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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η αποτελεσματικότητα της χρήσης εύκαμπτων
κόμβων σε υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς υπό εγκάρσια επιβαλλόμενη μετακίνηση μέσω
πειραματικών δοκιμών και αριθμητικής προσομοίωσης. Η ενδεχόμενη ενεργοποίηση ενός σεισμικού
ρήγματος από το οποίο διέρχεται ο υπόγειος αγωγός οδηγεί σε μεγάλες επιβαλλόμενες μετακινήσεις,
τις οποίες ο αγωγός αναγκάζεται να ακολουθήσει αναπτύσσοντας μεγάλη ένταση που ενδέχεται να
οδηγήσει σε αστοχία. Η τοποθέτηση εύκαμπτων κόμβων στον αγωγό μεταξύ των χαλύβδινων
τμημάτων στοχεύει στη συγκέντρωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων στους κόμβους, ώστε
τα τμήματα του αγωγού να παραμένουν σχεδόν ευθύγραμμα, αναπτύσσοντας πολύ μικρή ένταση.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία για τους υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς.
Αρχικά γίνεται αναφορά στις δράσεις που αναπτύσσονται (σεισμικές και μη σεισμικές) και στα συνήθη
μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται έναντι διάρρηξης ρήγματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται
γενικές πληροφορίες για τους εύκαμπτους κόμβους και συγκεκριμένα για τους κόμβους τύπου bellow
που χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Τέλος, παρατίθενται τα κριτήρια
εφελκυστικής και θλιπτικής αστοχίας αγωγών υπό μεγάλες παραμορφώσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο σχεδιασμός των πειραματικών δοκιμών που
πραγματοποιήθηκαν. Οι πειραματικές δοκιμές αφορούν σωλήνες υπό εγκάρσια μετακίνηση χωρίς
περιβάλλον έδαφος και στοχεύουν στην προσομοίωση της παραμόρφωσης αγωγού υπό διάρρηξη
ρήγματος. Τα τέσσερα δοκίμια αγωγών που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα (τρία συνεχή και ένα με
κόμβους) περιγράφονται αναλυτικά ως προς τη γεωμετρία και τον τρόπο κατασκευής τους.
Περιγράφεται επίσης το πλαίσιο δοκιμών στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. Επιπλέον,
παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα μετρητικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τον ποσοτικό
προσδιορισμό της απόκρισης των αγωγών κατά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν
δοκιμές εφελκυσμού σε δοκίμια μονοαξονικού εφελκυσμού για τον προσδιορισμό της ποιότητας του
χάλυβα. Ακολούθως, οι εύκαμπτοι κόμβοι υποβλήθηκαν μεμονωμένα σε δοκιμές εφελκυσμού και
κάμψης με σκοπό τον υπολογισμό της αντίστοιχης δυσκαμψίας τους. Έπειτα, παρουσιάζονται τα

πειραματικά αποτελέσματα των δοκιμών στους τέσσερις αγωγούς και ειδικότερα η απόκριση των
δοκιμίων μέσω του δρόμου ισορροπίας δύναμης - μετακίνησης. Επιπλέον, παρουσιάζεται η εξέλιξη των
παραμορφώσεων που καταγράφηκαν από strain gauges συναρτήσει της επιβαλλόμενης μετακίνησης.
Συγκριτικά αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών και εξαγωγή συμπερασμάτων παρουσιάζεται στο
τέλος.
Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η βαθμονόμηση αριθμητικών προσομοιωμάτων με βάση τα
πειραματικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, εξετάζονται εναλλακτικές αριθμητικές προσεγγίσεις, με χρήση
τόσο στοιχείων δοκού, όσο και επιφανειακών στοιχείων. Διερευνήθηκε η επιρροή παραμέτρων, όπως η
σύνδεση του δοκιμίου με το πλαίσιο δοκιμών, η προσομοίωση με γραμμικά ή επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία, καθώς και η επιρροή των παραμενουσών τάσεων λόγω της διαμήκους
συγκόλλησης των εν ψυχρώ διαμορφωμένων δοκιμίων. Η βαθμονόμηση των προσομοιωμάτων
ανέδειξε ότι η σύνδεση των δοκιμίων στο πλαίσιο δοκιμών δύναται να θεωρηθεί πάκτωση. Για τα
συνεχή δοκίμια απαραίτητη είναι η αριθμητική προσομοίωση με επιφανειακά στοιχεία προκειμένου να
ληφθούν υπόψη οι παραμένουσες τάσεις. Αντιθέτως, στην αριθμητική προσομοίωση του δοκιμίου με
κόμβους επαρκεί η προσομοίωση με γραμμικά στοιχεία. Ειδικότερα, οι εύκαμπτοι κόμβοι
προσομοιώνονται με μετακινησιακά και στροφικά ελατήρια. Τα αριθμητικά αποτελέσματα σε όρους
δρόμους ισορροπίας δυνάμεων και παραμορφώσεων συγκρίνονται με τα πειραματικά και διαπιστώνεται
ικανοποιητική σύγκλιση.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πειραματική και
αριθμητική αξιολόγηση της χρήσης εύκαμπτων κόμβων σε υπόγειους αγωγούς. Διαπιστώθηκε ότι η
εισαγωγή κόμβων συμβάλει δραστικά στη μείωση της αναπτυσσόμενης έντασης και στην
αποτελεσματική προστασία του αγωγού. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η συμπεριφορά του δοκιμίου με
κόμβους ήταν γραμμική και ελαστική σε αντίθεση με τα συνεχή δοκίμια, των οποίων η συμπεριφορά
ήταν μη-γραμμική με ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων στις θέσεις μέγιστης έντασης.
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ABSTRACT

In the present diploma thesis the effectiveness of integrating flexible joints in buried steel pipes under
transverse imposed displacement to prevent failure due to transverse imposed displacement is
experimentally and numerically investigated. The activation of a seismic fault that is transversed by a
buried pipe causes large imposed displacements that the pipe is forced to follow by developing large
strains, which may lead to failure. The introduction of flexible joints between the adjacent pipe steel
parts aims at concentrating the developing strains at the joints and retain the pipes parts virtually
undeformed and consequently unstressed.
In the first chapter a brief introduction to buried steel pipes is presented. The external seismic and
non-seismic loads acting on the pipe and the commonly adopted mitigating measures against the
consequences of faulting are presented. Then, technical data for commercial flexible joints and
specifically for the bellow-type one’s, which are used in this thesis, are presented. Finally, the tensile
and compressive strain limits to prevent pipe failure are briefly discussed.
The second chapter is about the design of the experimental set-up. In the present thesis, pipes
without surrounding soil subjected to transverse displacement are experimentally investigating. The
experiments aim at simulating the pipe deformation due to fault offset. The geometry and the
construction process of the four pipe specimens (three continuous pipes and one with flexible joints)
are described in detail. Moreover, the testing frame and the measuring instruments used to evaluate
the specimen’s response are presented.
In the third chapter the results of the experiments are shown. The mechanical properties of the
specimens’ steel were identified at first through uniaxial tensile tests of appropriately designed
coupons extracted from the specimens. Then, the two flexible joints were subjected to tensile and
bending tests in order to obtain theιr stiffness. Afterwards, the results of the pipe specimens
experiments are presented, and specifically the response of the pipes through force – displacement
and strain - displacement equilibrium paths. Finally, the experimental results are compared and
conclusions are extracted.
In the fourth chapter, numerical models are calibrated based on the experimental results. Alternative
numerical approaches using either beam elements or shell elements are investigated. The effects of

parameters such as the connection of the pipe with the testing frame, the modeling with linear or
shell finite elements and the effect of the residual stresses due to the longitudinal welding and the
cold-forming of pipes were also researched. The calibration of the models revealed that the specimen
– testing frame connection can be considered as rigid. As far as the continuous specimens are
concerned, the numerical modeling using shell elements was shown to be necessary in order to take
into account the residual stresses. On the contrary, the modeling of the specimen with flexible joints
with beam-type elements was shown to be adequate. Moreover, the flexible joints are modeled with
translational and rotational spring elements. The numerical equilibrium paths are compared against
the experimental ones, indicating a good match.
Finally, in the fifth chapter, the conclusions extracted from the experimental and numerical evaluation
of the integration of flexible joints in buried pipes are presented. It was found that the introduction of
the joints has a significant contribution to the reduction of the developed strains and consequently on
the prevention of pipe failure. Moreover, it was found that the response of the specimen with flexible
joints was linear and elastic. On the other hand, the behavior of the continuous specimens was nonlinear, as plastic hinges developed at locations of high stress.
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1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά στοιχεία υπόγειων μεταλλικών αγωγών

Η κάλυψη καθημερινών αναγκών οικιακής και βιομηχανικής χρήσης μέσω της συνεχούς παροχής
καυσίμων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών. Η
ανακάλυψη καθώς και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ζωτικής
σημασίας για τα προηγμένα κράτη αφού τα καθιστά ενεργειακά αυτόνομα. Παρόλα αυτά, σε πολλές
περιπτώσεις είναι απαραίτητη μεταφορά καυσίμων από μακρινές περιοχές. Οι μεταλλικοί αγωγοί
χρησιμοποιούνται ευρέως σε έργα τέτοιου σκοπού λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων τους (Σχήμα
1-1). Οι αγωγοί αυτοί στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι χερσαίοι ενώ για τη μεταφορά
καυσίμων από τη θάλασσα στη ξηρά χρησιμοποιούνται οι υπεράκτιοι.

Σχήμα 1-1: Μεταλλικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αγωγών μεταφοράς καυσίμων είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο με
επιπτώσεις σε πολλαπλούς τομείς. Πρώτα απ’ όλα πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δαπανηρό έργο για την
κατασκευή του οποίου απαιτείται σημαντικός αριθμός πόρων καθώς και τεχνογνωσία υψηλού
επιπέδου. Η επιτυχημένη κατασκευή τους προϋποθέτει την ολοκλήρωση του έργου σε όσο το δυνατόν
μικρότερο χρονικό διάστημα καθώς και τη βέλτιστη χάραξη τους (Σχήμα 1-2). Επιπλέον, ο σχεδιασμός
και η κατασκευή του αγωγού πρέπει να ακολουθεί όλους τους διεθνείς κανονισμούς καθώς και να
σέβεται τους περιορισμούς που τίθενται αφού πιθανή αστοχία τους οδηγεί σε τεράστιες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κατά την επιλογή της χάραξης του αγωγού θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές με έντονη σεισμική
δραστηριότητα και ενεργά τεκτονικά ρήγματα. Η ενεργοποίηση του σεισμικού ρήγματος προκαλεί
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μεγάλες μόνιμες εδαφικές παραμορφώσεις που η αδυναμία του αγωγού να τις ακολουθήσει μπορεί να
οδηγήσει σε αστοχία του με καταστροφικές επιπτώσεις. Πολλές φορές, όμως, είναι αδύνατη η
αποφυγή διασταύρωσης του αγωγού με ενεργό ρήγμα είτε λόγω αδυναμία εύρεσης εναλλακτικής
διαδρομής είτε λόγω αβεβαιότητας της θέσης του ρήγματος. Επομένως είναι αναγκαίο να
προβλεφθούν οι μέγιστες εδαφικές μετακινήσεις και να παρθούν μέτρα προστασίας του αγωγού.

Σχήμα 1-2: Τοποθέτηση υπόγειου μεταλλικού αγωγού

Αυτή την περίοδο στη χώρα μας πραγματοποιείται ο σχεδιασμός του Διαδριατικού Αγωγού (Trans
Adriatic Pipeline – Tap) ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας
στην περιοχή της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, ο TAP θα συνδέεται με τον αγωγό φυσικού αερίου της
Ανατολίας στα ελληνοτουρκικά σύνορα και μέσω της Βόρειας Ελλάδας, της Αλβανίας και της
Αδριατικής θα καταλήγει στις ακτές της Νότιας Ιταλίας (Σχήμα 1-3). Ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος
870km και θα φτάσει μέχρι τα 820m βάθος στην Αδριατική Θάλασσα. Στο μέλλον προβλέπεται να
μεταφέρει περισσότερα από 20b m3 το χρόνο σε πολλούς προορισμούς της Νοτιοανατολικής,
Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης. Το έργο βρίσκεται επί του παρόντος στη φάση της υλοποίησης και
έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την κατασκευή του αγωγού, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το
2016 [1].

Σχήμα 1-3: Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου – TAP [1]
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1.2

Δράσεις σε μεταλλικούς αγωγούς

1.2.1

Μη σεισμικά φορτία

Το κυριότερο κατακόρυφο μη σεισμικό φορτίο που ασκείται στους υπόγειους μεταλλικούς αγωγού
είναι το βάρος της εδαφικής επίχωσης το οποίο αυξάνεται ανάλογα με το βάθος ταφής. Στην
περίπτωση αγωγών καυσίμων όμως λόγω της ροής υπό πίεση η παρουσία της εδαφικής επίχωσης
λειτουργεί ευεργετικά αντισταθμίζοντας της εσωτερική πίεση και αποτρέπει την παραμόρφωση της
διατομής. Η εσωτερική πίεση αποτελεί επίσης καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της διατομής και
ειδικότερα του πάχους τοιχώματος. Επιπρόσθετα μη σεισμικά φορτία που επιβάλλονται στους
μεταλλικούς αγωγούς είναι: i) οι θερμοκρασιακές μεταβολές ii) μεταβολές της εσωτερικής πίεσης του
αγωγού και iii) πιθανή αλλαγή φάσης από υγρό σε αέριο του μεταφερόμενου προϊόντος. Ανάλογα με
την επιλογή της χάραξης ενδέχεται ο αγωγός να διασχίζει αυτοκινητόδρομους ή γραμμές τραίνων,
όπου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό και κινητά φορτία που ασκούνται στον αγωγό.
Τέλος, στην περίπτωση που η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται πάνω από τη στάθμη του
αγωγού τότε θα πρέπει να εξετασθούν οι επιπτώσεις των πιέσεων άνωσης καθώς αν υπερβαίνουν το
βάρος του αγωγού και της εδαφικής επίχωσης μπορεί να οδηγήσει σε ανύψωση του αγωγού με
καταστροφικές συνέπειες για τη δομική του ακεραιότητα [2].
1.2.2

Σεισμικά φορτία

Η σεισμική δραστηριότητα προκαλεί προσωρινές αλλά και παραμένουσες εδαφικές παραμορφώσεις. Οι
προσωρινές παραμορφώσεις δημιουργούνται από τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων της
συνεπακόλουθης δόνησης του εδάφους. Έντονη σεισμική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε
εκτεταμένη εδαφική αστοχία που εκδηλώνεται με διαρρήξεις ρηγμάτων, κατολισθήσεις ή αστοχίες
πρανών και να προκληθούν μόνιμες παραμορφώσεις.
Ο σημαντικότερος κίνδυνος για τους υπόγειους μεταλλικούς αγωγούς μεταφοράς καυσίμων είναι η
διασταύρωση με ενεργό σεισμικό ρήγμα. Τα ρήγματα κατατάσσονται ανάλογα με τη θέση που έχουν
πάρει τα τεμάχια μετά τη διάρρηξη. Η γενική διάκριση των ρηγμάτων είναι σε i) κανονικά ρήγματα
(normal faults) όπου η διάρρηξη του πετρώματος κλίνει προς τα κάτω και το τέμαχος της ανώτερης
πλευράς της διάρρηξης ολισθαίνει προς τα κάτω, ii) στα ανάστροφα ρήγματα (reverse faults) η
διάρρηξη του πετρώματος κλίνει πάλι προς τα κάτω, όμως τώρα καθώς το πέτρωμα και στις δύο
πλευρές συμπιέζεται ισχυρά, οι δυνάμεις συμπίεσης ωθούν το κινούμενο άνω τέμαχος να ολισθήσει
προς τα πάνω και το κατώτερο τέμαχος ωθείται προς τα κάτω και iii) ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης
(strike-slip faults) τα οποία χωρίζονται σε αριστερόστροφα και δεξιόστροφα ανάλογα με τη φορά
μετατόπισης του ενός τέμαχους σε σχέση με το άλλο. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η
διασταύρωση αγωγού με ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης (Σχήμα 1-4) [3].

Σχήμα 1-4: Κατάταξη σεισμικών ρηγμάτων

Οι μεγάλες μόνιμες παραμορφώσεις που προκαλούνται στο έδαφος αναγκάζουν τον αγωγό να τις
ακολουθήσει, αναπτύσσοντας σύνθετη ένταση. Κατά συνέπεια αναπτύσσονται στον αγωγό μεγάλες
εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις και παραμορφώσεις. Το είδος της έντασης διαφέρει ανάλογα με το
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είδος του ρήγματος αλλά και με τη γωνία διασταύρωσης του με τον αγωγό. Οι δύο βασικές
ενδεχόμενες μορφές αστοχίας του αγωγού λόγω διάρρηξης ρήγματος είναι η εφελκυστική αστοχία των
συγκολλήσεων καθώς και εμφάνιση τοπικών λυγισμών λόγω έντονη θλιπτικής παραμόρφωσης (Σχήμα
1-5-β) [4]. Και στα τρία είδη ρηγμάτων αναπτύσσεται καμπτική καταπόνηση στον αγωγό, λόγω της
μεγάλης παραμόρφωσης που υφίσταται. Επιπλέον, ο αγωγός στην περίπτωση κανονικής διάρρηξης
υπόκειται σε εφελκυστική καταπόνηση, στην περίπτωση διάρρηξης οριζόντιας ολίσθησης υπόκειται σε
εφελκυστική ή θλιπτική καταπόνηση ανάλογα με τη γωνία διασταύρωσης αγωγού – ρήγματος, ενώ
τέλος στην περίπτωση ανάστροφης διάρρηξης η θλιπτική καταπόνηση κυριαρχεί [5].

(α)
(β)
Σχήμα 1-5: Αστοχία υπόγειων μεταλλικών αγωγών από (α) καθολικό λυγισμό και (β) τοπικό λυγισμό

1.3

Μέτρα προστασίας υπόγειων αγωγών σε θέσεις διασταύρωσης με σεισμικό
ρήγμα

Οι αγωγοί μεταφοράς καυσίμων είναι κατασκευές υψηλού κινδύνου καθώς ενδεχόμενη αστοχία τους
ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομία αλλά και στο περιβάλλον. Η
ασφαλέστερη λύση για την αποφυγή αστοχίας του αγωγού λόγω διάρρηξης σεισμικού ρήγματος είναι
η αλλαγή της χάραξης του αγωγού. Η λύση όμως αυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατη κυρίως
για οικονομικούς λόγους αφού αλλαγή πορείας προϋποθέτει μεγαλύτερο συνολικό μήκος δικτύου και
κατά συνέπεια μεγαλύτερο κόστος έργου, αλλά και για λόγους αποφυγής περιβαλλοντικά ευαίσθητων
περιοχών. Τα μέτρα προστασίας που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποσκοπούν στη δυνατότητα του
αγωγού να παραλαμβάνει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις εδαφικές μετακινήσεις που προκαλούνται από
την ενεργοποίηση σεισμικού ρήγματος [6].
1.3.1

Επίχωση με κοκκώδη υλικά

Σημαντικός παράγοντας στην ικανότητα παραμόρφωσης του αγωγού αποτελεί το υλικό επίχωσης,
καθώς οι δυνάμεις τριβής που αναπτύσσονται στη διεπιφάνεια αγωγού – εδάφους επιβάλλουν ένταση
στον αγωγό καθώς αυτός μετατοπίζεται μέσα στο όρυγμα, λόγω της μετακίνησης του ρήγματος. Για το
λόγο αυτό επιλέγονται για την επίχωση του αγωγού καλά διαβαθμισμένα κοκκώδη υλικά με μέτρια έως
χαλαρή πυκνότητα (Σχήμα 1-6). Στην περίπτωση αυτή, κατά την ενεργοποίηση του ρήγματος τα υλικά
της επίχωσης αναδιατάσσονται και επιτρέπουν την ανεμπόδιστη κίνηση του αγωγού. Η λύση αυτή έχει
επιπτώσεις στο κόστος κατασκευής του αγωγού καθώς μπορεί το κόστος προμήθειας της
συγκεκριμένης άμμου να είναι αρκετά υψηλό. Επίσης, σε περιοχές όπου ο υδροφόρος ορίζοντας είναι
σε στάθμη υψηλότερη από τη στάθμη θεμελίωσης του αγωγού μέσα στο όρυγμα, η παρουσία υλικού
με χαλαρή πυκνότητα μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση του αγωγού.
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Σχήμα 1-6: Επίχωση ορύγματος υπόγειου μεταλλικού αγωγού με κοκκώδη υλικά

1.3.2

Αύξηση πλάτους

Ένα πρόσθετο μέτρο προστασίας που χρησιμοποιείται για την προστασία του αγωγού έναντι πιθανής
ενεργοποίηση ρήγματος είναι η αύξηση του πλάτους του ορύγματος. Η δυνατότητα που δίνει το
ευρύτερο όρυγμα στον αγωγό να παραμορφωθεί σε μεγαλύτερο εύρος περιορίζει τον κίνδυνο
συγκέντρωσης έντασης και ως εκ τούτου αποφεύγεται η αστοχία (Σχήμα 1-7). Παρόλα αυτά η αύξηση
του πλάτους του ορύγματος αυξάνει το κόστος εκσκαφής καθώς και τα κατακόρυφα φορτία που
διαβιβάζονται στον αγωγό από το υλικό επίχωσης.
Συμβατικό Όρυγμα

Πλατύ Όρυγμα

Τομή

Σταθερό Τέμαχος
Κάτοψη
Ανερχόμενο Τέμαχος

Σχήμα 1-7: Παραμόρφωση αγωγού εντός συμβατικού και πλατύτερου ορύγματος λόγω διάρρηξης ρήγματος
οριζόντιας ολίσθησης

1.3.3

Προσθήκη γεωυφάσματος

Ο σημαντικότερος στόχος των μέτρων προστασίας είναι η μείωση των εδαφικών δυνάμεων που
μεταβιβάζονται στον αγωγό μέσω της τριβής. Η προσθήκη γεωυφασμάτων είτε κατευθείαν επί του
αγωγού είτε στο όρυγμα είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται ευρέως αν και η αποτελεσματικότητα του
σε ικανοποιητικό βαθμό δεν έχει αποδειχθεί ακόμα (Σχήμα 1-8).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ KΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΥΠΟ
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

(α)
(β)
Σχήμα 1-8: Τοποθέτηση γεωυφάσματος (α) επί του αγωγού και (β) στο όρυγμα

1.3.4

Χρήση ορθογωνικών οχετών από σκυρόδεμα

Οι οχετοί είναι ορθογωνικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα που χρησιμοποιούνται σε τεχνικά έργα
διέλευσης κάτω από γέφυρες, επιχώματα κ.α. (Σχήμα 1-9). Στην περίπτωση των υπόγειων μεταλλικών
αγωγών προτείνονται ως μέτρα προστασίας έναντι των συνεπειών της ενεργοποίησης σεισμικού
ρήγματος. Οι οχετοί τοποθετούνται στο εσωτερικό του ορύγματος και στην ουσία αντικαθιστούν το
επίχωμα. Έτσι, στην περίπτωση ενεργοποίησης ρήγματος ο αγωγός παραμένει απαραμόρφωτος στο
εσωτερικό των οχετών και στην περίπτωση μεγάλων παραμορφώσεων οι οχετοί «θυσιάζονται» ώστε
να μην αστοχήσει ο αγωγός (Σχήμα 1-10). Επίσης, η απουσία επίχωσης περιορίζει τις επιβαλλόμενες
παραμορφώσεις που οφείλονται στην αναπτυσσόμενη τριβή της διεπιφάνειας αγωγού – εδάφους. Τα
μειονεκτήματά τους είναι ότι είναι περιορισμένο το εύρος μετακίνησης ρήγματος για το οποίο είναι
αποδοτικό ως μέτρο προστασίας, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση ώστε σε περίπτωση βλάβης να
αντικατασταθούν άμεσα και τέλος το κόστος εφαρμογής, αντικατάστασης και παρακολούθησης είναι
υψηλό.

Σχήμα 1-9: Ορθογωνικοί οχετοί (culverts) από οπλισμένο σκυρόδεμα
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Σχήμα 1-10: Απόκριση αγωγού εντός οχετών κατά την ενεργοποίηση σεισμικής διάρρηξης

1.4

Εύκαμπτοι κόμβοι

Τα συμβατικά μέτρα προστασίας που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 1.3 κατέστησαν σαφές ότι το
κυριότερο πρόβλημα προς αντιμετώπιση είναι οι αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις του αγωγού κατά
την ενεργοποίηση του ρήγματος. Η χρήση εύκαμπτων κόμβων προτείνεται ως ένας εναλλακτικός
τρόπος σχεδιασμού υπόγειων μεταλλικών αγωγών έναντι αστοχίας από μεγάλες επιβαλλόμενες
μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, οι εύκαμπτοι κόμβοι αποτελούν διατάξεις που τοποθετούνται ανά
αποστάσεις κατά μήκος του αγωγού στην περιοχή του ρήγματος. Ειδικότερα, τοποθετούνται στις
θέσεις ανάπτυξης μέγιστων καμπτικών ροπών και σκοπός των μηχανισμών αυτών είναι η συγκέντρωση
των παραμορφώσεων στις συγκεκριμένες θέσεις ώστε κατά την ενεργοποίηση του ρήγματος να
παραμένουν σχεδόν χωρίς ένταση και σχετικά απαραμόρφωτα τα συνεχή τμήματα του αγωγού [4],[6].
Στο στατικό σύστημα του αγωγού λειτουργούν ως εσωτερικές αρθρώσεις μετατρέποντας το από
συνεχές σε σπονδυλωτό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι μεγάλες εφελκυστικές και θλιπτικές
παραμορφώσεις και κατά συνέπεια μειώνεται η πιθανότητα αστοχίας των συγκολλήσεων αλλά και
εμφάνισης τοπικών λυγισμών.

Σχήμα 1-11: Εύκαμπτος κόμβος τύπου bellow

Η εύκαμπτοι κόμβοι έχουν ευρεία βιομηχανική χρήση και οι εμπορικά διαθέσιμοι διακρίνονται σε
τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο παραλαβής των επιβαλλόμενων παραμορφώσεων: τους
απλούς κόμβους ολίσθησης, τους κόμβου τύπου «σφαίρας», τους κόμβους τύπου bellow (Σχήμα 1-11)
και τους σύνθετους κόμβους [2]. Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιούνται οι κόμβοι
τύπου «bellow» που αποτελούνται από λεπτότοιχο πτυχωμένο χάλυβα και σχεδιάζονται ώστε να έχουν
μεγάλη ευκαμψία. Στο Σχήμα 1-12 παρουσιάζονται οι δυνατές μετακινήσεις που μπορούν να
παραλάβουν οι κόμβοι τέτοιου τύπου, με δυνατότητα αξονικής, πλευρικής και στροφικής μετακίνησης.
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(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1-12: Δυνατότητες παραμόρφωσης κόμβων τύπου bellow, (α) αξονική, (β) διατμητική και (γ) καμπτική

Οι κόμβοι τύπου "Bellows" χρησιμοποιούνται ευρέως στις σωληνώσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων
ώστε να προστατεύουν τους μεταλλικούς αγωγούς από θερμοκρασιακές μεταβολές και υδραυλικά
πλήγματα. Ανάλογα με τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας είναι δυνατόν να περιοριστούν κάποιοι από
τους δυνατούς βαθμούς ελευθερίας με την τοποθέτηση ράβδων ή αρθρώσεων (Σχήμα 1-13).

(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 1-13: Εύκαμπτοι κόμβοι με (α) ελεύθερη μετακίνηση και στροφή εντός επιπέδου, (β) δυνατότητα μόνο
αξονικής παραμόρφωσης και (γ) δυνατότητα μόνο στροφής

1.5

Κριτήρια αστοχίας αγωγών έναντι μεγάλων επιβαλλόμενων μετακινήσεων

Ο σχεδιασμός αγωγού έναντι μόνιμων εδαφικών μετακινήσεων πραγματοποιείται σε όρους
παραμορφώσεων και όχι σε όρους τάσεων. Ο σχεδιασμός με έλεγχο τάσεων επηρεάζεται έντονα από
τις λεπτομέρειες του νόμου υλικού. Επιπλέον σε αγωγό που υπόκειται σε μεγάλες μόνιμες εδαφικές
μετακινήσεων λόγω ενεργοποίησης ρήγματος είναι αναμενόμενη η διαρροή του υλικού. Για τους δύο
αυτούς λόγους ο σχεδιασμός ενδείκνυται να γίνει σε όρους παραμορφώσεων (Strain Based Design).
Η αξιολόγηση του κίνδυνου αστοχίας πραγματοποιείται συγκρίνοντας τις μέγιστες αναπτυσσόμενες
διαμήκεις παραμορφώσεις με το κανονιστικώς προτεινόμενα όρια έναντι τοπικού λυγισμού και
εφελκυστικής θραύσης των συγκολλήσεων. Στην παρούσα μελέτη υιοθετούνται οι προτεινόμενες
σχέσεις του προτύπου ALA για οριακή κατάσταση λειτουργικότητας [7]. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες
εφελκυστικές και θλιπτικές παραμορφώσεις δίνονται από τις εξισώσεις (1-1) και (1-2), αντίστοιχα:
εt,lim=2%
εc,lim=

(1-1)
όπου

(1-2)

όπου D είναι η εξωτερική διάμετρος του αγωγού, Dmin η εσωτερική διάμετρος, t το πάχος των
τοιχωμάτων, E το μέτρο ελαστικότητας του υλικού και p είναι η εσωτερική πίεση. Η εσωτερική πίεση
δρα ανακουφιστικά έναντι της εξωτερικής εδαφικής πίεσης, ωστόσο στην παρούσα μελέτη δε
λαμβάνεται υπόψη υπέρ της ασφαλείας και ο τελευταίος όρος της εξίσωσης μηδενίζεται.

1.6

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η πειραματική διερεύνηση της συμπεριφοράς του
συνεχούς αγωγού και η σύγκριση της με τον αγωγό με κόμβους. Οι δοκιμές των αγωγών γίνονται σε
συνθήκες «in-air conditions» και δεν λαμβάνεται υπόψη η επιρροή του εδάφους που δεν υπάρχει στο
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πείραμα. Επιπροσθέτως, πριν από τις δοκιμές στους αγωγούς έγιναν δοκιμές εφελκυσμού σε τμήματα
από κάθε αγωγό ώστε να υπολογιστεί η ακριβής μηχανική συμπεριφορά του εκάστοτε υλικού. Οι
εύκαμπτοι κόμβοι που παρελήφθησαν υπεβλήθησαν σε δοκιμές αξονικής και καμπτικής καταπόνησης
ώστε να προσομοιωθεί η συμπεριφορά τους με μεγαλύτερη ακρίβεια στη συνέχεια. Η πειραματική
διάταξη των συνεχών αγωγών και των αγωγών με κόμβους προσομοιώνεται αριθμητικά με χρήση του
εμπορικού λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων ADINA [8]. Τα αριθμητικά μοντέλα βαθμονομούνται με
βάση τα πειραματικά αποτελέσματα.
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2.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Γενικά στοιχεία

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης εύκαμπτων κόμβων έναντι αστοχίας υπόγειων μεταλλικών αγωγών
λόγω επιβαλλόμενων μεγάλων εδαφικών παραμορφώσεων κατά τη διάρρηξη σεισμικού ρήγματος
διερευνάται πειραματικά. Για το λόγο αυτό, εξετάζεται η συμπεριφορά συνεχών αγωγών καθώς και
αγωγών με εύκαμπτους κόμβους. Η χρήση εύκαμπτων κόμβων στους υπόγειους αγωγούς στοχεύει στη
συγκέντρωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων στους κόμβους και συνεπακόλουθα στη μείωση
της αναπτυσσόμενης έντασης στα χαλύβδινα τμήματα του αγωγού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος
αστοχίας από εφελκυστική θραύση ή τοπικό λυγισμό.
Η διατομή που επιλέχθηκε για τα δοκίμια των αγωγών είναι πρότυπη κοίλη κυκλική CHS 111.4x3
διαμορφωμένη εν ψυχρώ, ενώ το υλικό είναι χάλυβας ονομαστικής ποιότητας S235JR. Οι κόμβοι που
χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του δοκιμίου με κόμβους είναι τύπου bellow με δυνατότητα
αξονικής, πλευρικής και στροφικής μετακίνησης (Σχήμα 2-1). Το μήκος των συνεχών δοκιμίων είναι
5598mm (Σχήμα 2-3) και προέκυψε από την πειραματική διάταξη που φαίνεται στο Σχήμα 2-2. Το
πλαίσιο της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε θεωρείται αμετάθετο, καθώς αγκυρώνεται
στο δάπεδο του κτηρίου μέσω κατάλληλων αγκυρίων.
Το πρόγραμμα των πειραματικών δοκιμών περιελάμβανε τη δοκιμή τριών συνεχών δοκιμίων και ενός
δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Μεταλλικών
Κατασκευών του ΕΜΠ τον Ιανουάριο του 2016.
Τα δοκίμια παρελήφθησαν στο χώρο του εργαστηρίου έπειτα από εργοστασιακή επεξεργασία. Τα
συνεχή δοκίμια παραδόθηκαν κατασκευασμένα ενώ το δοκίμιο με τους κόμβους παραδόθηκε σε
τμήματα συνεχών αγωγών και η τοποθέτηση των εύκαμπτων κόμβων σε διακεκριμένες θέσεις
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών από ειδικευόμενο
ηλεκτροσυγκολλητή (Σχήματα 2-5 έως 2-7).
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Σχήμα 2-1: Εύκαμπτος κόμβος πειραματικής διερεύνησης

Σχήμα 2-2: Μεταλλικό πλαίσιο εκτέλεσης πειραματικών δοκιμών

Σχήμα 2-3: Σχέδιο συνεχούς δοκιμίου
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Σχήμα 2-4: Σχέδιο δοκιμίου με εύκαμπτους κόμβους

Σχήμα 2-5: Δοκίμιο συνεχούς αγωγού

Σχήμα 2-6: Δοκίμιο αγωγού με κόμβους
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Σχήμα 2-7: Συγκόλληση επιμέρους τμημάτων αγωγού με κόμβους

2.2

Πρόγραμμα πειραματικών δοκιμών

Αρχικά πραγματοποιήθηκαν δοκιμές μονοαξονικού εφελκυσμού στο σερβοϋδραυλικό πλαίσιο φόρτισης
INSTRON 300kN σε τμήματα των δοκιμίων ώστε να προσδιοριστούν τα μηχανικά χαρακτηριστικά του
χάλυβα. Στη συνέχεια οι εύκαμπτοι κόμβοι υποβλήθηκαν σε δοκιμές αξονικής και καμπτικής
καταπόνησης με σκοπό τον υπολογισμό της δυσκαμψίας τους στον κάθε βαθμό ελευθερίας. Ο κόμβος
δεν υποβλήθηκε σε ξεχωριστή δοκιμή διάτμησης αφού η επιβολή καθαρής διάτμησης χωρίς
ταυτόχρονη καμπτική ένταση στον κόμβο ενέχει ανυπέρβλητες πειραματικές δυσκολίες. Το κενό αυτό
καλύπτεται μέσω των κατασκευαστικών προδιαγραφών των κόμβων. Διαπιστώθηκε ότι στους κόμβους
της ίδιας διαμέτρου και με ίδιο αριθμό σπειρωμάτων η αξονική δυσκαμψία κυμαίνεται μεταξύ 0.25 και
0.75 της διατμητικής. Κατά συνέπεια αποφασίστηκε η μετέπειτα αριθμητική διερεύνηση της τιμής της
διατμητικής δυσκαμψίας των κόμβων.
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές των τριών συνεχών δοκιμίων και ακολούθως του δοκιμίου με
εύκαμπτους κόμβους. Η ονοματολογία των δοκιμίων που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2-1 προέκυψε
από τη σειρά που εκτελέστηκαν οι πειραματικές δοκιμές και για λόγους συντομίας υιοθετείται και στη
συνέχεια της εργασίας.
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Πίνακας 2-1: Ονομασία δοκιμίων

2.3

Ονομασία δοκιμίου

Δοκίμιο

N=1
N=2
N=3
N=4

Συνεχές (CP)
Συνεχές (CP)
Συνεχές (CP)
Με κόμβους (PFJ)

Μετρητικά όργανα

Η αναπτυσσόμενη ένταση στον αγωγό σε όρους παραμορφώσεων καταγράφηκε με χρήση
μονοαξονικών ηλεκτρομηκυνσιομέτρων (strain gauges) τύπου KYOWA KFG-10-120-C1-11L1M3R. Τα
strain gauges τοποθετήθηκαν στις θέσεις ανάπτυξης της αναμενόμενης έντασης και ειδικότερα, ένα
στην εφελκυόμενη και ένα στη θλιβόμενη ίνα, όπως για παράδειγμα στο Σχήμα 2-8. Επιπλέον, στα
δοκίμια N=1 και N=4 κοντά στις θέσεις στήριξης τοποθετήθηκαν strain gauges σε απόσταση 40mm
και 80mm από τις μετωπικές πλάκες. Στα υπόλοιπα δύο δοκίμια δεν κρίθηκε αναγκαία η τοποθέτηση
των ηλεκτρομηκυνσιομέτρων σε απόσταση 80mm από τις μετωπική πλάκα. Η απαραμόρφωτη και η
παραμορφωμένη κατάσταση των δοκιμίων προσδιορίζεται με χρήση LVDTs (ηλεκτρονικά
αποστασιόμετρα). Επιπροσθέτως, σχεδιάστηκε στο εργαστήριο κινητό LVDT που δίνει τη δυνατότητα
αποτύπωσης μέρους του παραμορφωμένου φορέα του δοκιμίου ανά συγκεκριμένα βήματα επιβολής
μετακίνησης. Στις δοκιμές τοποθετήθηκαν δύο κινητά LVDTs σε κάθε δοκίμιο, μήκους ενός και δύο
μέτρων αντίστοιχα (Σχήμα 2-9). Τα LVDTs χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την καταγραφή των
μετακινήσεων στις θέσεις σύνδεσης των δοκιμίων με το μεταλλικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό
τοποθετήθηκαν δύο στις μετωπικές πλάκες σύνδεσης με το υποστύλωμα με το πρώτο να καταγράφει
την ολίσθηση και το δεύτερο τη στροφή τους (Σχήμα 2-10). Οι θέσεις των οργάνων στα δοκίμια Ν=1
και Ν=4 καθώς και η ονοματολογία των μετωπικών πλακών φαίνονται ενδεικτικά στα Σχήματα 2-12 και
2-13.

Σχήμα 2-8: Mονοαξονικό ηλεκτρομηκυνσιόμετρο (strain gauge)
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Σχήμα 2-9: Κινούμενο LVDT καταγραφής παραμορφωμένου φορέα

Σχήμα 2-10: LVDT καταγραφής ολίσθησης και στροφής μετωπικής πλάκας
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(α)
(β)
Σχήμα 2-11: Θέσεις LVDTs στα δοκίμια (α) N=1 (CP) και (β) N=4 (PFJ)
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(α)
(β)
Σχήμα 2-12: Θέσεις ηλεκτρομηκυνσιομέτρων (strain gauges) στα δοκίμια (α) N=1 (CP) και (β) N=4 (PFJ)
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Τρόπος στήριξης και επιβολής μετακίνησης

Η σύνδεση του δοκιμίου με το πλαίσιο δοκιμών υλοποιείται μέσω μετωπικών πλακών, οι οποίες
συγκολλούνται στο δοκίμιο και κοχλιώνονται στο πλαίσιο δοκιμών. Οι μετωπικές πλάκες έχουν
διαστάσεις 300x519x30mm (Σχήμα 2-13). Στο μέσο της μετωπικής πλάκας διανοίχθηκε οπή διαμέτρου
115.9mm για τη συγκόλληση του δοκιμίου. Η κοχλίωση της μετωπικής πλάκας στο υποστύλωμα του
πλαισίου δοκιμών υλοποιήθηκε μέσω οκτώ κοχλιών Μ20 ποιότητας 8.8, οι οποίοι προεντάθηκαν με
δύναμη 110kN (Σχήμα 2-14). Σε κάθε δοκίμιο πριν την εκτέλεση του πειράματος προεντάθηκαν οι
κοχλίες της σύνδεσης στη μετωπική πλάκα Α του δοκιμίου και ακολούθως καταγράφηκαν οι
παραμορφώσεις μέσω strain gauges κατά την προένταση των κοχλιών της σύνδεσης στη μετωπική
πλάκα Β.

Σχήμα 2-13: Όψη και τομή μετωπικής πλάκας δοκιμίου

Σχήμα 2-14: Σύνδεση δοκιμίου στο πλαίσιο δοκιμών

Η επιβολή της μετακίνησης στα δοκίμια γίνεται μέσω υδραυλικού εμβόλου, το οποίο συνδέεται μέσω
συρματόσχοινου με έλασμα που τοποθετείται στο μέσον του δοκιμίου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2-15.
Το έλασμα είναι διαστάσεων 116x215.9x50 mm και αποτελείται από δύο πανομοιότυπα ημιτεμάχη τα
οποία συσφίγγονται μέσω ντιζών. Για την επιβολή της μετακίνησης ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα
φόρτισης που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-2. Σε συγκεκριμένες στάθμες επιβαλλόμενης
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μετακίνησης, η μετακίνηση του εμβόλου σταμάτησε προκειμένου να αποτυπωθεί ο παραμορφωμένος
φορέας από τα κινούμενα LVDTs.

Σχήμα 2-15: Υδραυλικό έμβολο επιβολής μετακίνησης και έλασμα σύνδεσης με τον αγωγό
Πίνακας 2-2: Πρωτόκολλο φόρτισης πειραμάτων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Χρόνος (sec)
0
300
620
920
1390
1690
2170
2470
2780
3080
3400
3700
4170
4470
5260
5560
6040
6340
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Μετακίνηση (mm)
0
0
10
10
25
25
40
40
50
50
60
60
75
75
100
100
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115
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ
Δοκιμές ποιότητας υλικού

Ο προσδιορισμός των μηχανικών ιδιοτήτων του χάλυβα πραγματοποιήθηκε με δοκιμές μονοαξονικού
εφελκυσμού σε σερβοϋδραυλικό πλαίσιο φόρτισης INSTRON 300kN, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-1.
Από κάθε δοκίμιο κόπηκαν δοκίμια μονοαξονικού εφελκυσμού με υδροκοπή, προκειμένου να μην
επιβληθεί θερμική κατεργασία στο μέταλλο. Διαμορφώθηκαν τρία δοκίμια σύμφωνα με το πρότυπο EN
ISO 6892-1:2009 [9] (Σχήματα 3-2 και 3-3). Λόγω της εν ψυχρώ διαμόρφωσης της σωληνωτής
διατομής CHS 114.3x3, τα δοκίμια εφελκυσμού καμπυλώθηκαν κατά τη διαμόρφωση τους λόγω της
εκτόνωσης μέρους των παραμενουσών τάσεων. Οι θέσεις από τις οποίες κόπηκαν και διαμορφώθηκαν
τα δοκίμια εφελκυσμού των δοκιμίων Ν=1, Ν=2 και Ν=3 καθώς και η θέση της διαμήκους ραφής
συγκόλλησης κάθε δοκιμίου απεικονίζονται στο Σχήμα 3-4.

Σχήμα 3-1: Δοκιμή μονοαξονικού εφελκυσμού
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Σχήμα 3-2: Διαστάσεις δοκιμίων μονοαξονικού εφελκυσμού

Σχήμα 3-3: Δοκίμιο μονοαξονικού εφελκυσμού από το δοκίμιο Ν=2

(α)
(β)
(γ)
Σχήμα 3-4: Θέσεις δοκιμίων μονοαξονικού εφελκυσμού και διαμήκους ραφής συγκόλλησης στη διατομή των
δοκιμίων (α) Ν=1, (β) Ν=2 και (γ) Ν=3
Σχήμα 3-5: Δοκιμή εφελκυσμού

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δόθηκαν σε τιμές επιβαλλόμενου φορτίου και αντίστοιχης μετακίνησης
στις άκρες των δοκιμίων από τα οποία υπολογίστηκαν οι μηχανικές τάσεις (σe) και παραμορφώσεις
(εe). Οι πραγματικές τάσεις (σt) και παραμορφώσεις (εt) υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις Εξισώσεις
(3-1), (3-2) ώστε να χρησιμοποιηθεί αυτή η συμπεριφορά του υλικού στη βαθμονόμηση των
αριθμητικών προσομοιωμάτων [10]. Η τελική τιμή των ορίων διαρροής και θραύσης κάθε δοκιμίου
προέκυψε ως ο μέσος όρος των τριών δοκιμίων εφελκυσμού.
σt=σe(1+εe)

(3-1)

εt=ln(1+εe)

(3-2)
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Ενδεικτικά παρουσιάζεται το διάγραμμα πραγματικών τάσεων και παραμορφώσεων του δοκιμίου N=1
στο Σχήμα 3-6, όπου φαίνεται ο αρχικός γραμμικός κλάδος, το άνω και το κάτω όριο διαρροής, το
πλατό, ο κλάδος κράτυνσης και τέλος η αστοχία του υλικού.

Σχήμα 3-6: Πραγματικές τάσεις και παραμορφώσεις δοκιμίου N=1

Τα αποτελέσματα των δοκιμών εφελκυσμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-1. Δεν πραγματοποιήθηκαν
δοκιμές με σκοπό τον προσδιορισμό του μέτρου ελαστικότητας και η τιμή του θεωρήθηκε συμβατικά
ίση με 210GPa.
Πίνακας 3-1: Μέσος όρος αποτελεσμάτων δοκιμών εφελκυσμού για κάθε αγωγό
Δοκίμιο
N=1
N=2
N=3
μέση τιμή N=1,2,3
N=4

3.2

E (GPa)
210
210
210
210
210

fy,0.2%(MPa)
335.5
354.8
344.2
344.8
345.3

εy
0.0016
0.0017
0.0016
0.0016
0.0016

fu(MPa)
485.1
510.0
485.7
493.6
497.6

εu
0.209
0.216
0.204
0.210
0.224

Δοκιμές μηχανικών χαρακτηριστικών κόμβων

Οι εύκαμπτοι κόμβοι που τοποθετήθηκαν στο δοκίμιο Ν=4 υποβλήθηκαν σε δοκιμές αξονικής και
καμπτικής καταπόνησης με σκοπό τον προσδιορισμό της δυσκαμψίας τους κατά τον αντίστοιχο βαθμό
ελευθερίας. Στις δύο δοκιμές χρησιμοποιήθηκε και πάλι το έμβολο του που παρουσιάστηκε στην
ενότητα 2.4 (Σχήμα 2-15).
3.2.1

Δοκιμή εφελκυσμού

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δοκιμή εφελκυσμού του διαστολικού εμφανίζεται
στα Σχήματα 3-7 και 3-8.
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Σχήμα 3-7: Πειραματική διάταξη δοκιμής εφελκυσμού διαστολικού

Σχήμα 3-8: Δοκιμή εφελκυσμού εύκαμπτου κόμβου

Για τη μέτρηση της επιμήκυνσης του διαστολικού τοποθετήθηκαν τέσσερα LVDTs στις τέσσερις
γωνίες, ενώ τοποθετήθηκαν και δύο εγκάρσια για την αποτύπωση πιθανής εκτροπής του δοκιμίου από
την κατακόρυφο (Σχήμα ). Επίσης, τοποθετήθηκαν 4 strain gauges για την καταγραφή των
παραμορφώσεων στις θέσεις που φαίνονται στο Σχήμα 3-9 προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το σύνολο
της επιβαλλόμενης αξονικής παραλαμβάνεται από τον κόμβο
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Σχήμα : Διάταξη LVDTs στο δοκίμιο για τη δοκιμή εφελκυσμού του κόμβου

Σχήμα 3-9: Διάταξη stain gauges στο δοκίμιο για τη δοκιμή εφελκυσμού του κόμβου

Ο πειραματικός δρόμος ισορροπίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-10 από όπου διαπιστώνεται πως η
συμπεριφορά του κόμβου είναι γραμμική μέχρι την αστοχίας που εκδηλώνεται μέσω τοπικών
παραμορφώσεων στις πτυχώσεις του εύκαμπτου κόμβου (Σχήμα 3-12). Ο υπολογισμός της αξονική
δυσκαμψία των κόμβων πραγματοποιείται με απομόνωση του γραμμικού κλάδου του δρόμου
ισορροπίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-11. Η αξονική δυσκαμψία υπολογίζεται ίση με 268.6N/mm.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση που απεικονίζεται στον οριζόντιο άξονα του δρόμου ισορροπίας είναι ο
μέσος όρος των μετρήσεων που κατέγραψαν τα 4 κατακόρυφα LVDTs. Επιπροσθέτως, τα εγκάρσια
LVDTs κατά την εκτέλεση της δοκιμής κατέγραψαν μέγιστη μετακίνηση ίση 3.2mm, η οποία
υποδηλώνει τη σχετικά μικρή εκτροπή του δοκιμίου από την κατακόρυφο κατά τη δοκιμή.
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Σχήμα 3-10: Πειραματικός δρόμος ισορροπίας δοκιμής εφελκυσμού κόμβου

Σχήμα 3-11: Δρόμος ισορροπίας δοκιμής εφελκυσμού κόμβου για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας

Η αστοχία του κόμβου κατά τη δοκιμή εφελκυσμού οφείλεται στις τοπικές παραμορφώσεις που
εμφανίζονται στις πτυχώσεις του κόμβου. Διαπιστώθηκε ότι η εμφάνιση των έντονων τοπικών
παραμορφώσεων ήταν συμμετρική περί το διαμήκη άξονα του διαστολικού και ειδικότερα
εμφανίσθηκαν σε τρεις θέσεις με γωνία 120ο. Οι τοπικές παραμορφώσεις των πτυχώσεων
απεικονίζονται στο Σχήμα 3-12.

Σχήμα 3-12: Τοπικές παραμορφώσεις πτυχώσεων κατά την αστοχία του κόμβου στη δοκιμή εφελκυσμού

Τέλος, ο δρόμος ισορροπίας των εφελκυστικών παραμορφώσεων που καταγράφηκαν κατά τη δοκιμή
απεικονίζεται στο Σχήμα 3-13. Οι καταγραφείσες παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές προς επιβεβαίωση
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του γεγονότος ότι το σύνολο της επιβαλλόμενης αξονικής μετακίνησης παρελήφθη από τον εύκαμπτο
κόμβο.

Σχήμα 3-13: Δρόμος ισορροπίας παραμορφώσεων

3.2.2

Δοκιμή κάμψης

Ο εύκαμπτος κόμβος υποβλήθηκε σε δοκιμή κάμψης με σκοπό τον προσδιορισμό της δυσκαμψίας του
κατά την επιβολή εγκάρσιας μετακίνησης και την προσομοίωση του με στροφικό ελατήριο. Η
πειραματική διάταξη της δοκιμής κάμψης του κόμβου παρουσιάζεται στα Σχήματα 3-14 και 3-15.

Σχήμα 3-14: Πειραματική διάταξη δοκιμής κάμψης εύκαμπτου κόμβου
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Σχήμα 3-15: Δοκιμή κάμψης εύκαμπτου κόμβου

Για τη μέτρηση της μετακίνησης στη θέση επιβολής του φορτίου τοποθετήθηκαν δύο LVDTs, ενώ
τοποθετήθηκε και ένα εγκάρσιο LVDT για την αποτύπωση πιθανής της στροφής της μετωπικής πλάκας
σύνδεσης. Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκαν τέσσερα strain gauges πλησίον της μετωπικής πλάκας
στήριξης της διάταξης δοκιμής κάμψης (Σχήμα 3-16).

Σχήμα 3-16: Διάταξη LVDTs και strain gauges στον κόμβο για τη δοκιμή κάμψης

Ο πειραματικός δρόμος ισορροπίας κατά τη δοκιμή κάμψης προέκυψε ως συνάρτηση του φορτίου που
καταγράφεται από τη δυναμοκυψέλη του υδραυλικού εμβόλου και της μετακίνησης που καταγράφεται
από τα ηλεκτρονικά αποστασιόμετρα που έχουν τοποθετηθεί στη θέση επιβολής της μετακίνησης και
εμφανίζεται στο Σχήμα 3-18. Η γενική συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από έντονη μη γραμμικότητα.
Σε στάθμη επιβαλλόμενης μετακίνησης περίπου ίση με 35mm παρατηρείται αλλαγή της κλίσης με
αύξηση της δυσκαμψίας ενώ αντίθετα η επόμενη αλλαγή της κλίσης που παρατηρείται για μετακίνηση
περίπου ίση με 85mm οδηγεί σε μείωση της δυσκαμψίας. Σημειώνεται ότι κατά την εκτέλεση της
πειραματικής δοκιμής και με την αύξηση της μετακίνησης υπήρξε σταδιακή επαφή των πτυχώσεων του
κόμβου στην άνω θλιβόμενη πλευρά (Σχήμα 3-17). Τέλος, σε στάθμη μετακίνησης 118mm
παρατηρείται απότομη πτώση του διαγράμματος και εκ νέου ανοδικός κλάδος. Ο τελικός κλάδος που
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εμφανίζεται οφείλεται στη διαδικασία αποφόρτισης. Στο Σχήμα 3-19 παρουσιάζεται ο δρόμος
ισορροπίας της δοκιμής κάμψης, σε όρους ροπής - στροφής. Ως θέση στροφής του κόμβου θεωρείται
το σημείο που γίνεται η επαφή των πτυχώσεων και κατά συνέπεια η ροπή υπολογίζεται ως η δύναμη
του εμβόλου επί την οριζόντια απόσταση που προκύπτει από τη γεωμετρία της πειραματικής διάταξης.

Σχήμα 3-17: Επαφή διαδοχικών πτυχώσεων του διαστολικού κατά τη δοκιμή κάμψης

Σχήμα 3-18: Πειραματικός δρόμος ισορροπίας δοκιμής κάμψης κόμβου

Σχήμα 3-19: Δρόμος ισορροπίας ροπής – στροφής δοκιμής κάμψης κόμβου

3.3

Δοκιμές συνεχών αγωγών

3.3.1

Δοκίμιο Ν=1

Η εκτέλεση της πειραματικής δοκιμής του αγωγού Ν=1 παρουσιάζεται ενδεικτικά σε διάφορες στάθμες
της επιβαλλόμενης μετακίνησης στα Σχήματα 3-20 (α), (β), (γ). Η απόκριση του δοκιμίου κατά της
επιβολή της μετακίνησης παρουσιάζεται στο δρόμο ισορροπίας που απεικονίζεται στο Σχήμα 3-21,
όπου στον κατακόρυφο άξονα παρουσιάζεται η δύναμη που καταγράφηκε από τη δυναμοκυψέλη του
εμβόλου και στον οριζόντιο άξονα η μετακίνηση που καταγράφηκε από το έμβολο. Η σημειούμενη
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μετακίνηση αφορά το έμβολο και δεν είναι η τελική μετακίνηση που μετρήθηκε στη θέση επιβολής
φορτίου με LVDTs, καθώς η μετακίνηση που καταγράφεται από τη δυναμοκυψέλη του εμβόλου
επηρεάζεται από ηλεκτρικό θόρυβο, ανοχή του συρματόσχοινου, κ.α. Το δοκίμιο παρουσιάζει μη
γραμμική συμπεριφορά με αρχικά ανοδικό κλάδο και ευσταθή μεταλυγισμική συμπεριφορά. Η
συμπεριφορά του δοκιμίου χαρακτηρίζεται γραμμική έως τη στάθμη μετακίνησης 60mm, όπου
παρατηρείται αλλαγή της δυσκαμψίας του φορέα, λόγω πλαστικοποίησης των ακραίων διατομών
πλησίον των μετωπικών πλακών στήριξης (θέσεις μέγιστης έντασης). Έπειτα, η μεταλυγισμική
συμπεριφορά του φορέα είναι ευσταθής και ο δρόμος ισορροπίας είναι ανοδικός.

(α)

(β)
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(γ)
Σχήμα 3-20: Εκτέλεση πειράματος δοκιμίου Ν=1

Σχήμα 3-21: Πειραματικός δρόμος ισορροπίας δοκιμίου Ν=1

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας των παραμορφώσεων που καταγράφηκαν από τα
strain gauges. Στο Σχήμα 3-22 παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας των θλιπτικών παραμορφώσεων
όπως καταγράφηκαν από τα strain gauges που τοποθετήθηκαν σε απόσταση 40mm και 80mm από τις
μετωπικές πλάκες Α και Β. Οι τιμές των παραμορφώσεων που καταγράφονται από τα strain gauges
που είναι τοποθετημένα πλησιέστερα στις μετωπικές πλάκες είναι υπερδιπλάσιες. Παρόμοια
συμπεράσματα για τα δύο strain gauges πλησίον των μετωπικών πλακών εξάγονται και από τους
δρόμους ισορροπίας των εφελκυστικών παραμορφώσεων στα δύο άκρα του δοκιμίου που
παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-23. Επιπλέον, στα Σχήματα 3-24 και 3-25 επαληθεύεται και πάλι το
συμπέρασμα περί πλαστικοποίησης των άκρων κοντά σε επιβαλλόμενη μετακίνηση ίση με 60mm αφού
είναι εμφανής η διαφοροποίηση των καταγραφόμενων παραμορφώσεων από τα strain gauges
πλησιέστερα στις μετωπικές πλάκες.
Στη συνέχεια εξετάζονται οι δρόμοι ισορροπίας των strain gauges εκατέρωθεν του ελάσματος επιβολής
φόρτισης πάχους 40mm. Σημειώνεται ότι τα strain gauges τοποθετήθηκαν συμμετρικά σε απόσταση
40mm από το έλασμα. Και πάλι εμφανίζεται πλαστικοποίηση σε μετατόπιση 60mm αλλά παρατηρείται
ασυμφωνία μεταξύ των δύο μετρήσεων (Σχήμα 3-26).
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(α)
(β)
Σχήμα 3-22: Δρόμος ισορροπίας θλιπτικών παραμορφώσεων πλησίον των μετωπικών πλακών (α) σε απόσταση
40mm (SG10 από την Α και SG8 από τη Β) και (β) σε απόσταση 80mm (SG1 από την Α και SG9 από τη Β)

(α)

(β)

Σχήμα 3-23: Δρόμος ισορροπίας εφελκυστικών παραμορφώσεων πλησίον των μετωπικών πλακών (α) σε
απόσταση 40mm (SG6 από την Α και SG2 από τη Β) και (β) σε απόσταση 80mm (SG7 από την Α και SG3 από τη
Β)

(α)
(β)
Σχήμα 3-24: Δρόμος ισορροπίας θλιπτικών παραμορφώσεων στην (α) αριστερή (SG1 σε απόσταση 80mm και
SG10 σε απόσταση 40mm) και (β) στη δεξιά μετωπική πλάκα (SG9 σε απόσταση 80mm και SG8 σε απόσταση
40mm)

(α)
(β)
Σχήμα 3-25: Δρόμος ισορροπίας εφελκυστικών παραμορφώσεων στη μετωπική πλάκα (α) Α και (β) Β
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(α)
(β)
Σχήμα 3-26: Δρόμος ισορροπίας (α) εφελκυστικών (SG12 προς τη μετωπική πλάκα Α και SG4 προς τη Β) και (β)
θλιπτικών παραμορφώσεων (SG13 προς τη μετωπική πλάκα Α και SG5 προς τη Β) πλησίον του ελάσματος
επιβολής φορτίου

Τέλος, στο Σχήμα 3-27 παρουσιάζεται η κατανομή των παραμορφώσεων που κατέγραψαν τα strain
gauges κατά την προένταση των κοχλιών και στον Πίνακα 3-2 φαίνονται οι μέγιστες τιμές τους. Η
θέση που είναι τοποθετημένα τα strain gauges ακολουθεί τον χαρακτηρισμό εφελκυόμενη ή θλιβόμενη
ίνα σύμφωνα με την παραμόρφωση του δοκιμίου κατά την επιβολή της μετακίνησης στο μέσο.
Διαπιστώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη της ευαισθησία των οργάνων και την τάξη των
καταγραφόμενων τιμών δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση. Ο μέσος όρος τους προέκυψε ίσος με
0.026% που θεωρούνται πολύ μικρός και σε σχέση με τις αντίστοιχες που προέκυψαν από τις
πειραματικές δοκιμές κατά συνέπεια δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σχήμα 3-27: Εξέλιξη καταγραφής παραμορφώσεων από τα strain gauges κατά την προένταση των κοχλιών
Πίνακας 3-2: Μέγιστες τιμές παραμορφώσεων προέντασης κοχλιών δοκιμίου Ν=1
Strain
Gauge
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
SG8
SG9
SG10
SG12
SG13

Θέση

Μέγιστη Παραμόρφωση (%)

στη θλιβόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στην εφελκυόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Β
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής
πλάκας B
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας B
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Α
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στη θλιβόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Β
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής
πλάκας Α
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας Α

0.026
-0.023
-0.024
-0.027
0.027
0.025
0.025
0.024
0.025
0.025
-0.027
-0.029
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Δοκίμιο Ν=2

Η εκτέλεση της πειραματικής δοκιμής του δεύτερου συνεχούς αγωγού παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-28
(α), (β) και (γ) σε διάφορα βήματα της επιβολής μετακίνησης. Στο Σχήμα 3-29 παρουσιάζεται ο
δρόμος ισορροπίας του δοκιμίου, όπου στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται η δύναμη που
καταγράφηκε από τη δυναμοκυψέλη του εμβόλου και στον οριζόντιο άξονα η μετακίνηση που
καταγράφηκε από το έμβολο και δεν είναι η τελική μετακίνηση που μετρήθηκε στη θέση επιβολής
φορτίου με LVDTs, καθώς η μετακίνηση που καταγράφεται από τη δυναμοκυψέλη του εμβόλου
επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Η απόκριση του δοκιμίου είναι εν γένει μη γραμμική. Αρχικά
είναι γραμμική έως τη στάθμη μετακίνησης 60mm, όπου παρατηρείται αλλαγή της δυσκαμψίας του
φορέα, η οποία οφείλεται στην πλαστικοποίηση των διατομών κοντά στις μετωπικές πλάκες και
ακολούθως ευσταθής, καθώς ο μεταλυγισμικός κλάδος είναι ανοδικός.

(α)
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(β)

(γ)
Σχήμα 3-28: Εκτέλεση πειράματος δοκιμίου Ν=2
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Σχήμα 3-29: Πειραματικός δρόμος ισορροπίας δοκιμίου Ν=2 (CP)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας των παραμορφώσεων όπως καταγράφηκαν από τα
strain gauges. Σημειώνεται ότι στο δοκίμιο Ν=2 δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η τοποθέτηση δύο strain
gauges σε απόσταση 40mm και 80mm από τις μετωπικές πλάκες, έπειτα από την αξιολόγηση των
πειραματικών αποτελεσμάτων του Ν=1.
Στο Σχήμα 3-30 παρουσιάζονται οι καταγραφές των strain gauges πλησίον των μετωπικών πλακών.
Παρατηρείται ότι οι τιμές τόσο των θλιπτικών όσο και των εφελκυστικών παραμορφώσεων ταυτίζονται
στις δύο πλευρές μέχρι την στάθμη επιβαλλόμενης μετακίνησης 60mm, όπου εκδηλώνεται η
πλαστικοποίηση. Επιπροσθέτως, στο Σχήμα 3-31 φαίνεται ότι οι παραμορφώσεις στις θέσεις
εκατέρωθεν του ελάσματος φόρτισης ταυτίζονται μέχρι τη στιγμή που εκδηλώνεται η πλαστικοποίηση.

(α)
(β)
Σχήμα 3-30: Δρόμος ισορροπίας (α) θλιπτικών (SG10 στη μετωπική πλάκα Α και SG8 στη Β) και (β) εφελκυστικών
(SG6 στη μετωπική πλάκα Α και SG2 στη Β) παραμορφώσεων πλησίον των μετωπικών πλακών σε απόσταση
40mm

(α)
(β)
Σχήμα 3-31: Δρόμος ισορροπίας (α) εφελκυστικών (SG13 στη μεριά της μετωπικής πλάκας Α και SG5 στη μεριά
της Β) και (β) θλιπτικών παραμορφώσεων (SG12 στη μεριά της μετωπικής πλάκας Α και SG4 στη μεριά της Β)
κοντά στη θέση φόρτισης

Στο Σχήμα 3-32 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραμορφώσεων που καταγράφηκαν κατά την
προένταση των κοχλιών της μίας μετωπικής πλάκας του δοκιμίου και στον Πίνακα 3-3 σημειώνονται οι
μέγιστες τιμές τους οπού και πάλι η θέση που είναι τοποθετημένα τα strain gauges ακολουθεί τον
χαρακτηρισμό εφελκυόμενη ή θλιβόμενη ίνα σύμφωνα με την παραμόρφωση του δοκιμίου κατά την
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επιβολή της μετακίνησης στο μέσο. Από τις μέγιστες τιμές των παραμορφώσεων αλλά και από την
εξέλιξη τους κατά τη διάρκεια της προέντασης διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση τους σε
αντίθεση με το δοκίμιο Ν=1. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο διαφορετικό κενό μεταξύ των δοκιμίων
και του πλαισίου που έπρεπε να καλυφθεί από την προένταση είτε στο γεγονός ότι οι μετωπικές
πλάκες συγκολλήθηκαν στον αγωγό με αποτέλεσμα να υποστούν καμπύλωση, λόγω της θερμικής
κατεργασίας κατά τη συγκόλληση. Σε κάθε περίπτωση, η μέση τιμή των μεγίστων παραμορφώσεων
ισούται με 0.0125% και προκύπτει υποδιπλάσια της αντίστοιχης του Ν=1. Κατά συνέπεια οι
παραμορφώσεις λόγω προέντασης των κοχλιών του δοκιμίου Ν=2 δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σχήμα 3-32: Εξέλιξη καταγραφής παραμορφώσεων κατά την προένταση του δοκιμίου Ν=2
Πίνακας 3-3: Μέγιστες τιμές παραμορφώσεων κατά την προένταση του δοκιμίου Ν=2
Strain
Gauge
SG2
SG4
SG5
SG6
SG8
SG10
SG12
SG13

3.3.3

Θέση
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας
B
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας B
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας
Α
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας Α

Μέγιστη Παραμόρφωση
(%)
0.026
0.012
0.009
0.012
-0.008
0.009
0.013
0.008

Δοκίμιο Ν=3

Στο Σχήμα 3-33 (α), (β) και (γ) παρουσιάζεται η παραμορφωμένη εικόνα του δοκιμίου Ν=3 σε
διάφορες στιγμές της επιβολής μετακίνησης στο δοκίμιο Ν=3. Στο Σχήμα 3-34 απεικονίζεται ο δρόμος
ισορροπίας του δοκιμίου Ν=3 όπου στον κατακόρυφο άξονα απεικονίζεται η δύναμη που καταγράφηκε
από τη δυναμοκυψέλη του εμβόλου και στον οριζόντιο άξονα η μετακίνηση που καταγράφηκε από το
έμβολο. Ο δρόμος ισορροπίας του δοκιμίου εμφανίζει εν γένει μη γραμμική συμπεριφορά η οποία
διακόπτεται από την πλαστικοποίηση των ακραίων διατομών σε μετακίνηση 60mm και ακολούθως ο
μεταλυγισμικός κλάδος είναι ανοδικός, κατά συνέπεια χαρακτηρίζεται ευσταθής (Σχήμα 3-34).
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(α)

(β)
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(γ)
Σχήμα 3-33: Παραμόρφωση δοκιμίου κατά την εκτέλεση πειραματικής δοκιμής αγωγού Ν=3

Σχήμα 3-34: Πειραματικός δρόμος ισορροπίας δοκιμίου Ν=3 (CP)

Οι δρόμοι ισορροπίας των παραμορφώσεων, όπως καταγράφηκαν από τα strain gauges που
τοποθετήθηκαν στις εφελκυστικές και θλιπτικές ίνες σε τέσσερις θέσεις, παρουσιάζονται στα επόμενα
σχήματα. Στις διατομές πλησίον των μετωπικών πλακών παρατηρείται όμοια συμπεριφορά στις
θλιπτικές καθώς και στις εφελκυστικές ίνες μέχρι τη στιγμή της πλαστικοποίησης, η εκδήλωση της
οποίας γίνεται κοντά σε μετακίνηση 60mm προς επιβεβαίωση του πειραματικού δρόμου ισορροπίας
(Σχήμα 3-35).
Εκατέρωθεν του ελάσματος επιβολής μετακίνησης σε απόσταση 40mm εμφανίζεται επίσης αλλαγή της
κλίσης του δρόμου ισορροπίας των παραμορφώσεων. Μετά την πλαστικοποίηση των άκρων
διαπιστώνεται διαφορετική συμπεριφορά στις δύο πλευρές του ελάσματος, κυρίων στις εφελκυστικές
ίνες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-36 (β).
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(α)

(β)

Σχήμα 3-35: Δρόμος ισορροπίας (α) θλιπτικών (SG10 στη μετωπική πλάκα Α και SG8 στη Β) και (β) εφελκυστικών
(SG6 στη μετωπική πλάκα Α και SG2 στη Β) παραμορφώσεων πλησίον των μετωπικών πλακών σε απόσταση
40mm

(α)

(β)

Σχήμα 3-36: Δρόμος ισορροπίας (α) εφελκυστικών (SG13 στη μεριά της μετωπικής πλάκας Α και SG5 στη μεριά
της Β) και (β) θλιπτικών παραμορφώσεων (SG12 στη μεριά της μετωπικής πλάκας Α και SG4 στη μεριά της Β)
κοντά στη θέση φόρτισης

Τέλος, στο Σχήμα 3-37 παρουσιάζεται η εξέλιξη των καταγραφών των παραμορφώσεων από τα strain
gauges κατά την προένταση των κοχλιών του δοκιμίου και στον Πίνακα 3-4 οι μέγιστες τιμές τους. Η
θέση που είναι τοποθετημένα τα strain gauges ακολουθεί τον χαρακτηρισμό εφελκυόμενη ή θλιβόμενη
ίνα σύμφωνα με την παραμόρφωση του δοκιμίου κατά την επιβολή της μετακίνησης στο μέσο. Η μέση
τιμής υπολογίζεται ίση με 0.028%. Και σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνονται σημαντικές
διαφοροποιήσεις μεταξύ των καταγραφών που μπορεί και πάλι να οφείλονται στη διαφορετική
γεωμετρία των μετωπικών πλακών αλλά και στο διαφορετικό τρόπο προέντασης που ακολουθήθηκε
κάθε φορά. Επιπροσθέτως, διαπιστώνεται ότι στο τμήμα του δοκιμίου προς τη μετωπική πλάκα Β,
στην οποία έγινε η προένταση των κοχλιών πριν την καταγραφή, οι τιμές των strain gauges είναι
παραπλήσιες με τη μέση τιμή. Αντιθέτως, στην πλευρά του δοκιμίου προς τη μετωπική πλάκα Α που οι
κοχλίες προεντάθηκαν πριν γίνει καταγραφή η τιμή του SG6 στην εφελκυόμενη ίνα είναι πολύ μεγάλη,
ενώ το αντίστοιχο SG10 στη θλιβόμενη πλευρά δίνει περίπου την υποδιπλάσια τιμή. Σε κάθε
περίπτωση, η παραμορφώσεις που αναπτύσσονται κατά την προένταση των κοχλιών του δοκιμίου
είναι σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες κατά την πειραματική δοκιμή και ως εκ τούτου
αμελούνται.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΧΑ

Ε.Μ.Π. - 2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

41

Σχήμα 3-37: Εξέλιξη καταγραφής παραμορφώσεων κατά την προένταση των κοχλιών του δοκιμίου Ν=3
Πίνακας 3-4: Μέγιστες τιμές παραμορφώσεων κατά την προένταση των κοχλιών του δοκιμίου Ν=3
Strain
Gauge
SG2
SG4
SG5
SG6
SG8
SG10
SG12
SG13

3.4

Θέση

Μέγιστη Παραμόρφωση (%)

στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας B
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας B
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας Α
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας Α

0.028
0.030
0.023
0.040
0.028
0.018
0.030
0.022

Δοκιμή αγωγού με κόμβους Ν=4

Η εκτέλεση της πειραματικής δοκιμής στον αγωγό με κόμβους εμφανίζεται στα Σχήμα 3-38 (α), (β) και
(γ) όπου παρουσιάζονται εικόνες του παραμορφωμένου φορέα στην αρχική, σε ενδιάμεση και στην
τελική φάση του πειράματος. Η απόκριση του δοκιμίου με κόμβους κατά την επιβολή της μετακίνησης
παρουσιάζεται στο Σχήμα 3-39. Το φορτίο που αναπτύσσεται κατά την επιβολή της μετακίνησης είναι
στο όριο ευαισθησίας καταγραφής της δυναμοκυψέλης του εμβόλου και ο δρόμος ισορροπίας
προκύπτει ως νέφος σημείων. Επίσης, λόγω του αρθρωτού στατικού συστήματος του δοκιμίου Ν=4
κρίθηκε απαραίτητο να υποστυλωθεί προσωρινά μέχρι την επιβολή της μετακίνησης. Για τον ίδιο λόγο,
επίσης, κατά την έναρξη της πειραματικής δοκιμής το έμβολο ανέλαβε περίπου το μισό βάρος του
δοκιμίου και συνεπακόλουθα ο πειραματικός δρόμος ισορροπίας δεν έχει ως αρχική τιμή το μηδέν.
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(α)

(β)
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(γ)
Σχήμα 3-38: Παραμόρφωση δοκιμίου κατά την εκτέλεση πειραματικής δοκιμής αγωγού Ν=4

Σχήμα 3-39: Πειραματικός δρόμος ισορροπίας δοκιμίου Ν=4

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας των παραμορφώσεων όπως καταγράφηκαν από τα
strain gauges στις εφελκυστικές και θλιπτικές ίνες έξι θέσεων (Σχήμα 2-12-β). Όπως και στην
περίπτωση του διαγράμματος φορτίου – μετακίνησης, έτσι και στους δρόμους ισορροπίας των
παραμορφώσεων από τα μετρητικά όργανα προέκυψε νέφος σημείων. Για πρακτικούς και εποπτικούς
λόγους επιλέχθηκε να παρουσιασθεί η καμπύλη πολυωνύμου δευτέρου βαθμού που έχει προσαρμοσθεί
στο νέφος σημείων.
Όπως διαπιστώθηκε και στα δύο strain gauges που τοποθετήθηκαν στην εφελκυόμενη και στη
θλιβόμενη ίνα του δοκιμίου Ν=1, οι παραμορφώσεις σε απόσταση 40mm από τις μετωπικές πλάκες
είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες σε απόσταση 80mm και στο δοκίμιο με κόμβους, όπως
φαίνεται στα Σχήματα 3-40 και 3-41. Επίσης, στα Σχήματα 3-42 και 3-43 παρουσιάζονται οι θλιπτικές
και εφελκυστικές παραμορφώσεις σε απόσταση 40mm και 80mm στις δύο μετωπικές πλάκες.
Παρατηρούνται μικρές διαφορές στις παραμορφώσεις πλησιέστερα στις πλάκες, ενώ αντίθετα οι τιμές
σε μεγαλύτερη απόσταση διαφέρουν αρκετά. Τέλος, οι παραμορφώσεις που καταγράφηκαν
εκατέρωθεν του ελάσματος επιβολής του φορτίου παρουσιάζονται στο Σχήμα 3-44 και οι διαφορές
μεταξύ τους θεωρούνται αμελητέες.
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(α)
(β)
Σχήμα 3-40: Δρόμος ισορροπίας θλιπτικών παραμορφώσεων πλησίον των μετωπικών πλακών (α) σε απόσταση
40mm (SG10 από την Α και SG8 από τη Β) και (β) σε απόσταση 80mm (SG1 από την Α και SG9 από τη Β)

(α)
(β)
Σχήμα 3-41: Δρόμος ισορροπίας εφελκυστικών παραμορφώσεων πλησίον των μετωπικών πλακών (α) σε
απόσταση 40mm (SG6 από την Α και SG2 από τη Β) και (β) σε απόσταση 80mm (SG7 από την Α και SG3 από τη
Β)

(α)
(β)
Σχήμα 3-42: Δρόμος ισορροπίας θλιπτικών παραμορφώσεων στη μετωπική πλάκα (α) Α (SG1 σε απόσταση 80mm
και SG10 σε απόσταση 40mm) και (β) στη Β (SG9 σε απόσταση 80mm και SG8 σε απόσταση 40mm)

(α)
(β)
Σχήμα 3-43: Δρόμος ισορροπίας εφελκυστικών παραμορφώσεων στη μετωπική πλάκα (α) Α (SG1 και SG10) και
(β) Β (SG8 και SG9)
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(α)
(β)
Σχήμα 3-44: Δρόμος ισορροπίας (α) εφελκυστικών (SG12 προς τη μετωπική πλάκα Α και SG4 προς τη Β) και (β)
θλιπτικών παραμορφώσεων (SG13 προς τη μετωπική πλάκα Α και SG5 προς τη Β) πλησίον του ελάσματος
επιβολής φορτίου

Τέλος, στο Σχήμα 3-45 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραμορφώσεων που καταγράφηκαν από τα
strain gauges καθώς και οι μέγιστες τιμές τους στον Πίνακα 3-5. Η θέση που είναι τοποθετημένα τα
strain gauges ακολουθεί τον χαρακτηρισμό εφελκυόμενη ή θλιβόμενη ίνα σύμφωνα με την
παραμόρφωση του δοκιμίου κατά την επιβολή της μετακίνησης στο μέσο. Διαπιστώνεται ότι λόγω της
αξονικής ενδοτικότητας των κόμβων κατά την προένταση εκδηλώθηκαν παραμορφώσεις μόνο στο
τμήμα κοντά στη μετωπική πλάκα Β, στην οποία εφαρμόστηκε η προένταση. Η μέση τιμή των
μέγιστων τιμών ισούται με 0.004%, σημαντικά μικρότερη από τις αντίστοιχες που καταγράφηκαν κατά
την πειραματική διαδικασία. Κατά συνέπεια κρίνεται λογικό να μη ληφθούν υπόψη.

Σχήμα 3-45: Εξέλιξη καταγραφής παραμορφώσεων κατά την προένταση των κοχλιών του δοκιμίου με εύκαμπτους
κόμβους
Πίνακας 3-5: Μέγιστες τιμές παραμορφώσεων κατά την προένταση των κοχλιών του δοκιμίου με κόμβους
Strain
Gauge
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
SG8
SG9
SG10
SG12
SG13

Θέση
στη θλιβόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στην εφελκυόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Β
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας
B
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας B
στην εφελκυόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Α
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Β
στη θλιβόμενη ίνα 80mm από τη μετωπική πλάκα Β
στη θλιβόμενη ίνα 40mm από τη μετωπική πλάκα Α
στην εφελκυόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας
Α
στη θλιβόμενη ίνα στο μέσο στην πλευρά της μετωπικής πλάκας Α

Μέγιστη Παραμόρφωση
(%)
0.001
0.013
0.010
0.001
0.001
0.001
0.001
0.012
0.010
0.001
0.001
0.001
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3.5

Σύγκριση πειραματικών αποτελεσμάτων

3.5.1

Συνεχή δοκίμια

Στο Σχήμα 3-46 παρουσιάζονται συγκριτικά οι δρόμοι ισορροπίας των τριών συνεχών δοκιμίων (Ν=1,
Ν=2 και Ν=3), όπου διαπιστώνεται καλή σύγκλιση των πειραματικών αποτελεσμάτων αναφορικά με
την επαναληψιμότητα των πειραματικών δοκιμών χωρίς ουσιαστικές διαφορές στην απόκριση των
δοκιμίων.

Σχήμα 3-46: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας συνεχών δοκιμίων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δρόμοι ισορροπίας των παραμορφώσεων όπως καταγράφηκαν από τα
strain gauges που τοποθετήθηκαν σε τέσσερις ίδιες θέσεις των δοκιμίων, δηλαδή στις δύο μετωπικές
πλάκες και εκατέρωθεν του ελάσματος φόρτισης (Σχήματα 3-47 έως 3-54). Στα διαγράμματα
παρουσιάζεται σχετική σύγκλιση των αποτελεσμάτων η οποία οφείλεται σε πλήθος παραγόντων, όπως
η ποιότητα εφαρμογής του strain gauge επί του δοκιμίου, η επιρροή της προέντασης του δοκιμίου
καθώς και οι διαφορετικές κατασκευαστικές ατέλειες κάθε δοκιμίου.

Σχήμα 3-47: Σύγκριση εφελκυστικών παραμορφώσεις στη μετωπική πλάκα Β (SG2)

Σχήμα 3-48: Σύγκριση θλιπτικών παραμορφώσεων στη μετωπική πλάκα Β (SG8)
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Σχήμα 3-49: Σύγκριση θλιπτικών παραμορφώσεων δίπλα στο έλασμα φόρτισης, προς τη μεριά της μετωπικής
πλάκας Β (SG5)

Σχήμα 3-50: Σύγκριση θλιπτικών παραμορφώσεων δίπλα στο έλασμα φόρτισης, στη μεριά της μετωπικής πλάκας
Α (SG13)

Σχήμα 3-51: Σύγκριση εφελκυστικών παραμορφώσεων δίπλα στο έλασμα φόρτισης, στη μεριά της μετωπικής
πλάκας Β (SG4)
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Σχήμα 3-52: Σύγκριση εφελκυστικών παραμορφώσεων δίπλα στο έλασμα φόρτισης, στη μεριά της μετωπικής
πλάκας Α (SG12)

Σχήμα 3-53: Σύγκριση εφελκυστικών παραμορφώσεων στη μετωπική πλάκα Α (SG6)

Σχήμα 3-54: Σύγκριση θλιπτικών παραμορφώσεων στη μετωπική πλάκα Α (SG10)

3.5.2

Αγωγός με κόμβους

Στον Πίνακα 3-6 παρουσιάζονται οι μέγιστες τιμές του φορτίου καθώς και των παραμορφώσεων που
καταγράφηκαν από τα μετρητικά όργανα κατά την εκτέλεση της δοκιμής του αγωγού με κόμβου και οι
αντίστοιχες τιμές των τριών συνεχών δοκιμίων. Στην τελευταία στήλη του φαίνεται ότι το μέγιστο
αναπτυσσόμενο φορτίο κατά την επιβολή της μετακίνησης στο δοκίμιο με κόμβους είναι το 0.006%
των αντίστοιχων των συνεχών αγωγών. Επιπροσθέτως, οι μέγιστες θλιπτικές και εφελκυστικές
παραμορφώσεις που αναπτύσσονται στον αγωγό με κόμβους έχουν μειωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα
οι εφελκυστικές παραμορφώσεις μειώθηκαν έως και στο 0.08% ενώ οι θλιπτικές στο 0.125% των
αντίστοιχων των συνεχών δοκιμίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις Εξισώσεις (1-1) και (1-2)
που αναφέρονται στα κανονιστικά κριτήρια αστοχίας υπόγειων μεταλλικών αγωγών υπό μεγάλες
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επιβαλλόμενες παραμορφώσεις, η συμπεριφορά του αγωγού με κόμβους κρίνεται αρκούντως
ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε υπόγειο μεταλλικό αγωγό διατομής CHS114.3x3 με
μηδενική εσωτερική πίεση η μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση ισούται με 2% ενώ η αντίστοιχη
θλιπτική προκύπτει 0.0085%. Στον Πίνακα 3-6 φαίνεται ότι ενώ σε όλους τους συνεχείς αγωγούς τα
όρια έχουν υπερβληθεί, το δοκίμιο με κόμβους αναπτύσσει τουλάχιστον 3.5 φορές μικρότερες
παραμορφώσεις από τα αντίστοιχα κανονιστικά όρια. Αντίθετα, παρατηρείται ότι σε όλα τα συνεχή
δοκίμια οι εφελκυστικές και θλιπτικές παραμορφώσεις που αναπτύχθηκαν ξεπέρασαν σημαντικά τις
αντίστοιχες τιμές του κανονισμού.
Πίνακας 3-6: Σύγκριση φορτίου και παραμορφώσεων αγωγού με κόμβου και συνεχών δοκιμίων

3.6

Δοκίμιο

Φορτίο (Ν)

N=1 (CP)
N=2 (CP)
N=3 (CP)
N=4 (PFJ)

24760.48
23922.50
24441.25
145.00

SG2
2.22
1.81
1.63
0.002

SG8
-1.25
-0.79
-0.37
-0.0016

SG5
-1.08
-0.50
-0.89
-0.0017

Παραμόρφωση (%)
SG13
SG4
SG12
-1.68
1.89
2.10
-0.91
1.42
1.54
-0.83
1.55
1.28
-0.0021 0.0015 0.0024

SG6
2.83
1.50
2.09
0.0026

SG10
-1.32
-0.89
-0.80
-0.0023

Συμπεράσματα

Τα συμπέρασμα που προκύπτουν από τις πειραματικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εύκαμπτων κόμβων που
χρησιμοποιήθηκαν. Οι δοκιμές που έγιναν στους κόμβους ανέδειξαν την ικανοποιητική αξονική τους
δυσκαμψία καθώς και τη δυνατότητα τους να στρίβουν πάνω από 20 μοίρες, αν και η αρχικές
κατασκευαστικές τους προδιαγραφές έθεταν ως άνω όριο στροφής τις 15 μοίρες. Η απόκριση των
συνεχών δοκιμίων εμφανίστηκε γενικώς γραμμική και στα τρία δοκίμια μέχρι τη στιγμή της εκδήλωσης
πλαστικοποιήσεων στις ακραίες διατομές και στη συνέχεια η μεταλυγισμική τους συμπεριφορά
χαρακτηρίζεται ευσταθής. Οι παραμορφώσεις που εκδηλώθηκαν εμφάνισαν μέτρια σύγκλιση και δεν
μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το αν σε κάποιο εκ των τριών δοκιμίων καταγράφηκαν
σημαντικές διαφορές. Αντίθετα, στο δοκίμιο με κόμβους αναπτύχθηκε 165 φορές μικρότερο φορτίο
ενώ παρουσιάστηκε δραστική μείωση των παραμορφώσεων έως και στο 0.08% των αντίστοιχων των
συνεχών δοκιμίων. Τέλος, η τοποθέτηση εύκαμπτων κόμβων σε τέσσερις θέσεις του δοκιμίου οδήγησε
σε ικανοποίηση των κανονιστικών ορίων σχετικά με τις παραμορφώσεις υπόγειου μεταλλικού αγωγού
που υπόκειται μεγάλες μετακινήσεις.
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4.1

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Προσομοίωση συνεχούς αγωγού

Στο πρώτο στάδιο της προσομοίωσης των συνεχών δοκιμίων πραγματοποιήθηκε βαθμονόμηση του
αριθμητικού μοντέλου αποτελούμενου από πεπερασμένα στοιχεία δοκού (beam elements). Η διατομή
που δόθηκε στα στοιχεία δοκού ήταν κοίλη κυκλική εξωτερικής διαμέτρου 114.3mm και πάχους
τοιχωμάτων 2.8mm. Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε στην προσομοίωση του κάθε δοκιμίου είναι
γραμμικά ελαστικό-πλαστικό με κράτυνση και προέκυψε από τις δοκιμές μονοαξονικού εφελκυσμού
που παρουσιάσθηκαν στην ενότητα 3.1. Το στατικό σύστημα σε όλα τα αριθμητικά προσομοιώματα με
στοιχεία δοκού είναι αυτό της αμφίπακτης δοκού με εγκάρσια συγκεντρωμένη επιβαλλόμενη
μετακίνηση στο μέσον (Σχήμα 4-1). Επιπλέον, σε όλα τα μοντέλα πριν την επιβολή της μετακίνησης
ασκήθηκε το ίδιο βάρος του αγωγού. Αρχικά έγινε διερεύνηση σχετικά με την πυκνότητα του
πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη σύγκλιση στα
αριθμητικά αποτελέσματα (μικρότερη του 5%). Το τελικό πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται
από 1250 στοιχεία δοκού. Σε όλες τις αριθμητικές αναλύσεις λαμβάνεται υπόψη η μη γραμμικότητα
γεωμετρίας και υλικού, ενώ για την επίλυση χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Newton-Raphson, αφού
σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα δεν αναμένεται ασταθής μεταλυγισμικός κλάδος.

Σχήμα 4-1: Προσομοίωση συνεχούς δοκιμίου με στοιχεία δοκού

Αρχικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χάλυβα κάθε δοκιμίου που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-1
χρησιμοποιήθηκαν στην προσομοίωση του κάθε αγωγού. Στα Σχήματα 4-2 έως 4-4 παρουσιάζονται οι
δρόμοι ισορροπίας της θέσης επιβολής μετακίνησης των τριών συνεχών δοκιμίων (Ν=1, Ν=2, Ν=3)
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όπως προέκυψαν από τις πειραματικές δοκιμές καθώς και από την αριθμητική προσομοίωση του κάθε
δοκιμίου. Με συμπαγή γραμμή παρουσιάζονται ο αριθμητικοί δρόμοι ισορροπίας ενώ με διακεκομμένη
οι αντίστοιχοι πειραματικοί. Επίσης στο Σχήμα 4-5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι δρόμοι
ισορροπίας όλων των αριθμητικών αναλύσεων με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα.
Παρατηρείται διαφορά στη δυσκαμψία του φορέα, καθώς τα αριθμητικά μοντέλα εμφανίζονται
περισσότερο δύσκαμπτα από τα δοκίμια. Επιπλέον, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ
των τριών αριθμητικών προσομοιωμάτων και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν οι μέσες τιμές των
χαρακτηριστικών του χάλυβα που προέκυψαν από τις δοκιμές εφελκυσμού για τα τρία δοκίμια
(Πίνακας 4-1). Η σύγκριση του τελικού δρόμου ισορροπίας με τα πειραματικά αποτελέσματα φαίνεται
στο Σχήμα 4-6.

Σχήμα 4-2: Σύγκριση δρομου ισορροπίας αριθμητικής προσομοίωσης δοκιμίου Ν=1 με τα πειραματικά
αποτελέσματα

Σχήμα 4-3: Σύγκριση δρομου ισορροπίας αριθμητικής προσομοίωσης δοκιμίου Ν=2 με τα πειραματικά
αποτελέσματα

Σχήμα 4-4: Σύγκριση δρομου ισορροπίας αριθμητικής προσομοίωσης δοκιμίου Ν=3 με τα πειραματικά
αποτελέσματα
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Σχήμα 4-5: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας συνεχών αγωγών (Ν=1, Ν=2, Ν=3) από πειραματικές δοκιμές και
αριθμητική προσομοίωση
Πίνακας 4-1: Μέσος όρος χαρακτηριστικών χάλυβα δοκιμίων Ν=1, Ν=2 και Ν=3
E (GPa)
fy (MPa)
εy (%)
fu (MPa)

210
344.8
0.0016
493.6

Σχήμα 4-6: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας πειραματικών δοκιμών και αριθμητικής προσομοίωσης του μέσου όρου
των δοκιμίων Ν=1, 2, 3

Η προσομοίωση του δοκιμίου με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία δοκού δε λαμβάνει υπόψη την
κατανομή της έντασης στην επιφάνεια του κελύφους και το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
πρόωρη πλαστικοποίηση. Για το λόγο αυτό, μορφώνεται το αντίστοιχο μοντέλο με επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία που παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-7. Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιήθηκαν
επιφανειακά στοιχεία πάχους 2.8mm ενώ για την προσομοίωση της συμπεριφοράς του υλικού
χρησιμοποιήθηκαν τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4-1. Οι συνθήκες στήριξης που
επιβλήθηκαν στο αριθμητικό μοντέλο είναι πάκτωση στην περίμετρο του αγωγού και στα δύο άκρα
του. Σε πρώτη φάση επιβλήθηκε το ίδιο βάρος του δοκιμίου ενώ στη συνέχεια η εγκάρσια μετακίνηση
ασκήθηκε σε εξωτερικό σημείο, συνδεδεμένο με την ενδιάμεση περίμετρο του αγωγού με άκαμπτα
στοιχεία. Το έλασμα επιβολής μετακίνησης δεν προσομοιώθηκε, καθώς σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε ώστε να είναι αρκούντως δύσκαμπτο για να μην επηρεάζει την απόκριση του αγωγού
και να μην προκαλεί τοπικά φαινόμενα στο κέλυφος του δοκιμίου. Μετά τη διερεύνηση της
πυκνότητας του πλέγματος πεπερασμένων στοιχείων, με σκοπό της επίτευξη ικανοποιητικής σύγκλισης
των αριθμητικών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν 87500 επιφανειακά στοιχεία. Στην επίλυση του
μοντέλου λήφθηκε υπόψη η μη γραμμικότητα γεωμετρίας και υλικού, ενώ χρησιμοποιήθηκε ο
αλγόριθμος Newton-Raphson αφού δεν αναμένεται καθοδικός μεταλυγισμικός κλάδος. Ο δρόμος
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ισορροπίας του εξωτερικού σημείου όπου επιβάλλεται η εγκάρσια μετακίνηση που προέκυψε από το
προσομοίωμα παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-8 και η διαφορά στην απόκριση συγκριτικά με το γραμμικό
μοντέλο κρίνεται ως μικρή.

Σχήμα 4-7: Προσομοίωση συνεχούς αγωγού με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

Σχήμα 4-8: Σύγκριση πειραματικών και αριθμητικών δρόμων ισορροπίας με προσομοίωση του δοκιμίου με
γραμμικά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία

Οι διαφορές που εντοπίζονται μεταξύ των πειραματικών και αριθμητικών δρόμων ισορροπίας πιθανόν
να οφείλονται στις συνθήκες στήριξης. Για το λόγο αυτό, διερευνήθηκε η προσομοίωση της κοχλιωτής
σύνδεσης στα άκρα ώστε να εξεταστεί η επίδραση πιθανής στροφής τους. Η περίπτωση της ολίσθησης
των μετωπικών πλακών δεν εξετάζεται καθώς το αντίστοιχο κατακόρυφο LVDT που παρουσιάστηκε
στην ενότητα 2.3 κατέγραψε μηδενική μετακίνηση σε αντίθεση με το αντίστοιχο οριζόντιο όπου
παρατηρήθηκε μέγιστη μετακίνηση 0.15mm. Το αριθμητικό μοντέλο παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-9,
ενώ στο Σχήμα 4-10 απεικονίζεται η λεπτομέρεια της σύνδεσης. Ειδικότερα, προσομοιώθηκαν με
επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία το δοκίμιο, οι μετωπικές πλάκες, το έλασμα επιβολής φορτίου, τα
πέλματα των υποστυλωμάτων και τα περικόχλια, ενώ οι κοχλίες προσομοιώνονται με bolt elements, τα
οποία είναι γραμμικά στοιχεία τύπου beam στα οποία το ADINA [8] παρέχει τη δυνατότητα επιβολής
προέντασης. Ανάμεσα στη μετωπική πλάκα και στα περικόχλια και στη μετωπική πλάκα και το πέλμα
του υποστυλώματος έγινε εισαγωγή στοιχείων επαφής (contact elements) προκειμένου να
μοντελοποιηθούν οι διαδοχικές επαφές των ελασμάτων. Στην ανάλυση λήφθηκαν υπόψη οι μη
γραμμικότητες υλικού και γεωμετρίας και η επίλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του αλγορίθμου
Newton-Raphson, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Η ανάλυση επιλέχθηκε να γίνει σε τρία
στάδια φόρτισης. Αρχικά έγινε επιβολή της προέντασης των κοχλιών, ίση με 110kN που αντιστοιχεί σε
κοχλίες Μ20 ποιότητας 8.8, ώστε να κλείσουν τα κενά μεταξύ μετωπικών πλακών, περικοχλίων κα
πέλματος υποστυλωμάτων. Στη συνέχεια έγινε επιβολή του ιδίου βάρους του δοκιμίου και τέλος, η
επιβολή της μετακίνησης αλλά αυτή τη φορά μέσω του ελάσματος επιβολής μετακίνησης όπως δηλαδή
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και στις πειραματικές δοκιμές. Το αριθμητικό προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση
και της σύνδεσης αποτελούνταν συνολικά από 42056 επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και 188
στοιχεία δοκού. Κατά την επίλυση λήφθηκαν υπόψη μη γραμμικότητες γεωμετρίας ενώ
χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Newton-Raphson αφού δεν αναμένεται καθοδικός μεταλυγισμικός
κλάδος.

Σχήμα 4-9: Αριθμητικό προσομοίωμα με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και σύνδεση δοκιμίου στο πλαίσοο
δοκιμών

Πέλμα
υποστυλώματος

Μετωπική
Πλάκα

Κοχλίες και
Περικόχλια
Σχήμα 4-10: Λεπτομέρεια αριθμητικής μοντελοποίησης σύνδεσης

Στο Σχήμα 4-11 παρουσιάζεται η σύγκριση του δρόμου ισορροπίας του σημείου επί του ελάσματος
φόρτισης όπου επιβλήθηκε η εγκάρσια μετακίνηση που προέκυψε από το αριθμητικό μοντέλο με
προσομοίωση της σύνδεσης με το αντίστοιχο πακτωμένο μοντέλο με επιφανειακά πεπερασμένα
στοιχεία καθώς και με τα πειραματικά αποτελέσματα. Παρατηρείται ότι η προσομοίωση της σύνδεσης
δε συμβάλει ουσιαστικά στην καλύτερη σύγκλιση της συμπεριφοράς του συνεχούς αγωγού.
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Σχήμα 4-11: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας μοντέλου με προσομοίωση σύνδεσης με το αντίστοιχο πακτωμένο και
τα πειραματικά αποτελέσματα

Η βαθμονόμηση του αριθμητικού προσομοιώματος του συνεχούς δοκιμίου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
η πλαστικοποίηση του αγωγού κατά την πειραματική διαδικασία επέρχεται νωρίτερα. Το συμπέρασμα
αυτό οδηγεί σε διερεύνηση της επιρροής των παραμενουσών τάσεων που αναπτύχθηκαν στα δοκίμια
κατά την εν ψυχρώ διαμόρφωση τους. Η διαμόρφωση της διατομή CHS114.3x3 γίνεται με χρήση
επίπεδων ελασμάτων χάλυβα τα οποία κάμπτονται ώστε να δοθεί το απαραίτητο κυκλικό σχήμα. Στη
συνέχεια η διατομή συγκολλάται με διαμήκη ραφή. Η διαμόρφωση του σωλήνα επιβάλει στη διατομή
περιφερειακές παραμένουσες τάσεις ενώ λόγω της θερμικής κατεργασίας του χάλυβα κατά τη διαμήκη
συγκόλληση αναπτύσσονται διαμήκεις παραμένουσες τάσεις στον αγωγό. Η γραμμικοποιημένη
κατανομή των παραμενουσών τάσεων κατά μήκος της διατομής παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-12 όπου
φαίνεται ότι στη θέση συγκόλλησης αναπτύσσεται η μέγιστη εφελκυστική τάση και στις γειτονικές
ζώνες εμφανίζεται θλίψη ίση με το 30% και 20% της αρχικής. Στη συνέχεια εμφανίζεται ξανά
εφελκυσμός ίσος με το 10% της μέγιστης τάσης ([11], [12]). Στη συνέχεια κατά την αριθμητική
προσομοίωση αποφασίστηκε η επιρροή μόνο των διαμηκών παραμενουσών τάσεων.
Το αριθμητικό προσομοίωμα που μορφώθηκε, αποτελούμενο από επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
πάχους 2.8mm και ελαστοπλαστικό υλικό με τα χαρακτηριστικά του Πίνακα 4-1, θεωρήθηκε
πακτωμένο στα δύο άκρα του. Η μοντελοποίηση του αγωγού πλησίον της ραφής συγκόλλησης γίνεται
με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία που διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιβαλλόμενη
παραμένουσα τάση σε σχέση με τη θέση της ραφής συγκόλλησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3-4.
Λόγω αδυναμίας του προγράμματος να ασκηθούν παραμένουσες τάσεις στο εκάστοτε δοκίμιο,
επιβλήθηκαν παραμένουσες παραμορφώσεις σύμφωνα με το νόμο του υλικού. Το πρόγραμμα
πεπερασμένων στοιχείων ADINA [8] δίνει τη δυνατότητα επιβολής παραμορφώσεων στα στοιχεία πριν
της άσκηση οποιασδήποτε φόρτισης. Κατά συνέπεια, στα επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία πλησίον
της ραφής συγκόλλησης τέθηκε η κατανομή της επιβαλλόμενης τάσης σε όρους αντίστοιχων
παραμορφώσεων. Στη συνέχεια, ασκήθηκε το ίδιο βάρος του δοκιμίου και τέλος, η επιβολή της
εγκάρσιας μετακίνησης ίσης με μία διάμετρο έγινε σε εξωτερικό σημείο συνδεδεμένο με τη μεσαία
περίμετρο του αγωγού με άκαμπτα στοιχεία. Το εκάστοτε προσομοίωμα είχε συνολικά 18000
επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Για την αριθμητική επίλυση λήφθηκαν υπόψη μη γραμμικότητες
γεωμετρίας και χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Newton-Raphson λόγω του αναμενόμενου ανοδικού
μεταλυγισμικού κλάδου. Η προσομοίωση των τριών συνεχών δοκιμίων φαίνεται στα Σχήματα 4-13 έως
4-15.
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Σχήμα 4-12: Κατανομή παραμενουσών παραμορφώσεων λόγω συγκόλλησης κατά μήκος κυκλικής διατομής ([11],
[12])

Σχήμα 4-13: Προσομοίωση δοκιμίου Ν=1 με εφαρμογή παραμενουσων τάσεων σε ζώνες πλησίον της ραφής
συγκόλλησης

Σχήμα 4-14: Προσομοίωση δοκιμίου Ν=2 με εφαρμογή παραμενουσων τάσεων σε ζώνες πλησίον της ραφής
συγκόλλησης

Σχήμα 4-15: Προσομοίωση δοκιμίου Ν=3 με εφαρμογή παραμενουσων τάσεων σε ζώνες πλησίον της ραφής
συγκόλλησης
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Αρχικά παρουσιάζονται οι παραμένουσες τάσεις που επιβλήθηκαν σε κάθε δοκίμιο πριν την επιβολή
του βάρους του και της εγκάρσιας μετακίνησης (Σχήματα 4-16 έως 4-18). Παρατηρείται η διαμήκης
διαφοροποίηση του πλέγματος των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων πλησίον της ραφής
συγκόλλησης. Στη συνέχεια στα Σχήματα 4-19 έως 4-21 παρουσιάζεται η σύγκριση των δρόμων
ισορροπίας του σημείου όπου επιβλήθηκε η εγκάρσια μετακίνηση που προέκυψαν από τα μοντέλα με
παραμένουσες τάσεις των συνεχών δοκιμίων σε σχέση με τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα.
Παρατηρείται ότι η επιβολή των παραμενουσών τάσεων οδηγεί σε καλύτερη σύγκλιση των
αριθμητικών αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα πειραματικά.

Σχήμα 4-16: Παραμένουσες τάσεις προσομοιώματος Ν=1

Σχήμα 4-17: Παραμένουσες τάσεις προσομοιώματος Ν=2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΧΑ

Ε.Μ.Π. - 2016

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

59

Σχήμα 4-18: Παραμένουσες τάσεις προσομοιώματος Ν=3

Σχήμα 4-19: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας μοντέλου Ν=1 με παραμένουσες τάσεις με το συνεχές χωρίς
παραμένουσες και τα πειραματικά αποτελέσματα

Σχήμα 4-20: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας μοντέλου Ν=2 με παραμένουσες τάσεις με το συνεχές χωρίς
παραμένουσες και τα πειραματικά αποτελέσματα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ KΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΥΠΟ
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σχήμα 4-21: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας μοντέλου Ν=3 με παραμένουσες τάσεις με το συνεχές χωρίς
παραμένουσες και τα πειραματικά αποτελέσματα

Τέλος, στο Σχήμα 4-22 παρουσιάζεται η σύγκριση των δρόμων ισορροπίας όλων των πειραμάτων με
τους δρόμους ισορροπίας όλων των μοντέλων με παραμένουσες τάσεις. Η θέση της ραφής
συγκόλλησης κάθε δοκιμίου επηρεάζει τη σύγκλιση του δρόμου ισορροπίας του με τα πειραματικά
αποτελέσματα. Παρατηρείται ότι στον αγωγό Ν=1 που η συγκόλληση είναι κοντά στον ουδέτερο
άξονα δεν εμφανίζεται σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων. Στο δοκίμιο Ν=2 η παρατηρούμενη
βελτίωση οφείλεται στο γεγονός ότι η ραφή συγκόλλησης βρίσκεται στην εφελκυόμενη πλευρά. Η
καλύτερη σύγκλιση διαπιστώνεται στο προσομοίωμα του δοκιμίου Ν=3 όπου η ραφή συγκόλλησης
βρίσκεται στη θλιβόμενη πλευρά. Κατά συνέπεια το τρίτο συνεχές δοκίμιο θα είναι και το τελικό
μοντέλο από το οποίο θα εξαχθούν αναλυτικά αποτελέσματα για τις τάσεις και τις παραμορφώσεις του
συνεχούς δοκιμίου.

Σχήμα 4-22: Σύγκριση όλων των δρόμων ισορροπίας από τα αριθμητικά μοντέλα με παραμένουσες τάσεις με το
συνεχές χωρίς παραμένουσες και τα πειραματικά αποτελέσματα

Αρχικά παρουσιάζονται οι θέσεις πλαστικοποίησης του αγωγού (Σχήμα 4-23) και η κατά μήκος
κατανομή των τάσεων Von-Mises (Σχήμα 4-24) στο πέρας της ανάλυσης. Παρατηρούνται
πλαστικοποιήσεις στις θέσεις που αναμένονταν, δηλαδή στο σημείο επιβολής της μετακίνησης καθώς
και στα δύο άκρα του αγωγού. Στη συνέχεια παρατίθεται η κατανομή των διαμηκών παραμορφώσεων
όπου εμφανίζεται μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση ίση με 2.4% στη θέση επιβολής μετακίνησης
και μέγιστη θλιπτική ίση με -1.3% στην ίδια θέση (Σχήμα 4-25). Σημειώνεται ότι από τα πειραματικά
αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στον Πίνακα 3-6 η μέγιστη εφελκυστική παραμόρφωση
εμφανίζεται στο δοκίμιο Ν=1, πλησίον της μετωπικής πλάκας Α και ισούται με 2.83% (απόκλιση κατά
15%) ενώ η μέγιστη θλιπτική παραμόρφωση εμφανίζεται και πάλι στο ίδιο δοκίμιο, πλησίον του
ελάσματος επιβολής μετακίνησης και ισούνται με -1.68% (απόκλιση κατά 22%).
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Σχήμα 4-23: Θέσεις πλαστικοποιήσεων προσομοιώματος Ν=3 με παραμένουσες τάσεις

Σχήμα 4-24: Κατανομή τάσεων Von-Mises προσομοιώματος Ν=3 με παραμένουσες τάσεις
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Σχήμα 4-25: Κατανομή διαμηκών παραμορφώσεων προσομοιώματος Ν=3 με παραμένουσες τάσεις

4.2

Προσομοίωση δοκιμίου με κόμβους

Στη συνέχεια της αξιολόγησης της απόκρισης αγωγών υπό εγκάρσια μετακίνηση διερευνήθηκε
αριθμητικά η αποτελεσματικότητα της χρήσης εύκαμπτων κόμβων. Η διατομή που προσομοιώθηκε
ήταν CHS 114.3x3 ενώ για την προσομοίωση της συμπεριφοράς του ελαστοπλαστικού υλικού
χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα των δοκιμών μονοαξονικού εφελκυσμού που προέκυψαν και
παρατίθεται στον Πίνακα 3-1. Οι εύκαμπτοι κόμβοι πραγματικού μήκους 360mm θεωρήθηκαν μήκους
2mm ενώ η συμπεριφορά τους προσομοιώθηκε με χρήση τριών ελατηρίων κατά την αξονική, την
εγκάρσια και τη στροφική διεύθυνση. Η συμπεριφορά του αξονικού ελατηρίου θεωρήθηκε γραμμική
και η δυσκαμψία του προέκυψε από τις δοκιμές εφελκυσμού των κόμβων ίση με 268.6N/mm (Ενότητα
3.2.1) ενώ για το στροφικό χρησιμοποιήθηκε μη γραμμικό ελατήριο με συμπεριφορά σύμφωνα με το
δρόμο ισορροπίας του Σχήματος 3-19. Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.2 λόγω αδυναμίας
εκτέλεσης δοκιμής καθαρής διάτμησης στον κόμβο, η δυσκαμψία του κατά την εγκάρσια μετακίνηση
επιλέχθηκε σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις. Παρατηρήθηκε ότι για κόμβους αυτής της
γεωμετρίας η αξονική δυσκαμψία κυμαίνεται μεταξύ 0.25 και 0.75 της αντίστοιχης εγκάρσιας. Σε
πρώτη φάση, η επιρροή της τιμής της δυσκαμψίας του εγκάρσιου ελατηρίου διερευνήθηκε αριθμητικά.
Τα συνεχή τμήματα του δοκιμίου προσομοιώθηκαν με στοιχεία δοκού ίσου μήκους με τα αντίστοιχα
τμήματα της πειραματικής διάταξης που παρουσιάζεται στο Σχήμα 2-4. Το προσομοίωμα θεωρήθηκε
και σε αυτή την περίπτωση πακτωμένο στα δύο άκρα του ενώ αφού ασκήθηκε το ίδιο βάρος του
δοκιμίου επιβλήθηκε σε γεωμετρικό σημείο στο μέσο του εγκάρσια μετακίνηση ίση με μία διάμετρο.
Κατά την επιβολή του ίδιου βάρους του δοκιμίου διαπιστώθηκε αστοχία του μοντέλου λόγω μεγάλης
ευκαμψίας των κόμβων. Για λόγους προσωρινής στήριξης του αγωγού τοποθετήθηκαν σε δύο
ενδιάμεσες θέσεις καθώς και στο μέσο γραμμικά κατακόρυφα ελατήρια με άπειρη δυσκαμψία τα οποία
μετά το πέρας της επιβολής του βάρους απενεργοποιήθηκαν. Η προσομοίωση του δοκιμίου με κόμβους
έγινε ως επίπεδο πρόβλημα και χρησιμοποιήθηκαν 1290 στοιχεία δοκού και 15 στοιχεία ελατηρίων.
Στην επίλυση του αριθμητικού μοντέλου λήφθηκε υπόψη μη γραμμικότητα γεωμετρίας ενώ
χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Newton-Raphson. Το τελικό προσομοίωμα του αγωγού με κόμβους
παρουσιάζεται στο Σχήμα 4-26.
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Σχήμα 4-26: Προσομοίωση δοκιμίου με κόμβους (Ν=4) με πεπερασμένα στοιχεία δοκού

Αρχικά πραγματοποιήθηκε διερεύνηση για την τιμή της δυσκαμψίας του εγκάρσιου ελατηρίου των
κόμβων ως προς την αντίστοιχη αξονική δυσκαμψία τους που μετρήθηκε πειραματικά. Οι τιμές του
λόγου της αξονικής δυσκαμψίας προς τη διατμητική που εξετάστηκαν είναι 0.25, 0.50 και 0.75. Οι
δρόμοι ισορροπίας των αντίστοιχων προσομοιωμάτων για το σημείο επιβολής της εγκάρσιας
μετακίνησης παρουσιάζονται στο Σχήμα 4-27 και προκύπτει ότι η απόκριση του δοκιμίου είναι
ανεξάρτητη της διαθέσιμης διατμητικής δυσκαμψίας. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται η μέση τιμή των
βιομηχανικών τιμών της διατμητικής δυσκαμψίας των κόμβων, ίση με 558.3Ν/mm.

Σχήμα 4-27: Σύγκριση δρόμων ισορροπίας μοντέλων δοκιμίου με κόμβους σε σχέση με το λόγο αξονικής προς
διατμητικής δυσκαμψίας

Στο Σχήμα 4-28 παρουσιάζεται η σύγκριση του πειραματικού και του αριθμητικού δρόμου ισορροπίας
του δοκιμίου με κόμβους. Κυρίως, παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των δύο δρόμων ισορροπίας ως
προς το μέγιστο φορτίο και την κλίση τους. Οι σημειούμενες διαφορές αποδίδονται στις ευαισθησία
των μετρητικών οργάνων των πειραματικών δοκιμών.
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Σχήμα 4-28: Σύγκριση δρόμου ισορροπίας αριθμητικής προσομοίωσης αγωγού με κόμβους και πειραματικών
αποτελεσμάτων

Στο Σχήμα 4-29 παρουσιάζονται οι μετακινήσεις του προσομοιώματος με κόμβους. Η μέγιστη
εφελκυστική διαμήκης παραμόρφωση ισούται με 0.0013% και προέκυψε πλησίον της στήριξης του
δοκιμίου ενώ η μέγιστη θλιπτική ισούται με -0.008% στην ίδια θέση. Αντίστοιχα, η μέγιστη
εφελκυστική διαμήκης παραμόρφωση που προέκυψε από τα πειραματικά αποτελέσματα ισούται με
0.0026% και εμφανίζεται πλησίον της μετωπικής πλάκας ενώ η μέγιστη θλιπτική είναι -0.0023% και
προέκυψε στην ίδια θέση. Διαπιστώνεται μεγάλη απόκλιση μεταξύ των αριθμητικών και πειραματικών
αποτελεσμάτων.

Σχήμα 4-29: Παραμόρφωση προσομοιώματος αγωγού με κόμβους

4.3

Σύγκριση

Στον Πίνακα 4-2 παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα ποσοτικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την
αριθμητική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εύκαμπτων κόμβων σε μεταλλικούς αγωγούς
που υπόκεινται σε εγκάρσια μετακίνηση. Παρατηρείται ότι το αναπτυσσόμενο φορτίο του αγωγού με
κόμβους είναι 87 φορές μικρότερο από το αντίστοιχο του συνεχούς. Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες
παραμορφώσεις του προσομοιώματος με κόμβους οι εφελκυστικές μειώθηκαν στο 0.05% ενώ οι
θλιπτικές στο 0.6% των αντίστοιχων του συνεχούς. Επιπλέον και πάλι η σύγκριση των
αναπτυσσόμενων εφελκυστικών και θλιπτικών παραμορφώσεων του αριθμητικού προσομοιώματος με
τα αντίστοιχα κανονιστικά όρια προκύπτει αρκετά ικανοποιητική. Συγκεκριμένα η μέγιστη εφελκυστική
παραμόρφωση (0.0013%) είναι περίπου 1500 φορές μικρότερη από την αντίστοιχη κανονιστική (2%)
ενώ η μέγιστη θλιπτική (-0.008%) είναι ελάχιστα μικρότερη από το όριο του που δίνεται από τον
κανονισμό. Αντίθετα, παρατηρείται ότι οι μέγιστες εφελκυστικές και θλιπτικές παραμορφώσεις του
συνεχούς δοκιμίου υπερβαίνουν κατά πολύ τα αντίστοιχα κανονιστικά όρια.
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Πίνακας 4-2: Σύγκριση αριθμητικών αποτελεσμάτων συνεχούς αγωγού και αγωγού με κόμβους
Φορτίο

Δοκίμιο

4.4

Διαμήκης Παραμόρφωση (%)

(Ν)

Εφελκυστική

Θλιπτική

Συνεχές

24648

2.4

-1.3

Με κόμβους

281

0.0013

-0.008

Συμπεράσματα

Αρχικά, η βαθμονόμηση του αριθμητικού προσομοιώματος του συνεχούς δοκιμίου ανέδειξε τις μικρές
διαφορές που προκαλούν στη συμπεριφορά του τα διαφορετικά όρια διαρροής και θραύσης που
προέκυψαν από την δοκιμές μονοαξονικού εφελκυσμού για κάθε συνεχές αγωγό. Σε όλες τις
περιπτώσεις η συμπεριφορά του προσομοιώματος χαρακτηρίζεται γενικώς γραμμική μέχρι τη στιγμή
εμφάνισης σημείου καμπής που οφείλεται στις πλαστικοποιήσεις. Στη συνέχεια ο μεταλυγισμικός
κλάδος χαρακτηρίζεται ευσταθής. Επιπλέον διαπιστώθηκε μέσω της προσομοίωσης της σύνδεσης ότι η
συνθήκες στήριξης των δοκιμίων ήταν επαρκώς δύσκαμπτες ώστε να μοντελοποιηθούν ως πακτώσεις.
Τέλος, τα προσομοιώματα στα οποία λήφθηκε υπόψη η επιρροή των παραμενουσών τάσεων που
δημιουργήθηκαν στα δοκίμια κατά τη διαμόρφωση τους εμφάνισαν καλύτερη σύγκλιση με τα
πειραματικά αποτελέσματα.
Η προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία δοκού του αγωγού με κόμβους εμφάνισε διαφορετική
συμπεριφορά από τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα. Η απόκλιση μεταξύ του αριθμητικού και
του πειραματικού δρόμου ισορροπίας αποδίδεται στην ευαισθησία των μετρητικών οργάνων κατά την
εκτέλεση των πειραματικών δοκιμών. Τέλος, η σύγκριση των αριθμητικών αποτελεσμάτων σε σχέση
με τα κανονιστικά όρια για τις αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις αγωγού υπό μεγάλες παραμορφώσεις
επιβεβαίωσαν την αποδοτικότητα των εύκαμπτων κόμβων.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αξιολογείται πειραματικά και αριθμητικά η απόκρισης μεταλλικών
αγωγών με και χωρίς εύκαμπτους κόμβους που υπόκεινται σε εγκάρσια μετακίνηση.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε πειραματική διερεύνηση της απόκρισης τριών συνεχών δοκιμίων καθώς και
ενός με εύκαμπτους κόμβους. Στην πρώτη φάση της πειραματικής διαδικασίας έγιναν δοκιμές
μονοαξονικού εφελκυσμού σε ειδικά διαμορφωμένα δοκίμια ώστε να υπολογιστεί το ακριβές όριο
διαρροής και θραύσης κάθε δοκιμίου. Επίσης, οι κόμβοι υποβλήθηκαν μεμονωμένα σε δοκιμή
εφελκυσμού και κάμψης με σκοπό τον προσδιορισμό των μηχανικών χαρακτηριστικών τους. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι πειραματικές δοκιμές στα τέσσερα δοκίμια τα οποία κοχλιώθηκαν στο
πλαίσιο δοκιμών και επιβλήθηκε εγκάρσια μετακίνηση στο μέσο τους μέσω υδραυλικού εμβόλου. Η
πειραματικές δοκιμές του αγωγού με κόμβους ανέδειξαν σημαντικές διαφορές ως προς την απόκριση
τους. Το συνεχές δοκίμιο κατά την επιβολή της εγκάρσιας μετακίνησης παρουσίασε πλαστικοποιήσεις
στις θέσεις μέγιστης καταπόνησης ενώ αντίθετα το δοκίμιο με κόμβους παρέμεινε ελαστικό και
ανέπτυξε 165 φορές μικρότερο φορτίο. Αξιοσημείωτες διαφορές παρατηρήθηκαν επίσης και στις
καταγραφείσες διαμήκης παραμορφώσεις όπου στο δοκίμιο με εύκαμπτους κόμβους παρατηρήθηκε
μείωση έως και στο 0.0008% των αντίστοιχων του συνεχούς.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την αριθμητική προσομοίωση των πειραματικών δοκιμών δεν
διαφέρουν αισθητά από τα αντίστοιχα πειραματικά. Η αριθμητική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των
συνεχώς αγωγών έγινε σε πρώτη φάση με πεπερασμένα στοιχεία δοκού όπου το προσομοίωμα
θεωρήθηκε πακτωμένο στα άκρα και στην προσομοίωση του υλικού χρησιμοποιήθηκαν τα
αποτελέσματα των δοκιμών μονοαξονικού εφελκυσμού. Στη συνέχεια αφού παρατηρήθηκε ότι οι
διαφορές μεταξύ των ορίων διαρροής και θραύσης δεν επηρεάζουν την απόκριση του δοκιμίου
χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή των παραπάνω τιμών. Επίσης, επιχειρήθηκε η προσομοίωση του αγωγού
με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία χωρίς ουσιαστικές διαφορές την απόκριση του. Η διαφορά που
παρατηρήθηκε μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων ως προς τη θέση του σημείου
καμπής των δρόμων ισορροπίας αποδόθηκε αρχικά στις συνθήκες στήριξης. Κατά τη διερεύνηση των
συνοριακών συνθηκών του προσομοιώματος αποδόθηκε με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων
στοιχείων καθώς και με στοιχεία δοκού η κοχλιωτή σύνδεση του αγωγού με το πλαίσιο δοκιμών. Οι
δρόμοι ισορροπίας του συγκεκριμένου μοντέλου δεν παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα ως προς τη
σύγκλιση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων. Τελικώς, επιχειρήθηκε η εισαγωγή των
παραμενουσών τάσεων που αναπτύχθηκαν στα δοκίμια κατά τη φάση κατασκευής τους όπου
αποδείχθηκε ότι η συμπεριφορά των συγκεκριμένων αριθμητικών μοντέλων προσέγγισε ικανοποιητικά
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τα πειραματικά αποτελέσματα. Η προσομοίωση του δοκιμίου με κόμβους πραγματοποιήθηκε με
πεπερασμένα στοιχεία δοκού και η συμπεριφορά των κόμβων με χρήση ελατηρίων. Η δυσκαμψία του
αξονικού και του στροφικού ελατηρίου προέκυψε από τις πειραματικές δοκιμές που
πραγματοποιήθηκαν ενώ για τον προσδιορισμό της διατμητικής δυσκαμψίας των κόμβων
πραγματοποιήθηκε διερεύνηση σύμφωνα με τις διαθέσιμες κατασκευαστικές τιμές. Η διερεύνηση αυτή
δε ανέδειξε ουσιαστικές διαφορές στην απόκριση του δοκιμίου με κόμβους. Η συμπεριφορά του
τελικού αριθμητικού προσομοιώματος του συνεχούς δοκιμίου χαρακτηρίστηκε και πάλι από έντονες
πλαστικοποιήσεις σε αντίθεση με το προσομοίωμα με κόμβους που παρέμεινε πλήρως ελαστικό και
ανέπτυξε φορτίο έως και 87 φορές μικρότερο. Όσον αφορά τις διαμήκεις παραμορφώσεις στο δοκίμιο
με κόμβους οι εφελκυστικές μειώθηκαν έως και στο 0.05% του συνεχούς ενώ οι θλιπτικές στο 0.6%.
Κλείνοντας αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο κατά την πειραματική αξιολόγηση της απόκρισης των αγωγών
με και χωρίς κόμβους όσο και κατά της αριθμητική προσομοίωση τους προέκυψαν ικανοποιητικά
αποτελέσματα ως προς τις αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα κανονιστικά
κριτήρια. Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι ενώ και στις δύο περιπτώσεις ο συνεχής αγωγός υπερβαίνει
σημαντικά τις επιτρεπόμενες εφελκυστικές και θλιπτικές παραμορφώσεις αγωγού υπό μεγάλες
μετακινήσεις, στο δοκίμιο με κόμβους ικανοποιούνται όλες οι απαραίτητες κανονιστικές διατάξεις.
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