  ΘΔΦΑΙΑΗΝ 4 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο Θιεηνχο Πακπαηαθάθε   Δ.Κ.Ξ. 2015 

 
Πρήκα 4.76: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ κνληέινπ 1 γηα s=0.5 

 

 
Πρήκα 4.77: Δμέιημε κέγηζηνπ ζιηπηηθνχ θνξηίνπ κνληέινπ 1 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

    Ζ παξακνξθσκέλε εηθφλα ηνπ παζζάινπ γηα ζεηζκηθφ ζπληειεζηή s=0.5 είλαη απηή ηνπ Πρήκα 4.76 

παξαπάλσ. Ζ θνξπθή ηε ζηηγκή πνπ αζθείηαη ην κέγηζην δπλαηφ θνξηίν maxPs=0.5=794.18kN 

εθηξέπεηαη απφ ηελ αξρηθή ηεο ζέζε θαηά 1.40m, ελψ φηαλ ε κε γξακκηθή αλάιπζε ζηακαηά ε 

κέγηζηε παξακφξθσζε ηεο θνξπθήο θηάλεη ηα 3.17m. Γηα ηελ απφθηεζε θαιχηεξεο επνπηείαο ζρεηηθά 

κε ηελ εμέιημε  ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο θαζψο ν s κεηαβάιιεηαη, δεκηνπξγείηαη ην Πρήκα 4.78, φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη φινη νη δξφκνη γηα ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζεηζκηθνχ 

ζπληειεζηή. Πην ίδην δηάγξακκα ζεκεηψλεηαη θαη ν δξφκνο ηζνξξνπίαο ηνπ ίδηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ 

παζζάινπ, ν νπνίνο φκσο δέρεηαη κφλν έλα νξηδφληην θνξηίν ζηελ θνξπθή. Ππλεπψο, ε δηαθεθνκκέλε 

γξακκή απεηθνλίδεη ηελ πιήξσο θακπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παζζάινπ. Γίλεηαη, ινηπφλ, νξαηφ, πσο ν 

δξφκνο ηζνξξνπίαο γηα ην θαηαθφξπθν θνξηίν ηνπ παζζάινπ ηείλεη λα πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά ηνλ 

αληίζηνηρν δξφκν ηζνξξνπίαο ελφο παζζάινπ πνπ αλαπηχζζεη κφλν θακπηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπνκέλσο, 
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ην νξηδφληην θνξηίν  γίλεηαη νινέλα θαη πην θαζνξηζηηθφ γηα ηνλ ηξφπν αζηνρίαο ηνπ παζζάινπ, νπφηε 

θαη ε επηθξαηνχζα κνξθή αζηνρίαο παχεη λα είλαη ν ιπγηζκφο θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ε αζηνρία ζε 

θάκςε. Απηφ επαιεζεχεηαη θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Πρήκα 4.79, φπνπ παξαηίζεηαη ε κεηαηφπηζε ηεο 

θνξπθήο ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ. Γηα 

ιφγνπο ζχγθξηζεο, ππάξρεη θαη ε αληίζηνηρε θακπχιε ελφο θακπηηθά κφλν θαηαπνλνχκελνπ παζζάινπ. 

Θαη νη δχν θακπχιεο απφ κία ηηκή ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή θη έπεηηα ηαπηίδνληαη θαη νξηδνληηψλνληαη 

φηαλ ε παξακφξθσζε είλαη πεξίπνπ 1.415m. 

 

 

Πρήκα 4.78: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 1 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.79: Ξαξακφξθσζε θνξπθήο γηα maxP γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 
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   Δθφζνλ κε ηελ αχμεζε ησλ νξηδφληησλ θνξηίσλ ε θακπηηθή κνξθή αζηνρίαο γίλεηαη νινέλα θαη 

επηθξαηέζηεξε, αμίδεη λα κειεηεζνχλ νη θακπηηθέο ξνπέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ πάζζαιν. Αξρηθά, 

επηζεκαίλεηαη, φηη ε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζε θάζε πεξίπησζε εκθαλίδεηαη ζηα πξψηα κέηξα ηνπ 

κήθνπο έκπεμεο ηνπ παζζάινπ κεηξψληαο απφ ηε γξακκή εδάθνπο. Απφ απηήλ ηελ πεξηνρή, επίζεο, 

μεθηλά θαη ε δηαξξνή ηνπ πιηθνχ ηνπ παζζάινπ, φπσο είλαη αλακελφκελν. Πηα Πρήκα 4.80 θαη Πρήκα 

4.81 δίλεηαη ε κέγηζηε απηή θακπηηθή ξνπή γηα θάζε πεξίπησζε ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή θαη ην βάζνο 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν εκθαλίδεηαη απηή, αληίζηνηρα. πσο δείρλνπλ ηα 

δηαγξάκκαηα απηά ε ηηκή ηεο θακπηηθήο ξνπήο ζηαζεξνπνηείηαη ζηα 8275kNm ζε βάζνο 6m γηα 

ζεηζκηθφ ζπληειεζηή κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 0.15, ηηκή ιίγν πην ρακειή απφ ηελ πιαζηηθή ξνπή 

αληνρήο πνπ πξνθχπηεη κέζσ Δπξσθψδηθα 3. 

 

 
Πρήκα 4.80: Κέγηζηε θακπηηθή ξνπή κνληέινπ 1 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.81: Βάζνο κέγηζηεο θακπηηθήο ξνπήο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 
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   Ρέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο γηα ηηο κέγηζηεο ηηκέο ησλ 

επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ, αιιά θαη ηεο κέγηζηεο νξηδφληηαο κεηαηφπηζεο ηεο θνξπθήο ηνπ παζζάινπ. 

πσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί, ε αληνρή ηνπ εδάθνπο εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ κε γξακκηθψλ 

θακππιψλ, απφ ηηο νπνίεο θαη πεξηγξάθεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Απηέο φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζην 

Πρήκα 4.57 ζηαζεξνπνηνχληαη ζε κία ηηκή δχλακεο φζν ε πιεπξηθή κεηαηφπηζε ηνπ παζζάινπ εληφο 

εδάθνπο κεγαιψλεη. Απηή ε ηηκή δχλακεο πξνο ηελ νπνία ηείλνπλ απνηειεί ηελ εδαθηθή αληνρή 

πιαζηηθνπνίεζεο. Πην Πρήκα 4.80 θαίλνληαη νη δπλάκεηο ησλ εδαθηθψλ ειαηεξίσλ γηα ηηο δηάθνξεο 

ηηκέο ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή, φηαλ επηβάιινληαη ζηνλ ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν ηνπ κνληέινπ 1 ην 

κέγηζην θαηαθφξπθν θαη κέγηζην νξηδφληην θνξηίν. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη 

ην Πρήκα 4.83, φπνπ επηπξφζζεηα πεξηιακβάλεηαη ε πιαζηηθή θακπχιε ηνπ εδάθνπο. Δθεί θαίλεηαη, 

πσο γηα ηηο κέγηζηεο ηηκέο θνξηίσλ θαη γηα ηηκέο ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή κεγαιχηεξεο ηνπ 0.05 ην 

έδαθνο πιαζηηθνπνηείηαη κέρξη πεξίπνπ ηα 6m. Γειαδή, πιαζηηθνπνηείηαη νξηαθά κφιηο ην 23% ηνπ 

ζπλνιηθνχ κήθνπο έκπεμεο. Θα έιεγε θαλείο πσο ε αζηνρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδάθνπο δελ απνηειεί 

αλεζπρία. Θάηη ηέηνην επηβεβαηψλεηαη απφ ην Πρήκα 4.84, φπνπ πξφθεηηαη γηα ηηο δπλάκεηο ησλ 

εδαθηθψλ ειαηεξίσλ ηε ζηηγκή ηεο κέγηζηεο κεηαηφπηζεο ζηελ θνξπθή. Ζ εηθφλα παξακέλεη ζρεδφλ 

ίδηα κε ηε κηθξή δηαθνξά φηη πιένλ θαη νη θακπχιεο ησλ κηθξψλ ζπληειεζηψλ s πιεζηάδνπλ ην βάζνο 

αζηνρίαο ησλ ππνινίπσλ. 

 

 
Πρήκα 4.82: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ κνληέινπ 1 γηα maxP θαη maxH 
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Πρήκα 4.83: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαη πιαζηηθή αληνρή εδάθνπο 

 

 
Πρήκα 4.84: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ γηα maxδθνξπθήο θαη πιαζηηθή αληνρή εδάθνπο 
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 ΚΝΛΡΔΙΝ 2: ΘΙΗΝΚΔΛΖ ΞΑΘΡΩΠΖ ΠΡΖΛ ΘΝΟΦΖ 

   Δθαξκφδνληαο ηελ ίδηα ζεηξά κε γξακκηθψλ αλαιχζεσλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

γηα ηνλ πνιχ κηθξφ ζεηζκηθφ ζπληειεζηή/αηέιεηα s=0.00002 είλαη απηά ησλ Πρήκα 4.85 θαη Πρήκα 

4.86. Αξρηθά, νη ηηκέο ησλ νξηαθψλ θνξηίσλ ηφζν γηα ειαζηηθφ φζν θαη γηα ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν 

θπκαίλνληαη ζε αηζζεηά κεγαιχηεξε θιίκαθα απφ απηήλ ηνπ κνληέινπ 1. Απηφ ήηαλ θπζηθά 

αλακελφκελν ηφζν εκπεηξηθά φζν θαη ιφγσ φζσλ έρνπλ πξνεγεζεί. Πε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

αλαιχζεηο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ην κνληέιν 1 κε ην ειεχζεξν άθξν ζηελ θνξπθή είλαη ην ιηγφηεξν 

αλζεθηηθφ ζην ιπγηζκφ. Ππγθεθξηκέλα, ην νξηαθφ ζιηπηηθφ θνξηίν ηνπ κνληέινπ 2 γηα s=0.00002 είλαη 

Pel=35916kN γηα ηέιεην ειαζηηθφ πάζζαιν θαη Pel-pl=27553.9kN γηα ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν. Ρν 

πξψην θνξηίν ηνπ ειαζηηθνχ παζζάινπ είλαη πνιχ θνληά ζην αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ γξακκηθνπνηεκέλε αλάιπζε ιπγηζκνχ, Pcr,LBA=36342kN. Ρν δεχηεξν, φκσο, θνξηίν 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξν απφ ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ θη επνκέλσο ν ειαζηνιπαζηηθφο πάζζαινο 

αζηνρεί ζε ζιίςε ιφγσ δηαξξνήο ηνπ πιηθνχ ηνπ. Αληίζεηα κε πξηλ, ε επηξξνή ηνπ πιηθνχ είλαη 

ζεκαληηθή θαη θαίλεηαη απφ ηελ πξψηε θηφιαο αλάιπζε κε κέζνδν FNR, αθνχ ν δξφκνο ηζνξξνπίαο 

ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ ζηακαηάεη λσξίηεξα θαη θπζηθά ρακειφηεξα απφ απηφλ ηνπ 

ειαζηηθνχ. Θη εδψ ππάξρεη νξηδνληίσζε ηνπ ειαζηηθνχ δξφκνπ ηζνξξνπίαο ζηηο αλαιχζεηο κε ηε κέζνδν 

FNR θαη άξα επηιέγεηαη πάιη εθαξκνγή Collapse Analysis, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ζπκπεξηθνξά κεηά ην 

νξηαθφ ζεκείν. Ξξάγκαηη, ην Πρήκα 4.86 θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο παζζάινπ δείρλεη απφηνκν 

θαζνδηθφ θιάδν κεηά ην νξηαθφ ζεκείν κέρξη ηα 4m πεξίπνπ παξακφξθσζε ηεο θνξπθήο. Δθφζνλ δελ 

ππάξρεη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θνξηίνπ, αιιά κείσζε απηνχ θαη κε βάζε ην γεγνλφο φηη ην νξηαθφ 

θνξηίν είλαη κηθξφηεξν ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ν πάζζαινο αζηνρεί ιφγσ 

ζιίςεο. Ξξάγκαηη, ην γηλφκελν εκβαδνχ δηαηνκήο θαη ηάζεο δηαξξνήο πιηθνχ δίλεη θνξηίν αληνρήο 

P=27619kN, ην νπνίν είλαη ειάρηζηα κεγαιχηεξν απφ ην νξηαθφ θνξηίν ηεο αλάιπζεο κε s=0.00002. 

Πηε ζπλέρεηα, νη πξφζζεηεο παξακνξθψζεηο νδεγνχλ ζηε δηαξξνή δχν ζέζεσλ ηνπ παζζάινπ ζρεδφλ 

ηαπηφρξνλα. Ζ πξψηε πιαζηηθή άξζξσζε μεθηλά λα αλαπηχζζεηαη ζηελ θνξπθή, φπνπ ππάξρεη ε 

θπιηφκελε πάθησζε θαη ε δεχηεξε εκθαλίδεηαη ζηα 6m βάζνπο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

 

 
Πρήκα 4.85: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.00002 
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Πρήκα 4.86: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.00002 

 

   Ζ ειάρηζηε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή s ζην 0.001 νδεγεί θπξίσο ζηε κείσζε ησλ νξηαθψλ θνξηίσλ 

ηνπ ειαζηηθνχ θαη ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ πνπ κειεηνχληαη θαη ηε κηθξή αχμεζε ησλ 

παξακνξθψζεσλ απηψλ. Ππγθεθξηκέλα, ην πξψην κεηψλεηαη πεξίπνπ θαηά 5000kN θαη ην δεχηεξν 

πεξίπνπ θαηά 3000kN. Ρν νξηδφληην θνξηίν πνπ επηβάιιεηαη ζε απηήλ ηελ ηηκή ηνπ s παξακέλεη 

ηδηαίηεξα κηθξφ ζε ζρέζε κε ην θαηαθφξπθν θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνπο 

δξφκνπο ηζνξξνπίαο είηε κέρξη ην νξηαθφ ζεκείν είηε θαη κεηά απφ απηφ. Φαίλεηαη, σζηφζν κία 

άκβιπλζε ηεο θιίζεο ζηελ θακπχιε κε FNR φηαλ δε ιακβάλεηαη ππφςε ην πιηθφ ηνπ παζζάινπ, 

θαζψο θαη κία ηάζε δηαθνξνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή νξηαθνχ ζεκείνπ ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ. 

Κέρξη εθεί νη δχν θακπχιεο εμαθνινπζνχλ λα ηαπηίδνληαη απφιπηα (βι. Πρήκα 4.87). Κειεηψληαο ηνπο 

δξφκνπο ηζνξξνπίαο κεηά ην νξηαθφ ζεκείν ζην Πρήκα 4.88 θαίλεηαη πσο ν ειαζηνπιαζηηθφο 

πάζζαινο δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε κηθξή αχμεζε ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ν θαζνδηθφο θιάδνο ηεο θακπχιεο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ειαζηηθφ πάζζαιν ήδε έρεη αξρίζεη λα 

γίλεηαη πην νκαιφο θαη λα απνθηά κηθξφηεξε αξλεηηθή θιίζε. 

   Θαζψο απμάλεηαη θαη άιιν ν ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο ε ηάζε εμνκάιπλζεο ησλ δξφκσλ ηζνξξνπίαο 

ηεο Collapse Analysis είλαη φιν θαη πην νξαηή. Ρψξα γηα s=0.05 ε ειαζηηθή θακπχιε είηε κε ηε κέζνδν 

FNR είηε κε ηελ Collapse Analysis είλαη ίδηαο κνξθήο κε ζπλερψο κεηνχκελε θιίζε κέρξη ηελ 

νξηδνληίσζε ζην κέγηζην δπλαηφ θνξηίν(βι. Πρήκα 4.89 θαη Πρήκα 4.90). Αμηνζεκείσην είλαη ην 

κέγεζνο πιένλ ηνπ θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ πνπ πξνιαβαίλεη λα αζθεζεί κέρξη ηελ αζηνρία. Ρν νξηαθφ 

θαηαθφξπθν θνξηίν έρεη ηνπιάρηζηνλ ππνδηπιαζηαζηεί θαη είλαη maxPel,s=0.05=16567.8kN. Ξιένλ ε 

ξνπή ζηελ θνξπθή εμειίζζεηαη θαη κεγαιψλεη πνιχ πην γξήγνξα απφ ηελ αληίζηνηρε ξνπή πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνλ πάζζαιν εληφο ηνπ εδάθνπο. Ν πάζζαινο, ινηπφλ, δελ αζηνρεί πιένλ απφ ζιίςε, 

αιιά απφ ζπλδπαζκφ ζιίςεο θαη θάκςεο. Απηφ γίλεηαη θαιχηεξα αληηιεπηφ φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε 

θαη ην πιηθφ ηνπ κε ηηο θακπχιεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζρεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ειαζηνπιαζηηθφ 

πάζζαιν. Πε απηέο ε ηηκή ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ είλαη maxPel-pl,s=0.05=9006,7kN, γηα ηελ νπνία θαλέλα 

ζεκείν δελ έρεη θηάζεη ζηελ ηάζε δηαξξνήο ηνπ πιηθνχ. Ζ θνξπθή ηνπ παζζάινπ δηαξξέεη φηαλ ε 

κεηαηφπηζε είλαη ίζε κε 1.59m θαη παξαηεξψληαο ην Πρήκα 4.90 ζε εθείλν ην ζεκείν ν θαζνδηθφο 

θιάδνο έρεη κία ειαθξηά αλσκαιία. Ξξάγκαηη, ζην Πρήκα 4.91 γηα ηηκή θαηαθφξπθνπ θνξηίνπ ίζε κε 

πεξίπνπ 7500kN ζεκεηψλεηαη απφηνκε αιιαγή θιίζεο ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην 
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ζεκείν ηεο δεχηεξεο δηαξξνήο κέζα ζην έδαθνο. Πηελ ίδηα ηηκή θνξηίνπ παξνπζηάδεηαη απηή ε 

αλσκαιία θαη ζην δξφκν ηζνξξνπίαο ηεο θνξπθήο ηνπ παζζάινπ.  

 

 
Πρήκα 4.87: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.001 

 

 
Πρήκα 4.88: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.001 
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Πρήκα 4.89: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.05 

 

 
Πρήκα 4.90: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.05 
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Πρήκα 4.91: Γξφκνο ηζνξξνπίαο ζεκείνπ κέγηζηεο ξνπήο ζην έδαθνο γηα s=0.05 

 

   Ν επφκελνο ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο πνπ κειεηάηαη είλαη ίζνο κε 0.1 (βι. Πρήκα 4.92 θαη Πρήκα 4.93). 

Κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ειαζηηθνχ παζζάινπ πιένλ λα κελ επεξεάδεηαη νπζησδψο γηα πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ παξά κφλν λα κεηψλεηαη ην κέγηζην θαηαθφξπθν θνξηίν ηνπ, ην 

ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν. Φπζηθά, θαη ζε απηφλ έρεη 

κεησζεί ζεκαληηθά ην κέγηζην ζιηπηηθφ θνξηίν πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

νξηδφληην. Ζ πξψηε πιαζηηθή άξζξσζε ζηελ θνξπθή αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη γηα κεηαηφπηζε 

δθνξπθή=0.405m ζην ζεκείν δηαρσξηζκνχ ειαζηηθνχ θαη ειαζηνπιαζηηθνχ δξφκνπ ηζνξξνπίαο, ελψ ε 

δεχηεξε φπσο είλαη πξνθαλέο θαη απφ ην Πρήκα 4.93 γηα κέγηζηε κεηαηφπηζε δθνξπθή=0.657m, δειαδή 

ζην νξηαθφ ζεκείν. Απφ εθεί θαη πέξα ν θνξέαο εμαθνινπζεί λα παξακνξθψλεηαη κε κεηνχκελν θνξηίν 

επηβνιήο θαη ε ηάζε δηαξξνήο λα εμαπιψλεηαη ζε νινέλα θαη κεγαιχηεξε πεξηνρή γχξσ απφ ηηο ζέζεηο 

κέγηζηεο έληαζεο. Ξξνθαλψο, νη πιαζηηθέο αξζξψζεηο δεκηνπξγνχληαη πιήξσο γηα πην κεγάιεο 

παξακνξθψζεηο απφ απηέο πνπ μεθηλά ε δηαξξνή θάπνησλ ζεκείσλ ηεο δηαηνκήο. Αθφκε, ζεκεηψλεηαη 

θη εδψ πην έληνλε ε ηάζε γηα νξηδνληίσζε ηνπ δεπηεξεχνληα, θαζνδηθνχ θιάδνπ ζε ζρέζε κε απηνχο 

ησλ κηθξφηεξσλ ζεηζκηθψλ ζπληειεζηψλ. Πην ζεκείν απηφ, ειέγρνληαη θαη νη παξακνξθψζεηο ηνπ 

παζζάινπ γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο, νη νπνίεο είλαη ε επηβνιή ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ θνξηίνπ, ε 

δεκηνπξγία ηεο πξψηεο πιαζηηθήο άξζξσζεο θαη ε δεκηνπξγία ηεο δεχηεξεο πιαζηηθήο άξζξσζεο. Κε 

ηε βνήζεηα ηνπ Πρήκα 4.94 ζπκπεξαίλεηαη, πσο πξάγκαηη ε θνξπθή έρεη πιαζηηθνπνηεζεί, αθνχ ζηελ 

εηθφλα παξακφξθσζεο γηα κέγηζηε κεηαηφπηζε θαίλεηαη ε ζηξνθή πνπ έρεη ππνζηεί ην άλσ άθξν. 

Φαίλεηαη, πσο ε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο κέζσ ζηξνθήο θαη παξακφξθσζεο ηνπ θνξέα 

κέρξη ηελ θαηάξξεπζε είλαη ζεκαληηθή. πελζπκίδεηαη, επίζεο, φηη πξφθεηηαη γηα δηαηνκή θαηεγνξίαο 2, 

γηα ηελ νπνία δχλαηαη ε αλάπηπμε πιαζηηθήο αληνρήο κε πεξηνξηζκφ φκσο ηεο ζηξνθήο ιφγσ ηνπηθνχ 

ιπγηζκνχ. κσο, δεδνκέλνπ φηη ζε απηέο ηηο αλαιχζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία δνθνχ θαη φρη 

επηθαλεηαθά ζηνηρεία, ε επίδξαζε ηνπ ηνπηθνχ ιπγηζκνχ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζηξνθήο δελ κπνξεί λα 

γίλεη εκθαλήο. 
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Πρήκα 4.92: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.1 

 

 
Πρήκα 4.93: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.1 
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Πρήκα 4.94: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ κνληέινπ 2 γηα s=0.1 

 

   Πηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη δξφκνη ηζνξξνπίαο γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζεηζκηθνχ 

ζπληειεζηή πνπ εθαξκφδεηαη (βι. Πρήκα 4.95 έσο Πρήκα 4.104). πσο κπνξεί εχθνια θαλείο λα 

παξαηεξήζεη, ηα κέγηζηα θνξηία εμαθνινπζνχλ ζηαδηαθά λα κεηψλνληαη ζε αξθεηά ρακειέο ηηκέο 

πιένλ θαη νη αληίζηνηρεο παξακνξθψζεηο λα απμάλνληαη. Ξαξάιιεια, αληηιεπηή είλαη θαη ε δηαξθήο 

κείσζε ηεο αξλεηηθήο θιίζεο ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο γηα ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν κεηά ην κέγηζην 

δπλαηφ θνξηίν επηβνιήο. 

    

 
Πρήκα 4.95: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.15 
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Πρήκα 4.96: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.15 

 

 
Πρήκα 4.97: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.2 
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Πρήκα 4.98: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.2 

 

 
Πρήκα 4.99: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.3 
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Πρήκα 4.100: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.3 

 

 
Πρήκα 4.101: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.4 
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Πρήκα 4.102: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.4 

 

 
Πρήκα 4.103: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε FNR γηα s=0.5 
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Πρήκα 4.104: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 κε Collapse Analysis γηα s=0.5 

 

 

Πρήκα 4.105: Γξφκνο ηζνξξνπίαο ζεκείνπ κέγηζηεο ξνπήο ζην έδαθνο γηζ s=0.5 

 

   Δζηηάδνληαο ζηα δχν ηειεπηαία δηαγξάκκαηα (Πρήκα 4.103 θαη Πρήκα 4.104), ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηνλ ηειεπηαίν θαη κέγηζην ζεηζκηθφ ζπληειεζηή s=0.5 πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο αλαιχζεηο, κπνξεί λα 

γίλεη κηα πιεζψξα παξαηεξήζεσλ. Θαηαξράο, φηαλ δε ιακβάλεηαη ππφςε ε κε γξακκηθφηεηα ηνπ 

πιηθνχ, ην θνξηίν κέγηζηεο ζιίςεο είλαη maxPel,s=0.5=6300kN θαη ε αληίζηνηρε κεηαηφπηζε θνξπθήο, 

πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ε κέγηζηε, θηάλεη ηα 7.6m. Ζ θακπχιε ηζνξξνπίαο είλαη φπσο θαη ζε 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ζπληειεζηή αχμνπζα κε δηαξθψο θζίλνληα ξπζκφ. Ωζηφζν, 

ξεαιηζηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ νη αλαιχζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ζπλππνινγίδεηαη 

ε κε γξακκηθφηεηα ηνπ πιηθνχ, έζησ θαη κε ηελ εμηδαληθεπκέλε ειαζηνπιαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ρν 

Πρήκα 4.103 παξνπζηάδεη έλα «ζπάζηκν» ζηελ θακπχιε ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηακαηά ζην νξηαθφ ζεκείν, φπνπ ην θαηαθφξπθν θνξηίν είλαη maxPel-pl,s=0.5=1538kN. Ρν 

ζπάζηκν απηφ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο πιαζηηθνπνίεζεο πνπ πθίζηαηαη ζε εθείλν ην ζεκείν ε θνξπθή ηνπ 
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παζζάινπ. Δπεηδή, φκσο,  ππάξρεη δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ θαη δεχηεξεο πιαζηηθήο άξζξσζεο, ν 

δξφκνο ηζνξξνπίαο ζπλερίδεη λα είλαη αλνδηθφο. Ρα ζεκεία ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο, ζηα νπνία 

αλαπηχζζνληαη νη δχν απηέο πιαζηηθέο αξζξψζεηο είλαη ζαθψο νξαηά ζην Πρήκα 4.104, φπνπ κέζσ 

ηεο Collapse Analysis απηφο ζπλερίδεη θαη κεηά ην νξηαθφ ζεκείν, αιιά θαζνδηθά. Πην πξψην 

«ζπάζηκν», φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δεκηνπξγείηαη πιαζηηθή άξζξσζε ζηελ θνξπθή ηνπ παζζάινπ θαη 

ζην δεχηεξν «ζπάζηκν» αξρίδεη λα πιαζηηθνπνηείηαη θαη ε δεχηεξε πεξηνρή ζε βάζνο 8m απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Έπεηηα, ν πάζζαινο ζπλερίδεη λα παξακνξθψλεηαη κέρξηο φηνπ λα 

θαηαξξέπζεη γηα κεηαηφπηζε θνξπθήο ίζε κε 1.81m. Πην Πρήκα 4.105 παξνπζηάδεηαη θαη πάιη ν δξφκνο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζεκείνπ πνπ εληείλεηαη πεξηζζφηεξν εληφο ηνπ κήθνπο έκπεμεο. Πηελ ηηκή ηνπ νξηαθνχ 

θνξηίνπ είλαη νξαηφ θη εδψ ην δεχηεξν «ζπάζηκν», φπνπ πξφθεηηαη γηα ηε δεχηεξε δηαξξνή ζην 

θνξέα. Πεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε πξψηε πιαζηηθνπνίεζε ιακβάλεη ρψξα γηα κεηαηφπηζε 

δθνξπθή=0.412m θαη ε δεχηεξε γηα δθνξπθή=1.231m. Ζ ζπλνιηθή παξακφξθσζε γηα ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

ζηηγκέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παζζάινπ παξνπζηάδεηαη ζην Πρήκα 4.106. Θαη ζε απηφ ην δηάγξακκα 

είλαη εκθαλήο ε ζηξνθή ηνπ άλσ άθξνπ ηνπ παζζάινπ κεηά ηελ πιαζηηθνπνίεζε ηνπ. 

 

 
Πρήκα 4.106: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ κνληέινπ 2 γηα s=0.5 

 

   Ζ πνξεία εμέιημεο ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο ηνπ παζζάινπ κε θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή θαη 

θαη‟ επέθηαζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλάινγα κε ην ζεηζκηθφ ζπληειεζηή θαίλεηαη θαιχηεξα ζην 

ζπγθεληξσηηθφ Πρήκα 4.107. πσο αλαδείρζεθε θαη ζην κνληέιν 1 ν ηξφπνο αζηνρίαο γηα ρακειέο 

ηηκέο ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή είλαη θπζηθά ν ιπγηζκφο, ελψ γηα ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 0.1 επηθξαηεί 

νινέλα θαη πην έληνλα ν ζπλδπαζκφο ζιίςεο θαη θάκςεο πιεζηάδνληαο ζηελ θακπηηθή αζηνρία θπξίσο. 

ζν κηθξφηεξν είλαη ην νξηδφληην θνξηίν ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζιηπηηθή αληνρή ηνπ παζζάινπ, ελψ 

φζν απηφ κεγαιψλεη ε ζιηπηηθή αληνρή θπκαίλεηαη ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο.(βι. Πρήκα 4.109) Ξξφθεηηαη 

νπζηαζηηθά γηα κία δηαξθή αλαθαηαλνκή ηεο αληνρήο ηνπ κεηαμχ ζιίςεο θαη θάκςεο αλάινγα κε ην 

θαηλφκελν πνπ θπξίσο επηθξαηεί. Ρν Πρήκα 4.108 δείρλεη ην δξφκν ηζνξξνπίαο ελφο παζζάινπ κε 

θπιηφκελε πάθησζε ζηελ θνξπθή, ζηνλ νπνίν αζθείηαη πξννδεπηηθά κφλν νξηδφληην θνξηίν. Δθεί 

θαίλνληαη ζαθψο νη δχν ζέζεηο πιαζηηθνπνίεζεο ηνπ παζζάινπ, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο αλαιχζεηο 

παξαπάλσ. Απηέο νη ζέζεηο πιαζηηθνπνίεζεο δηαθέξνπλ απφ ζεηζκηθφ ζπληειεζηή ζε ζεηζκηθφ 

ζπληειεζηή. Ππγθεθξηκέλα, «κεηαθηλνχληαη» ζηα δηάθνξα δηαγξάκκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην 

πάλσ. ηαλ επηθξαηεί ε ζιίςε σο κνξθή αζηνρίαο νη δχν πιαζηηθέο αξζξψζεηο δεκηνπξγνχληαη 
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ζρεδφλ ακέζσο. Θαζψο, φκσο, ε θάκςε αξρίδεη θαη γίλεηαη εληνλφηεξε, ε πξψηε πιαζηηθή άξζξσζε 

ζπκβαίλεη ιίγν πξηλ ην κέγηζην θνξηίν θαη ε δεχηεξε κεηά απφ απηφ. Γηα αθφκα κεγαιχηεξν 

ζπληειεζηή ε πξψηε πιαζηηθή άξζξσζε εκθαλίδεηαη πξηλ ην κέγηζην θνξηίν θαη ε δεχηεξε ζην νξηαθφ 

ζεκείν. Πχκθσλα κε ην Πρήκα 4.110 ε κέγηζηε κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο απμάλεηαη θαζψο κεγαιψλεη ν 

ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο, σζηφζν αληίζεηα κε ην κνληέιν 1 δελ νξηδνληηψλεηαη απφ θάπνην ζεκείν θη 

έπεηηα. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ αξρηθά ηεο ζηξνθήο ζηελ θνξπθή κέζσ ηεο θπιηφκελεο 

πάθησζεο, θαζηζηψληαο ηνλ πάζζαιν πεξηζζφηεξν δχζθακπην. Βέβαηα, νη παξακνξθψζεηο πνπ 

πθίζηαηαη ν πάζζαινο είλαη ζεκαληηθά πην κηθξέο απφ απηέο πνπ πθίζηαηαη φηαλ δελ θαηαπνλείηαη απφ 

κεγάιν ζιηπηηθφ θνξηίν, αλ θαη πην κεγάιεο απφ φηαλ θνξηίδεηαη κφλν θακπηηθά.  

 

 

Πρήκα 4.107: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 γηα ηηο δη'αθνξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή s 

 

 

Πρήκα 4.108: Γξφκνο ηζνξξνπίαο κνληέινπ 2 γηα νξηδφληην κφλν θνξηίν 
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Πρήκα 4.109: Δμέιημε ζιηπηηθήο αληνρήο κνληέινπ 2 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.110: Ξαξακφξθσζε θνξπθήο γηα maxP γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

   Θαη‟ αληηζηνηρία κε ην πξνεγνχκελν κνληέιν παζζάινπ παξαηίζεηαη θη εδψ δηάγξακκα κε ηελ 

εμέιημε ησλ κεγίζησλ ξνπψλ ζηελ θνξπθή θαη ηελ πεξηνρή εληφο ηνπ εδάθνπο ηνπ παζζάινπ(Πρήκα 

4.111). Ξαξάιιεια, ζην Πρήκα 4.112 θαίλεηαη θαη ην βάζνο, ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη γηα θάζε ηηκή 

ηνπ s  ε κέγηζηε θακπηηθή ξνπή ζην κήθνο έκπεμεο. πσο θάλεθε θαη απφ ηηο αλαιχζεηο πην πάλσ 

φηαλ επηθξαηεί ε ζιίςε νη δπν ξνπέο κεγηζηνπνηνχληαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα, αθνχ εμειίζζνληαη θαη 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα. Θαζψο ην νξηδφληην θνξηίν γίλεηαη ζεκαληηθφηεξν νη «ζηηγκέο» κεγηζηνπνίεζεο 

ησλ δχν ξνπψλ δηαθνξνπνηνχληαη, αιιά πάληα πξψηα κεγηζηνπνηείηαη ε θνξπθή, φπνπ ππάξρεη θαη ε 

θπιηφκελε πάθησζε. Γηα απηφλ ην ιφγν, ζην Πρήκα 4.111 ε θακπχιε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ξνπή 

θνξπθήο βξίζθεηαη πάληα πάλσ απφ απηήλ ηεο ξνπήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηνρή εληφο ηνπ 

εδάθνπο. Ζ πεξηνρή απηή θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε βξίζθεηαη ζε φιν θαη πην κεγάιν βάζνο κέρξη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηα 8m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ππκπιεξσκαηηθά θαη γηα ιφγνπο 
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ζχγθξηζεο, δίλεηαη ε ζην Πρήκα 4.111 ε απνκεησκέλε πιαζηηθή ξνπή ιφγσ ζπλδπαζκνχ θάκςεο θαη 

ζιίςεο πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνλ Δπξσθψδηθα 3. Ζ ξνπή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ θνξπθή θηάλεη ηελ 

απνκεησκέλε ηηκή ηεο, ελψ ε ξνπή κέζα ζην έδαθνο ζηακαηάεη ιίγα kNm λσξίηεξα. 

   Ρέινο, κειεηάηαη θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο γηα ηηο κέγηζηεο ηηκέο ησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ, 

αιιά θαη γηα ηηο κέγηζηεο παξακνξθψζεηο πνπ ζεκεηψλνληαη γηα θάζε ζπληειεζηή. Νη ηηκέο ησλ 

δπλάκεσλ ησλ εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαίλνληαη ζην Πρήκα 4.113. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ βάζνπο 

πιαζηηθνπνίεζεο ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ επηβνιή ηεο κέγηζηεο θφξηηζεο παξαηίζεηαη θαη ην Πρήκα 

4.114, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε θακπχιε πιαζηηθήο αληνρήο ησλ ειαηεξίσλ εδάθνπο. Γηα πνιχ κηθξέο ηηκέο 

ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή ην έδαθνο δελ πξνιαβαίλεη λα πιαζηηθνπνηεζεί, ελψ γηα πην κεγάιεο ηηκέο 

επηδέρεηαη αζηνρία κέρξη θαη ηα πξψηα 6m βάζνο. Γηα ην κέγηζην δε ζπληειεζηή s=0.5 ε 

πιαζηηθνπνίεζε πξνρσξά ιίγα κέηξα πην βαζηά, ζηα 7.5m-8m. Ίδηα παξακέλεη ε εηθφλα θαη φηαλ ν 

πάζζαινο θηάζεη ηε κέγηζηε δπλαηή κεηαηφπηζε θνξπθήο αλάινγα κε ην ζπληειεζηή πνπ ιακβάλεηαη 

(βι.Πρήκα 4.115). Ζ επέθηαζε ηεο πιαζηηθνπνίεζεο κεηά ην κέγηζην θνξηίν ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. 

 

 
Πρήκα 4.111: Κέγηζηεο θακπηηθέο ξνπέο κνληέινπ 2 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 
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Πρήκα 4.112: Βάζνο κέγηζηεο θακπηηθήο ξνπήο εληφο ηνπ εδάθνπο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.113: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ κνληέινπ 2 γηα maxP θαη maxH 
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Πρήκα 4.114: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαη πιαζηηθή αληνρή εδάθνπο 

 

 
Πρήκα 4.115: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ κνληέινπ 2 γηα maxδθνξπθή 
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 ΚΝΛΡΔΙΝ 3: ΔΙΔΘΔΟΝ ΑΘΟΝ ΚΔ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΗΑΘΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΟΦΖ 

   Αξρηθά, ππελζπκίδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπο, φηη ην νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ 

ειαηήξην απηνχ ηνπ κνληέινπ έρεη ζηαζεξά c1=3000kN/m. Ρα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ παζζάινπ 

παξακέλνπλ ίδηα θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε γξακκηθέο αλαιχζεηο γηα ηνπο δηάθνξνπο 

ζεηζκηθνχο ζπληειεζηέο. Ρα δηαγξάκκαηα ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνπλ αληίζηνηρα ηνπο δξφκνπο 

ηζνξξνπίαο γηα ειαζηηθφ θη ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν. Μεθηλψληαο κε ηελ πξψηε ηηκή ηνπ ζεηζκηθνχ 

ζπληειεζηή s=0.0001, γηα ηελ νπνία νπζηαζηηθά ην νξηδφληην θνξηίν ηείλεη ζην κεδέλ θαη άξα 

αλακέλεηαη ην κέγηζην θαηαθφξπθν θνξηίν πνπ ζα αζθεζεί λα είλαη θαη ην θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ παζζάινπ, φηαλ δε ιακβάλεηαη ππφςε ην πιηθφ. Ξξάγκαηη, εμεηάδνληαο ην Πρήκα 

4.116, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δξφκνπο ηζνξξνπίαο κέρξη ην νξηαθφ ζεκείν, ε κπιε θακπχιε πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ειαζηηθφ πάζζαιν κεηά ην νξηαθφ ζεκείν νξηδνληηψλεηαη.Ρθνξηίν γηα ην νπνίν 

επέξρεηαη απηή ε νξηδνληίσζε είλαη maxPel,s=0.0001=50900kN. .  Ρν αληίζηνηρν θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ 

πνπ πξνθχπηεη απφ γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ είλαη Pcr=51519kN. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θφθθηλε 

θακπχιε πνπ αληηζηνηρεί ζε ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν έρεη έληνλε ζεηηθή θιίζε, ζρεδφλ γξακκηθή θαη 

ζπκπίπηεη κε ηελ ειαζηηθή. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο νξηδνληίσζεο ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο είλαη ε 

εθαξκνγή Collapse Analysis (βι. Πρήκα 4.117), ε νπνία θαηαιήγεη ζε θαζνδηθνχο απφηνκνπο θιάδνπο 

ησλ δχν δξφκσλ ηζνξξνπίαο κεηά ην νξηαθφ ηνπο ζεκείν. Δπνκέλσο, ηφζν ν ειαζηηθφο φζν θαη ν 

ειαζηνπιαζηηθφο πάζζαινο αζηνρνχλ ζην αλψηαην ζεκείν ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο. Ωζηφζν, ζηε κία 

πεξίπησζε ν ειαζηηθφο αζηνρεί ζε ιπγηζκφ ελψ ν ειαζηνπιαζηηθφο ζε απιή ζιίςε. Απηφ επαιεζεχεηαη 

θαη απφ ην γεγνλφο, φηη ην νξηαθφ θνξηίν ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ κνληέινπ είλαη είλαη αηζζεηά πην κηθξφ 

απφ απηφ ηνπ ειαζηηθνχ. Πην Πρήκα 4.118 παξνπζηάδνληαη νη παξακνξθσκέλεο εηθφλεο ηνπ θνξέα γηα 

ηα κέγηζηα θνξηία θαη ε πξψηε ηδηνκνξθή απφ LBA αδηαζηαηνπνηεκέλεο σο πξνο ηελ κεηαηφπηζε 

θνξπθήο. Ζ κελ παξακφξθσζε ηνπ ειαζηηθνχ παζζάινπ ζπκπίπηεη κε ηελ πξψηε ηδηνκνξθή θαη άξα 

έρεη πξάγκαηη ιπγίζεη, ελψ ε δε εηθφλα παξακφξθσζεο ηνπ ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ αθξηβψο ην 

αληίζεην. Ρε ζηηγκή απηή, ινηπφλ, ν ειαζηνπιαζηηθφο πάζζαινο έρεη αλαπηχμεη ηελ πιαζηηθή ζιηπηηθή 

αληνρή ηνπ ζε ζεκείν, πνπ βξίζθεηαη ζην ειεχζεξν κήθνο ηνπ. Ππγθεθξηκέλα, πιαζηηθή άξζξσζε 

δεκηνπξγείηαη ζηα 7m απφ ηελ θνξπθή ηνπ. Ν θνξέαο ζπλερίδεη λα παξακνξθψλεηαη κε θζίλνληα 

ξπζκφ κέρξη πνπ πιαζηηθνπνηείηαη θαη δεχηεξν ζεκείν ζην κήθνο έκπεμεο ηνπ παζζάινπ θαη εηδηθφηεξα 

9m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Απφ εθείλν ην ζεκείν θη έπεηηα ν δξφκνο ηζνξξνπίαο γίλεηαη 

θαηαθφξπθνο πξνο ηα θάησ. Ρα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ πεξίπησζε s=0.001, αθνχ ην κφλν πνπ 

αιιάδεη είλαη νη ηηκέο ησλ θνξηίσλ, νη νπνίεο θπζηθά εκθαλίδνληαη ειάρηζηα κεησκέλεο (βι.Πρήκα 

4.119Πρήκα 4.120). 
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Πρήκα 4.116: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.0001 

 

 
Πρήκα 4.117: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.0001 
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Πρήκα 4.118: Πχγθξηζε παξακνξθσκέλνπ θνξέα κε ηελ 1ε ηδηνκνξθή γηα s=0.0001 

 

 
Πρήκα 4.119: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.001 
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Πρήκα 4.120: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.001 

 

   Γηα ζεηζκηθφ ζπληειεζηή s=0.05 ε κείσζε ησλ θαηαθφξπθσλ θνξηίσλ είλαη πιένλ ζεκαληηθή, αθνχ 

απφ ηα πεξίπνπ 50000kN γηα ειαζηηθφ θαη 27500 γηα ειαζηνπιαζηηθφ έρνπλ θηάζεη ηα 37000kN θαη ηα 

19500kN αληίζηνηρα. Νη δε παξακνξθψζεηο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.122, έρνπλ ζρεδφλ 

δηπιαζηαζηεί. Δπίζεο, θαζψο ην νξηδφληην θνξηίν απμάλεηαη, νη δξφκνη ηζνξξνπίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

νκαινπνηνχληαη. Ξην αλαιπηηθά, φηαλ επηβάιινληαη νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ δχν θνξηίσλ, ππάξρεη θαη 

πάιη κία πεξηνρή ζην ειεχζεξν κήθνο ηνπ παζζάινπ, φπνπ έρεη αλαπηπρζεί ήδε ε ηάζε δηαξξνήο, 

παξφιν πνπ δελ έρεη θηάζεη ζηελ πιαζηηθή ξνπή αληνρήο. Ρν ζεκείν απηφ απέρεη θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε 9m απφ ηελ θνξπθή. Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ζιίςεο θαη θάκςεο είλαη ε αηηία πνπ αξρίδεη 

ε πιαζηηθνπνίεζε ηνπ θνξέα. Έπεηηα, ζηε ζέζε κέγηζηεο παξακφξθσζεο ηεο θνξπθήο έρεη 

πιαζηηθνπνηεζεί θαη ε αληίζηνηρε πεξηνρή εληφο ηνπ εδάθνπο. Πηελ αλάιπζε απηέο νη δχν θαηαζηάζεηο 

κέγηζηνπ θνξηίνπ θαη κέγηζηεο παξακφξθσζεο είλαη πνιχ θνληά θαη θαίλνληαη ακπδξά θαη ζην Πρήκα 

4.122. Απφ εθεί θαη πέξα παξφιν πνπ ε παξακφξθσζε ηεο θνξπθήο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη 

δξφκνη ηζνξξνπίαο κεηψλεηαη, θαη ζηα δχν ζεκεία πιαζηηθνπνίεζεο ε ξνπή ζπλερίδεη λα απμάλεηαη 

κέρξη λα θηάζεη ηε κέγηζηε ηηκή ηεο. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη ζην Πρήκα 4.123, ζην νπνίν 

παξαηίζεηαη ν δξφκνο ηζνξξνπίαο ηνπ πξψηνπ ζεκείνπ πιαζηηθνπνίεζεο θαη ηαπηφρξνλα ζεκείν 

κέγηζηεο ξνπήο. πσο είλαη εκθαλέο, αξρηθά ε θνξά ηεο παξακφξθσζήο ηνπ είλαη πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κε απηή ηεο θνξπθήο. Κεηά ην νξηαθφ θνξηίν, φκσο,  ε θαηεχζπλζε κεηαηφπηζεο αιιάδεη 

θαη απφ θεη θαη πέξα ζπλερίδεη λα παξακνξθψλεηαη πέξα απφ ην 1.5m κέρξη λα θηάζεη ηελ πιαζηηθή 

ξνπή αληνρήο. Αθφκε θαιχηεξα θαίλνληαη φζα πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζην Πρήκα 4.124, ζην νπνίν 

απεηθνλίδεηαη ε ζπλνιηθή παξακφξθσζε ηνπ παζζάινπ ηε ζηηγκή ηνπ κέγηζηνπ επηβαιιφκελνπ 

θνξηίνπ, ηεο κέγηζηεο κεηαηφπηζεο ηεο θνξπθήο θαη ηεο κέγηζηεο κεηαηφπηζεο ηνπ ζεκείνπ κε ηε 

κέγηζηε ξνπή. 
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Πρήκα 4.121: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.05 

 

 
Πρήκα 4.122: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.05 
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Πρήκα 4.123: Γξφκνο ηζνξξνπίαο πξψηνπ ζεκείνπ αζηνρίαο θαη κέγηζηεο ξνπήο γηα s=0.05 

 

 
Πρήκα 4.124: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ ζε δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο 

 

   Νη δξφκνη ηζνξξνπίαο γηα ζεηζκηθφ ζπληειεζηή s=0.1 ηνπ παζζάινπ κε κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ 

θνξπθή παξαηίζεληαη ζηα Πρήκα 4.125 θαη Πρήκα 4.126. Απηά ηα δηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζηελ 

θνξπθή ηνπ παζζάινπ, φπνπ φπσο παξαηεξείηαη δελ εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε κεηαηφπηζε. Ωζηφζν, απηά 

δε δίλνπλ θάπνηα θαηλνχξηα πιεξνθνξία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παζζάινπ παξά κφλν ηελ πξφζζεηε 

κείσζε ησλ κεγίζησλ θνξηίσλ επηβνιήο. Γη‟ απηφ ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζηα ζεκεία 

δηαδνρηθψλ πιαζηηθνπνηήζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε. Ρν πξψην ζεκείν 

πιαζηηθνπνίεζεο εκθαλίδεηαη θη εδψ γηα ην νξηαθφ ζεκείν θαη βξίζθεηαη ζηελ ίδηα απφζηαζε απφ ηελ 

θνξπθή κε πξηλ. Ρν δεχηεξν ζεκείν, πνπ βξίζθεηαη ζην κήθνο έκπεμεο ηνπ παζζάινπ, 

πιαζηηθνπνηείηαη αθνχ ε θνξπθή θηάζεη ηε κέγηζηε κεηαηφπηζή ηεο. Γηα κία επνπηηθφηεξε εηθφλα 

δίλνληαη ηα Πρήκα 4.127, Πρήκα 4.128 θαη Πρήκα 4.129, πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο δχν πεξηνρέο  
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Πρήκα 4.125: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.1 

 

 
Πρήκα 4.126: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.1 

 

πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ. Πε απηά παξαηεξείηαη, πσο πξάγκαηη φηαλ κεγηζηνπνηείηαη ην επηβαιιφκελν 

θνξηίν δελ έρεη αλαπηπρζεί ε πιαζηηθή ξνπή αληνρήο ζε θαλέλα απφ ηα δπν ζεκεία. Δπίζεο, γίλεηαη 

αληηιεπηφο ν βξαδχηεξνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξακφξθσζεο θαη ηεο ξνπήο ζην ζεκείν πνπ 

πιαζηηθνπνηείηαη δεχηεξν. Κάιηζηα, ην δεχηεξν ζεκείν κέρξη θαη ηελ επηβνιή ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ 

παξακέλεη ζρεδφλ ακεηαθίλεην. 
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Πρήκα 4.127: Γξφκνο ηζνξξνπίαο ζεκείσλ πιαζηηθνπνίεζεο γηα s=0.1 

 

 
Πρήκα 4.128: Δμέιημε θακπηηθήο ξνπήο ζεκείσλ πιαζηηθνπνίεζεο ζπλαξηήζεη ηεο κεηαηφπηζεο 
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Πρήκα 4.129: Δμέιημε θακπηηθήο ξνπήο ζεκείσλ πιαζηηθνπνίεζεο ζπλαξηήζεη επηβαιιφκελνπ θνξηίνπ 

 

Πηηο επφκελεο ζειίδεο θαη ζηα Πρήκα 4.130 έσοΠρήκα 4.135 παξνπζηάδνληαη νη δξφκνη ηζνξξνπίαο κε 

ζεκείν αλαθνξά ηελ θνξπθή ηνπ παζζάινπ γηα ηηο ηηκέο ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή 0.2, 0.3 θαη 0.4, 

ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα παξαθνινπζήζεη ηελ πνξεία κείσζεο ησλ θνξηίσλ πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη 

ζε θάζε πεξίπησζε ν πάζζαινο. 
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Πρήκα 4.130: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.2 

 

 
Πρήκα 4.131: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.2 
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Πρήκα 4.132: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.3 

 

 
Πρήκα 4.133: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.3 
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Πρήκα 4.134: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.4 

 

 
Πρήκα 4.135: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.4 
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   ηαλ ν ζπληειεζηήο είλαη s=0.5 ην κέγηζην θαηαθφξπθν θνξηίν πνπ κπνξεί πιένλ λα δερηεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο πάζζαινο αλέξρεηαη ζηα 11663kN. Ζ ηηκή ζιηπηηθήο αληνρήο ππελζπκίδεηαη πσο είλαη 

27600kN. Ρελ ίδηα ζηηγκή δέρεηαη νξηδφληην θνξηίν ην πνιχ 5831.5kN. Αλ θαη ε κνξθή ησλ δξφκσλ 

ηζνξξνπίαο γηα ηελ πεξίπησζε απηή παξακέλεη αθφκε ίδηα (βι.Πρήκα 4.136 θαη Πρήκα 4.137), ππάξρεη 

κηα δηαθνξνπνίεζε πνπ δελ γίλεηαη νξαηή ζε απηά. Ζ πεξηνρή πνπ μεθηλάεη πξψηα ε δηαξξνή βξίζθεηαη 

απηή ηε θνξά εληφο εδάθνπο θαη ζπγθεθξηκέλα πεξίπνπ 11m απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Θαζψο 

ε δηαξξνή επεθηείλεηαη γχξσ απφ απηφ ην ζεκείν, κεγάιε έληαζε αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη ζε έλα 

δεχηεξν ζεκείν κέζα ζην έδαθνο αιιά πην θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο,πεξίπνπ ζηα 2m απφ 

απηήλ. Απηέο νη ζέζεηο είλαη πνπ αλαπηχζζνληαη νη δχν πιαζηηθέο αξζξψζεηο. Δπνκέλσο, θαη νη δχν 

βξίζθνληαη κέζα ζην κήθνο έκπεμεο ηνπ παζζάινπ θαη ζε απηφ πξνθαλψο θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη 

παίμεη ε αχμεζε ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ. Πην Πρήκα 4.138 θαίλνληαη νη εηθφλεο παξακφξθσζεο ζε 

δηάθνξεο ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο ζπλνιηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παζζάινπ. Δίλαη εκθαλείο, ηέινο, νη 

δχν ζέζεηο πιαζηηθψλ αξζξψζεσλ κέζα αζην έδαθνο.  

   Ξαξαθάησ, δίλνληαη ζε έλα δηάγξακκα φινη νη δξφκνη ηζνξξνπίαο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο ηηκέο ηνπ s 

πνπ εμεηάζηεθαλ κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ θνξπθή (βι. Πρήκα 4.139). Αλ θαη ηειηθά γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κε ην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή ην ζεκείν απηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

αληηπξνζσπεπηηθφ, παξέρεηαη κία εηθφλα κεηάβαζεο απφ ην ιπγηζκφ σο θχξηα αζηνρία πξνο ην 

ζπλδπαζκφ αμνληθήο θαη θακπηηθήο αζηνρίαο. Ζ δηαθεθνκκέλε, επίζεο, γξακκή αληηζηνηρεί ζηνλ 

πάζζαιν κε κία απμαλφκελε νξηδφληηα δχλακε ζηελ θνξπθή, ζηελ νπνία ηείλεη λα πιεζηάδεη φζν 

κεγαιψλεη ην s ν δξφκνο ηζνξξνπίαο ηνπ ππφ εμέηαζε κνληέινπ. Ακέζσο κεηά, παξαηίζεηαη θαη ην 

δηάγξακκα κε ηηο ζιηπηηθέο αληνρέο πνπ ζεκεηψλνληαη γηα θάζε πεξίπησζε ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή, φπνπ 

κέρξη ζηηγκήο ζπκπεξαίλεη θαλείο πσο ην κνληέιν απηφ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε κείσζε ζηελ 

ζιηπηηθή ηνπ θέξνπζα ηθαλφηεηα (βι. Πρήκα 4.140).  

 

 
Πρήκα 4.136: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε FNR γηα s=0.5 
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Πρήκα 4.137: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 κε Collapse Analysis γηα s=0.5 

 

 
Πρήκα 4.138: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ ζε ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο γηα s=0.5 
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Πρήκα 4.139: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 3 γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.140: Δμέιημε ζιηπηηθήο αληνρήο κνληέινπ 3 ζπλαξηήζεη ηνπ s 

 

   Ρα Πρήκα 4.141 θαη Πρήκα 4.142 ζρεηίδνληαη κε ηηο κέγηζηεο θακπηηθέο ξνπέο πνπ εκθαλίδνληαη γηα 

θάζε πεξίπησζε ζπληειεζηή s  ζηνλ πάζζαιν, φηαλ ζε απηφλ αζθείηαη ην κέγηζην δπλαηφ θνξηίν. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε θαη αλαιχζεθε, νη ζέζεηο πνπ εκθαλίδνληαη νη κέγηζηεο ξνπέο είλαη θαηά βάζε 

εθείλεο, φπνπ επέξρεηαη θαη ε δηαξξνή ηνπ πιηθνχ. Ζ πνξεία ησλ ξνπψλ ζην Πρήκα 4.141 ηνλίδεηαη 

πσο αθνξά ηα κέγηζηα επηβαιιφκελα θνξηία, αθνχ θαλνληθά απηέο απμάλνληαη θη άιιν ζηε ζπλέρεηα. 

Έηζη, ινηπφλ, θαηά ηε κέγηζηε επηβαιιφκελε θφξηηζε ην πάλσ ζεκείν κέγηζηεο ξνπήο είλαη ζηα φξηα 

ηεο απνκεησκέλεο πιαζηηθήο ξνπήο θαηά EC3, ελψ ην δεχηεξν ζεκείν έρεη αθφκε πεξηζψξην αχμεζεο 

ηεο ξνπήο ηνπ. 
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Πρήκα 4.141: Κέγηζηεο θακπηηθέο ξνπέο κνληέινπ 3 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.142: Βάζνο κέγηζησλ θακπηηθψλ ξνπψλ γηα maxP θαη maxH ζπλαξηήζεη ηνπ s 

 

   Θαη‟ αληηζηνηρία κε ηα πξνεγνχκελα κνληέια δεκηνπξγνχληαη ηα δηαγξάκκαηα κε ηελ εληαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο γηα ηε ζηηγκή ησλ κέγηζησλ επηβαιιφκελσλ θνξηίσλ θαη ηε ζηηγκή πνπ 

νινθιεξψλεηαη ε Collapse Analysis. Απηά θαίλνληαη ζηα Πρήκα 4.143Πρήκα 4.144Πρήκα 4.145. Πην 

πξψην θαη γηα ιφγνπο επθξίλεηαο απνηππψλνληαη κφλν νη θακπχιεο εδάθνπο γηα θάζε ζπληειεζηή. 

Ξξνθαλψο, γηα κεγαιχηεξα νξηδφληηα θνξηία ελεξγνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ε αληίζηαζε πνπ παξέρεη ην 

έδαθνο ζηνλ πάζζαιν, θαζψο απηφο εληείλεηαη. Θνηηψληαο, κάιηζηα, ην δεχηεξν ζρήκα ζπκπεξαίλεη 

θαλείο πσο γηα ηε κέγηζηε δπλαηή θαηαπφλεζε ηνπ παζζάινπ ην έδαθνο έρεη πιαζηηθνπνηεζεί κέρξη ηα 

πξψηα 7 κε 8m θαη απηφ θπξίσο γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο ιφγνπο. ηαλ, φκσο, ηειεηψλνπλ νη αλαιχζεηο 

ε πεξηνρή δηαξξνήο ηνπ ίδηνπ ηνπ εδάθνπο θπκαίλεηαη απφ 8 έσο πεξίπνπ 10m βάζνο. Βέβαηα, κέρξη 

 ηφηε έρεη πξνεγεζεί πξν πνιινχ ε δηαξξνή ηνπ ίδηνπ ηνπ παζζάινπ. 
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   Ππκπεξαζκαηηθά, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν πάζζαινο κε ην ζπγθεθξηκέλν κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην 

ζηελ θνξπθή δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηα άιια κνληέια θαη θπξίσο απφ ην κνληέιν 1. Δλψ 

μεθηλά λα παξακνξθψλεηαη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη παξφκνηα κε ην κνληέιν 1, ππάξρεη έλα ζεκείν, απφ 

ην νπνίν θη έπεηηα απηφ αιιάδεη. Πε εθείλν ην ζεκείν θαίλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ 

ειαηεξίνπ ζηε δπζθακςία θαη αληνρή ηνπ παζζάινπ δίλνληάο ηνπ πεξηζψξην γηα παξαιαβή θαη 

κεγαιχηεξνπ θνξηίνπ αιιά θαη γηα απνξξφθεζε πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο κέρξη ηελ πιήξε αζηνρία. 

 

 
Πρήκα 4.143: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ γηα maxP θαη maxH γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 
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Πρήκα 4.144: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαη πιαζηηθή αληνρή εδάθνπο 

 

 
Πρήκα 4.145: Ρειηθέο δπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαη πιαζηηθή αληνρή 
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 ΚΝΛΡΔΙΝ 4: ΘΙΗΝΚΔΛΖ ΞΑΘΡΩΠΖ ΚΔ ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΗΑΘΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΟΦΖ 

   Πχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ έρεη αθνινπζεζεί σο ηψξα, ην επφκελν κνληέιν πνπ εμεηάδεηαη σο πξνο 

ηε κε γξακκηθφηεηα θαη ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε νξηδφληηα θφξηηζε ζπλδέεηαη κε θπιηφκελε 

πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή. Θαη ζε απηφ ην κνληέιν ε δπζθακςία ηνπ 

κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ είλαη c1=3000kN/m θαη ππελζπκίδεηαη πσο αληηζηνηρεί ζηε ζπλεηζθνξά 

πέληε αθφκε παζζάισλ πιεζίνλ απηνχ. Αξρηθά, ζρεηηθά κε ηηο δχν πνιχ κηθξέο ηηκέο ζεηζκηθνχ 

ζπληειεζηή πνπ δνθηκάδνληαη s=0.0001 θαη 0.001 ηα απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαη είλαη απηά ζηα 

Πρήκα 4.146, Πρήκα 4.147, Πρήκα 4.148 Πρήκα 4.149. Νη δχν απηέο πεξηπηψζεηο ζπληειεζηή s 

αλαιχνληαη παξάιιεια κηαο θαη κε κία πξψηε καηηά oi δξφκνη ηζνξξνπίαο κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ 

θνξπθή έρνπλ ειάρηζηεο δηαθνξέο. Ζ πξνθαλήο, θαηαξράο, δηαθνξά είλαη ε κηθξή κείσζε ηνπ νξηαθνχ 

θνξηίνπ. Πεκεηψλεηαη, ζην ζεκείν απηφ, φηη απηή ε πεξίπησζε ζηήξημεο ζηελ θνξπθή παξνπζηάδεη ην 

κεγαιχηεξν ειαζηηθφ θνξηίν ιπγηζκνχ φπσο θαίλεηαη θαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ, αιιά 

θαη φπσο απεδείρζε απφ ηηο παξακεηξηθέο αλαιχζεηο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ. Νη δξφκνη 

ηζνξξνπίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ Collapse Analysis ηνπ ζπληειεζηή s=0.001 είλαη αηζζεηά πην νκαινί 

απφ απηνχο ηνπ ζπληειεζηή s=0.0001. Κάιηζηα, ν αξρηθά θαζνδηθφο δεπηεξεχσλ θιάδνο ηνπ 

ειαζηηθνχ παζζάινπ νξηδνληηψλεηαη γηα s=0.001. Αληίζηνηρα, ζην νξηαθφ ζεκείν ν ειαζηνπιαζηηθφο 

πάζζαινο δελ εκθαλίδεη «ζπάζηκν», αιιά κε θακπχιε κεηαηξέπεηαη ζε απφηνκα θζίλσλ. Δπεηδή, φπσο 

είλαη ινγηθφ, αλακέλεηαη γηα ηηο ηηκέο απηέο ηνπ s πξψηα λα αζηνρεί ζε ζιίςε, απεηθνλίδνληαη πξνο 

ζχγθξηζε ζην ίδην ζρήκα (βι. Πρήκα 4.150) ε αδηαζηαηνπνηεκέλε παξακνξθσκέλε θαηάζηαζε θαη ησλ 

δχν ζπληειεζηψλ. Ξαξάιιεια, ζεκεηψλεηαη θαη ε πξψηε ηδηνκνξθή ηνπ αληίζηνηρνπ ειαζηηθνχ 

κνληέινπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζσ γξακκηθνπνηεκέλεο αλάιπζεο ιπγηζκνχ.  Ξξάγκαηη, νη αδηάζηαηεο 

εηθφλεο ησλ ειαζηηθψλ κνληέισλ γηα s=0.0001 θαη s=0.001 ζπκπίπηνπλ κε ηελ πξψηε ηδηνκνξθή 

ιπγηζκνχ. Αληίζεηα, νη αληίζηνηρεο παξακνξθσκέλεο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη άξα δελ αζηνρεί ζε ιπγηζκφ. Ξξνθαλψο, δε ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπίπηνπλ κε 

ηελ ηδηνκνξθή ζα κέγεζνο αθνχ ππάξρεη θαη ε επηξξνή ηνπ πιηθνχ, ε νπνία ζέηεη άλσ φξην ζηε ζιίςε 

ίζν κε 27619kN. Κηα πην αλαιπηηθή καηηά ζηα εληαηηθά κεγέζε πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ πάζζαιν, 

αιιά θαη ζηε ρξνληθή ζεηξά κε ηελ νπνία απηά εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε ην νξηαθφ ζεκείν θαη ηε 

κέγηζηε κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο πξνθχπηεη ην αθφινπζν ζπκπέξαζκα. Ρε ζηηγκή πνπ ν πάζζαινο 

θνξηίδεηαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή θαη γηα ηνπο δχν ζπληειεζηέο ην πιηθφ έρεη δηαξξεχζεη ζε δχν 

πεξηνρέο. Ζ κία αζθαιψο είλαη ε θνξπθή θαη ε άιιε 10m απφ απηήλ. Νη πεξηνρέο απηέο θαίλνληαη θαη 

ζην Πρήκα 4.150 θαη δελ είλαη άιιεο απφ ηα δχν ζεκεία πεξίπνπ ζηα 15m θαη ζηα 39m κεηξψληαο απφ 

ηελ αηρκή, φπνπ ν πάζζαινο έρεη ππνζηεί ζηξνθή. 
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Πρήκα 4.146: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.0001 

 

 
Πρήκα 4.147: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.0001 
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Πρήκα 4.148: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.001 

 

 
Πρήκα 4.149: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.001 
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Πρήκα 4.150: Πχγθξηζε παξακνξθψζεσλ γηα s=0.0001 θαη s=0.001 κε 1ε ηδηνκνξθή ιπγηζκνχ 

 

   Θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ s=0.05 ηε ζηηγκή πνπ κεγηζηνπνηείηαη ε θφξηηζε έρνπλ αλαπηπρζεί ήδε νη 

δχν αλακελφκελεο πιαζηηθέο αξζξψζεηο ζηα ζεκεία πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Ξαξαηεξψληαο, 

φκσο, ηνπο δξφκνπο ηζνξξνπίαο ζηα Πρήκα 4.151 θαη Πρήκα 4.152 θαη θπξίσο απηνχο ηνπ 

ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ πξηλ ην νξηαθφ ζεκείν ππάξρεη αιιαγή θιίζεο. Πε εθείλν ην ζεκείν πνπ 

κεηψλεηαη ε θιίζε ηεο θακπχιεο μεθηλά λα δηαξξέεη ε πξψηε ραξαθηεξηζηηθή ζέζε ηνπ παζζάινπ πνπ 

είλαη ζηελ θνξπθή. Ιίγν πξηλ ην νξηαθφ ζεκείν δηαξξέεη θαη ην δεχηεξν ζεκείν θαη κεηά απφ ην νξηαθφ 

θνξηίν ν πάζζαινο θαηαξξέεη. Απηέο νη ηξεηο θάζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παζζάινπ παξνπζηάδνληαη 

κέζσ ηεο παξακνξθσκέλεο εηθφλαο ζην Πρήκα 4.153, φπνπ είλαη επδηάθξηηεο νη ζέζεηο δηαξξνήο ηνπ 

πιηθνχ ηνπ παζζάινπ.  

 

 
Πρήκα 4.151: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.05 
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Πρήκα 4.152: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.05 

 

 
Πρήκα 4.153: Ξαξακφξθσζε παζζάινπ ζηηο δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο ζηηγκέο γηα s=0.05 

 

   Ππλερίδνληαο, απηφ πνπ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη κε ηε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή είλαη ε 

κείσζε ηεο θιίζεο ηεο θακπχιεο, φπνπ γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ νινέλα θαη πην αηζζεηή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο θακπχιεο ειαζηνπιαζηηθνχ παζζάινπ απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ ειαζηηθνχ. 

Φαίλεηαη, επίζεο, πσο ε δεχηεξε πιαζηηθνπνίεζε θαζπζηεξεί φιν θαη πεξηζζφηεξν λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε θαζψο απμάλεηαη ν ζεηζκηθφο ζπληειεζηήο (βι. Πρήκα 4.154 θαη  Πρήκα 

4.159). Κάιηζηα, ε κείσζε θιίζεο είλαη θάζε θνξά ηέηνηα, ψζηε ζην ζχλνιν ηνπ θνξηίνπ λα ππάξρεη 

απψιεηα ηεο ηάμεσο ησλ 1000kN. Ζ βξάρπλζε απηή ηεο θιίζεο είλαη απνιχησο ινγηθή, αθνχ φιν θαη 

πεξηζζφηεξε δπζθακςία απφ ηα απνζέκαηα ηνπ παζζάινπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλζίζηαηαη ζηε ζπλερψο 

απμαλφκελε νξηδφληηα θφξηηζε. 
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Πρήκα 4.154: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.15 

 

 
Πρήκα 4.155: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.15 
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Πρήκα 4.156: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.2 

 

 
Πρήκα 4.157: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.2 
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Πρήκα 4.158: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.3 

 

 
Πρήκα 4.159: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.3 
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Πρήκα 4.160: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.4 

 

 
Πρήκα 4.161: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.4 
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Πρήκα 4.162: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε FNR γηα s=0.5 

 

 
Πρήκα 4.163: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 κε Collapse Analysis γηα s=0.5 

 

   Νκαδνπνηψληαο ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ζπληειεζηέο πνπ εθαξκφδνληαη, γίλεηαη μεθάζαξε ε ηάζε 

γξακκηθνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παζζάινπ απηνχ. (βι.Πρήκα 4.160 έσο Πρήκα 4.163) Ζ κε 

γξακκηθφηεηα ράξε ζηε δπζθακςία πνπ παξέρεη ην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θπιηφκελε πάθησζε ηείλεη λα εμαιεηθζεί φζν πεξηζζφηεξν θπξηαξρεί ε νξηδφληηα θφξηηζε. Πηηο δχν 

απηέο πεξηπηψζεηο ην κέγηζην νξηδφληην θνξηίν πνπ επηηπγράλεηαη λα αζθεζεί μεπεξλά ηα 7000kN. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ κεγαιχηεξνπ ζπληειεζηή s=0.5, φηαλ ε παξακφξθσζε θηάλεη 

πεξίπνπ ην κηζφ κέηξν, ν πάζζαινο θνληά ζηελ θνξπθή αλαπηχζζεη νξηαθά ηελ πιαζηηθή ξνπή 

αληνρήο ηνπ, γη‟ απηφ θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ ειαζηηθφ δξφκν ηζνξξνπίαο φπσο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα 4.163. Απφ εθεί θαη πέξα ν πάζζαινο έρεη κεηαηξαπεί ζε κνληέιν 3 πνπ παξνπζηάζηεθε 

λσξίηεξα. Έηζη, ε χπαξμε ηεο θπιηφκελεο πάθησζεο εμαζθαιίδεη κία πξνζζήθε ζιηπηηθήο θαη θακπηηθήο 

αληνρήο ηεο ηάμεσο ηνπ 33%. Έπεηηα, ην θνξηίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξακφξθσζε ζπλερίδνπλ λα 
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απμάλνπλ θαη ζηαδηαθά λα δεκηνπξγείηαη ην δεχηεξν ζεκείν πιαζηηθνπνίεζεο ελψ ηαπηφρξνλα 

εμαπιψλεηαη θαη ην πξψην. ηαλ ε αλάιπζε πιένλ ζηακαηά έρνπλ πιαζηηθνπνηεζεί πιήξσο νη δχν 

πεξηνρέο θαη ν θνξέαο δε κπνξεί λα παξαιάβεη άιιν θνξηίν. Δάλ ζπγθξίλνπκε έλαλ ίδην πάζζαιν, ν 

νπνίνο θαηαπνλείηαη κφλν κε νξηδφληην θνξηίν, ηφηε ην κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί λα παξαιάβεη 

θηάλεη ηα 9157kN. Απηή ε ζχγθξηζε πινπνηείηαη ζην Πρήκα 4.164 θαη ζην Πρήκα 4.165. Ξξνθαλψο, 

εάλ απμεζεί θη άιιν ην νξηδφληην θνξηίν, ψζηε ε θάκςε λα θπξηαξρεί αθφκε πεξηζζφηεξν, ηφηε νη δπν 

απηέο θακπχιεο ζα ζπγθιίλνπλ νινέλα θαη πην πνιχ. Αθφκε, παξαηεξείηαη πσο ν πάζζαινο γηα s=0.5 

παξακνξθψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ απηφλ κε ην νξηδφληην κφλν θνξηίν. Απηφ, βέβαηα, ζπκβαίλεη 

θπξίσο ζηελ θνξπθή, επεηδή ην δεχηεξν ζεκείν αζηνρίαο εληφο ηνπ εδάθνπο βξίζθεηαη ιφγσ 

επίδξαζεο ηεο ζιίςεο ζε πην κηθξφ βάζνο. Ζ ζιίςε δίλεη δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κηθξφηεξνπ νξηδφληηνπ 

θνξηίνπ, κε απνηέιεζκα λα αξθνχλ ηα εδαθηθά ειαηήξηα κηθξφηεξνπ βάζνπο γηα λα αληηζηαζνχλ ζηηο 

πιεπξηθέο πηέζεηο ηνπ παζζάινπ. Έηζη, ε αζηνρία πιηθνχ ηνπ παζζάινπ πξαγκαηνπνηείηαη πην ςειά θαη 

άξα ε κεηαηφπηζε θνξπθήο είλαη κεγαιχηεξε. Ρν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν παζζάινπ, ινηπφλ, κπνξεί λα 

αλαπηχμεη γηα s=0.5 παξαπάλσ απφ ην 75% ηεο αληνρήο ηνπ ζε θάκςε, ελψ ηαπηφρξνλα θηάλεη ην 

52.5% ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ.  

 

 
Πρήκα 4.164: Πχγθξηζε κνληέινπ 4 γηα s=0.5 κε ηζνδχλακν νξηδφληηαο θφξηηζεο πάζζαιν 

 

   πσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο κνληέισλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηεζεί κία ζπλνιηθή εηθφλα 

ηεο εμέιημεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζπλαξηήζεη ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή s δεκηνπξγνχληαη 

ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο παξακνξθψζεηο, ηα εληαηηθά κεγέζε θαη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ εδάθνπο. Θαηαξράο, ζην Πρήκα 4.166, ζπγθεληξψλνληαη φινη νη δξφκνη ηζνξξνπίαο κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ θνξπθή ηνπ παζζάινπ γηα φινπο ηνπο ζεηζκηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηηο αλαιχζεηο. Γηα κία αθφκε θνξά, θαίλεηαη ε πνξεία ελαιιαγήο ηεο θπξίαξρεο κνξθήο αζηνρίαο ηνπ 

παζζάινπ απφ απνθιεηζηηθά ζιίςε ζε θπξίσο θάκςε. Ήδε απφ απηήλ ηελ εηθφλα γίλεηαη αληηιεπηή ε 

κηθξνχ θαη κάιινλ ζηαζεξνχ ξπζκνχ κείσζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ θνξέα. Ωζηφζν, απηφ γίλεηαη 

μεθάζαξν κε ηε βνήζεηα ηνπ Πρήκα 4.167, πνπ αθνξά ζηελ εμέιημε ηνπ ζιηπηηθνχ θνξηίνπ θαζψο ην s 

ζηαδηαθά απμάλεηαη. Δθεί, ε θιίζε ηεο θφθθηλεο θακπχιεο πνπ αθνξά ζε ειαζηνπιαζηηθφ πάζζαιν 

είλαη ηδηαίηεξα κηθξή ζε ζρέζε κε απηέο ησλ πξνεγνχκελσλ κνληέισλ. 
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Πρήκα 4.165: Πχγθξηζε παξακνξθσκέλνπ θνξέα γηα s=0.5 κε ηζνδχλακν νξηδφληηαο κφλν θφξηηζεο 

 

Κάιηζηα, είηε ν πάζζαινο είλαη ειαζηηθφο είηε ειαζηνπιαζηηθφο, ε θακπχιε είλαη γεληθά νκαιή. 

Ππλερίδνληαο κε ηα ζπγθεληξσηηθά δηαγξάκκαηα, ηα Πρήκα 4.168 θαη Πρήκα 4.169 ζρεηίδνληαη κε ηηο 

κέγηζηεο ξνπέο θαη‟ απφιπηε ηηκή πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ πάζζαιν ηε ζηηγκή επηβνιήο ησλ κέγηζησλ 

δπλαηψλ θνξηίσλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην δηάγξακκα παξαηεξείηαη, πσο νη δχν κέγηζηεο ξνπέο 

ηνπ παζζάινπ, απφ ηηο νπνίεο ε κία αλαπηχζζεηαη ζηελ θνξπθή θαη ε άιιε εληφο ηνπ κήθνπο έκπεμεο, 

έρνπλ πάληα ην ίδην θαη‟ απφιπηε ηηκή κέγεζνο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ απνκεησκέλε πιαζηηθή 

αληνρή θάκςεο, ε νπνία ζεκεηψλεηαη κε ηε δηαθεθνκκέλε γξακκή. Ρν βάζνο, σζηφζν, εκθάληζεο ηεο 

ξνπήο κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ εδάθνπο δελ είλαη ζηαζεξφ. Αληηζέησο απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

νξηδφληησλ θνξηίσλ, αλ θαη φρη πάξα πνιχ. Ζ εμήγεζε είλαη θπζηθά ε ίδηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ s=0.5 

θαη ην ζρεηηθφ Πρήκα 4.164 θαη αλαθέξεηαη πην πάλσ. Δπαλαιακβάλεηαη, ινηπφλ, πσο φζν κεγαιχηεξν 

νξηδφληην θνξηίν επηβάιιεηαη, ηφζν κεγαιχηεξε επηθάλεηα εδάθνπο ελεξγνπνηείηαη γηα λα αληηζηαζεί 

ζηηο πηέζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηνλ εληεηλφκελν πάζζαιν. Ζ κεηαηφπηζε ηεο θνξπθήο, αληίζηνηρα, 

θαίλεηαη ζην Πρήκα 4.170 γηα θάζε ηηκή ηνπ ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή. Πην ίδην δηάγξακκα δίλνληαη θαη νη 

κεηαηνπίζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ παζζάινπ πνπ δηεγείξεηαη απνθιεηζηηθά θακπηηθά, νη νπνίεο εμαηξψληαο 

ηηο δχν πξψηεο ηηκέο είλαη πάληα κηθξφηεξεο απφ απηέο ηνπ ππφ εμέηαζε κνληέινπ. 
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Πρήκα 4.166: Γξφκνη ηζνξξνπίαο κνληέινπ 4 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.167: Δμέιημε ζιηπηηθήο αληνρήο κνληέινπ 4 ζπλαξηήζεη ηνπ s 
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Πρήκα 4.168: Δμέιημε κέγηζηεο θακπηηθήο ξνπήο κνληέινπ 4 γηα maxP θαη maxH 

 

 
Πρήκα 4.169: Βάζνο εκθάληζεο κέγηζηεο ξνπήο ζην κήθνο έκπεμεο ηνπ κνληέινπ 4 
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Πρήκα 4.170: Ξαξακφξθσζε θνξπθήο γηα maxP γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

   Θιείλνληαο ηελ πεξίπησζε ηνπ παζζάινπ κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην, 

ειέγρνληαη θαη ηα εδαθηθά ειαηήξηα αλάινγα κε ην νξηδφληην θνξηίν πνπ αζθείηαη. Νη δπλάκεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηα ειαηήξηα ηνπ εδάθνπο είλαη απηέο πνπ θαίλνληαη ζηα επφκελα ηέζζεξα ζρήκαηα. 

(βι. Πρήκα 4.171,Πρήκα 4.172, Πρήκα 4.173, Πρήκα 4.174). Ρα δχν πξψηα απεηθνλίδνπλ ηελ εληαηηθή 

θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο, φηαλ αζθνχληαη ηα κέγηζηα γηα θάζε ζπληειεζηή θνξηία. Ζ πιαζηηθνπνίεζε 

ηνπ εδάθνπο ηφηε θηάλεη γηα ηηο πην κεγάιεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ηα 9m πεξίπνπ.  Κέρξη ζηηγκήο 

απηή ε πεξίπησζε παζζάινπ απνηειεί ηε δπζκελέζηεξε απφ άπνςε ελεξγνπνίεζεο αληίζηαζεο 

εδάθνπο. Ρα επφκελα δχν δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ εδάθνπο φηαλ ηειεηψλνπλ νη 

αλαιχζεηο. Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη δπζκελέζηεξε θπξίσο γηα ηηο κεζαίεο θαη κηθξέο ηηκέο ζεηζκηθψλ 

ζπληειεζηψλ, ελψ γηα ηνπο δχν ηειεπηαίνπο δελ θαίλεηαη θακία αιιαγή. Θαηη ηέηνην, βέβαηα, 

αλακελφηαλ, αθνχ νη δχν ηειεπηαίνη ζπληειεζηέο φπσο θάλεθε ζηα Πρήκα 4.161 θαηΠρήκα 4.163 

νδεγνχλ ζε θαζαξά αλνδηθνχο πξσηεχνληεο δξφκνπο ηζνξξνπίαο θαη άξα ζην νξηαθφ ζεκείν ηειεηψλεη 

θαη ε αλάιπζε. 
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Πρήκα 4.171: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ κνληέινπ 4 γηα maxP θαη maxH 

 

 
Πρήκα 4.172: Γπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαη πιαζηηθή αληνρή εδάθνπο 
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Πρήκα 4.173: Ρειηθέο δπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 

 

 
Πρήκα 4.174: Ρειηθέο δπλάκεηο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ θαη πιαζηηθή αληνρή 
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 ΚΝΛΡΔΙΝ 5: ΚΔΡΑΘΗΛΖΠΗΑΘΝ ΘΑΗ ΠΡΟΝΦΗΘΝ ΔΙΑΡΖΟΗΝ ΠΡΖΛ ΘΝΟΦΖ 

   Πε απηήλ ηελ πεξίπησζε, φπσο είλαη ήδε γλσζηφ απφ ηηο αλαιχζεηο πξνεγνχκελεο ππνπαξαγξάθνπ, 

ν πάζζαινο ζηελ θνξπθή ηνπ δηαζέηεη νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ θαη ζηξνθηθφ ειαηήξην. Ζ δπζθακςία 

ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ είλαη ίδηα κε πξνεγνπκέλσο θαη ζπγθεθξηκέλα c1=3000kN/m. Αληίζηνηρα, ε 

ζηαζεξά ηνπ ζηξνθηθνχ ειαηεξίνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έσο ηψξα είλαη c2=500MNm/rad. 

Ξξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κία θαηάζηαζε αλάκεζα ζε απηή ηνπ κνληέινπ 3 θαη απηή ηνπ κνληέινπ 4. Ρν 

κνληέιν 3 έρεη ειεπζεξία ζηξνθήο ζηελ θνξπθή ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν 4, ζην νπνίν πεξηνξίδεηαη 

πιήξσο ε ζηξνθή ζηελ θνξπθή. Δπνκέλσο, γηα νπνηαδήπνηε ηηκή ηνπ ζηξνθηθνχ ειαηεξίνπ ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ παζζάινπ ζα θπκαίλεηαη ζηα φξηα απηψλ ησλ δχν. Γειαδή, ζα ζπκπεξηθέξεηαη 

πάληα θαιχηεξα απφ ηνλ πάζζαιν πνπ έρεη ζθέην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην θαη ρεηξφηεξα απφ απηφλ 

πνπ ζηεξίδεηαη κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

πεξαηηέξσ κε γξακκηθέο αλαιχζεηο γηα απηφ ην κνληέιν παξαιείπνληαη. 

 

 ΠΓΘΟΗΠΖ ΡΩΛ ΚΝΛΡΔΙΩΛ 1 ΩΠ 4 

   Έρνληαο αλαιχζεη θάζε πεξίπησζε ζηήξημεο ηεο θνξπθήο ηνπ κεηαιιηθνχ παζζάινπ κε ρξήζε κε 

γξακκηθψλ αλαιχζεσλ, δχλαηαη πιένλ ε ζχγθξηζε απηψλ. Ζ ζχγθξηζε δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. Ρν 

πξψην αθνξά ζηε ζιηπηηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα, ην δεχηεξν ζηελ θακπηηθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζιηπηηθή θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ην ηξίην ζηελ επαηζζεζία κεηαηφπηζεο ηεο θνξπθήο ηνπ παζζάινπ. 

   Γηα ην πξψην θξηηήξην ζχγθξηζεο ησλ ηεζζάξσλ κνληέισλ, απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην πεδίν 

επηθξάηεζεο θάζε κνξθήο πηζαλήο αζηνρίαο, φηαλ νη θνξείο ζιίβνληαη απνθιεηζηηθά. Νη δχν κνξθέο 

αζηνρίαο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ αμνληθή θαηαπφλεζε ησλ παζζάισλ κε ζιηπηηθά 

θνξηία είλαη πξνθαλψο ν θαζνιηθφο ιπγηζκφο κέινπο θαη ε εμάληιεζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο. Ξνηα 

κνξθή ζα εθδεισζεί πξψηε θαη άξα ζα θαζνξίζεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παζζάισλ έλαληη ζιίςεο 

εμαξηάηαη απφ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο ζηήξημεο. Δπεηδή, φκσο, ελδηαθέξεη ε 

απνδνηηθφηεηα θάζε είδνπο ζηήξημεο ζηελ θνξπθή, ε γεσκεηξία ηνπ παζζάινπ, θαζψο θαη ε ζηήξημε 

ηνπ εδάθνπο κέρξη ηελ αηρκή δηαηεξείηαη ίδηα. Ζ γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ ησλ ηεζζάξσλ κνληέισλ 

δίλεη ηα ειαζηηθά θξίζηκα θνξηία ιπγηζκνχ, φπσο απηά παξαηίζεληαη κε ην Πρήκα 4.175. πσο έδεημαλ 

θαη πξνεγνχκελεο παξακεηξηθέο αλαιχζεηο, αλζεθηηθφηεξν έλαληη ιπγηζκνχ είλαη ην ζηνηρείν πνπ ζηελ 

θνξπθή ζπλδέεηαη κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην. Αθνινπζεί, ζηε ζπλέρεηα, ν 

πάζζαινο κε κεηαθηλεζηαθφ κφλν ειαηήξην, ε ζηήξημε κε θπιηφκελε πάθησζε θαη ηέινο ν πιήξσο 

αζηήξηθηνο πάζζαινο ζηελ θνξπθή. Κε κε γξακκηθή αλάιπζε, φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν 

ειαζηνπιαζηηθφο ράιπβαο πνηφηεηαο S355, θαηά ηελ νπνία αζθείηαη κφλνλ έλα απμαλφκελν 

θαηαθφξπθν θνξηίν πξνθχπηνπλ νη ζιηπηηθέο νξηαθέο δπλάκεηο ηνπ θάζε θνξέα, φπσο θαίλνληαη ζην 

Πρήκα 4.176. Ξαξαηεξείηαη, ζπλεπψο, φηη κφλν ν πάζζαινο πνπ παξακέλεη ειεχζεξνο ζην άλσ άθξν 

αζηνρεί ζε ιπγηζκφ, ελψ νη ππφινηπνη ηξεηο αζηνρνχλ ιφγσ εμάληιεζεο ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηεο 

δηαηνκήο. Πεκεηψλεηαη, φηη ε ζπγθεθξηκέλε δηαηνκή πνπ έρεη επηιεγεί έρεη αληνρή N=27619kN, δειαδή 

φζν θαη ην θνξηίν αληνρήο έλαληη ζιίςεο ησλ κνληέισλ 2, 3 θαη 4. Γεδνκέλνπ φηη ζηηο ζαιάζζηεο 

πξνβιήηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε εξγαζία απηή, δε ρξεζηκνπνηείηαη ε πξψηε πεξίπησζε κε ην 

ειεχζεξν άθξν, κπνξεί θαλείο λα πεη, φηη πξάγκαηη ν ιπγηζκφο ησλ παζζάισλ δελ απνηειεί πξφβιεκα 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπο. Απηφ είλαη ην ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν θαηαιήγεη ην θεθάιαην 3 πνπ εμεηάδεη 

ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ελφο ηκήκαηνο ζαιάζζηαο κεηαιιηθήο πξνβιήηαο. Θαη ηα ηξία ππφινηπα 

κνληέια παξνπζηάδνπλ πεξηζψξηα αχμεζεο ηεο ζιηπηηθήο ηνπο αληνρήο ρσξίο λα ππάξρεη ν άκεζνο 

θίλδπλνο ηνπ ιπγηζκνχ. Άξα, απμάλνληαο ηε δηαηνκή θαη/ή ηελ πνηφηεηα ηνπ ράιπβα νη πάζζαινη 

κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ αθφκε κεγαιχηεξα θαηαθφξπθα θνξηία, αξθεί λα ην επηηξέπεη θαη ν 

νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ. 
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Πρήκα 4.175: Θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ κνληέισλ 1 έσο 4 

 

 

Πρήκα 4.176: Θιηπηηθή αληνρή παζζάισλ κνληέισλ 1 έσο 4 

 

   Ρν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζχγθξηζεο ησλ παζζάισλ είλαη ε θακπηηθή ηνπο αληνρή. Ζ πιαζηηθή 

θακπηηθή αληνρή πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη ε δηαηνκή πνπ έρεη επηιεγεί είλαη MPL=8717.74kNm. Ζ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ ζηήξημεο ζηελ θνξπθή δηαθνξνπνηεί αληίζηνηρα θαη ην κέγηζην 

νξηδφληην θνξηίν πνπ κπνξεί θάζε πάζζαινο λα δερηεί ζηελ θνξπθή. Ρα θνξηία απηά αλαγξάθνληαη 

ζην Πρήκα 4.177 γηα θάζε πεξίπησζε παζζάινπ. Ξξνθαλψο, ε ζεηξά θαηάηαμεο απηψλ απφ ην 

ιηγφηεξν αλζεθηηθφ πξνο ην πιένλ αλζεθηηθφ κνληέιν έλαληη θάκςεο παξακέλεη ε ίδηα κε απηή πνπ 

ηζρχεη γηα ηε ζιίςε. Ωζηφζν, φηαλ ε θφξηηζε είλαη ζπλδπαζκφο ζιίςεο θαη θάκςεο θαη νη δχν αληνρέο 

κεηψλνληαη ζεκαληηθά, φπσο θάλεθε απφ ηηο αλαιχζεηο θάζε κνληέινπ μερσξηζηά. Γηα λα εμαθξηβσζεί 

ζαθψο πνην κνληέιν επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ ηελ ηαπηφρξνλε δξάζε θαηαθφξπθσλ 

θαη νξηδφληησλ θνξηίσλ, δίλεηαη ην δηάγξακκα ηνπ Πρήκα 4.178. Δπνκέλσο, θαζψο ηα νξηδφληηα θνξηία 

απμάλνληαη ν πάζζαινο κε ηελ θπιηφκελε πάθησζε θαη ην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην είλαη απηφο πνπ 
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πθίζηαηαη ηε κηθξφηεξε κείσζε ηεο ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ. Ππγθξίλνληαο απηφλ (κσβ γξακκή) κε ηνλ 

αληίζηνηρν πάζζαιν ρσξίο ην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην (θφθθηλε γξακκή) γίλεηαη αηζζεηή ε κεγάιε 

ζπλεηζθνξά ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παζζάινπ. Αληίζηνηρα, ε ζεηηθή 

απηή ζπκβνιή θαίλεηαη θαη απφ ηηο θακπχιεο πνπ αθνξνχλ ζην ειεχζεξν άθξν θαη ην απιφ 

κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην. Πην δηάγξακκα απηφ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί, πσο ε θακπχιε πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ειεχζεξν άθξν παζζάινπ βξίζθεηαη πην ςειά απφ απηήλ ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ, δηφηη ε 

ηηκή ζιηπηηθήο αληνρήο ηνπ πξψηνπ είλαη πεξίπνπ ην ¼ ηεο αληνρήο ηνπ δεχηεξνπ, φπσο θάλεθε θαη 

απφ ην Πρήκα 4.176. 

 

 
Πρήκα 4.177: Κέγηζην νξηδφληην θνξηίν γηα κεδεληθή ζιίςε κνληέισλ 1 έσο 4 

 

Ρν Πρήκα 4.179 πεξηγξάθεη ηελ πνζνζηηαία εμέιημε ηνπ νινέλα θαη κεγαιχηεξνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ 

πνπ αζθείηαη γηα ζεηζκηθφ ζπληειεζηή s απφ 0 έσο 0.5. πσο αλακέλεηαη, ε ζεηξά ησλ κνληέισλ ζην 

γξάθεκα αληηζηξέθεηαη θαη νη πάζζαινη κε ην ειεχζεξν άθξν θαη ηελ θπιηφκελε πάθησζε δέρνληαη 

νξηδφληην θνξηίν πνιχ θνληά ζην κέγηζην δπλαηφ ρσξίο ζιίςε γηα s=0.5. Αληίζεηα, ηα άιια δχν 

κνληέια απαηηνχλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή s γηα λα πιεζηάζνπλ πεξίπνπ ην 90% ησλ θνξηίσλ ηνπ 

Πρήκα 4.177. 

   Ρέινο, ζπγθξίλνληαη θαη νη παξακνξθψζεηο ηεο θνξπθήο ησλ παζζάισλ, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζην 

Πρήκα 4.180. Γηα κηθξέο ηηκέο ζεηζκηθνχ ζπληειεζηή ηε κηθξφηεξε κεηαηφπηζε έρεη ν πάζζαινο πνπ 

ζηεξίδεηαη κε θπιηφκελε πάθησζε θαη κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην, ελψ ηε κεγαιχηεξε απηφο κε ην 

ειεχζεξν άθξν.  Απφ ηελ άιιε κεξηά, γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ s ηε κέγηζηε κεηαηφπηζε ζηελ θνξπθή 

παξνπζηάδεη ην κνληέιν 4. πελζπκίδεηαη, πσο ην κνληέιν 4 έρεη απνδεηρζεί αλζεθηηθφηεξν ζε ζρέζε 

κε ηα ππφινηπα, θαζψο δηαζέηεη ην κέγηζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ, παξφιν πνπ δελ ην αλαπηχζζεη 

πνηέ ιφγσ δηαξξνήο πιηθνχ, θαη ην κέγηζην νξηδφληην θνξηίν επηβνιήο.  
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Πρήκα 4.178: Ξνζνζηηαία κείσζε ζιηπηηθήο αληνρήο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή s 

 

 
Πρήκα 4.179: Ξνζνζηηαία αχμεζε ηνπ νξηδφληηνπ θνξηίνπ θνξπθήο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 
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Πρήκα 4.180: Δμέιημε κεηαηφπηζεο θνξπθήο ησλ κνληέισλ 1 έσο 4 γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ηνπ s 
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5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

   Πηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ θαη πεξηγξάθεθαλ ζπλνπηηθά ηα είδε ζαιάζζησλ παξάθηησλ 

κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμνξχμεηο θαη ην εκπφξην πεηξειαηνρεκηθψλ πξντφλησλ 

είηε απηέο ζπλδένληαη κε ηε ζηεξηά είηε βξίζθνληαη ζηα αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο. Ρν ελδηαθέξνλ θαη ε 

πεξαηηέξσ κειέηε, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηνλ ηίηιν επηθεληξψζεθαλ ζε κία εηδηθή θαηεγφξηα 

ζαιάζζησλ θαηαζθεπψλ, ηηο ζαιάζζηεο κεηαιιηθέο πξνβιήηεο θνξηνεθθφξησζεο εκπνξεπκάησλ.  

   Πε πξψηε θάζε, ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε θαηαλφεζε ηεο επξχηεξεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πξνβιεηψλ απηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ADINA πξνζνκνηψζεθε έλα 

ηκήκα κηαο ηέηνηαο θαηαζθεπήο, ην νπνίν ππνβιήζεθε ζε κία ζεηξά αλαιχζεσλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί 

ν ηξφπνο αζηνρίαο απηνχ. Αξρηθά, ε γξακκηθή αλάιπζε ιπγηζκνχ (LBA) έδσζε ηδηνκνξθέο, νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζηνπο ιπγηζκνχο ησλ κειψλ ηνπ δηθηπψκαηνο αλσδνκήο θαη φρη ηνπο κεηαιιηθνχο 

παζζάινπο. Άξα, ην πξψην ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα είλαη, πσο παξά ηελ χπαξμε ησλ θαηαθφξπθσλ 

θνξηίσλ θαη ηνπ κεγάινπ ειεχζεξνπ κήθνπο ησλ παζζάισλ ν θαζνιηθφο ιπγηζκφο απηψλ δελ απνηειεί 

κνξθή πηζαλήο αζηνρίαο ηεο θαηαζθεπήο. Πηε ζπλέρεηα, ε κε γξακκηθή αλάιπζε γεσκεηξίαο νδήγεζε 

ζε γξακκηθφ δξφκν ηζνξξνπίαο κε ζεκείν. Γηα ηελ νξηαθή ηηκή απηνχ ηνπ δξφκνπ ηζνξξνπίαο 

ειέγρζεθε ε θαηάζηαζε ηνπ κε γξακκηθνχ εδάθνπο, ην νπνίν είρε πιαζηηθνπνηεζεί κέρξη ηα 7m απφ 

ηα 12m ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο έκπεμεο ησλ παζζάισλ. Απηφ δε ζεσξήζεθε, σζηφζν, αίηην αζηνρίαο 

ηεο θαηαζθεπήο, αθνχ ηα 7m θηάλνπλ ηελ πιαζηηθή αληνρή εδάθνπο γηα πάξα πνιχ κεγάιν νξηδφληην 

θνξηίν. Έηζη, ην ηκήκα κεηαιιηθήο πξνβιήηαο αζηνρεί ιφγσ εμάληιεζεο ηεο πιεπξηθήο ηξηβήο ζε 

εθειθπζκφ ησλ παζζάισλ πνιχ πξηλ εθδεισζνχλ θαηλφκελα ιπγηζκνχ ή πιαζηηθνπνίεζεο είηε ηνπ 

ράιπβα είηε ηνπ εδάθνπο. 

   Πηε ζπλέρεηα, ε αληίζεζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε γξακκηθή απφθξηζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ 

χπαξμε πνιχ κεγάινπ ειεχζεξνπ κήθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζιηπηηθή θαηαπφλεζε ησλ 

παζζαιψζεσλ νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ κειέηε ηεο ζεκειίσζεο. Έηζη, επηιχζεθαλ αλαιπηηθά πέληε 

πεξηπηψζεηο παζζάισλ γηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή εδάθνπο, νη νπνίεο δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ ηξφπν 

ζηήξημεο ηεο θνξπθήο. Νη ζπλζήθεο απηέο ζηήξημεο είλαη: 

1. Διεχζεξν άθξν  

2. Θπιηφκελε πάθησζε  

3. Διεχζεξν άθξν κε νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην 

4. Θπιηφκελε πάθησζε κε νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην 

Γηα απηά ηα είδε παζζάισλ έγηλαλ παξακεηξηθέο αλαιχζεηο, θαηά ηηο νπνίεο κεηαβάιινληαλ δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, κε παξάκεηξν ην ιφγν ειεχζεξνπ κήθνπο πξνο κήθνο έκπεμεο  R ηνπ εθάζηνηε 

παζζάινπ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα, φηη φζνη πάζζαινη δεζκεχνληαη ζηξνθηθά ζηελ θνξπθή είηε κε 
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ειαηήξην είηε κε θπιηφκελε πάθησζε γηα κηθξέο ηηκέο ηνπ R δηαηεξνχλ ηηο κεγάιεο ηηκέο ηνπ θξίζηκνπ 

θνξηίνπ ιπγηζκνχ. Νη ππφινηπνη πνιχ απφηνκα ράλνπλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ. Γηα 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηνπ R, δειαδή γηα κεγαιχηεξν ειεχζεξν κήθνο παζζάινπ, ζπκθέξεη απφ άπνςε 

αληνρήο έλαληη ιπγηζκνχ ε χπαξμε πξφζζεηεο δπζθακςίαο κέζσ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ. 

Ππγθεθξηκέλα, ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ελφο αζηήξηθηνπ παζζάινπ απμάλεηαη γηα R=0.03 θαηά 

20%, γηα R=0.14 θαηά 78.7% θαη γηα R=0.48 ηεηξαπιαζηάδεηαη, φηαλ ζηελ θνξπθή ηνπνζεηείηαη 

νξηδφληην ειαηήξην. Ζ ηηκή ηνπ θνξηίνπ γηα αθφκα πην κεγάιεο ηηκέο ηνπ R γίλεηαη 7 ή θαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιιαπιάζηα ηεο αληίζηνηρεο ρσξίο ειαηήξην. Δάλ, κάιηζηα, ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ζπλδπαζκνχ ηεο ζηξνθηθήο δέζκεπζεο ηεο θνξπθήο θαη ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ, ηφηε ε εηθφλα 

βειηηψλεηαη γηα φιν ην θάζκα ησλ ηηκψλ R. Έηζη, ν πεξηνξηζκφο ηεο ζηξνθήο γίλεηαη αηζζεηφο ζην 

κέγεζνο ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ γηα κηθξέο ηηκέο ηνπ R θαη ε επίδξαζε ηνπ κεηαθηλεζηαθνχ ειαηεξίνπ 

γηα ιίγν κεγαιχηεξεο. 

   Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο πνπ εμεηάζηεθε πψο επηδξά ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ είλαη ε αληνρή ηνπ 

εδάθνπο γηα νκνηφκνξθε θαη γξακκηθή θαηαλνκή. Ραπηφρξνλα, ειέγρζεθε θαη ν βαζκφο πάθησζεο πνπ 

επηηπγράλεηαη ζε θαζέλα απφ ηα πέληε κνληέια. Γηα νκνηφκνξθν έδαθνο, ινηπφλ, θαζψο ε πνηφηεηα 

ηνπ εδάθνπο απμάλεηαη, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ. κσο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

παζζάισλ κε θπιηφκελε πάθησζε ε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ ιπγηζκνχ είλαη πνιχ πην έληνλε απφ ηηο 

ππφινηπεο, νη νπνίεο γξήγνξα ζηαζεξνπνηνχληαη ζε κία ηηκή θαη δελ απμάλνληαη ζεκαληηθά ζηε 

ζπλέρεηα. Αληίζηνηρα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο γξακκηθήο θαηαλνκήο εδάθνπο, φκσο ηφζν ηα θνξηία 

ιπγηζκνχ φζν θαη ε αχμεζε απηψλ θπκαίλνληαη ζαθψο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ φ,ηη ζηελ 

νκνηφκνξθε θαηαλνκή. Ν βαζκφο πάθησζεο ειέγρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο γηα θάζε πεξίπησζε πάζζαιν 

ίδηαο γεσκεηξίαο κε απιή πάθησζε, φκσο, ζην θάησ άθξν. Θαη γηα ηηο δχν θαηαλνκέο εδάθνπο 

απεδείρζε, πσο ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιήξσο παθησκέλνπ θάησ άθξνπ πιεζηάδεη πέξαλ ηνπ 90% ν 

πάζζαινο κε ην νξηδφληην κεηαθηλεζηαθφ ειαηήξην ζηελ θνξπθή. Ξεξίπνπ σο ην 84% ηνπ αληίζηνηρνπ 

παθησκέλνπ παζζάινπ είλαη ην θξίζηκν θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ κνληέινπ 5 κε ηα δχν ειαηήξηα θαη, 

ηέινο, ε απιή θπιηφκελε πάθησζε θαη ην ειεχζεξν άθξν εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ην 

θνξηίν ιπγηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ παθησκέλνπ παζζάινπ ηφζν γηα νκνηφκνξθν φζν θαη γηα γξακκηθφ 

έδαθνο. Νη ηηκέο θαη πάιη είλαη κηθξφηεξεο γηα γξακκηθή θαηαλνκή εδάθνπο. Αθφκε, ε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δχν θαηαλνκψλ απέδεημε, πσο επηιέγνληαο έδαθνο κε ζηαζεξφ νξηδφληην δείθηε 

πξνθχπηνπλ ππεξεθηηκεκέλεο ηηκέο γηα ηα δηάθνξα θνξηία ιπγηζκνχ ησλ παζζάισλ.  

  Πηα πιαίζηα κηαο πξνζνκνίσζεο κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο απνηειέζκαηα, 

εμεηάζηεθε θαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

Ζ δηεξεχλεζε παξά ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα έγηλε θαη γηα νκνηφκνξθν θαη γηα γξακκηθφ έδαθνο. 

Ζ ζπρλή επηινγή, ινηπφλ, ηνπνζέηεζεο εδαθηθψλ ειαηεξίσλ αλά κέηξν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ 

εδάθνπο νδεγεί ζε θαιήο αθξίβεηαο απνηειέζκαηα κε πνιχ κηθξή απφθιηζε αθφκε θαη απφ απηά πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ππθλά ειαηήξηα αλά 10cm. 

   Πην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εξγαζίαο, κειεηήζεθαλ ηα πέληε απηά κνληέια σο πξνο ηε κε 

γξακκηθφηεηά ηνπο. Ρν ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα απηψλ ησλ κε γξακκηθψλ αλαιχζεσλ επαιεζεχεη 

θαη ηε γξακκηθή απφθξηζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαιιηθψλ πξνβιεηψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, φιεο νη 

πεξηπηψζεηο ζχλδεζεο ηεο θνξπθή πιελ ηνπ ειεχζεξνπ άθξνπ εμαληινχλ ηε ζιηπηηθή αληνρή ηεο 

δηαηνκήο ηνπο πνιχ πξηλ εκθαληζηεί ην θαηλφκελν ηνπ ιπγηζκνχ. Αθφκε, ηδαληθφηεξνο ηξφπνο 

ζηήξημεο ησλ παζζάισλ είλαη εθείλνο πνπ εμαζθαιίδεη ηφζν ζηξνθηθή φζν θαη κεηαθηλεζηαθή 

δπζθακςία ζηελ θνξπθή. Δπνκέλσο, νη παζζαιψζεηο ησλ πξνβιεηψλ απηψλ πξέπεη λα γίλνληαη κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή πνηφηεηα ράιπβα θαη ηε κεγάιε δηαηνκή λα 

πεξηνξίδεηαη ε ζηξνθή ζηελ θνξπθή θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο παζζάισλ γηα ηελ 

παξνρή επαξθνχο πξφζζεηεο δπζθακςίαο ζηνλ θάζε έλα μερσξηζηά. Ρφηε, επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε 

δπλαηή ζπκπεξηθνξά ηνπο. 
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Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε θη έξεπλα 

 Ρξφπνη εμαζθάιηζεο ζπλέρεηαο κεηαμχ ησλ ηππηθψλ δηθηπσκάησλ ηεο αλσδνκήο 

 Αλαιπηηθή επίιπζε παζζάινπ γηα ηελ πεξίπησζε γξακκηθνχ θαη κε γξακκηθνχ εδάθνπο 

 Σξήζε επηθαλεηαθψλ πεπεξαζκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ παζζάισλ κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε επίδξαζεο ηνπ ηνπηθνχ ιπγηζκνχ ζηε ζπκπεξηθνξά γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο ζηήξημεο, θαζψο απμάλεηαη ην επηβαιιφκελν νξηδφληην θνξηίν 
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