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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων από άποψη μηχανικής συμπεριφοράς και του ιδιαίτερου αισθητικού
κάλλους από άποψη αρχιτεκτονικής καθιστά τη χρήση τόξων στις κατασκευές εξαιρετικά δημοφιλή. Η
συνηθέστερη μέθοδος παραγωγής χαλύβδινων τόξων είναι η καμπύλωση, μέσω τυμπάνων, αρχικώς
ευθύγραμμων μελών, κατά την οποία τα μέλη εισέρχονται στη διάταξη πυραμίδας που σχηματίζουν τα
τύμπανα και μέσω της κίνησης των τελευταίων πραγματοποιείται η καμπύλωση της γεωμετρίας των
πρώτων. Η παραπάνω διαδικασία εκτελείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, συνεπώς απαιτεί την
ανάπτυξη σημαντικών πλαστικών παραμορφώσεων για την επίτευξη της επιθυμητής καμπυλότητας.
Αυτές όμως δεν εμφανίζονται ανεξάρτητες, αλλά συνοδεύονται και από παραμένουσες τάσεις, οι οποίες
επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες του τόξου, και κατ’ επέκταση την αντοχή και ευστάθεια ολόκληρου
του φορέα. Επιπλέον, η παραμένουσα αυτή ένταση δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά διάφοροι παράγοντες
μεταβάλλουν την κατανομή και το μέγεθος τάσεων και παραμορφώσεων. Στην παρούσα, λοιπόν,
εργασία επιχειρείται η αριθμητική προσομοίωση της διαδικασίας καμπύλωσης χαλύβδινων μελών, με
σκοπό τη μελέτη των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων που αναπτύσσονται εξ αιτίας της,
καθώς και της επίδρασης σημαντικών παραμέτρων της καμπύλωσης, όπως η ακτίνα καμπυλότητας των
τόξων και η απόσταση μεταξύ των τυμπάνων της διάταξης καμπύλωσης.
Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης εξετάζεται η καμπύλωση ενός μέλους διατομής ΗΕΑ100,
ποιότητας χάλυβα S355, περί τον ισχυρό του άξονα. Περιγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα
βήματα για την κατασκευή ενός προσομοιώματος, ικανού να αναπαραστήσει πιστά τις συνθήκες της
πραγματικής διαδικασίας καμπύλωσης, από την χάραξη της γεωμετρίας και τη σύνθεση του πλέγματος
των πεπερασμένων στοιχείων, έως την προσομοίωση της επαφής και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του
χαλύβδινου μέλους και των άκαμπτων τυμπάνων. Η ανάλυση χαρακτηρίζεται από έντονη μη
γραμμικότητα τόσο υλικού, όσο και γεωμετρίας και εκτελείται σε δύο στάδια, ακολουθώντας την πορεία
της πραγματικής διαδικασίας. Διεξάγονται παραμετρικές αναλύσεις για διάφορες τιμές της παραγόμενης
ακτίνας καμπυλότητας και της απόστασης μεταξύ των τυμπάνων και πραγματοποιείται σύγκριση των
αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση κάθε παραμέτρου. Καλή,
ποιοτικώς, συμφωνία βρέθηκε ανάμεσα στα παραγόμενα αποτελέσματα της παρούσας διερεύνησης και
άλλων θεωρητικών, πειραματικών ή αριθμητικών μελετών, επομένως το μοντέλο θεωρήθηκε αξιόπιστο
και λειτουργικό. Η μεταβολή της ακτίνας καμπυλότητας φάνηκε να έχει αμελητέα επίδραση, όσον αφορά

τις παραμένουσες τάσεις, στα πέλματα της διατομής και αξιοσημείωτη επιρροή στον κορμό, ενώ στις
παραμένουσες παραμορφώσεις προκλήθηκε μια εύλογη μεταβολή των τιμών τους. Η παράμετρος της
απόστασης των τυμπάνων έδειξε να είναι μεγαλύτερης βαρύτητας, αφού σημαντικές μεταβολές
παρατηρήθηκαν με την αλλαγή της τιμής της. Ωστόσο, η συμπεριφορά που εμφανίστηκε δεν ήταν
μονοσήμαντη, καθώς για τις παραμένουσες τάσεις διαφορετικές ήταν οι επιπτώσεις σε πέλματα και
κορμό. Αντιθέτως, η μεταβολή των πλαστικών παραμορφώσεων είχε σταθερή κατεύθυνση σε όλα τα
σημεία της διατομής.
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ABSTRACT
Structural advantages combined with sensational architecture, render the use of steel arches in
structures very popular. The most commonly used method for production of steel arches is rollerbending, whereat an initially straight member is fed through the system of three rollers at a pyramid
arrangement, and by properly translating and rotating the rollers, the desirable curved geometry of the
beam is obtained. The described process is implemented at ambient temperature, thus significant plastic
deformations are demanded to evolve so that the desired curvature can be achieved. However, plastic
deformations always appear in conjunction with residual stresses, which affect the structural properties
of the arch, and in consequence the strength and stability of the whole structure. Furthermore, these
residual stresses and strains are not constant for any curved beam, but several important factors exist
that determine their ultimate distribution and magnitude. Hence, in this paper a numerical simulation
of steel members curving process is presented, focusing on the developing residual stresses and strains,
whose aim is to investigate the effect of significant parameters of curving process, such as the radius
of curvature and the distance among rollers.
Within this investigation, the curving of a wide flange HEA100 section, steel grade S355, about its strong
axis is examined. All the necessary steps for the formulation of a proper model, capable of representing
the conditions of the real curving process, are delineated. That includes from creating the geometry and
the mesh of the model, to correctly simulating the contact between the beam and the rigid rollers, so
as to reliably express the developed interaction. This is a non-linear analysis, both as far as it concerns
the material and also regarding geometry, implemented in two distinct phases, obeying to the demands
of the real physical process. Parametric studies about the curvature radius and the distance among the
rollers of the bending machine are conducted and then comparison between the results of the
aforementioned analyses are made to deduce conclusions about the effect that each parameter induces.
Ultimately, good agreement, qualitatively speaking, amongst the emerging results of the current
investigation and other analytical, experimental or numerical studies was found, hence the simulation
model was deemed as reliable and functional. Variation of the curvature radius seemed to evoke a
negligible and a noteworthy effect, correspondingly, on the residual stresses of the section flanges and
of the web, while at the same time the residual strains showed a reasonable alteration. On the other
hand, changing the distance of the rollers was of greater importance, since significant variations of the

residual values were observed. Nevertheless, the behavior of the flanges was utterly different from that
observed in the web, declaring that the kind of the effect depends on the region of the section. On the
contrary, plastic strains altered the same way in any part of the cross section.
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τόξα στις Κατασκευές
Τοξωτοί φορείς ή απλώς τόξα ονομάζονται γενικώς οι φορείς που αποτελούνται από μη ευθύγραμμα
μέλη. Χρησιμοποιούνται στις κατασκευές σε πληθώρα περιπτώσεων, κυρίως διότι συμβάλλουν στην
επίτευξη υψηλής αισθητικής, αλλά πολλές φορές η παρουσία τους προσφέρει και σημαντικά
πλεονεκτήματα από μηχανικής άποψης. Ήδη από την αρχαιότητα ήταν γνωστά μερικά από τα οφέλη
που προσφέρει στις κατασκευές η τοξωτή γεωμετρία των φορέων, γι’ αυτό και η παρουσία τους ήταν
ιδιαίτερα διαδεδομένη στον αρχαίο κόσμο. Η τοξωτή γεωμετρία μετατρέπει την ένταση που προκαλείται
από τα συνήθη κατακόρυφα φορτία κατά κύριο λόγο σε θλίψη των μελών αντί για κάμψη,
αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αδυναμία των υλικών της εποχής να παραλάβουν
εφελκυστικές τάσεις και κατά συνέπεια καθιστώντας δυνατή τη γεφύρωση μεγάλων σχετικά ανοιγμάτων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι πολυάριθμες τοξωτές γέφυρες, τα περίφημα ρωμαϊκά
υδραγωγεία, καθώς επίσης και οι διάφορες αψίδες και θόλοι ναών, που απεικονίζονται στις Εικόνες 1-1
και 1-2.

Εικόνα 1-1: Αρχαίο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Pont du Gard, Γαλλία
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Εικόνα 1-2: Γεφύρι της Άρτας (αριστερά) και Αψίδα του Γαλέριου, Θεσσαλονίκη (δεξιά)

Από το τέλος της Βιομηχανικής Επανάστασης κι εφεξής ο χάλυβας σταδιακά αντικατέστησε τον σίδηρο
και τους πλίνθους ως βασικό υλικό των τοξωτών φορέων. Αρχικά, καμπυλωμένα μέλη χρησιμοποιούνταν
σε ανθρακωρυχεία και άλλες υπόγειες κατασκευές για την υποστήριξη του εδάφους πάνω από την οροφή
καθώς και σε υπόστεγα ναυπηγείων και αεροναυπηγείων ή στην κατασκευή σκαφών. Με την σταδιακή
ωστόσο βελτίωση των μεθόδων και των διατάξεων καμπύλωσης, οι οποίες επέτρεψαν την καμπύλωση
ισχυρών διατομών χωρίς προβλήματα τοπικού λυγισμού των λεπτών κορμών τους με ακριβή και
οικονομικό τρόπο, η χρήση καμπυλωμένων μελών από χάλυβα αυξήθηκε αξιοσημείωτα, πέρα από τα
βιομηχανικά κτίρια και στα εμπορικά [1].
Σήμερα, παρόλο που δεν υπάρχει πλέον ανάγκη αποφυγής ανάπτυξης εφελκυστικής έντασης, ιδιαίτερα
στα έργα από χάλυβα, εντούτοις η τοξωτή γεωμετρία συνεχίζει να προτιμάται σε αρκετές περιπτώσεις,
δεδομένου του ασύγκριτου αισθητικού πλεονεκτήματος που προσφέρει. Αποτελεί άλλωστε
αναπόσπαστο στοιχείο της αρχιτεκτονικής πολλών πολιτισμών. Παράλληλα βέβαια προσφέρει τη
δυνατότητα γεφύρωσης μεγάλων ανοιγμάτων με ταυτόχρονη μείωση της απαιτούμενης ποσότητας του
υλικού, συμβάλλοντας έτσι σε εξοικονόμηση πόρων και προστασία τους περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα
δίνει τη δυνατότητα κατασκευής υψηλότερων οικοδομημάτων προς όφελος της άνεσης χώρου, της
οπτικής και της ακουστικής. Μεταλλικά τόξα συχνά συναντώνται σε οροφές κτιρίων μεγάλων ανοιγμάτων
και σταδίων, σε σταθμούς, σε γέφυρες, σε αίθουσες εκδηλώσεων και γενικότερα σε οικοδομήματα και
κατασκευές ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής. Παραδείγματα τόξων σε σύγχρονες κατασκευές απεικονίζονται
στις Εικόνες 1-3 και 1-4. Συνοψίζοντας, η υψηλή αισθητική που εξασφαλίζεται σε συνδυασμό με τα
στατικά ή λειτουργικά οφέλη που προσφέρονται καθιστούν τους τοξωτούς φορείς ιδιαίτερα δημοφιλείς
στις κατασκευές και την λεπτομερέστερη ανάλυσή τους επιτακτική.

Εικόνα 1-3: Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (αριστερά) και
Στέγαστρο Σιδηροδρομικού Σταθμού (δεξιά)
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Εικόνα 1-4: Τοξωτή Γέφυρα Τσακώνας (αριστερά) και
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (δεξιά)

1.2 Μέθοδοι Καμπύλωσης Χαλύβδινων Μελών
Τα τοξωτά μέλη, σε αντίθεση με τα ευθύγραμμα, δεν παράγονται μέσω της κλασσικής διαδικασίας
θερμής εξέλασης των μετάλλων, που περιλαμβάνει έγχυση ρευστού χάλυβα σε καλούπια και συνεχή
μορφοποίηση του μέλους στο επιθυμητό σχήμα έως ότου ψυχθεί, αλλά προκύπτουν έπειτα από
καμπύλωση ενός αρχικώς ευθύγραμμου μέλους μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών [1],[2],[3],[4]. Στη
βιομηχανία προς το παρόν υπάρχουν πέντε διαφορετικές μέθοδοι καμπύλωσης χαλύβδινων μελών: (i)
καμπύλωση μέσω τυμπάνων – Roller bending, (ii) καμπύλωση μέσω επαγωγής – Induction bending, (iii)
επαυξητική καμπύλωση – Incremental bending, (iv) θερμή καμπύλωση – Hot bending, και (v)
περιστροφική καμπύλωση – Rotary-draw bending, αν και στην πράξη χρησιμοποιούνται κυρίως οι δύο
πρώτες μέθοδοι. Πρόκειται για δύο μεθόδους που βασίζονται σε εντελώς διαφορετικό σκεπτικό. Η
καμπύλωση μέσω τυμπάνων αποτελεί μια διαδικασία ψυχρής κατεργασίας, κατά την οποία ένα αρχικώς
ευθύγραμμό μέλος εισέρχεται εντός μιας διάταξης τριών κυλίνδρων, των οποίων η κίνηση προκαλεί
κάμψη και πλαστικοποίηση του μέλους, σταδιακά έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή καμπυλότητα. Η
διαδικασία περιλαμβάνει διαδοχικές επαναλήψεις παλινδρομικά και η καμπύλωση ολοκληρώνεται μετά
από μεγάλο αριθμό περασμάτων του μέλους μεταξύ των κυλίνδρων. Η καμπύλωση μέσω τυμπάνων
αναφέρεται συχνά και ως «καμπύλωση πυραμίδας» - “Pyramid rolling”, λόγω της διάταξης σε σχήμα
πυραμίδας που έχουν οι κύλινδροι της μηχανής ή αλλιώς «καμπύλωση τριών σημείων» - “three point
bending”, λόγω του φυσικού μηχανισμού που προκαλεί την καμπύλωση του μέλους (Εικόνα 1-5).
Αποτελεί την συνηθέστερη μέθοδο καμπύλωσης, η οποία και προσομοιάστηκε αριθμητικά στην παρούσα
διπλωματική εργασία, και για τον λόγο αυτόν περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν στη συνέχεια.

Εικόνα 1-5: Καμπύλωση τριών σημείων (πυραμιδωτή καμπύλωση)
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Η δεύτερη συνηθισμένη μέθοδος καμπύλωσης είναι η καμπύλωση μέσω επαγωγής. Σε αυτήν το
ευθύγραμμο μέλος διέρχεται διαμέσου ενός ηλεκτρικού πηνίου, το οποίο εισάγοντας ηλεκτρικό ρεύμα
θερμαίνει τοπικά τη διατομή μετατρέποντάς την σε πλάσιμη, ενώ οι γειτονικές περιοχές του μέλους
διατηρούνται ψυχρές με τη βοήθεια νερού ή αέρα. Το άκρο του μέλους συγκρατείται από ένα βραχίονα
που διαθέτει ικανότητα περιστροφής γύρω από ένα σταθερό σημείο. Συνεπώς καθώς το μέλος
προωθείται με σταθερό ρυθμό εντός του πηνίου, το «μαλακό» πλέον τμήμα του καμπυλώνεται, εφόσον
το ελεύθερο άκρο του μέλους εξαναγκάζεται να εκτραπεί από την ευθυγραμμία με τη βοήθεια του
περιστροφικού βραχίονα. Στην Εικόνα 1-6 διακρίνεται η διάταξη της καμπύλωσης μέσω επαγωγής για
περαιτέρω κατανόηση. Παρά τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, όπως η δυνατότητα επίτευξης
μικρότερης ακτίνας καμπυλότητας και η δυνατότητα καμπύλωσης «λεπτότερων» διατομών χωρίς τον
κίνδυνο εμφάνισης τοπικού λυγισμού ή στρέβλωσης, ο περιορισμός του εύρους της ακτίνας
καμπυλότητας που μπορεί να επιτευχθεί λόγω του μήκους του περιστροφικού βραχίονα και κυρίως το
σημαντικά αυξημένο κόστος της, την καθιστά πολλές φορές λιγότερο δημοφιλή σε σχέση με την
καμπύλωση μέσω τυμπάνων. Ενίοτε καλή λύση αποτελεί ο συνδυασμός των δύο μεθόδων, όπου τη
θέση του περιστροφικού βραχίονα καταλαμβάνουν οι τρεις κύλινδροι, επιτρέποντας διαφόρων μορφών
και μεγέθους καμπυλότητες.

Εικόνα 1-6: Καμπύλωση μέσω επαγωγής - Induction bending

1.3 Διαδικασία Καμπύλωσης
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πλέον συνήθης και οικονομική μέθοδος καμπύλωσης χαλύβδινων μελών
σήμερα είναι η καμπύλωση με τύμπανα – roller bending (Εικόνα 1-7). Σε αυτήν ένα αρχικώς ευθύγραμμο
μέλος εισέρχεται εντός ενός συστήματος τριών κυλίνδρων σε διάταξη πυραμίδας (pyramid rolling) και
μέσω της κίνησης των κυλίνδρων επιβάλλεται στο μέλος η επιθυμητή καμπυλότητα. Οι δύο κύλινδροι
ουσιαστικά διαδραματίζουν το ρόλο των στηρίξεων του μέλους, ενώ ο τρίτος τον ρόλο του
επιβαλλόμενου φορτίου (3-point bending). Το σύστημα της καμπύλωσης περιλαμβάνει ακόμη ένα ζεύγος
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μικρών κυλίνδρων στήριξης, όταν πρόκειται για καμπύλωση ανοιχτής διατομής μορφής Ι ή Η, οι οποίοι
τοποθετούνται κάτω από το εφελκυόμενο πέλμα της διατομής για την αποτροπή της εμφάνισης
φαινομένων όπως ο τοπικός λυγισμός του κορμού και η στρέβλωση της διατομής (Εικόνα 1-8). Μέσω
αυτού του συστήματος ένα μέλος δύναται να καμπυλωθεί είτε περί τον ισχυρό του άξονα είτε περί τον
ασθενή, σε διαφόρων μορφών καμπύλες, όπως κυκλική, παραβολική, ελλειπτική ή τυχαίας μορφής
καμπύλη.

Εικόνα 1-7: Σύστημα καμπύλωσης χαλύβδινων μελών με χρήση τυμπάνων

Εικόνα 1-8: Λεπτομέρεια - Κύλινδροι στήριξης του εφελκυόμενου πέλματος
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Η λειτουργία του συστήματος έχει ως εξής (Εικόνα 1-9). Το ένα άκρο του μέλους τοποθετείται εντός
των κυλίνδρων και σταδιακά επιβάλλεται στον έναν από αυτούς – στην συγκεκριμένη μελέτη στον
ακραίο εξωτερικό κύλινδρο – μια αρχική μετατόπιση, με αποτέλεσμα την εκτροπή του άκρου του μέλους
από την ευθυγραμμία (Εικόνα 1-9(b)). Στη συνέχεια επιβάλλεται περιστροφή όλων των κυλίνδρων,
διατηρούμενων στις τελικές τους θέσεις μετά την μετακίνηση του ακραίου κυλίνδρου, οι οποίοι και
συμπαρασύρουν το μέλος προσδίδοντάς του την επιθυμητή καμπυλότητα (Εικόνα 1-9(c)). Η διαδικασία
απαιτεί πολλά διαδοχικά επαναληπτικά περάσματα του μέλους μέσα από το σύστημα των κυλίνδρων,
καθώς η στοχευόμενη καμπυλότητα επιτυγχάνεται σταδιακά και όχι μόνο σε ένα πέρασμα προς
αποφυγήν τοπικού λυγισμού στα άκρα του μέλους όπου αρχίζει η επιβολή της καμπύλωσης.

Εικόνα 1-9: Στάδια διαδικασίας καμπύλωσης με τύμπανα [12]

Σύμφωνα με την περιγραφή της λειτουργίας της διαδικασίας καμπύλωσης καταλαβαίνει κανείς πως στο
μέλος επιβάλλεται καμπτική ένταση. Επί της ουσίας πρόκειται για μια αμφιπροέχουσα δοκό η οποία
φορτίζεται στο ένα άκρο της, συνεπώς υπόκειται σε κάμψη ένα τμήμα της, ενώ το υπόλοιπο παραμένει
ανεπηρέαστο. Στη συνέχεια, λόγω της περιστροφής των κυλίνδρων και της παράσυρσης του μέλους,
κάθε διατομή του μέλους υφίσταται διαδοχικά τις ίδιες συνθήκες κάμψης και κατά συνέπεια
επιτυγχάνεται η καμπύλωση του μέλους σε όλο το μήκος. Εφόσον η κάμψη που προκαλείται οδηγεί σε
υπέρβαση του ορίου διαρροής του υλικού, πραγματοποιείται πλαστικοποίηση της διατομής και εμφάνιση
παραμενουσών πλαστικών παραμορφώσεων μετά την αποφόρτιση. Επομένως η γεωμετρία του μέλους
είναι πλέον καμπυλόγραμμη αντί για ευθύγραμμη και η διαδικασία καμπύλωσης έχει ολοκληρωθεί.
Ωστόσο, λόγω της παραπάνω κάμψης, το ένα πέλμα της διατομής εφελκύεται και άρα επιμηκύνεται, ενώ
το άλλο αντίστοιχα θλίβεται και βραχύνεται (εφεξής το εφελκυόμενο πέλμα θα καλείται εξωτερικό ή άνω
και το θλιβόμενο εσωτερικό ή κάτω). Αυτή η διαφορά στο μήκος των δύο πελμάτων που δημιουργείται,
απαιτεί η περιστροφή των εξωτερικών κυλίνδρων να πραγματοποιείται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε
σχέση με την αντίστοιχη του εσωτερικού, καθώς πρέπει να καλυφθεί στον ίδιο χρόνο μεγαλύτερο μήκος
με την ίδια διάμετρο κυλίνδρων. Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της διάταξης των τυμπάνων του
συστήματος, είναι αδύνατο να καμπυλωθεί όλο το μήκος του μέλους, καθώς τα ακραία τμήματά του
παραμένουν ευθύγραμμα και κατά συνέπεια θεωρούνται ανεκμετάλλευτο υλικό.
Στην παραπάνω διαδικασία ιδιαίτερη σημασία έχει η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μεταξύ των
τυμπάνων και του χαλύβδινου μέλους. Η τριβή μεταξύ των δύο σωμάτων είναι απαραίτητη για την
πραγματοποίηση της καμπύλωσης, καθώς είναι αυτή που επιτρέπει την κίνηση του μέλους. Η διαφορά
ταχύτητας περιστροφής εσωτερικού και εξωτερικών κυλίνδρων που περιεγράφηκε παραπάνω, λόγω της
μεταβολής του μήκους των πελμάτων, μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε ολίσθηση της διεπιφάνειας
μεταξύ εφελκυόμενου πέλματος και κυλίνδρων και γι’ αυτό χρειάζεται επιλογή καταλλήλων συντελεστών
τριβής Coulomb κατά την προσομοίωση της διαδικασίας. Γενικότερα, κατά τη διαδικασία της εν ψυχρώ
καμπύλωσης χαλύβδινων μελών εξαιρετικά σύνθετα φαινόμενα λαμβάνουν χώρα, τα οποία για να
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ληφθούν σωστά υπόψη θα πρέπει η προσομοίωση της όλης διαδικασίας να είναι όσο πιο πιστή στην
πραγματικότητα γίνεται.

1.4 Αντικείμενο και Σκοπός της Εργασίας
Τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα των τοξωτών φορέων, όπως συνοπτικά αναφέρθηκαν παραπάνω,
επιφέρουν την διαρκώς αυξανόμενη χρήση καμπύλων μελών στις κατασκευές. Η μέθοδος που συνήθως
προτιμάται για την παραγωγή καμπύλων μελών είναι η καμπύλωση μέσω τυμπάνων, κυρίως διότι
αποτελεί την οικονομικότερη και απλούστερη από τις υπάρχουσες μεθόδους. Ωστόσο, το ελάττωμα της
μεθόδου αυτής είναι το γεγονός ότι πρόκειται για μια διαδικασία ψυχρής κατεργασίας, πράγμα που
σημαίνει ότι σημαντικές παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις εισάγονται στα καμπυλωμένα μέλη
πριν ακόμα από την εξωτερική φόρτισή τους, επηρεάζοντας έτσι την μηχανική τους συμπεριφορά.
Γίνεται εύκολα κατανοητό, επομένως, ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον προσδιορισμό του μεγέθους
και της κατανομής των τάσεων και παραμορφώσεων αυτών, για να είναι δυνατός ο βέλτιστος σχεδιασμός
των κατασκευών μας. Επιπροσθέτως, χρειάζεται να διερευνηθεί ο τρόπος που διατάσσονται οι κύλινδροι
σε μια μηχανή καμπύλωσης με χρήση τυμπάνων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραπάνω
παραμένουσα ένταση. Στόχος αυτής της εργασίας, λοιπόν, είναι αφενός ο προσδιορισμός της κατανομής
και του μεγέθους των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων που αναπτύσσονται λόγω της εν
ψυχρώ καμπύλωσης χαλύβδινων μελών. Αφετέρου όμως είναι και η διερεύνηση της βέλτιστης διάταξης
των κυλίνδρων, δεδομένης ακτίνας, μιας μηχανής καμπύλωσης, με σκοπό την εισαγωγή των ελαχίστων
παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων κατά την καμπύλωση ανοιχτών διατομών για την επίτευξη
της ίδιας ακτίνας καμπυλότητας.
Αρχικά παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα προγενέστερων εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας,
οι οποίες είχαν αντικείμενο τη μελέτη ραβδωτών χαλύβδινων μελών που υφίστανται καμπύλωση. Γίνεται
αναφορά όχι μόνο σε άλλες παρόμοιες αριθμητικές διερευνήσεις, αλλά και σε εργασίες αναλυτικού και
πειραματικού επιπέδου. Εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία των εργασιών αυτών σε σχέση με την παρούσα,
καθώς επίσης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές, πάνω στα οποία θα βασιστεί η
πραγματοποίηση της παρούσας. Επιπλέον αποσαφηνίζονται οι διαφορές μεταξύ τους και καθορίζονται
τα όρια των εργασιών αυτών, ούτως ώστε να τονιστεί το σημείο το οποίο κρίνεται ότι χρήζει βαθύτερης
διερεύνησης. Με αυτόν τον τρόπο επεξηγείται καλύτερα το ακριβές αντικείμενο της παρούσας εργασίας.
Στη συνέχεια γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή του αριθμητικού προσομοιώματος που δημιουργήθηκε
για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Δίνονται αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν με
σκοπό την όσο το δυνατό πλησιέστερη στην πραγματικότητα προσομοίωση, από την κατασκευή της
γεωμετρίας και του πλέγματος του μοντέλου, έως τις ειδικές ρυθμίσεις της ανάλυσης που διεξάγεται.
Τονίζονται ιδιαίτερα, μάλιστα, μερικά λεπτά σημεία της προσομοίωσης της διαδικασίας καμπύλωσης,
όπως η προσομοίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τυμπάνων και μέλους κατά την επαφή, και εξηγείται
ο τρόπος αντιμετώπισής τους. Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας της λειτουργίας του
μοντέλου που κατασκευάζεται, συγκρίνοντας τα αποτελέσματά του με αυτά αντίστοιχων προγενέστερων
αναλύσεων της βιβλιογραφίας, ενώ παράλληλα γίνεται και έλεγχος καταλληλότητας του επιλεγμένου
πλέγματος. Δηλαδή πραγματοποιείται σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ τρισδιάστατων χωρικών
πεπερασμένων στοιχείων προσομοίωσης και δισδιάστατων επιφανειακών, αραιής ή πυκνής δικτύωσης,
προσδιορίζεται η απόκλιση τους και στη συνέχεια επιλέγεται το βέλτιστο είδος και η βέλτιστη πυκνότητα,
συμπεριλαμβάνοντας και τον παράγοντα του υπολογιστικού κόστους.
Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εκτενή παρουσίαση και παράθεση των αποτελεσμάτων όλων
των αναλύσεων που διενεργήθηκαν για τον προσδιορισμό των παραμενουσών τάσεων και
παραμορφώσεων σε ανοιχτές διατομές που έχουν υποστεί καμπύλωση μέσω της χρήσης τυμπάνων.
Πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών σε σχέση με τις παραμετρικές διαφοροποιήσεις
που εφαρμόζονται, μέσω διαγραμμάτων τάσεων και παραμορφώσεων, ενώ παράλληλα τονίζονται τα
σημεία που πρέπει να κεντρίσουν το ενδιαφέρον.
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Τέλος, ακολουθεί η σύνοψη όλων των παραπάνω παρατηρήσεων που κατεγράφησαν, με σκοπό την
εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων. Επιχειρείται να εξηγηθούν οι προκύπτουσες κατανομές και το
μέγεθος της παραμένουσας έντασης, όπως και οι αποκλίσεις λόγω της επίδρασης των διαφορετικών
τιμών των παραμέτρων της ανάλυσης. Παράλληλα, αναφέρονται τα σημεία που παραμένουν θολά με το
πέρας της παρούσας εργασίας και χρήζουν εκτενέστερης αλλά και βαθύτερης έρευνας, γι’ αυτό και
παρέχονται προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του αντικειμένου.
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2.1 Αναλυτική Προσέγγιση
Το ζήτημα των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων σε μέλη που έχουν υποστεί καμπύλωση
έχει απασχολήσει από πολύ παλιά την επιστημονική κοινότητα. Πρώτος ο Timoshenko [5] μελέτησε την
συμπεριφορά διατομών που κάμπτονται – στη δική μας περίπτωση ταιριάζει καλύτερα ο όρος
«καμπυλώνονται» − εν ψυχρώ, μέχρι την πλαστικοποίησή τους, με αποτέλεσμα την εισαγωγή
παραμενουσών τάσεων στη διατομή. Ο Timoshenko πρότεινε ένα θεωρητικό μοντέλο για τον
προσδιορισμό των παραμενουσών αυτών τάσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης κατά το ύψος h της
διατομής για δεδομένη ακτίνα καμπυλότητας R, ως συνάρτηση του συντελεστή σχήματος α της διατομής
(συντελεστής σχήματος α = ο λόγος της ροπής πλαστικοποίησης της διατομής Μpl προς τη ροπή
διαρροής της διατομής Mel) και της τάσης διαρροής του χάλυβα fy, για χάλυβα με διγραμμικό διάγραμμα
σ-ε (Εικόνα 2-1). Το μοντέλο βασίζεται στην θεωρία δοκού Euler – Bernoulli, θεωρώντας επαλληλία και
συνάθροιση ομοαξονικών τάσεων λόγω ανελαστικής κάμψης και ελαστικής ελατηριωτής ανάδρασης,
όπως περιγράφεται παρακάτω. Σύμφωνα με τον Timoshenko, κατά την κάμψη μιας ράβδου ή πλάκας
πέρα από το όριο διαρροής, για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης ακτίνας καμπυλότητας, εμφανίζεται η
κατανομή πλαστικών τάσεων της Εικόνα 2-1(b). Έπειτα από την αποφόρτιση των δρωσών καμπτικών
ροπών μια ελαστική ανάδραση ελατηριωτής μορφής λαμβάνει χώρα στη διατομή, επιβάλλοντας μια
ελαστική κατανομή αντί-τάσεων πάνω στην υπάρχουσα ανελαστική κατανομή της διατομής (Εικόνα
2-1(c)). Οι παραμένουσες τάσεις της διατομής, λοιπόν, προκύπτουν ως το άθροισμα των τάσεων
φόρτισης και αποφόρτισης (Εικόνα 2-1(d)).

Εικόνα 2-1: Θεωρητική Κατανομή Παραμενουσών Τάσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης, Timoshenko [5]
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Λόγω της παραδοχής ομοαξονικότητας των τάσεων δεν υφίσταται μεταβολή των παραμενουσών τάσεων
κατά πλάτος αλλά μόνο καθ’ ύψος της διατομής. Το μοντέλο του Timoshenko, αν και λίγο απλοϊκό,
συναντά ευρεία χρήση και εφαρμογή κατά τη στατική μελέτη τοξωτών φορέων από χάλυβα, καθώς
αποτελεί μια γρήγορη και εύκολη πρώτη προσέγγιση των παραμενουσών τάσεων της διατομής. Μετά
τον Timoshenko διάφοροι ερευνητές ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση των παραμενουσών τάσεων λόγω
ψυχρής καμπύλωσης, τόσο σε αναλυτικό επίπεδο, όσο και σε πειραματικό, ούτως ώστε να εξακριβωθεί
η εγκυρότητα των θεωρητικά παραγόμενων ευρημάτων τους, όπως οι Kato και Aoki [6].

2.2 Πειραματική Προσέγγιση
Παρά τη φαινομενική ακρίβεια και εγκυρότητα που θεωρείται πως έχουν όλες οι αναλυτικές λύσεις, αφού
αποτελούν προϊόν μαθηματικών αποδείξεων απολύτως τεκμηριωμένων, εντούτοις δεν παύουν να
διαθέτουν τα δικά τους τρωτά σημεία. Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι διάφορες παραδοχές που θεωρούνται
απλουστευτικά ώστε να είναι δυνατή η αναλυτική λύση των εξισώσεων αλλά και το γεγονός ότι δεν
υπάρχει επιβεβαίωση της ισχύος ακόμα και των αυτών παραδοχών. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί απόλυτη ομοιογένεια του υλικού σε κάθε σημείο του χάλυβα ή γεωμετρία με μηδενικές
ατέλειες, και κατά συνέπεια η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σε μια διατομή μπορεί να διαφέρει
από την θεωρητικά αναμενόμενη είτε λίγο είτε αρκετά. Επιπλέον τα θεωρητικά μοντέλα δεν λαμβάνουν
καθόλου υπόψη την επίδραση της μηχανής καμπύλωσης. Πιο συγκεκριμένα όση προσπάθεια και αν
καταβάλλεται για την επίτευξη ομοιόμορφης ροπής στα άκρα του μέλους (Εικόνα 2-1(a)), αυτό δεν είναι
δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης τυμπάνων, καθώς μια ιδιαίτερα περίπλοκη αλληλεπίδραση
αναπτύσσεται μεταξύ του υπό καμπύλωση μέλους και των κυλίνδρων που την προκαλούν. Το γεγονός
αυτό καθιστά αδύνατη της θεώρησης της παραδοχής περί ομοαξονικότητας των τάσεων, με αποτέλεσμα
να μην ισχύει η αρχή της επαλληλίας και να μην επιτρέπεται η άθροιση των τάσεων λόγω φόρτισης και
αποφόρτισης της διατομής. Συνεπώς αναμένεται διαφορετική κατανομή των παραμενουσών τάσεων στα
πέλματα της διατομής, καθώς υφίσταται μεταβολή και κατά το πλάτος αυτών.
Τα προαναφερθέντα καθιστούν επιτακτική τη διεξαγωγή πειραμάτων για τον ακριβή προσδιορισμό των
παραμενουσών τάσεων που αναπτύσσονται εν τέλει στη διατομή, καθώς μόνον αυτά αποτελούν μια
αξιόπιστη απεικόνιση των πραγματικών συνθηκών που επικρατούν. Πολυάριθμες πειραματικές έρευνες
έχουν διεξαχθεί για τον υπολογισμό παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων σε διαφόρων μορφών
μεταλλικά στοιχεία που καμπυλώνονται. Πιο συγκεκριμένα, παλαιότερα, οι Kato και Aoki [6] εξακρίβωσαν
την ορθότητα των αναλυτικών μοντέλων που ανέπτυξαν μέσω της διεξαγωγής πειραμάτων σε κοίλες
κυκλικές διατομές, ενώ οι Weng και White [7] και Weng και Pekoz [8] κατέγραψαν τις παραμένουσες
τάσεις σε εν ψυχρώ καμπυλωμένες μεταλλικές πλάκες. Παράλληλα οι Tan et al. [9] εργάστηκαν
παρομοίως για να αποτιμήσουν τις τάσεις που εμφανίζονται σε λεπτά μεταλλικά ελάσματα. Πιο
πρόσφατα παρόμοιες έρευνες διεξήχθησαν από τους Thanasoulas, Douthe, Gantes και Lignos [10]
σχετικά με κοίλες ορθογωνικές διατομές υπό καμπύλωση με χρήση τυμπάνων και από τους
Spoorengberg, Snijder και Hoenderkamp [11] για ανοιχτές διατομές αντίστοιχα.
Πιο συγκεκριμένα, οι Spoorengberg, Snijder και Hoenderkamp μελέτησαν τη συμπεριφορά ανοιχτών
διατομών, μορφής Η (ΗΕΑ100 και ΗΕΒ360) και Ι (ΙΡΕ360), όταν αυτές υφίστανται καμπύλωση περί τον
ισχυρό τους άξονα. Κατεγράφησαν οι παραμένουσες τάσεις στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά των
πελμάτων και του κορμού της διατομής, και από τον μέσο όρο αυτών προσδιορίστηκε η τελική τιμή
τους. Απέδειξαν ότι η κατανομή των παραμενουσών τάσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης για την
παρασκευή χαλύβδινων τόξων, διαφέρει σημαντικά από εκείνη λόγω ανομοιόμορφης ψύξης των
ευθύγραμμων μελών, κατά τη διάρκεια της εξέλασής τους (Εικόνα 2-2). Τόσο η κατανομή, όσο και το
μέγεθος των αναπτυσσόμενων τάσεων είναι εντελώς διαφορετικά στις δύο περιπτώσεις, με αποτέλεσμα
η θεώρηση των παραμενουσών τάσεων λόγω ανομοιόμορφης ψύξης ευθύγραμμων μελών ως
αντιπροσωπευτικές και στην περίπτωση των καμπυλωμένων μελών, να καθίσταται όχι μόνον ανακριβής,
αλλά και επικίνδυνη για το σχεδιασμό τοξωτών φορέων. Επιπροσθέτως, τα ευρήματα των Spoorengberg
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et al. έρχονται σε ρήξη με τα θεωρητικώς αναμενόμενα της αναλυτικής λύσης του Timoshenko.
Σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στα πέλματα της διατομής, καθώς εμφανίστηκε μεταβολή των
παραμενουσών τάσεων κατά το πλάτος τους και εναλλαγή του προσήμου τους (Εικόνα 2-2(δεξιά)). Το
γεγονός αυτό υποδηλώνει ξεκάθαρα πως η παραδοχή περί ομοαξονικότητας των τάσεων φόρτισης και
αποφόρτισης που εμφανίζονται στη διατομή κάθε άλλο παρά έγκυρη είναι, ενώ πιο σύνθετα πολυαξονικά
φαινόμενα λαμβάνουν χώρα. Από τα ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό πως εκτενέστερη και βαθύτερη
έρευνα σχετικά με τον προσδιορισμό των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων χαλύβδινων
τόξων λόγω της ψυχρής καμπύλωσής τους χρειάζεται να διεξαχθεί.

Εικόνα 2-2: Παραμένουσες τάσεις λόγω ανομοιόμορφης ψύξης (αριστερά) και λόγω ψυχρής καμπύλωσης (δεξιά),
[11]

2.3 Αριθμητική Προσέγγιση
Τα πειραματικά ευρήματα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν την πλέον αξιόπιστη πηγή πληροφοριών
σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό ενός μέλους που έχει καμπυλωθεί
εν ψυχρώ. Η παραπάνω άποψη θεωρείται κοινώς αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής
κοινότητας, καθώς μια πειραματική έρευνα, όταν διεξάγεται σύμφωνα με τις πρότυπες διαδικασίες,
λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν το αντικείμενο της έρευνας και
απλώς παρουσιάζει τα ευρήματα των οργάνων, όπως αυτά κατεγράφησαν, χωρίς να πραγματοποιείται
καμιά εικασία ή παραδοχή. Δεν πρόκειται για πιθανολογικού τύπου αποτελέσματα ή προσωπικές
εκτιμήσεις, αλλά για μια αντικειμενική απεικόνιση της πραγματικότητας. Στην ιδανική περίπτωση, για τη
μελέτη οποιουδήποτε ζητήματος θα διεξαγόταν μεγάλος αριθμός σχετικών πειραμάτων, ώστε να
ληφθούν τα ακριβή πραγματικά δεδομένα και να εξακριβωθεί η ορθότητα της προτεινόμενης λύσης.
Ωστόσο, η παραπάνω διαδικασία είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να καθίσταται
μη παραγωγική και μη βιώσιμη. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι καν απαραίτητη η διεξαγωγή
πειραμάτων, μιας και τα ευρήματα παλαιοτέρων πειραμάτων μπορεί να επαρκούν για την επίλυση ενός
νέου προβλήματος. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό πως χρειάζεται ένας ταχύτερος και οικονομικότερος
τρόπος για την επίλυση των προβλημάτων, που στη δική μας περίπτωση μεταφράζεται ως ένας τρόπος
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για τον προσδιορισμό των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων λόγω καμπύλωσης με τη χρήση
τυμπάνων, χωρίς την πραγματοποίηση πειραμάτων αλλά με επαρκή ακρίβεια αποτελεσμάτων.
Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η αριθμητική προσέγγιση στο ζήτημα της καμπύλωσης
χαλύβδινων μελών, δηλαδή ο προσδιορισμός των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων μέσω
ενός προσομοιώματος σε κάποιο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων. Ένα τέτοιο προσομοίωμα μπορεί
να αποδώσει με ικανοποιητική ακρίβεια την αναπτυσσόμενη ένταση διατομών σε πληθώρα παρόμοιων
περιπτώσεων καμπύλωσης, απαιτώντας σημαντικά λιγότερους πόρους σε σχέση με μια πειραματική
αναπαράσταση. Φυσικά και τα αριθμητικά μοντέλα έχουν και αυτά τις δικές τους απαιτήσεις πόρων,
καθώς ο χρόνος εκτέλεσης και ο όγκος των παραγόμενων δεδομένων είναι σε μερικές περιπτώσεις
απαγορευτικά υψηλοί για να θεωρηθεί το μοντέλο παραγωγικό. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
το κόστος ενός αριθμητικού προσομοιώματος να συγκριθεί με το αντίστοιχο που απαιτεί η διεξαγωγή
ενός πειράματος. Μάλιστα, το ίδιο προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων με μικρές μόνο τροποποιήσεις
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε επόμενες μελέτες συγγενικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα
την εξοικονόμηση χρόνου αλλά και προσωπικού κόπου του ερευνητή. Συνεπώς, η κατασκευή
κατάλληλων αριθμητικών μοντέλων για τον προσδιορισμό των παραμενουσών τάσεων λόγω ψυχρής
καμπύλωσης μπορεί ουσιαστικά να θεωρηθεί μονόδρομος, αφού αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο επίλυσης
του συγκεκριμένου προβλήματος.

Εικόνα 2-3: Κατανομές παραμενουσών τάσεων ΗΕΑ100, σύμφωνα με τους Spoorenberg et al., [12]

Παρόλα ταύτα, η κατασκευή ενός τέτοιου αριθμητικού προσομοιώματος μόνο απλή υπόθεση δεν είναι.
Πρέπει να ληφθούν υπόψιν όλες οι παράμετροι της διαδικασίας καμπύλωσης και να προσομοιωθούν
πιστά με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό περιλαμβάνει από την ακριβή γεωμετρία και τις ιδιότητες του υλικού
έως και την αλληλεπίδραση κυλίνδρων – μέλους και την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Όσο
λεπτομερέστερη είναι η προσομοίωση της όλης διαδικασίας και όσο πλησιέστερα στις πραγματικές
συνθήκες της καμπύλωσης, χωρίς πολλές απλουστευτικές παραδοχές που ενδεχομένως να επηρεάσουν
τη συμπεριφορά του μοντέλου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια των παραγόμενων αποτελεσμάτων
που θα ληφθούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί το προσομοίωμα αξιόπιστο είναι η
βαθμονόμησή του (καλιμπράρισμα) με βάση τα εξαγόμενα συμπεράσματα πειραμάτων, ώστε να
προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα τόσο από την αριθμητική ανάλυση όσο και από την πειραματική. Με
αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ορθότητα της λειτουργίας της αριθμητικής ανάλυσης και πλέον μπορεί
να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των παραμενουσών τάσεων λόγω καμπύλωσης.
Όπως είναι εύλογο, λοιπόν, λόγω των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, πολυάριθμες
αριθμητικές διερευνήσεις έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των
παραμενουσών τάσεων λόγω καμπύλωσης. Συνήθως, οι ερευνητές που έχουν διεξάγει πειραματικές
αναλύσεις κατασκευάζουν παράλληλα και αριθμητικά προσομοιώματα όπως οι Thanasoulas, Douthe,
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Gantes και Lignos [10] για τις κοίλες ορθογωνικές διατομές και οι Spoorengberg, Snijder και Hoenderkam
[12] για τις ανοιχτές, έχοντας ως οδηγό τα ευρήματα των δικών τους μελετών. Οι τελευταίοι μάλιστα,
εξετάζοντας διάφορους παράγοντες της μεθόδου καμπύλωσης με τύμπανα που επιδρούν στην ανάπτυξη
των παραμενουσών τάσεων, πρότειναν ένα αξιόπιστο μοντέλο κατανομής των τάσεων αυτών,
βασιζόμενοι στις προηγούμενες έρευνές τους [13].

Εικόνα 2-4: Προτεινόμενο μοντέλο κατανομής παραμενουσών τάσεων ανοιχτών διατομών λόγω καμπύλωσης,
[13]

Πιο αναλυτικά, οι Spoorenberg et al. [12] εργάστηκαν σχετικά με την αριθμητική προσομοίωση της
καμπύλωσης ανοιχτών διατομών, μορφής Η (ΗΕΑ100 και ΗΕΒ360) και Ι (ΙΡΕ360), για τον προσδιορισμό
των εμφανιζόμενων παραμενουσών τάσεων που οφείλονται στην ψυχρή κατεργασία που υφίσταται το
χαλύβδινο μέλος, κατά την διαδικασία της καμπύλωσης μέσω τυμπάνων. Κατασκεύασαν ένα πλήρες
τρισδιάστατο προσομοίωμα του συστήματος μηχανή καμπύλωσης – χαλύβδινο μέλος και περιέγραψαν
αναλυτικά την αλληλεπίδραση της μεταξύ τους επαφής. Διεξήγαγαν πληθώρα παραμετρικών αναλύσεων,
σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα που διέθεταν [11], και σύγκριναν τα παραγόμενα αποτελέσματα
των δύο προσεγγίσεων. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2-3 επιτεύχθηκε σχεδόν άριστη συμφωνία των
αριθμητικών με τα πειραματικά αποτελέσματα στο κάτω πέλμα της διατομής, ικανοποιητική σύγκλιση
στο άνω πέλμα, ενώ υπήρχε κάποια αξιοσημείωτη απόκλιση στον κορμό για μερικές περιπτώσεις ακτίνας
καμπυλότητας, χωρίς ωστόσο αυτό να καθιστά το μοντέλο αναποτελεσματικό. Λόγω της επικύρωσης
της ορθότητας λειτουργίας του προσομοιώματος των Spoorenberg et al. μέσω των πειραματικών
δεδομένων, η εργασία τους χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός και ως σύμβουλος κατά τη σύνταξη της
παρούσας εργασίας, ενώ η συμφωνία των προκυπτότων αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα δικά τους
αποτελεί κριτήριο για τη σωστή λειτουργία του προσομοιώματος που θα κατασκευαστεί. Άλλωστε, οι
ίδιοι κατέληξαν στη πρόταση ενός μοντέλου προσδιορισμού των παραμενουσών τάσεων λόγω της
καμπύλωσης με τύμπανα (Εικόνα 2-4), βάσει των γεωμετρικών και μηχανικών χαρακτηριστικών της
διατομής (h, b, tf, tw και fy), το οποίο πηγάζει από πολλές διαφορετικές περιπτώσεις καμπυλωμένων
διατομών και έχει αρκετά καλή ακρίβεια και σύγκλιση με πειραματικά δεδομένα (Εικόνα 2-5).
Κάτι αντίστοιχο επιχείρησαν και οι Chiew et al. [14], ασχολούμενοι όμως με την καμπύλωση κοίλων
διατομών. Μελέτησαν την επίδραση διαφόρων παραγόντων, τόσο γεωμετρικών, όπως το λόγο ύψους
προς πλάτος h/b, ύψους προς πάχος h/t, και της ακτίνας καμπυλότητας προς το ύψος R/h, όσο και
μηχανικών, όπως η τάση διαρροής του υλικού fy και οι συνοριακές συνθήκες στήριξης. Μέσω των
πολυάριθμων και εις βάθος παραμετρικών αναλύσεων που διεξήγαγαν κατάφεραν να προτείνουν ένα
αξιόπιστο μοντέλο κατανομής παραμενουσών τάσεων λόγω καμπύλωσης με τύμπανα, βασιζόμενο στα
γεωμετρικά και μηχανικά χαρακτηριστικά της διατομής, όπως αυτό φαίνεται στην Εικόνα 2-6. Το
προτεινόμενο μοντέλο τους εφαρμόζεται τόσο σε κοίλες τετραγωνικές όσο και κοίλες ορθογωνκές
διατομές, με αρκετά καλή ακρίβεια και για τις δύο περιπτώσεις, όπως μαρτυρά η Εικόνα 2-7 (άνω) και
(κάτω), αντίστοιχα.
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Εικόνα 2-5: Κανονικοποιημένες παραμένουσες τάσεις 18 καμπυλωμένων ανοιχτών διατομών (αριστερά), και
σύγκριση προτεινόμενου μοντέλου κατανομής με πειραματικά αποτελέσματα (δεξιά), [13]

Εικόνα 2-6: Προτεινόμενο μοντέλο κατανομής παραμενουσών τάσεων κοίλων τετραγωνικών ή ορθογωνικών
διατομών λόγω καμπύλωσης, [14]

Επιπροσθέτως πρέπει να τονιστεί ότι η παρουσία παραμενουσών τάσεων στο εσωτερικό ενός μέλους
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την συμπεριφορά του μέλους και κατά συνέπεια την ευστάθεια
ολόκληρου του φορέα, καθώς αυτές προκαλούν πρώιμη διαρροή και μείωση της πλασιμότητας,
οδηγώντας σε ψαθυρή θραύση, ενώ συμβάλλουν στη μείωση της αντοχής έναντι λυγισμού και έναντι
κόπωσης [15]. Για το λόγο αυτόν, πολλές εργασίες έχουν συνταχθεί σχετικά με την επιρροή των
παραμενουσών τάσεων στην στατική απόκριση ενός φορέα, είτε χρησιμοποιώντας τις κατανομές
ευθύγραμμων θερμής έλασης μελών, όπως οι Pi και Trahair [16], [17], είτε θεωρώντας τις κατανομές
λόγω ψυχρής καμπύλωσης, όπως οι Hadjioannou, Douthe και Gantes [18].
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Εικόνα 2-7: Επικύρωση ορθότητας προτεινόμενου μοντέλου για κοίλες τετραγωνικές (άνω), και
κοίλες ορθογωνικές (κάτω) διατομές, [14]

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφεί έως τώρα, γίνεται αντιληπτό ότι το ζήτημα των παραμενουσών
τάσεων και παραμορφώσεων λόγω εν ψυχρώ καμπύλωσης χαλύβδινων μελών έχει μελετηθεί διεξοδικά
σε διάφορα επίπεδα. Ωστόσο, όλες οι προγενέστερες εργασίες έχουν επικεντρωθεί στον προσδιορισμό
του μεγέθους και της κατανομής της παραμένουσας έντασης καθώς και των παραγόντων που τα
επηρεάζουν. Στη συγκεκριμένη εργασία, αντιθέτως, γίνεται προσπάθεια να βρεθούν οι βέλτιστες θέσεις
των κυλίνδρων μιας μηχανής καμπύλωσης, ούτως ώστε να αναπτύσσονται οι ελάχιστες παραμένουσες
τάσεις κατά την επίτευξη της ίδιας ακτίνας καμπυλότητας. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζονται οι τάσεις και
οι παραμορφώσεις για διάφορες αποστάσεις μεταξύ των κυλίνδρων, συγκρίνονται τα αποτελέσματα που
αντιστοιχούν σε ίδιες ακτίνες καμπυλότητας και προσδιορίζεται η διάταξη που οδηγεί στην ελάχιστη και
τη μέγιστη παραμένουσα ένταση. Όσον αφορά το είδος των πεπερασμένων στοιχείων που
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση, στη βιβλιογραφία παρατηρείται χρήση τόσο επιφανειακών όσο και
χωρικών πεπερασμένων στοιχείων για την κατασκευή προσομοιωμάτων. Συνεπώς στην εργασία αυτή
πραγματοποιείται παράλληλα μια σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο ειδών πεπερασμένων
στοιχείων με σκοπό την εξεύρεση της βέλτιστης σχέσης ακρίβειας αποτελεσμάτων – υπολογιστικού
κόστους.
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3.1 Προσομοίωμα
Στην παρούσα εργασία προσομοιώνεται η καμπύλωση ενός μέλους πρότυπης διατομής ΗΕΑ100 περί τον
ισχυρό του άξονα σε μορφή κυκλικού τόξου. Μελετάται η συμπεριφορά της διατομής και η
αναπτυσσόμενη παραμένουσα ένταση για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας και για διάφορες αποστάσεις
μεταξύ των κυλίνδρων. Η γεωμετρία των κυλίνδρων επιλέχθηκε και διατηρήθηκε σταθερή για όλες τις
αναλύσεις ούτως ώστε να μην αποτελεί ξεχωριστή παράμετρο και να μην επηρεάζει τις συγκρίσεις μεταξύ
των διαφορετικών αναλύσεων. Τα γεωμετρικά στοιχεία διατομής και κυλίνδρων παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3-1. Για τις αναλύσεις και την επεξεργασία του προσομοιώματος χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό
πεπερασμένων στοιχείων γενικού σκοπού ADINA [19], ενώ για το σχεδιασμό της γεωμετρίας και του
πλέγματος του μοντέλου το λογισμικό FEMAP [20].
Πίνακας 3-1: Γεωμετρικά στοιχεία διατομής και τυμπάνων

HEA100
h (mm)
b (mm)
tf (mm)
tw (mm)

96
100
8
5

Διάμετρος Τυμπάνου r (mm)
Roller 1
300
Roller 2
300
Roller 3
300
Rollers 4
40

Αρχικώς, πρέπει να αποφασιστεί το είδος των πεπερασμένων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην
ανάλυση, καθώς αυτό επηρεάζει την κατασκευή της γεωμετρίας του προσομοιώματος. Προσομοίωση με
επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία δεν απαιτεί ιδιαίτερα ακριβή απεικόνιση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της διατομής, αφού ενδιαφέρουν μόνο οι άξονες των τμημάτων της, ενώ αντιθέτως η
προσομοίωση με χωρικά πεπερασμένα στοιχεία έχει υψηλότερες απαιτήσεις γεωμετρίας, καθώς πρέπει
να ληφθούν υπόψη τα διάφορα πάχη των τμημάτων και οι καμπύλες συναρμογής στις τομές τους.
Επομένως σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να είναι πιο πρόσφορη η χρήση δισδιάστατων επιφανειακών
στοιχείων σε σχέση με τα τρισδιάστατα, λόγω μικρότερου σχεδιαστικού κόπου. Ωστόσο, υπάρχει ο
κίνδυνος η παραπάνω απλοποίηση να οδηγήσει σε σημαντικά σφάλματα κατά την ανάλυση, διότι οι
απότομες μεταβολές στη γεωμετρία της διατομής ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικότατες
συγκεντρώσεις τάσεων και παραμορφώσεων στις συνδέσεις κορμού και πελμάτων, οι οποίες όμως δεν
υφίστανται στην πράξη, αφού για τον λόγο αυτό οι γωνίες στις παραπάνω συνδέσεις έχουν αμβλυνθεί
με τόξα συναρμογής. Επιπλέον, τα επιφανειακά στοιχεία, στην απλούστερη εκδοχή τους, διαθέτουν
τέσσερις κόμβους στα άκρα τους και χαρακτηρίζονται μόνο από το πάχος τους, ενώ τα χωρικά διαθέτουν
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τουλάχιστον οχτώ κόμβους, πράγμα που σημαίνει ότι παράγεται πολύ μεγαλύτερος όγκος δεδομένων
και απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος έως ότου ολοκληρωθεί η ανάλυση. Βέβαια, υπερβολική
πύκνωση του δικτύου των επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να είναι δυσμενέστερη από
άποψη υπολογιστικού κόστους σε σχέση με μια αραιότερη δικτύωση ενός χωρικού προσομοιώματος.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η λύση στο ζήτημα της επιλογής του κατάλληλου είδους
στοιχείων δεν είναι εκ των προτέρων μονοσήμαντη, αλλά αντιθέτως είναι επιτακτική η διερεύνηση της.
Συνεπώς κατασκευάζονται δύο μοντέλα, ένα με τρισδιάστατα χωρικά πεπερασμένα στοιχεία και ένα με
δισδιάστατα επιφανειακά, τα οποία και συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς τα αποτελέσματα που
παράγουν, αλλά και ως προς το υπολογιστικό κόστος που απαιτούν. Έπειτα δοκιμάζεται και μια ενδιάμεση
λύση με πυκνότερο πλέγμα επιφανειακών στοιχείων, και από την παράθεση όλων των παραπάνω λύσεων
αποφασίζεται η τελική επιλογή.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, το προσομοίωμα των επιφανειακών στοιχείων δεν
απαιτεί πολλές λεπτομέρειες κατά την κατασκευή της γεωμετρίας του χαλύβδινου μέλους. Συνεπώς στο
πρώτο μοντέλο λήφθηκαν υπόψη μόνον οι εξωτερικές διαστάσεις της διατομής (h και b), χωρίς καμπύλες
συναρμογής και δόθηκε στα στοιχεία το κατάλληλο πάχος ανάλογα με τη θέση τους, δηλαδή αν πρόκειται
για σημεία του κορμού ή των πελμάτων της διατομής. Τα τμήματα της διατομής κατασκευάστηκαν ως
επίπεδα και τους δόθηκε στη συνέχεια η τιμή του πάχους τους, το οποίο ορίστηκε στις ιδιότητες των
στοιχείων τους. Σε πρώτη φάση κατασκευάστηκε η ακραία διατομή η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε
επί μήκους τριών μέτρων (3m) για να παραχθεί ολόκληρο το προς καμπύλωση μέλος. Στην
χαρακτηριστική Εικόνα 3-1 μπορεί κανείς να οπτικοποιήσει τα παραπάνω. Όσον αφορά το μοντέλο με
τα χωρικά στοιχεία, είναι αναγκαία η χάραξη της γεωμετρίας της ΗΕΑ100 με όλες της λεπτομέρειές της.
Έτσι, σχεδιάζεται και πάλι η ακραία διατομή, αυτή τη φορά όμως με διακριτό πάχος πελμάτων και κορμού
και με καμπύλες συναρμογής στις συνενώσεις τους. Αυτή η πρώτη διατομή επεκτεινόμενη επί μήκους
τριών μέτρων, μήκος επαρκές για την εμφάνιση των φαινομένων που ζητούνται στην παρούσα ανάλυση,
παράγει το επιθυμητό τρισδιάστατο μοντέλο (Εικόνα 3-2).

Εικόνα 3-1: Διατομή και μέλος – Επιφανειακά στοιχεία

Όσον αφορά τα τύμπανα, ο σχεδιασμός είναι απλούστερος. Για αυτά δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής
δεδομένων της καταπόνησης που υφίστανται, παρά μόνο ενδιαφέρει η εξωτερική επιφάνειά τους, η
οποία έρχεται σε επαφή με το προς καμπύλωση μέλος. Συνεπώς, η προσομοίωσή τους πραγματοποιείται
με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία, ανεξάρτητα απ’ το είδος των στοιχείων του μέλους, ενώ η μόνη
απαίτηση που υπάρχει γι’ αυτά αφορά τη δυσκαμψία τους. Εφόσον πρέπει να είναι άκαμπτα σε σχέση
με το μέλος που καμπυλώνεται, αρκεί απλώς η χάραξη της γεωμετρίας τους σύμφωνα με τα στοιχεία
του Πίνακα 3-1 και στη συνέχεια να δοθούν στα στοιχεία τους ιδιότητες που να τους προσδίδουν
«άκαμπτη» συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα δίνεται υπερβολικό πάχος στοιχείων ενός μέτρου (1m), το
οποίο σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες της προσομοίωσης, όπως οι συνθήκες στήριξης που θα
εξηγηθούν παρακάτω, εξασφαλίζει ακλόνητη και απαραμόρφωτη συμπεριφορά των τυμπάνων. Η
διάταξη των τυμπάνων στο χώρο είναι σε μορφή πυραμίδας όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και τα
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τύμπανα απέχουν ελάχιστα από τα πέλματα του μέλους, ωστόσο δεν βρίσκονται εξαρχής σε επαφή με
αυτά, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα κατά την σύνθεση του πλέγματος των πεπερασμένων
στοιχείων. Οι επιφάνειες πελμάτων και τυμπάνων πρέπει να είναι διακριτές και να μην υπάρχουν κοινοί
κόμβοι μεταξύ αυτών, για να μπορέσουν να οριστούν οι επιφάνειες επαφής και να αναπτυχθεί τριβή για
την οποία θα γίνει ειδική αναφορά παρακάτω. Το πλάτος των τυμπάνων είναι ίσο με το πλάτος των
πελμάτων, δηλαδή 100mm για τα μεγάλα τύμπανα, ώστε να καλύπτεται όλο το εύρος των πελμάτων
κατά την επαφή, ενώ στα μικρά τύμπανα υποστήριξης το πλάτος είναι 30mm για τις μεγάλες ακτίνες
καμπυλότητας και 40mm για τις μικρές, ώστε αφενός να μην εμφανίζεται μεγάλη παραμόρφωση και
στρέβλωση της διατομής κοντά στη συναρμογή κορμού – πελμάτων που θα οδηγούσε σε απώλεια της
επαφής του μέλους με τα τύμπανα, αφετέρου δε να μην πλησιάζουν πολύ κοντά στον κορμό και
περιορίζουν την παραμόρφωσή του (Εικόνα 3-3).

Εικόνα 3-2: Διατομή και μέλος – Χωρικά στοιχεία

Εικόνα 3-3: Λεπτομέρεια - Διάταξη τυμπάνων ως προς τη διατομή

Έπειτα ακολουθεί η κατασκευή του πλέγματος που αντιστοιχεί στις παραπάνω γεωμετρίες. Το πλέγμα
θα πρέπει αφενός να είναι ικανοποιητικά πυκνό για να μπορέσει να συλλάβει τις μεταβολές των μεγεθών
καθ’ ύψος και κατά πλάτος της διατομής, αφετέρου όμως δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά πυκνό ώστε
να διατηρηθεί ο υπολογιστικός φόρτος σε αποδεκτά επίπεδα. Για τον λόγο αυτόν επιλέχθηκε στην
προσομοίωση των επιφανειακών στοιχείων, με αραιό πλέγμα, διακριτοποίηση τέτοια ώστε κάθε στοιχείο
του μέλους να έχει διαστάσεις περίπου (10mm)×(10mm), ενώ κάθε στοιχείο των τυμπάνων περίπου
(20mm)×(20mm), καθώς στα τελευταία δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής δεδομένων, παρά μόνο ζητείται
η εξωτερική επιφάνειά τους να πλησιάζει αρκετά την μορφή ενός κύκλου. Με αυτόν τρόπο
δημιουργούνται 9000 στοιχεία στο μέλος, από 3000 σε κάθε πέλμα και στον κορμό, και 1680 ή 1740
στους κυλίνδρους, 500 σε κάθε μεγάλο και 90 ή 120 σε κάθε μικρό. Όσον αφορά την κατεύθυνση των
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στοιχείων, όλα τα πεπερασμένα στοιχεία του μοντέλου προσανατολίζονται κατάλληλα ώστε οι επιφάνειες
επαφής που θα οριστούν αργότερα να «απομακρύνονται» η μία απ’ την άλλη. Το προσομοίωμα μετά και
την δημιουργία του πλέγματος απεικονίζεται στην Εικόνα 3-4.

Εικόνα 3-4: Προσομοίωμα – Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων

Για την κατασκευή του πυκνού πλέγματος επιφανειακών στοιχείων ακολουθείται η ίδια ακριβώς
διαδικασία. Η πύκνωση πραγματοποιείται μόνο στο χαλύβδινο μέλος για την αύξηση των σημείων
πληροφορίας καθ’ ύψος και κατά πλάτος της διατομής, ενώ στα τύμπανα δεν συμβαίνει καμία μεταβολή,
καθώς η υπάρχουσα διακριτοποίηση είναι ικανοποιητική για τον ρόλο που αυτά διαδραματίζουν. Αύξηση
του αριθμού των στοιχείων τους θα αύξανε άσκοπα το υπολογιστικό κόστος του μοντέλου, χωρίς κάποιο
ουσιαστικό όφελος για τους σκοπούς της διερεύνησης που πραγματοποιείται, ενώ θα άλλαζε και τις
συνθήκες της προσομοίωσης σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, πράγμα ανεπιθύμητο. Το καινούριο
δίκτυο επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων είναι πυκνότερο από το προηγούμενο κατά 2,56 φορές,
καθώς κάθε πλευρά κορμού και πελμάτων ορίζεται πυκνότερη κατά 1,6 φορές σε σχέση με την αρχική
διακριτοποίησή της. Έτσι, το μοντέλο αποτελείται πλέον από 23040 στοιχεία, από 7680 σε κάθε πέλμα
και στον κορμό, ενώ όπως εξηγήθηκε ο αριθμός στοιχείων των κυλίνδρων παρέμεινε ο ίδιος. Όσον
αφορά το προσομοίωμα με τα τρισδιάστατα στοιχεία η πυκνότητα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές που
περιεγράφηκαν. Το ενιαίο πλέον μέλος αποτελείται από 17400 στοιχεία, καθώς στη συναρμογή κορμού
και πελμάτων έχουν τοποθετηθεί περισσότερα στοιχεία σε σχέση με τα άκρα των πελμάτων και το
εσωτερικό του κορμού, ενώ κατά την έννοια του πάχους έχει οριστεί μόνο ένα στοιχείο. Μια γρήγορη
σύγκριση των τριών διαφορετικών δικτύων φαίνεται στην Εικόνα 3-5, όπου διακρίνονται οι ποιοτικές και
ποσοτικές διαφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Στη συνέχεια, και αφού έχει σχεδιαστεί η γεωμετρία και το δίκτυο των πεπερασμένων στοιχείων στο
λογισμικό FEMAP [20], το προσομοίωμα εισάγεται στο λογισμικό ADINA [19] για να διεξαχθούν οι
διάφορες αναλύσεις. Η διαδικασία της εν ψυχρώ καμπύλωσης χαρακτηρίζεται από έντονη μηγραμμικότητα τόσο γεωμετρίας όσο και υλικού, καθώς κάθε διατομή εξαναγκάζεται σε μεγάλες
μετακινήσεις και παραμορφώσεις οι οποίες οδηγούν σε υπέρβαση του ορίου διαρροής του υλικού και
επερχόμενη πλαστικοποίηση. Το υλικό του προς καμπύλωση μέλους επιλέχθηκε να είναι μαλακός
χάλυβας S355 με διγραμμικό διάγραμμα σ-ε ελαστικό-ιδεωδώς πλαστικό και τάση διαρροής fy = 355
MPa. Το μέτρο ελαστικότητας είναι Ε = 210 GPa, ενώ ο λόγος του Poisson ν = 0,3. Σχετικά με το υλικό
των κυλίνδρων επιλέχθηκε και πάλι χάλυβας S355, με τις ίδιες τιμές του μέτρου ελαστικότητας και του
λόγου του Poisson, ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση δόθηκε στο υλικό ο χαρακτηρισμός «ελαστικό»,
δηλαδή χωρίς όριο διαρροής (Σχήμα 3-1). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται εκ νέου η ανενδοσιμότητα
των τυμπάνων, καθώς δεν ορίζεται τάση διαρροής του υλικού τους και επομένως όση ένταση και αν
αναπτυχθεί σε αυτά δεν υπάρχει κίνδυνος διάρρηξής τους και καταστροφής του προσομοιώματος.
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Σχήμα 3-1: Διάγραμμα σ - ε χαλύβων ανάλυσης

Το πιο κρίσιμο σημείο της προσομοίωσης είναι η σωστή περιγραφή και αναπαράσταση της
αλληλεπίδρασης που εμφανίζεται μεταξύ των δύο σωμάτων της καμπύλωσης, δηλαδή του χαλύβδινου
μέλους και των τυμπάνων. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται τα ειδικού τύπου στοιχεία επαφής –
contact elements, τα οποία επιτρέπουν την σωστή προσομοίωση της επαφής διακριτών αντικειμένων
στο λογισμικό. Το γεγονός ότι δύο σώματα «φαίνεται» να έρχονται σε επαφή ή «επιβάλλεται» να
έρχονται σε επαφή, μέσω των μετακινήσεων που τους επιβάλλονται απ’ τον χρήστη, δεν συνεπάγεται
την ανάπτυξη πραγματικής επαφής, στα πλαίσια του λογισμικού, και κατά συνέπεια τα παραγόμενα
αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές συνθήκες που εμφανίζονται στην διαδικασία της
καμπύλωσης. Ο μόνος τρόπος για να περιγραφεί αξιόπιστα η αλληλεπίδραση μεταξύ του μέλους και των
κυλίνδρων είναι μέσω της χρήσης των στοιχείων επαφής, στα οποία προσδίδονται οι ιδιότητες της
επαφής που αναπτύσσεται, όπως ο συντελεστής τριβής Coulomb μ μεταξύ των αντίστοιχων επιφανειών.
Τα στοιχεία επαφής δεν χρησιμοποιούνται σε όλο το μοντέλο, αλλά ορίζονται μόνο στις περιοχές όπου
αναμένεται να συμβεί επαφή, δηλαδή στο άνω και το κάτω πέλμα του μέλους και στις εξωτερικές
επιφάνειες των τυμπάνων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι επιφάνειες επαφής πρέπει να
«απομακρύνονται» η μια απ’ την άλλη, συνεπώς τα στοιχεία επαφής των πελμάτων «κοιτούν» προς το
εσωτερικό της διατομής και αυτά των τυμπάνων προς το κέντρο τους. Εξαίρεση αποτελεί η επαφή άνω
πέλματος μέλους – τυμπάνων στήριξης, όπου λόγω της θέσης των τυμπάνων στήριξης στο εσωτερικό
της διατομής, τα στοιχεία επαφής του άνω πέλματος είναι προσανατολισμένα προς το εξωτερικό (Εικόνα
3-6).
Στο προσομοίωμα της παρούσης εργασίας συναντώνται τέσσερις επαφές, αυτή του κυλίνδρου φόρτισης
με το άνω πέλμα της διατομής, οι δύο των ακλόνητων κυλίνδρων με το άνω και το κάτω πέλμα και τέλος
αυτή του άνω πέλματος με τους κυλίνδρους υποστήριξης. Για την ασφαλέστερη λειτουργία του
μοντέλου κατά την εκτέλεση σχεδιάζονται τέσσερις διακριτές επαφές, η καθεμιά με τις δικιές της
ιδιότητες. Κάθε ζεύγος επαφής αποτελείται από ένα «άκαμπτο» μέρος που αποτελεί τον οδηγό της
επαφής και από ένα ενδόσιμο μέρος το οποίο «στοχεύει» στο άκαμπτο, δηλαδή πρόκειται για επαφή
τύπου άκαμπτο – ενδόσιμο (rigid-to-flexible). Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται να τίθεται ως
«στόχος» η πιο άκαμπτη, στιβαρή και αραιή από τις δύο επιφάνεια επαφής και η άλλη ως «ακόλουθος»,
καθώς οι κόμβοι του «στόχου» μπορούν να διεισδύσουν ελαφρώς στην επιφάνεια του «ακόλουθου»,
ενώ το αντίστροφο δεν είναι δυνατό να συμβεί. Αυτή η περίπτωση ταιριάζει απολύτως στην διαδικασία
της καμπύλωσης, αφού οι κύλινδροι είναι αρκετά πιο δύσκαμπτοι και στιβαροί από το προς καμπύλωση
μέλος. Συνεπώς, κατά την προσομοίωση τίθενται ως «στόχοι» οι επιφάνειες των τυμπάνων και ως
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«ακόλουθοι» αυτές της διατομής, εκτός από την επαφή των μικρών κυλίνδρων υποστήριξης, όπου
συμβαίνει το αντίστροφο, επειδή αυτοί έχουν ρόλο να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της
παραμόρφωσης του άνω πέλματος και να συμμορφώνονται με αυτές.

Εικόνα 3-6: Contact Elements - Προσανατολισμός επιφανειών επαφής

Στην πράξη όλοι οι κύλινδροι της μηχανής καμπύλωσης περιστρέφονται ταυτοχρόνως, ο καθένας
υπακούοντας στις δικές του απαιτήσεις, καθώς η περιστροφή τους σε συνδυασμό με την τριβή που
αναπτύσσεται προκαλεί την κίνηση του μέλους και την καμπύλωση σε ολόκληρο το μήκος του. Όμως
καθώς το μέλος προχωράει, η επιφανειακή ταχύτητα του άνω (εφελκυόμενου) πέλματος είναι
μεγαλύτερη σε σχέση με αυτήν του κάτω (θλιβόμενου) πέλματος, εξαιτίας της παραγόμενης
καμπυλότητας. Επιπλέον η διαφορά αυτή των επιφανειακών ταχυτήτων δεν είναι σταθερή αλλά
μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς η διατομή διέρχεται διαμέσου των τυμπάνων. Συνεπώς για να αποφευχθεί
οποιαδήποτε ταλάντωση μορφής κόλλησης – ολίσθησης στη διεπιφάνεια κυλίνδρων και διατομής, αυτή
η διαφορά ταχυτήτων αντιμετωπίζεται με περιστροφή του κάθε τυμπάνου σύμφωνα με τη δική του
ξεχωριστή ταχύτητα. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια να προσομοιωθεί κάτι τέτοιο είναι από εξαιρετικά
δύσκολη έως και αδύνατη, αφού αυξάνει τρομερά την πολυπλοκότητα του μοντέλου, ενώ η επιλογή
κοινής ταχύτητας περιστροφής για όλους τους κυλίνδρους θα οδηγούσε σε ταλάντωση κόλλησης –
ολίσθησης και μη σύγκλιση των λύσεων.
Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η περιστροφή του ενός μονάχα τυμπάνου του συστήματος με
σχετικά μεγάλο συντελεστή τριβής και ακινησία των υπολοίπων, με θεώρηση όμως λείας επαφής. Πιο
αναλυτικά επιβάλλεται περιστροφή στον ακραίο εξωτερικό κύλινδρο και δίδεται συντελεστής τριβής
Coulomb μ = 0,3 στην επαφή του με το άνω πέλμα της διατομής, ενώ οι άλλοι δύο μεγάλοι κύλινδροι
καθώς και οι δύο μικροί κύλινδροι υποστήριξης του άνω πέλματος τίθενται αμετακίνητοι και θεωρείται
μηδενικός συντελεστής τριβής στις επαφές τους με το μέλος. Με αυτόν τον τρόπο όλο το μέλος
παρασύρεται μόνο από τον έναν κύλινδρο και ακολουθεί τη δική του ταχύτητα, ενώ οι υπόλοιποι δεν
επηρεάζουν την κίνηση του, καθώς το μέλος ολισθαίνει πάνω τους, παρά μόνον λειτουργούν ως
ακλόνητα στηρίγματα για να επιτευχθεί η κάμψη και η καμπύλωσή του. Οι σταθεροί κύλινδροι
πακτώνονται, δεσμεύοντας όλους τους βαθμούς ελευθερίας τους και δημιουργούν μια μορφή οδηγού
για το μέλος, καθώς το περιορίζουν να κινηθεί μόνο εντός της διαδρομής που απαιτείται για την επίτευξη
της επιθυμητής καμπυλότητας. Επιπροσθέτως, στην καμπύλωση στην πράξη το μέλος συγκρατείται
πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο και έτσι προστατεύεται έναντι στρεπτοκαμπτικού λυγισμού κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, πράγμα που επιτυγχάνεται στην προσομοίωση με δέσμευση των κόμβων στη
συναρμογή κορμού – πελμάτων κατά τον βαθμό ελευθερίας τον κάθετο στον άξονα των κυλίνδρων.
Όσον αφορά τη φόρτιση του μέλους για την επίτευξη της καμπύλωσης, αυτή γίνεται μέσω επιβολής
μετατόπισης στον ακραίο εξωτερικό κύλινδρο. Η μετατόπιση αυτή προκαλεί κάμψη του άκρου του
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μέλους, η οποία στη συνέχεια μέσω της περιστροφής και της παράσυρσης του μέλους επεκτείνεται και
στο υπόλοιπο μήκος. Η επιβαλλόμενη προδιαγεγραμμένη μετατόπιση είναι τόση ώστε να προκληθεί στο
μέλος η επιθυμητή καμπυλότητα. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστή εξ αρχής η ακριβής τιμή
της και γι’ αυτό πραγματοποιούνται ορισμένες δοκιμές. Παρατηρείται σχεδόν απολύτως γραμμική σχέση
μεταξύ της αρχικώς επιβαλλόμενης μετατόπισης και της προκύπτουσας καμπυλότητας, γεγονός που
επιτρέπει τον προσδιορισμό της απαιτούμενης μετατόπισης του ακραίου κυλίνδρου για την επίτευξη της
επιθυμητής καμπυλότητας μέσω παρεμβολής ή προεκβολής των ήδη υπαρχόντων δεδομένων. Πιο
αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής. Αρχικώς επιλέγονται αυθαίρετα δύο ή τρεις τιμές μετατόπισης και
επιβάλλονται στο άκρο του μέλους. Πραγματοποιείται η καμπύλωση ολόκληρου του μέλους και
προσδιορίζεται η τιμή της ακτίνας καμπυλότητάς του ως το αντίστροφο της καμπυλότητας. Έπειτα
υπολογίζεται η σχέση μεταβολής της μετατόπισης και της προκύπτουσας ακτίνας καμπυλότητας και με
βάση αυτήν είναι πλέον εύκολος ο προσδιορισμός της απαιτούμενης μετατόπισης που πρέπει να δοθεί
στον φορτίζων κύλινδρο για να προκληθεί οποιαδήποτε επιθυμητή τιμή ακτίνας καμπυλότητας. Για να
προκληθεί ομοιόμορφη φόρτιση η προδιαγεγραμμένη μετατόπιση που προσδιορίζεται επιβάλλεται στο
κέντρο του κυλίνδρου και από εκεί μεταφέρεται σε κάθε κόμβο της εξωτερικής επιφάνειάς του, καθώς
αυτοί είναι άκαμπτα συνδεδεμένοι μαζί του. Το ίδιο συμβαίνει και κατά την περιστροφή του κυλίνδρου,
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη περιστροφή του κυλίνδρου και κατά συνέπεια σταθερός
ρυθμός μετακίνησης του μέλους.

3.2 Χαρακτηριστικά της Ανάλυσης
Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του προσομοιώματος ορίζονται τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης που
θα διεξαχθεί. Λόγω της μη γραμμικότητας γεωμετρίας, μη γραμμικότητας υλικού και των στοιχείων
επαφής το σύστημα των εξισώσεων ισορροπίας λύνεται αριθμητικά με χρήση του επαναληπτικού
αλγορίθμου Newton-Raphson. Οι επαναλήψεις σταματούν μόλις εκπληρωθούν τα κριτήρια της ενέργειας
με ανοχή 0,001 και της επαφής με ανοχή 0,05. Ο χαρακτηρισμός της ανάλυσης ως μη γραμμικής ως
προς το υλικό έχει ήδη ληφθεί υπόψη από τον προσδιορισμό του χάλυβα του μέλους ως διγραμμικό με
τάση διαρροής fy = 355 MPa. Συνεπώς μόλις η τάση σε κάποιο σημείο της διατομής φτάσει την τιμή
διαρροής, η συμπεριφορά του υλικού αλλάζει και η ανάλυση μετατρέπεται σε μη γραμμική. Για τον
χαρακτηρισμό της ως μη γραμμική και ως προς τη γεωμετρία πρέπει να δοθεί ρητή εντολή να επιτραπεί
στο μοντέλο να αναπτυχθούν μεγάλες μετακινήσεις και μεγάλες παραμορφώσεις, διαφορετικά θα
διεξαχθεί κλασσική ανάλυση μικρών μετακινήσεων και δεν θα προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα, ότι η διαδικασία της ψυχρής
καμπύλωσης ουσιαστικά πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Το πρώτο αποτελείται από την επιβολή
μετακίνησης στο άκρο του μέλους και κάμψη αυτού, ενώ το δεύτερο από την περιστροφή των
κυλίνδρων και την σταδιακή καμπύλωση όλου του μήκους του μέλους. Επομένως φαντάζει απολύτως
λογικό και η προσομοίωση της παραπάνω διαδικασίας να πραγματοποιείται κι αυτή σε δύο διακριτά
στάδια, δηλαδή να διεξάγονται δύο αναλύσεις για κάθε ζητούμενη καμπύλωση. Έτσι, λοιπόν, σε πρώτη
φάση πραγματοποιείται το πρώτο μέρος της καμπύλωσης με σταδιακή επιβολή της κατάλληλης
μετατόπισης στον ακραίο κύλινδρο και μέσω επαφής της κάμψης του άκρου του μέλους. Αυτό το τμήμα
της διαδικασίας είναι σχετικά απλό από άποψη υπολογιστικού φόρτου, καθώς το μέλος ακινητοποιείται
μεταξύ των ακλόνητων τυμπάνων και φορτίζεται στο ένα άκρο του. Πρόκειται ουσιαστικά για μια απλή
περίπτωση αμφιπροέχουσας δοκού με εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου στην άκρη της και
επερχόμενη κάμψη ενός τμήματός της. Τα στοιχεία επαφής σε αυτήν τη φάση δεν διαδραματίζουν
κάποιο ουσιαστικό ρόλο, παρά μόνον οφείλουν να υπάρχουν για να μεταφερθούν σωστά οι δράσεις από
το ένα σώμα στο άλλο και να μην προκληθεί διείσδυση των κόμβων του ενός στο δεύτερο. Οι
μετακινήσεις που επιβάλλονται είναι σχετικά μικρές, οπότε δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός βημάτων
εκτέλεσης και συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πολύ σημαντικό μέρος αυτού
του πρώτου σταδίου είναι η καταγραφή των αποτελεσμάτων κατά το τέλος του, δηλαδή όταν έχει
επιβληθεί ολόκληρο το μέτρο της απαιτούμενης μετατόπισης. Οι τάσεις και οι παραμορφώσεις στο τέλος
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του σταδίου αυτού θα χρησιμοποιηθούν ως αρχικές συνθήκες κατά την έναρξη της επόμενης ανάλυσης.
Δεν είναι απαραίτητο να καταγράφονται τα αποτελέσματα στους κόμβους μετά από κάθε βήμα, καθώς
δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να αποθηκευτούν αυτά του τελευταίου βήματος,
ώστε να συνεχιστεί η καμπύλωση χωρίς παρεμβολές που μπορούν να αλλοιώσουν την ακρίβεια των
τελικών παραμενουσών μεγεθών.

Εικόνα 3-7: Χαλύβδινο μέλος μετά το τέλος του 1ου σταδίου ανάλυσης

Η μορφή του μέλους έπειτα από το τέλος της πρώτης ανάλυσης διακρίνεται στην Εικόνα 3-7, όπου
απεικονίζονται οι τάσεις Von Mises. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι τάσεις της διατομής στο σημείο επαφής με
τον μεσαίο κύλινδρο καθώς και στη γειτονική περιοχή έχουν υπερβεί το όριο των 355 MPa, με
αποτέλεσμα την πλαστικοποίηση στην περιοχή αυτή. Η διαρροή ξεκινάει από τα πέλματα που αποτελούν
τις ακραίες ίνες της διατομής και εξαπλώνεται προς τον κορμό, ενώ όσο αυξάνεται η απόσταση από το
θεωρητικό σημείο στήριξης, η πλαστικοποίηση διαχέεται παραβολικά προς τα άλλα δύο σημεία επαφής.
Το τμήμα του μέλους πέρα από τον δεύτερο ακλόνητο κύλινδρο είναι εντελώς ανεπηρέαστο, όπως
αναμενόταν, ενώ επιπλέον οι κύλινδροι δεν έχουν εμφανίσει καμία ένταση, δείγμα της ακαμψίας τους.
Είναι τέλος διακριτή και η απώλεια της ευθυγραμμίας του μέλους στο καμπτόμενο άκρο, επομένως το
πρώτο στάδιο της διαδικασίας καμπύλωσης φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη χρονικά ανάλυση, μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη. Το μοντέλο παραμένει
το ίδιο, παρά μόνο τροποποιούνται κάποιες παράμετροι. Καταρχάς αλλάζει το είδος της επιβαλλόμενης
μετακίνησης, καθώς από μετατόπιση προηγουμένως, εφαρμόζεται τώρα περιστροφή περί τον άξονα του
τυμπάνου. Η περιστροφή είναι τόση ώστε να καλυφθεί όλο το μήκος του μέλους και τροποποιείται
ανάλογα με την απόσταση των εξωτερικών κυλίνδρων, καθώς το μήκος του μέλους διατηρείται πάντα
σταθερό στα τρία μέτρα. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του προσομοιώματος, όπως η πυκνότητα του
πλέγματος και οι ιδιότητες των στοιχείων ή των επιφανειών επαφής, δεν επιτρέπεται να μεταβληθούν,
διότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν αδύνατο να συνεχιστεί η ανάλυση, χρησιμοποιώντας ως αρχικές
συνθήκες τα αποτελέσματα του προηγούμενου μοντέλου. Ρύθμιση, ωστόσο, επιδέχονται οι εντολές της
ανάλυσης. Καταρχήν πρέπει να δηλωθεί το είδος της ανάλυσης ως «restart» για να μπορούν να
εισαχθούν οι τελικές συνθήκες της προηγούμενης ανάλυσης ως η αρχική κατάσταση της τρέχουσας,
καθώς επίσης και να σημειωθεί η χρονική στιγμή από την οποία και μετά θα ξεκινήσει να εκτελείται η
καινούρια ανάλυση. Εφόσον η πρώτη διήρκησε μία μονάδα χρόνου, η δεύτερη θα αρχίσει να
εφαρμόζεται από την χρονική στιγμή t = 1 και έπειτα. Τα μη γραμμικά φαινόμενα συνεχίζουν να
εμφανίζονται, επομένως καμία αλλαγή στις ιδιότητες των υλικών και στην παραδοχή μεγάλων
μετακινήσεων δεν λαμβάνει χώρα. Η μεγάλη διαφορά των δύο σταδίων της ανάλυσης της διαδικασίας
καμπύλωσης έγκειται στην έκταση και τον χρόνο εκτέλεσης που καταλαμβάνει το καθένα. Ενώ το μεν
πρώτο στάδιο που περιεγράφηκε προηγουμένως ολοκληρώνεται γρήγορα και απαιτεί μικρό σχετικά
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αποθηκευτικό χώρο, το δε τελικό στάδιο επιφέρει ασυγκρίτως μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος. Ο λόγος
είναι η μεγάλη τιμή της επιβαλλόμενης περιστροφής σε σχέση με την αρχικώς επιβαλλόμενη μετατόπιση,
καθώς αυτή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μέσα σε μικρό αριθμό βημάτων εκτέλεσης, αλλά είναι
απαραίτητο να καταμεριστεί σε πολλά μικρότερα τμήματα. Το μεγάλο μήκος που πρέπει να καλυφθεί σε
συνδυασμό με την διαρκή αλληλεπίδραση του μέλους με όλους τους κυλίνδρους ταυτοχρόνως, οδηγεί
στη χρήση πολύ μεγάλου αριθμού βημάτων εκτέλεσης με πολύ μικρό μέγεθος το καθένα. Άλλωστε δεν
πρέπει να ξεχνά κανείς το γεγονός ότι και η πραγματική καμπύλωση χαλύβδινων μελών είναι μια αργή
διαδικασία που ολοκληρώνεται σε πολλά στάδια και περιλαμβάνει πολλά περάσματα του μέλους εντός
του συστήματος των τυμπάνων, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τοξωτή μορφή. Έτσι, και δεδομένου
ότι για λόγους προσομοίωσης όλη η προβλεπόμενη καμπυλότητα επιτυγχάνεται σε ένα μόνο πέρασμα,
είναι λογικό η δεύτερη χρονικά ανάλυση να διαρκεί ασύγκριτα περισσότερο από την πρώτη. Η λειτουργία
του μοντέλου, όπως ξαναειπώθηκε, βασίζεται στην τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ του κυλίνδρου
φόρτισης και του άνω πέλματος της διατομής, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται άλλες τρεις διακριτές
επαφές. Για τη σύγκλιση κάθε βήματος απαιτούνται συνήθως αρκετές επαναλήψεις έως ότου
ικανοποιηθούν τόσο το κριτήριο της ενέργειας του συστήματος όσο και της ισορροπίας μεταξύ των
στοιχείων επαφής. Εύλογα, λοιπόν, η συγκεκριμένη ανάλυση έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις κόστους.
Κατά το στάδιο αυτό όλες οι διατομές του μέλους περνούν διαδοχικά από την κατάσταση
πλαστικοποίησης και μετά από την ελαστική «ανακούφιση». Μεγάλες μετακινήσεις επιβάλλονται στη
διατομή με αποτέλεσμα την διαρροή του υλικού και την εμφάνιση παραμενουσών παραμορφώσεων
ακόμα και μετά την αποφόρτιση. Λόγω αυτών των παραμορφώσεων και του γνωστού νόμου του Hooke
(Εξ. 3-1) προκύπτουν παράλληλα και παραμένουσες τάσεις, οι οποίες και αποτελούν το βασικό
αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας εργασίας.
σ=Ε×ε

(3-1)

Εικόνα 3-8: Χαλύβδινο μέλος μετά το τέλος του 2ου σταδίου ανάλυσης

Η γεωμετρία του μέλους πλέον είναι τοξωτή, σταθερής καμπυλότητας στο εσωτερικό του μέλους, ενώ
τα άκρα όπως εξηγήθηκε δεν μπορούν να καμπυλωθούν και παραμένουν ευθύγραμμα ως
ανεκμετάλλευτο υλικό. Στην Εικόνα 3-8 διακρίνεται χαρακτηριστικά η τοξωτή πλέον μορφή της ράβδου,
όπως επίσης και οι τάσεις von Mises, τόσο στην περιοχή που είναι εντός των ακραίων εξωτερικών
κυλίνδρων, όσο και στο υπόλοιπο αφόρτιστο τμήμα του μέλους. Οι τελευταίες αποτελούν ξεκάθαρο
δείγμα της παραμένουσας έντασης που έχει αναπτυχθεί στη διατομή λόγω της διαδικασίας καμπύλωσης.
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3.3 Καμπυλότητα Τόξων
Ύστερα από μερικές δοκιμαστικές αναλύσεις ως προς την παραγόμενη καμπυλότητα, ή την αντίστοιχη
ακτίνα καμπυλότητας των τόξων, είναι δυνατή η ασφαλής εκτίμηση της απαιτούμενης
προδιαγεγραμμένης μετατόπισης, που πρέπει να επιβληθεί στον ακραίο εξωτερικό κύλινδρο, ανάλογα με
την εκάστοτε απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων, για να επιτευχθούν οι επιθυμητές καμπυλότητες της
μελέτης. Η τιμή της ακτίνας καμπυλότητας μετά την καμπύλωση κάθε μέλους πρέπει να είναι γνωστή,
για να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση του μεγέθους της καμπύλωσης
στην ανάπτυξη της παραμένουσας έντασης, καθώς επίσης και για να προσδιοριστούν ακριβείς εκφράσεις
της μεταξύ τους σχέσης. Επιπροσθέτως, η γνώση της τιμής της ακτίνας καμπυλότητας είναι απαραίτητη
για τη διεξαγωγή των παραμετρικών αναλύσεων μεταξύ των μηχανών καμπύλωσης με διαφορετική
απόσταση τυμπάνων, αφού στόχος είναι να καθοριστεί ποια απόσταση τυμπάνων οδηγεί στις ελάχιστες
ή τις μέγιστες παραμένουσες τάσεις, για την ίδια όμως παραγόμενη ακτίνα καμπυλότητας. Συνεπώς, το
πρώτο βήμα της μελέτης της καμπύλωσης ενός μέλους είναι ο υπολογισμός της ακτίνας καμπυλότητάς
του.

Σχήμα 3-2: Τυπική κατανομή καμπυλότητας ανοιχτής διατομής λόγω καμπύλωσης με τύμπανα [12]

Η τιμή της καμπυλότητας (ή της αντίστοιχης ακτίνας) που έχει προκληθεί σε ένα τόξο από τύμπανα δεν
είναι σταθερή σε όλο το μήκος του, αλλά παρουσιάζει μεταβολές που ακολουθούν μια συγκεκριμένη
μορφή [12],[14], (Σχήμα 3-2). Ξεκινώντας από μηδενική στο άκρο που επιβάλλεται η καμπύλωση,
αρχίζει να αυξάνεται απότομα, σχεδόν γραμμικά, όσο η καμπύλωση προχωράει κατά μήκος του μέλους,
και φτάνει σε ένα τοπικό μέγιστο στο σημείο που αρχικώς ερχόταν σε επαφή το μέλος με τον κεντρικό
εσωτερικό κύλινδρο. Έπειτα η καμπυλότητα διατηρείται πρακτικώς σταθερή σε ένα πλατό κατά μήκος
του μέλους, ενώ μετά εμφανίζει την μέγιστη τιμή της, προτού αρχίσει πάλι να μειώνεται γραμμικά έως
ότου μηδενιστεί ξανά στο άλλο άκρο. Η μέγιστη καμπυλότητα εμφανίζεται λόγω της θλίψης που ασκεί
ο κεντρικός εσωτερικός κύλινδρος στο μέλος μέσω της επαφής του με το κάτω πέλμα της διατομής,
καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της καμπύλωσης. Δηλαδή κατά τη στιγμή που εφαρμόζεται η καμπύλωση
σε μια διατομή, η τιμή της καμπυλότητας είναι μεγαλύτερη από αυτή όταν καμπυλώνεται μια γειτονική
περιοχή και οι κύλινδροι έχουν απομακρυνθεί. Αυτή η μείωση της καμπυλότητας μόλις χαθεί η επαφή με
τους κυλίνδρους είναι η ελαστική ανακούφιση (springback) που αναφέρθηκε παραπάνω.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, σε μια περιοχή στο εσωτερικό του μέλους η καμπυλότητα είναι πρακτικά σταθερή
και το μέλος έχει τη γεωμετρία ενός κυκλικού τόξου. Εντός αυτής της περιοχής υπολογίζεται τόσο η
ακτίνα καμπυλότητας, όσο και οι παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις των διατομών. Στον
υπολογισμό της ακτίνας καμπυλότητας χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των κόμβων που βρίσκονται
εκατέρωθεν του μέσου του μήκους του μέλους, σε απόσταση 20cm, δηλαδή σε απόσταση από 1,30m

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΤΟΞΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ

28

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

έως 1,70m από τα άκρα του μέλους. Επιλέγονται οι κόμβοι στη συναρμογή κορμού – άνω πέλματος
διατομής, επειδή είναι δεσμευμένοι εντός επιπέδου και αναπτύσσουν παραμόρφωση μόνο εντός του
τόξου της καμπύλωσης, αφού δεν επηρεάζεται η τιμή της προκύπτουσας ακτίνας από την απόσταση της
ίνας από τον ουδέτερο άξονα της διατομής (Εικόνα 3-9). Η καμπυλότητα ορίζεται ως το αντίστροφο της
ακτίνας ενός τόξου, το οποίο έχει μήκος ίσο με το καμπυλωμένο μήκος του μέλους. Όπως φαίνεται και
στην Εικόνα 3-10, λόγω ομοιότητας τριγώνων, η καμπυλότητα ή το αντίστροφο της ακτίνας
καμπυλότητας ισούται με το λόγο της αξονικής παραμόρφωσης κάποιας ίνας της διατομής προς την
απόσταση της ίνας από τον ουδέτερο άξονα της διατομής. Θεωρητικά, λοιπόν, για τον προσδιορισμό της
καμπυλότητας θα έπρεπε να υπολογιστούν οι αξονικές παραμορφώσεις στη συναρμογή κορμού – άνω
πέλματος και έπειτα να διαιρεθούν οι τιμές αυτές με το ήμισυ του ύψους της διατομής, ενώ η αντιστροφή
του παραπάνω λόγου θα έδινε την τιμή της αντίστοιχης ακτίνας καμπυλότητας του χαλύβδινου τόξου.

Εικόνα 3-9: Ορισμός ακτίνας καμπυλότητας

Εντούτοις, στο λογισμικό παρέχεται η δυνατότητα του απευθείας υπολογισμού της στροφής των κόμβων
του προσομοιώματος, δηλαδή φαινομενικά της ζητούμενης καμπυλότητας. Όμως θα ήταν λάθος η
αποδοχή της τιμής της στροφής αυτής ως της πραγματικής καμπυλότητας του μέλους, αφού κατά τη
διάρκεια της ανάλυσης μεταβάλλεται η θέση του καμπυλωμένου μέλους στο χώρο. Εφόσον τα τύμπανα
παραμένουν δεσμευμένα σε συγκεκριμένες θέσεις και το μέλος διέρχεται ανάμεσά τους, είναι επόμενο
να αλλάζει η θέση του τοπικού συστήματος αναφοράς κάθε διατομής σε σχέση με το καθολικό σύστημα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαρκώς αυξανόμενες τιμές στροφής περί τον άξονα τον
κάθετο στο επίπεδο του τόξου, μετρούμενες ως προς το καθολικό σύστημα, αφού πλέον στη στροφή
λόγω καμπύλωσης προστίθεται και η στροφή λόγω περιστροφής του μέλους περί το κέντρο βάρους των
τυμπάνων. Κατά συνέπεια εμφανίζεται μια διαρκής μείωση της ακτίνας καμπυλότητας κατά μήκος του
μέλους, πράγμα που δεν ισχύει στην πράξη, αφού μέσω της μηχανής επιβάλλεται ομοιόμορφη
καμπύλωση στο μέλος. Στην Εικόνα 3-10 φαίνεται ξεκάθαρα το προαναφερθέν φαινόμενο.
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(a) Αρχή της καμπύλωσης

(b) Ενδιάμεσο στάδιο

(c) Τέλος της καμπύλωσης
Εικόνα 3-10: Στροφή τοπικού συστήματος αξόνων σε σχέση με το καθολικό λόγω της καμπύλωσης με σταθερές
τις θέσεις των τυμπάνων, σε διάφορες χρονικές στιγμές

Καθώς η διαδικασία της καμπύλωσης εξελίσσεται, ο άξονας του άκρου του μέλους αλλάζει διαρκώς γωνία
σε σχέση με την αρχική απαραμόρφωτη θέση, και κατά συνέπεια οι στροφές των κόμβων σε εκείνη την
περιοχή θα εμφανίζονται ολοένα και μεγαλύτερες. Για το λόγο αυτό, αντί της στροφής κάθε κόμβου,
υπολογίζεται η σχετική στροφή μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων, η οποία και διαιρείται όχι με το ολικό
καμπυλωμένο μήκος, αλλά με την απόσταση μεταξύ των διαδοχικών αυτών κόμβων. Έτσι προκύπτει η
καμπυλότητα σε κάθε τμήμα του τόξου και από την αντιστροφή της προσδιορίζεται η ακτίνα
καμπυλότητας. Επειδή μικροσκοπικά μπορεί να εμφανίζεται διασπορά των τιμών, καθώς η απόσταση
μεταξύ δύο διαδοχικών κόμβων δεν είναι πάντα σταθερή, παρόλο που θεωρείται έτσι, αλλά μπορεί να
μεταβάλλεται ελαφρώς λόγω ταλαντώσεων και λόγω αριθμητικής σύγκλισης του μοντέλου, τελικά ως
ακτίνα καμπυλότητας του τόξου λαμβάνεται ο μέσος όρος των παραπάνω τιμών. Με τη μέθοδο που
αναλύθηκε, λοιπόν, υπολογίζονται οι ακτίνες καμπυλότητας των τόξων που παρήχθησαν και
συγκρίνονται με τις τιμές που αναμενόταν από την εκτίμηση της μετατόπισης που επιβάλλεται στον
ακραίο εξωτερικό κύλινδρο.
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3.4 Επιλογή Πλέγματος
Εξ αιτίας των πολλών αβεβαιοτήτων σχετικά με την επιλογή του κατάλληλου πλέγματος πεπερασμένων
στοιχείων, όπως εξηγήθηκε σε προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου αυτού, απαιτείται διερεύνηση και
σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις τρεις διαφορετικές εναλλακτικές πλέγματος. Για
να έχει νόημα η σύγκριση αυτή, τα τρία μοντέλα διαφέρουν μόνο κατά τις παραμέτρους που
αναφέρθηκαν στην Ενότητα 3.1, δηλαδή στη γεωμετρία, τις ιδιότητες και τον αριθμό των στοιχείων
τους, ενώ ως προς τις υπόλοιπες παραμέτρους της ανάλυσης οφείλουν να είναι πανομοιότυπα. Επιλέγεται
σταθερή απόσταση μεταξύ των ακραίων εξωτερικών τυμπάνων στα 900mm και τοποθέτηση του
εσωτερικού, όπως και των τυμπάνων υποστήριξης του άνω πέλματος, στο μέσον της παραπάνω
απόστασης και για τα τρία προσομοιώματα. Επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις η προκύπτουσα ακτίνα
καμπυλότητας είναι 6m. Για κάθε προσομοίωμα προσδιορίζονται οι παραμένουσες τάσεις και
παραμορφώσεις μετά το τέλος της καμπύλωσης. Ως πιο αξιόπιστο θεωρείται το μοντέλο με τα
τρισδιάστατα χωρικά στοιχεία, καθώς λαμβάνει υπόψη τις καμπύλες συναρμογής στις ενώσεις κορμού
και πελμάτων και επιπλέον απεικονίζει ορθότερα τις παραμορφώσεις κατά το πάχος των τμημάτων, αφού
συμπεριλαμβάνει τρισδιάστατα φαινόμενα Poisson, γι’ αυτό και υιοθετείται ως πρότυπο. Ο βαθμός
συμφωνίας ή μη των αποτελεσμάτων των άλλων δύο μοντέλων με τα αντίστοιχα αυτού του μοντέλου,
σε συνδυασμό με το υπολογιστικό κόστος του καθενός, καθορίζει την τελική απόφαση επιλογής του
πλέγματος. Στα Σχήματα 3-3 και 3-4 παρουσιάζεται η προαναφερθείσα σύγκριση.
Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσω διαγραμμάτων, έχουν υιοθετηθεί κάποιες αυθαίρετες
συμβάσεις, οι οποίες όμως τηρούνται σε όλα τα επόμενα Σχήματα, καθιστώντας την κατανόησή τους,
όπως επίσης και την μεταξύ τους σύγκριση, πιο εύκολη. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις παραμένουσες
τάσεις, οι κατανομές σχεδιάζονται πάνω στο αντίστοιχο τμήμα της διατομής που αφορούν, θεωρώντας
το ως άξονα, δηλαδή οι τιμές «πάνω» από αυτό είναι θετικές-εφελκυστικές και «κάτω» από αυτό
αρνητικές-θλιπτικές αντίστοιχα. Για τον κορμό η σύμβαση μεταφράζεται ως θετικά-εφελκυστικά δεξιά
του και αρνητικά-θλιπτικά στα αριστερά του. Αντιθέτως, για τις παραμένουσες παραμορφώσεις και
επειδή οι πλαστικές παραμορφώσεις έχουν εξ ορισμού μόνο θετικές τιμές, οι αντίστοιχες κατανομές
σχεδιάζονται «εξωτερικά» της διατομής για λόγους ευκρίνειας. Δηλαδή πάνω από το άνω πέλμα, κάτω
από το κάτω πέλμα και δεξιά από τον κορμό της διατομής. Επιπλέον, χρειάζεται να τονιστεί ότι τα
διαγράμματα έχουν χαραχτεί υπό κλίμακα. Συνεπώς, η παρουσίαση αξόνων με αριθμητικές τιμές δεν θα
είχε απολύτως κανένα νόημα, αφού λόγω της κλίμακας οι αναγραφόμενες τιμές δεν θα αντιστοιχούσαν
στις πραγματικές τιμές των μεγεθών. Για τον λόγο αυτόν έχουν αφαιρεθεί οι άξονες από όλα τα Σχήματα
και παρέχονται οι τιμές των μεγεθών σε χαρακτηριστικές θέσεις, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο για την
ανάγνωση και κατανόηση των διαγραμμάτων. Η κλίμακα που χρησιμοποιείται σε όλα τα διαγράμματα
είναι η ίδια και έτσι γίνονται αντιληπτές οι μεταβολές των τιμών ανάλογα με τη μεταβολή των
παραμέτρων, μέσω της σχετικής διαφοράς των καμπύλων του ιδίου διαγράμματος. Στα Σχήματα όπου
απεικονίζονται ταυτόχρονα καμπύλες από διαφορετικές αναλύσεις και πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ
αυτών, αναγράφονται οι μέγιστες σε μέτρο τιμές του αναπτυσσόμενου μεγέθους. Ύστερα από όλα τα
παραπάνω είναι εύκολη πλέον η μελέτη των ακόλουθων Σχημάτων.
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Σχήμα 3-3: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων με ακτίνα καμπυλότητας 6m και απόσταση ακραίων
τυμπάνων 900mm, για τρισδιάστατα στοιχεία, αραιό και πυκνό πλέγμα επιφανειακών στοιχείων
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Σχήμα 3-4: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων με ακτίνα καμπυλότητας 6m και απόσταση
ακραίων τυμπάνων 900mm, για τρισδιάστατα στοιχεία, αραιό και πυκνό πλέγμα επιφανειακών στοιχείων

Τα διαγράμματα των παραπάνω Σχημάτων καταδεικνύουν ξεκάθαρα την αβεβαιότητα ως προς την
βέλτιστη επιλογή του πλέγματος του προσομοιώματος. Όσον αφορά τις παραμένουσες τάσεις, που
ενδιαφέρουν κυρίως, παρατηρείται μεν ποιοτική συμφωνία μεταξύ των τριών μοντέλων, ωστόσο
υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές που καθιστούν αδύνατο το χαρακτηρισμό ενός από τα τρία ως
ιδανικό. Κι αυτό διότι ο συνδυασμός ακρίβειας αποτελεσμάτων και υπολογιστικού κόστους δεν γέρνει
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την πλάστιγγα προς τη μεριά κανενός. Πιο συγκεκριμένα, στο άνω πέλμα της διατομής εμφανίζεται
απολύτως όμοια ποιοτική συμπεριφορά με μικρές σχετικά αποκλίσεις από το μοντέλο των τρισδιάστατων
χωρικών στοιχείων, τόσο για το προσομοίωμα με το πυκνό δίκτυο των επιφανειακών στοιχείων όσο και
για το προσομοίωμα με το αραιό δίκτυο, με το τελευταίο να υπερεκτιμά την τιμή των παραμενουσών
τάσεων στα άκρα του μέλους. Για το κάτω πέλμα της διατομής οι αποκλίσεις από το μοντέλο των
χωρικών στοιχείων είναι σαφώς μεγαλύτερες, ωστόσο μεταξύ των δύο προσομοιωμάτων που
χρησιμοποιούν επιφανειακά στοιχεία δεν διακρίνεται ουσιαστική διαφορά των παραγόμενων τιμών, με
τις μέγιστες στα άκρα να προέρχονται και πάλι από το αραιό δίκτυο. Η επουσιώδης διαφοροποίηση των
παραγόμενων αποτελεσμάτων των τριών μοντέλων εκδηλώνεται στον κορμό της διατομής, και κατά
συνέπεια και στις συναρμογές του κορμού με τα πέλματα. Ενώ αρχικά υπάρχει συμφωνία των τιμών,
στη συνέχεια οι ακραίες τιμές του μοντέλου των χωρικών στοιχείων είναι αρκετά μεγαλύτερες από τις
αντίστοιχες των μοντέλων των επιφανειακών στοιχείων, και μάλιστα φαίνεται οι ακρότατες τιμές των
τάσεων να αναπτύσσονται σε ελαφρώς διαφορετικό ύψος του κορμού σε κάθε περίπτωση. Το γεγονός
αυτό οφείλεται πιθανότατα στην αδυναμία των επιφανειακών στοιχείων να αποδώσουν σωστά την
παραμόρφωση που υφίσταται ο κορμός, καθώς, λόγω της κάμψης (καμπύλωσης) της διατομής, το τμήμα
του κορμού που θλίβεται υφίσταται μεταβολή του πάχους του, πράγμα που δεν μπορεί να αποδοθεί
εντελώς σωστά από τα επιφανειακά στοιχεία (Εικόνα 3-11). Στα τρισδιάστατα χωρικά στοιχεία, όπου
εμφανίζονται φαινόμενα Poisson, μπορούν να αναπτυχθούν μεγαλύτερες αξονικές παραμορφώσεις,
αφού η μεταβολή του όγκου εκδηλώνεται σε όλους τους άξονες του στοιχείου, με αποτέλεσμα να
αναπτύσσονται και μεγαλύτερες παραμένουσες τάσεις (Εξ. 3-1). Αντιθέτως, τα επιφανειακά στοιχεία
λειτουργούν κυρίως ως πλάκες και λιγότερο ως δίσκοι, συνεπώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην
αποδώσουν σωστά την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον κορμό ενός καμπυλωμένου μέλους.
Εντούτοις αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο με το αραιό πλέγμα δίνει μεγαλύτερες τιμές τάσεων,
πλησιέστερα στις αντίστοιχες του μοντέλου με τα χωρικά στοιχεία, σε σχέση με αυτές του πυκνού
πλέγματος.

Εικόνα 3-11: Μεταβολή πάχους κορμού

Εξίσου μπερδεμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά τις πλαστικές παραμορφώσεις της διατομής. Το
προσομοίωμα με τα χωρικά στοιχεία δίνει χαμηλότερες τιμές παραμορφώσεων κατά πλάτος του άνω
πέλματος και στο άνω ήμισυ του κορμού, ενώ ελαφρώς υψηλότερες στα άκρα του κάτω πέλματος και
περί το μέσον του κορμού. Αυτό το τελευταίο ίσως είναι κάποιο σφάλμα της αριθμητικής ανάλυσης,
καθώς η συμπεριφορά της κατανομής πριν και μετά από την εμφάνιση μιας υπερβολικά υψηλής τιμής
δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τόσο μεγάλη και απότομη απόκλιση από τις γειτονικές καταγραφές.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το μοντέλο των τρισδιάστατων στοιχείων παράγει μικρότερες τιμές
πλαστικών παραμορφώσεων στις συναρμογές του κορμού με τα πέλματα, συγκρινόμενο με τα δύο
μοντέλα των δισδιάστατων στοιχείων, όπου δεν υπάρχουν τόξα συναρμογής, αλλά απότομες μεταβολές
της γεωμετρίας. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα των καμπύλων συναρμογής κατά
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την παραγωγή χαλύβδινων διατομών, αντί της παρουσίας απότομων γωνιών στις μεταβολές της
γεωμετρίας. Τέλος, μεταξύ των δύο μοντέλων επιφανειακών στοιχείων, αραιού και πυκνού πλέγματος,
δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά στα παραγόμενα αποτελέσματα και κατά συνέπεια
ούτε ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιο από τα δύο, όσον αφορά τον παράγοντα των παραμενουσών
παραμορφώσεων. Και τα δύο συμβαδίζουν σχεδόν σε κάθε σημείο της διατομής και παρουσιάζουν
ξαφνικές συγκεντρώσεις παραμορφώσεων στις συναρμογές.
Επιπλέον, όμως, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο παράγοντας του υπολογιστικού κόστους για την
επιλογή του κατάλληλου πλέγματος στοιχείων που θα χρησιμοποιηθεί στις επικείμενες αναλύσεις. Το
προσομοίωμα των τρισδιάστατων χωρικών πεπερασμένων στοιχείων, που θεωρείται το πιο ακριβές και
αξιόπιστο όπως εξηγήθηκε, απαιτεί τριπλάσιο χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με το μοντέλο του αραιού
πλέγματος δισδιάστατων επιφανειακών στοιχείων, ενώ το μοντέλο με το πυκνό δίκτυο επιφανειακών
στοιχείων έχει ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις χρόνου εκτέλεσης, χωρίς να προσφέρει καμία βελτίωση
από άποψη ακρίβειας, όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Συνεπώς η τελική επιλογή θα είναι μεταξύ των
δύο πρώτων. Ταυτόχρονα, μια σημαντική παράμετρος που συνήθως λησμονείται, αλλά παίζει σημαντικό
ρόλο, είναι και ο φόρτος εργασίας του μελετητή. Το μοντέλο με τα χωρικά στοιχεία παρουσιάζει
μεγαλύτερη δυσκολία κατά την κατασκευή του, για παράδειγμα στην χάραξη της γεωμετρίας της
διατομής, στον ορισμό των επιφανειών επαφής και στην κατασκευή του πλέγματος με ομοιόμορφο και
συμμετρικό τρόπο, όπως επίσης και στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων του. Το γεγονός ότι πλέον
τα τμήματα της διατομής έχουν πάχος και μάλιστα όχι σταθερό στις συναρμογές κορμού – πελμάτων
καθιστά ιδιαίτερα κρίσιμη την απόφαση για το ποιοι κόμβοι θα ληφθούν υπόψη και με ποιον τρόπο. Πιο
αναλυτικά, το κάθε τμήμα της διατομής, άνω και κάτω πέλμα ή κορμός, δεν χαρακτηρίζεται από μία
μόνον γραμμή κατά το μήκος του, επί της οποίας υπάρχουν κόμβοι και με βάση αυτούς προσδιορίζεται
η παραμένουσα ένταση, αλλά μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι κόμβοι στην ίδια θέση κατά τον άξονα
τους και σε διαφορετική κάθετη απόσταση από αυτόν, οι οποίοι ενίοτε με διαφορετικό συντελεστή
βαρύτητας να λαμβάνονται υπόψιν για τον υπολογισμό του ζητούμενου μεγέθους. Για παράδειγμα στο
άνω πέλμα λαμβάνονται οι κόμβοι τόσο της άνω ίνας όσο και αυτοί της κάτω ίνας που βρίσκονται στην
ίδια θέση κατά μήκος του άξονα του πέλματος και η τελική τιμή του παραμένοντος μεγέθους προκύπτει
από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων των δύο παραπάνω ινών. Μάλιστα στις συναρμογές κορμού και
πελμάτων, όπου η γεωμετρία δεν είναι τόσο ευθύγραμμη αλλά εκτείνεται σε μια επιφάνεια πιο σύνθετου
σχήματος και είναι διαιρεμένη σε πολλά στοιχεία, απαιτείται η κρίση του μελετητή για να επιλεγούν ποιοι
κόμβοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με τι συντελεστή βάρους ώστε να αποδοθεί σωστά η τιμή του
αναπτυσσόμενου μεγέθους στη θέση αυτή. Μία λύση για τον μετριασμό του προβλήματος της επιλογής
των κόμβων που θα χρησιμοποιηθούν ως χαρακτηριστικοί του τμήματος στο οποίο βρίσκονται, θα ήταν
ο ορισμός δύο στοιχείων κατά το πάχος αντί για ένα, χωρίζοντας κάθε τμήμα σε δύο μέρη, από ένα
εκατέρωθεν του άξονα, και δημιουργώντας ουσιαστικά άτυπα τον ίδιο τον άξονα κάθε τμήματος. Έτσι
κόμβοι που θα βρισκόντουσαν στο μέσον κάθε τμήματος θα θεωρούνταν ως αντιπροσωπευτικοί
ολόκληρου του πάχους, αφού αναπαριστούν τον άξονα του τμήματος. Ωστόσο αυτή η σκέψη θα ήταν
αρκετά πιο δύσκολο να υλοποιηθεί σε όρους προσομοίωσης και επιπλέον θα οδηγούσε σε ακόμα
μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης, απαγορευτικό πλέον για τη διεξαγωγή πολλών παραμετρικών αναλύσεων.
Συνεπώς, το πρόβλημα που περιεγράφηκε παραμένει, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
και κριτική σκέψη από τον αναλυτή ώστε να εκτιμήσει σωστά τα παραγόμενα δεδομένα και να μην
αλλοιώσει τα πραγματικά εξαγόμενα αποτελέσματα της ανάλυσης.
Συνοψίζοντας όλους τους παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση της επιλογής του
κατάλληλου πλέγματος για το προσομοίωμα της διαδικασίας καμπύλωσης, καταλήγει κανείς στο πλέγμα
των επιφανειακών στοιχείων αραιής δικτύωσης για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Από άποψη
ακρίβειας, υπάρχει μεν μια διαφοροποίηση από το ακριβέστερο προσομοίωμα των χωρικών στοιχείων,
ωστόσο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι περισσότερο η σύγκριση των μεταβολών που επιφέρουν
αλλαγές στις παραμέτρους της καμπύλωσης και όχι τόσο η απολύτως ακριβής καταγραφή των
πραγματικών τιμών των παραμενουσών μεγεθών. Επιπροσθέτως, στα πέλματα το επιλεγέν πλέγμα
υπερεκτιμά την τιμή των παραμενουσών τάσεων, γεγονός που δρα υπέρ της ασφαλείας του σχεδιασμού,
αφού τα πέλματα εμφανίζονται πλησιέστερα στη διαρροή, ενώ στον κορμό που συμβαίνει το αντίθετο
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δεν είναι τόσο βαρύνουσας σημασίας, αφού η συνήθης ένταση των ραβδωτών δομικών στοιχείων είναι
καμπτικής μορφής και παραλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από τα πέλματα της διατομής και όχι από τον
κορμό. Για εκτενέστερη έρευνα ή για την μελέτη ενός πραγματικού φορέα ενδεχομένως να ήταν
απαραίτητη η χρήση τρισδιάστατων στοιχείων πυκνότερης ακόμα δικτύωσης, αλλά στα πλαίσια της
παρούσας εργασίας, η σχετικά καλή ακρίβεια που επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με τον ασύγκριτα
χαμηλότερο χρόνο εκτέλεσης και τον πολύ λιγότερο φόρτο εργασίας για την επεξεργασία των
αποτελεσμάτων, καθιστά το αραιό πλέγμα επιφανειακών στοιχείων τη βέλτιστη επιλογή για το
προσομοίωμα της καμπύλωσης χαλύβδινων μελών με χρήση τυμπάνων.

3.5 Έλεγχος Ορθότητας Λειτουργίας Προσομοιώματος
Εφόσον βρεθεί η ακτίνα καμπυλότητας του χαλύβδινου τόξου, ακολουθώντας την πορεία που
εξηγήθηκε, μπορεί μετά να πραγματοποιηθεί η καταγραφή των παραμενουσών τάσεων και
παραμορφώσεων που αναπτύχθηκαν. Ωστόσο, για να θεωρούνται τα αποτελέσματα αξιόπιστα και
αντιπροσωπευτικά της πραγματικής διαδικασίας, θα πρέπει πρώτα να εξακριβωθεί η ορθότητα της
λειτουργίας του προσομοιώματος που κατασκευάστηκε. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρισης των
αποτελεσμάτων της αριθμητικής ανάλυσης με αντίστοιχες πειραματικές. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο
αυτό, ότι δεν αναζητείται απόλυτη συμφωνία αριθμητικών τιμών, καθώς μπορεί να διαφέρουν πολλοί
παράμετροι μεταξύ των πειραματικών αναλύσεων και της παρούσας αριθμητικής, οι οποίες να επιφέρουν
σημαντικές τροποποιήσεις, όπως η διατομή, η εφαρμοζόμενη ακτίνα καμπυλότητας, η ποιότητα του
χάλυβα και διάφορες άλλες παράμετροι, και κατά συνέπεια να μην υπάρχει απολύτως όμοια ανάλυση για
να γίνει ακριβής σύγκριση. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι η ποιοτική συμφωνία των κατανομών
τάσεων και παραμορφώσεων, όπως και η αναλογία των τιμών μεταξύ μεγίστου και ελαχίστου. Έχει
ενδιαφέρον, επιπλέον, να πραγματοποιηθεί πρώτα και σύγκριση με τα θεωρητικά μοντέλα του
Timoshenko [5]. Παρατηρείται ικανοποιητική συμφωνία ως προς την κατανομή των παραμενουσών
ορθών τάσεων καθ’ ύψος του κορμού, ιδιαίτερα όσο αυξάνει η ακτίνα καμπυλότητας και όσο αυξάνει η
απόσταση μεταξύ των τυμπάνων (Σχήματα 3-5 και 3-6).
Πιο συγκεκριμένα, στον κορμό της καμπυλωμένης διατομής οι τάσεις από ελαφρώς θλιπτικές στην
συναρμογή κορμού – άνω πέλματος σταδιακά μετατρέπονται σε εφελκυστικές έως το μέσο του ύψους,
στη συνέχεια μεταβάλλονται απότομα σε θλιπτικές με μεγάλη τιμή και τέλος καταλήγουν ελαφρώς
εφελκυστικές στη συναρμογή κορμού – κάτω πέλματος. Δηλαδή παρατηρείται καθαρά η μορφή ζιγκζαγκ που είχε προταθεί από τον Timoshenko για διατομές που έχουν καμφθεί εν ψυχρώ. Αντιθέτως η
συμπεριφορά των πελμάτων φαίνεται να διαφέρει εντελώς από την προτεινόμενη θεωρία. Οι τάσεις που
αναπτύσσονται κατά πλάτος των πελμάτων δεν είναι σταθερές, όπως αναμενόταν απ’ το μοντέλο του
Timoshenko, αλλά μεταβάλλονται από εφελκυστικές στα άκρα σε θλιπτικές στο μέσον του πέλματος για
το άνω πέλμα, με το αντίστροφο να συμβαίνει στο κάτω πέλμα. Στο Σχήμα 3-5, όπου γίνεται η σύγκριση
της θεωρητικής κατανομής με την προκύπτουσα αριθμητική, φαίνεται η προαναφερθείσα συμφωνία, της
οποίας μάλιστα ο βαθμός αυξάνεται καθώς αυξάνει η απόσταση μεταξύ των τυμπάνων. Επιπλέον, στο
Σχήμα 3-6 διακρίνεται μεγαλύτερη ομοιότητα των κατανομών όσο αυξάνεται η ακτίνα καμπυλότητας
του τόξου. Οι παραπάνω παρατηρήσεις δίνουν και μια πρώτη εικόνα σχετικά με την επιρροή των
παραμέτρων αυτών στη μορφή και το μέγεθος των παραμενουσών τάσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης.
Πέρα όμως από τη σύγκριση με το θεωρητικό μοντέλο του Timoshenko, η οποία μπορεί να μην είναι
απολύτως ικανοποιητική για την εξακρίβωση της ορθότητας λειτουργίας του προσομοιώματος, η
ομοιότητα των λύσεων με άλλες παρεμφερείς εργασίες της διεθνούς βιβλιογραφίας έρχεται να
επιβεβαιώσει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας. Στο Σχήμα 3-7 απεικονίζονται
αριστερά οι παραμένουσες ορθές τάσεις που προκύπτουν από την προσομοίωση που περιεγράφηκε
παραπάνω για κάποια τιμή των παραμέτρων, ενώ δεξιά οι αντίστοιχες από το αριθμητικό μοντέλο των
Spoorenberg et al. [12].
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Σχήμα 3-5: Σύγκριση παραμενουσών ορθών τάσεων με το θεωρητικό μοντέλο του Timoshenko,
σε σχέση με την απόσταση των τυμπάνων

Παρατηρείται σχεδόν απόλυτη ομοιότητα των κατανομών τόσο καθ’ ύψος του κορμού όσο και κατά
πλάτος των πελμάτων. Στον κορμό εμφανίζεται η μορφή ζιγκ-ζαγκ που έχει αποδειχτεί και από τον
Timoshenko [5], ενώ η συμπεριφορά των πελμάτων με μεταβολή του είδους των τάσεων από τα άκρα
προς το εσωτερικό τους φαίνεται να επιβεβαιώνεται τόσο από άλλα αριθμητικά [12], όσο και από
πειραματικά [11] αποτελέσματα αναλύσεων. Όσον αφορά τις τιμές των μετρούμενων μεγεθών,
προφανώς αυτές διαφέρουν, αφού ορισμένες παράμετροι, όπως για παράδειγμα η ακτίνα καμπυλότητας,
έχουν ληφθεί διαφορετικές, ωστόσο η τάξη μεγέθους καθώς και οι σχετικές μεταβολές των μεγεθών
είναι περίπου οι ίδιες. Κατά συνέπεια το προσομοίωμα που έχει κατασκευαστεί μπορεί να θεωρηθεί
αξιόπιστο και τα αποτελέσματά του να ληφθούν σοβαρά υπόψη για την εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με τις παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις χαλύβδινων τόξων που προκαλούνται από τη
διαδικασία της καμπύλωσής τους.
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Σχήμα 3-6: Σύγκριση παραμενουσών ορθών τάσεων με το θεωρητικό μοντέλο του Timoshenko,
σε σχέση με την ακτίνα καμπυλότητας

(a) Τρέχουσα Αριθμητική Ανάλυση

(b) Spoorenberg et al. [12]

Σχήμα 3-7: Σύγκριση παραμενουσών ορθών τάσεων με το αριθμητικό μοντέλο των Spoorenberg et al. [12]

Η παρουσία των παραμενουσών τάσεων με τη μορφή που περιεγράφηκε παραπάνω γίνεται καλύτερα
αντιληπτή με τη βοήθεια των Εικόνων 3-12, 3-13, 3-14 και 3-15, στις οποίες οπτικοποιούνται η
διαδικασία και οι επιπτώσεις της καμπύλωσης. Μια διατομή στην αρχικώς ευθύγραμμη περιοχή του
μέλους είναι εντελώς ελεύθερη από τάσεις (Εικόνα 3-12), ενώ καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της
καμπύλωσης η κατάσταση αυτή αλλάζει ριζικά. Κάθε διατομή υφίσταται διαδοχικά κάμψη έως ότου
επέλθει η διαρροή της και κατά συνέπεια αναπτυχθούν πλαστικές τάσεις και παραμορφώσεις.
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Εικόνα 3-12: Αφόρτιστη ευθύγραμμη διατομή με μηδενικές τάσεις

Μόλις η διατομή εισέλθει στο εσωτερικό της διάταξης πυραμίδας που σχηματίζουν τα τύμπανα (Εικόνα
3-13), αρχίζει σταδιακά η πλαστικοποίησή της. Η διαρροή ξεκινά απ’ τις ίνες που βρίσκονται στη
μεγαλύτερη απόσταση από τον ουδέτερο άξονα, δηλαδή στα πέλματα της διατομής, και στη συνέχεια
επεκτείνεται και στις υπόλοιπες περιοχές πλησιέστερα προς αυτόν.

Εικόνα 3-13: Σταδιακή πλαστικοποίηση διατομής στο εσωτερικό της διάταξης των τυμπάνων
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Όταν η διατομή έρθει σε επαφή με τον μεσαίο εσωτερικό κύλινδρο, έχει διαρρεύσει πλήρως σχεδόν
κάθε σημείο της (Εικόνα 3-14). Η γεωμετρία έχει μεταβληθεί σε καμπυλόγραμμη και έχει πλέον
κατασκευαστεί το χαλύβδινο τόξο.

Εικόνα 3-14: Πλήρης πλαστικοποίηση διατομής κατά την επαφή με τον μεσαίο εσωτερικό κύλινδρο

Το αποτέλεσμα της πορείας αυτής είναι η ανάδυση παραμενουσών τάσεων, έπειτα από την απομάκρυνση
των τυμπάνων και την ελαστική ανακούφιση του μέλους (Εικόνα 3-15). Η κατανομή των τάσεων είναι
αυτή που περιεγράφηκε προηγουμένως. Έντονος εφελκυσμός στα άκρα του άνω πέλματος και στο άνω
ήμισυ του κορμού, ενώ ηπιότερος στη συναρμογή κορμού και κάτω πέλματος. Αντιθέτως, αρκετά έντονη
θλίψη στα άκρα του κάτω πέλματος και ιδιαίτερα υψηλή στο κάτω ήμισυ του κορμού, ενώ πιο
μετριασμένη εμφανίζεται η θλίψη στη συναρμογή κορμού – άνω πέλματος.

Εικόνα 3-15: Παραμένουσες ορθές τάσεις μετά την απομάκρυνση των τυμπάνων

Κατά μήκος του τόξου η κατανομή των τάσεων, όπως και η καμπυλότητα, διατηρείται σταθερή και
ομοιόμορφη, τουλάχιστον για το τμήμα του μέλους που βρίσκεται σε επαρκή απόσταση από τα άκρα.
Στα σημεία, όπου κατά την έναρξη ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας καμπύλωσης έρχονται σε επαφή
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με τα τύμπανα, παρατηρούνται τοπικές ανωμαλίες και συγκεντρώσεις τάσεων, οι οποίες όμως γρήγορα
εξομαλύνονται στο τμήμα σταθερής καμπυλότητας. Επιπλέον, λόγω της πραγματοποίησης ολόκληρης
της διαδικασίας καμπύλωσης σε ένα μόνον πέρασμα, αντί για πολλά επαναληπτικά όπου βαθμιαία
επιτυγχάνεται η επιθυμητή καμπυλότητα, είναι δυνατό να εμφανιστούν φαινόμενα τοπικού λυγισμού και
στρέβλωσης στα παραπάνω σημεία. Τέλος, διακρίνεται ξεκάθαρα και το τμήμα του τόξου στο ένα άκρο
του, το οποίο έχει παραμείνει ανέπαφο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Δεν έχουν αναπτυχθεί
παραμένουσες τάσεις, αλλά ούτε και πλαστικές παραμορφώσεις, με αποτέλεσμα το τμήμα αυτό να μην
έχει καμπυλωθεί και κατά συνέπεια να αποτελεί ανεκμετάλλευτο υλικό.
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4.1 Αντικείμενο Διερεύνησης
Όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές μέχρι τώρα, ο απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
διερεύνηση της επιρροής μερικών παραμέτρων στην κατανομή και το μέγεθος των παραμενουσών
τάσεων και παραμορφώσεων που εμφανίζονται σε χαλύβδινα τόξα εξ αιτίας της μεθόδου καμπύλωσής
τους. Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες που απασχολούν είναι η ακτίνα καμπυλότητας των τόξων και οι
αποστάσεις μεταξύ των τυμπάνων της μηχανής καμπύλωσης, διατηρώντας πάντα τη διάταξη πυραμίδας
που απαιτείται για την πραγματοποίηση της καμπύλωσης. Για το σκοπό αυτό η παραμετρική διερεύνηση
διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ορίζεται μια απόσταση μεταξύ των τυμπάνων της μηχανής
καμπύλωσης, η οποία και διατηρείται σταθερή, καθώς δοκιμάζονται διάφορες τιμές της παραγόμενης
ακτίνας καμπυλότητας. Έτσι, για κάθε δεδομένη απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων προκύπτει η μεταβολή
των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων καθώς μεταβάλλεται η το μέγεθος της καμπύλωσής
τους. Αντιθέτως, στο δεύτερο μέρος διατηρείται σταθερή η ακτίνα καμπυλότητας των χαλύβδινων τόξων
και αυτό που μεταβάλλεται τώρα είναι οι αποστάσεις των τυμπάνων. Συγκρίνονται οι κατανομές και οι
τιμές τάσεων και παραμορφώσεων που αντιστοιχούν στην ίδια ακτίνα καμπυλότητας, έχοντας παραχθεί
όμως με διαφορετικό τρόπο.
Εφόσον επικυρωθεί η ορθότητα της λειτουργίας του προσομοιώματος, είναι δυνατή η καταγραφή των
αποτελεσμάτων των διαφόρων αναλύσεων που εκπονήθηκαν και η εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω
αυτών. Για τους σκοπούς της διερεύνησης κατασκευάζονται τέσσερα διακριτά συστήματα καμπύλωσης
χαλύβδινων μελών, όλα με την ίδια γεωμετρία τυμπάνων (Πίνακας 3-1), αλλά με διαφορετικές
αποστάσεις μεταξύ τους. Η απόσταση των εξωτερικών τυμπάνων ορίζεται στα 900mm, 1000mm,
1100mm και 1200mm, ενώ ο εσωτερικός κύλινδρος καθώς και οι δύο μικροί κύλινδροι υποστήριξης του
άνω πέλματος τοποθετούνται στο μέσον της εκάστοτε παραπάνω απόστασης. Επιβάλλεται κατάλληλη
μετατόπιση στον φορτίζων κύλινδρο και επιτυγχάνονται με καλή ακρίβεια οι τιμές ακτίνας καμπυλότητας
5m, 6m και 7m για όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις κυλίνδρων. Για τα τόξα που δημιουργούνται
επιλέγονται οι κόμβοι της διατομής ακριβώς στο μέσον του μήκους τους, δηλαδή σε κατά μήκος
συντεταγμένη 1,50m, και καταγράφονται οι διαμήκεις τάσεις και οι αθροιστικές πλαστικές
παραμορφώσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καμπύλωσης. Εφόσον χρησιμοποιείται το πλέγμα
των επιφανειακών στοιχείων, οι κόμβοι που επιλέγονται ανήκουν στους άξονες των τμημάτων της
διατομής και επομένως οι τιμές τους λαμβάνονται ως έχουν, χωρίς περεταίρω επεξεργασία. Για τον
προσδιορισμό των αριθμητικών τιμών των παραπάνω μεγεθών χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα στα
πέντε σημεία ολοκλήρωσης κάθε πεπερασμένου στοιχείου, υπολογιζόμενα ως προς την μέση επιφάνεια
τους, ενώ οι τελικές τιμές προκύπτουν με εξομάλυνση των αποτελεσμάτων και θεώρηση του μέσου
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όρου αυτών ως την αντιπροσωπευτική τιμή των επικόμβιων μεγεθών. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας
καθορίζονται οι τάσεις και οι παραμορφώσεις κάθε σημείου της μεσαίας διατομής, οι οποίες και μπορούν
να σχεδιαστούν πάνω στη διατομή για να υπάρχει εποπτεία και καλύτερη κατανόηση της καταπόνησης
του χαλύβδινου μέλους. Οι συμβάσεις σχεδίασης των Σχημάτων, όπως είχαν περιγραφεί σε προηγούμενη
ενότητα, εξακολουθούν να ισχύουν σε όλα τα ακόλουθα Σχήματα.

4.2 Ως προς την Ακτίνα Καμπυλότητας
Σε αυτό το μέρος της παραμετρικής διερεύνησης μελετάται το κάθε σύστημα καμπύλωσης χωριστά. Στο
πρώτο μοντέλο που κατασκευάστηκε η απόσταση μεταξύ των ακραίων κυλίνδρων ορίστηκε στα 900mm.
Του επιβλήθηκαν ακτίνες καμπυλότητας 5m, 6m και 7m, και οι παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις
που αναπτύχθηκαν απεικονίζονται στα Σχήματα 4-1 και 4-2 αντιστοίχως. Φαίνονται τόσο οι τάσεις και οι
παραμορφώσεις για κάθε ακτίνα ξεχωριστά, όσο και συγκριτικά όλες μεταξύ τους.
Παρατηρούνται τα εξής. Στα άκρα του άνω πέλματος της διατομής εμφανίζονται εφελκυστικές τάσεις,
οι οποίες σταδιακά μετατρέπονται σε θλιπτικές μικρότερου μεγέθους, σχεδόν με το μισό μέτρο, στο
μέσον του πέλματος. Στον κορμό διακρίνεται, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια εναλλαγή του
πρόσημου των τάσεων ξεκινώντας από θλίψη στη συναρμογή με το άνω πέλμα και καταλήγοντας σε
εφελκυσμό στη συναρμογή με το κάτω πέλμα. Το άνω ήμισυ του κορμού οριακά εισέρχεται στην
εφελκυστική περιοχή, ενώ στο κάτω ήμισυ εμφανίζονται αισθητά μεγαλύτερες θλιπτικές τιμές. Στο κάτω
πέλμα συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή σημαντικές θλιπτικές τάσεις στα άκρα και τοπικός εφελκυσμός
μικρότερου μεγέθους στο μέσον. Οι παραμένουσες τάσεις στα πέλματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά
καθώς αυξάνεται η ακτίνα καμπυλότητας, ενώ στον κορμό παρατηρούνται κάποιες διαφορές των
μέγιστων εφελκυστικών και θλιπτικών τιμών μεταξύ των διαφόρων ακτινών. Όσον αφορά τις
παραμένουσες παραμορφώσεις, υπάρχει μια ξεκάθαρη μετατόπιση των διαγραμμάτων με την μεταβολή
της ακτίνας καμπυλότητας. Μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας, άρα και περισσότερο καμπυλωμένο μέλος,
συνεπάγεται ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές παραμενουσών παραμορφώσεων σε κάθε σημείο του
διαγράμματος. Τα πέλματα χαρακτηρίζονται από σχεδόν σταθερή παραμόρφωση σε όλο το πλάτος τους,
εκτός από τοπικές απότομες αυξήσεις στις συναρμογές τους με τον κορμό της διατομής. Στον κορμό οι
παραμορφώσεις είναι σχεδόν μηδενικές περί το μέσον του και αυξάνονται, καθώς αυξάνεται η απόσταση
από αυτό, ενώ η μέγιστη τιμή τους εμφανίζεται κοντά στη συναρμογή με το κάτω πέλμα, όπου
διακρίνεται ένα απότομο άλμα σε σχέση με τις γειτονικές χαμηλές τιμές.
Ήδη ανιχνεύονται τα πρώτα δείγματα σχετικά με την επίδραση που έχει η μεταβολή της ακτίνας
καμπυλότητας στην μεταβολή του μεγέθους των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων. Για τις
μεν τάσεις παρατηρείται μια αύξηση του μέτρου τους με την αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας, σχεδόν
σε όλα τα σημεία της διατομής, με εξαίρεση τη συναρμογή κορμού – άνω πέλματος και τα άκρα των
κάτω πελμάτων. Ωστόσο στις δύο αυτές περιοχές της διατομής η διαφορά της μέγιστης από την ελάχιστη
κατά μέτρο τιμή είναι μόλις 7 MPa και 2 MPa, αντίστοιχα, δηλαδή πρακτικώς αμελητέα για την τάξη
μεγέθους των τάσεων που αναπτύσσονται. Μόνο στον κορμό εμφανίζονται κάποιες αισθητές διαφορές
μεγίστων και ελαχίστων τιμών για διαφορετική τιμή της ακτίνας καμπυλότητας, όπου οι τάσεις για τη
μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας είναι 14 MPa και 16 MPa μεγαλύτερες στη μέγιστη θλίψη και στον
μέγιστο εφελκυσμό, αντιστοίχως, από αυτές που αντιστοιχούν στην μικρότερη ακτίνα καμπυλότητας.
Στα άκρα του άνω πέλματος, όπως και στη συναρμογή του κορμού με το κάτω πέλμα της διατομής οι
μεταβολές είναι και πάλι ασήμαντες, 3 MPa και 5 MPa από τη μεγαλύτερη στη μικρότερη ακτίνα. Για την
ενδιάμεση ακτίνα καμπυλότητας στα 6m, οι τάσεις όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο βρίσκονται
ενδιάμεσα στις παραπάνω διαφορές, χωρίς ωστόσο απαραίτητα να υπάρχει γραμμική αναλογική σχέση
μεταξύ των τριών συνόλων αποτελεσμάτων.
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Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 900mm

Σχήμα 4-1: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 900mm

Σχετικά με τις παραμένουσες παραμορφώσεις τώρα, η πλαστική παραμόρφωση στη συναρμογή κορμού
– άνω πέλματος είναι 3,1‰ μεγαλύτερη για την ακτίνα των 5m απ’ ότι για την ακτίνα των 7m, ενώ στη
συναρμογή κορμού – κάτω πέλματος 6,3‰. Οι μέγιστες παραμορφώσεις διαφέρουν 6,4‰, ενώ
αξιοσημείωτο είναι ότι οι παραμορφώσεις για την ακτίνα των 6m βρίσκονται μεν ενδιάμεσα των άλλων
δύο, πλησιέστερα όμως στις τιμές της ακτίνας των 7m.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΤΟΞΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ

44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 900mm

Σχήμα 4-2: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 900mm

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές, επιπρόσθετα, ο μη γραμμικός νόμος που επικρατεί πλέον στο
χαλύβδινο τόξο, καθώς μεγαλύτερες παραμένουσες πλέον παραμορφώσεις δεν συνεπάγονται αυτόματα
και μεγαλύτερες παραμένουσες τάσεις σε όλα τα σημεία της διατομής.
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Με την ίδια λογική κατασκευάστηκε και το δεύτερο μοντέλο, όπου τώρα η απόσταση μεταξύ των
ακραίων τυμπάνων ορίστηκε στα 1000mm. Τα διαγράμματα παραμενουσών τάσεων και
παραμορφώσεων του μοντέλου αυτού φαίνονται στα Σχήματα 4-3 και 4-4, αντίστοιχα.
Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 1000mm

Σχήμα 4-3: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 1000mm
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Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 1000mm

Σχήμα 4-4: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 1000mm

Και πάλι παρατηρούνται πρακτικώς μηδαμινές διαφορές στις παραμένουσες τάσεις των πελμάτων για
όλες τις τιμές των ακτινών καμπυλότητας, μόλις στα 2 MPa, ενώ στον κορμό εμφανίζεται αξιοσημείωτη
αύξηση των μεγίστων τιμών, τόσο στη θλίψη, όσο και στον εφελκυσμό, αφού οι τάσεις σε θλίψη και
εφελκυσμό διαφέρουν τώρα 22 MPa και 21 MPa, αντίστοιχα. Τέλος στις συναρμογές κορμού – πελμάτων
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η διαφορά των τάσεων είναι τώρα στα 5 MPa, με τις μέγιστες τιμές να προέρχονται από την εκάστοτε
ακτίνα καμπυλότητας, όπως περιεγράφηκε προηγουμένως.
Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 1100mm

Σχήμα 4-5: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 1100mm

Στις παραμένουσες παραμορφώσεις η συμπεριφορά είναι η ίδια με προηγουμένως, απλώς αναπτύσσονται
ελαφρώς μικρότερες τιμές μεγεθών. Η διαφορά των ακροτάτων παραμορφώσεων στις δύο συναρμογές
είναι 2,8‰ και 5‰, άνω και κάτω αντίστοιχα, ενώ μεταξύ των μεγίστων παραμορφώσεων είναι 5,2‰.
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Ακολουθεί το επόμενο προσομοίωμα, όπου πλέον η απόσταση μεταξύ των ακραίων εξωτερικών
κυλίνδρων έχει δοθεί ίση με 1100mm. Στα Σχήματα 4-5 και 4-6 διακρίνονται οι κατανομές παραμενουσών
τάσεων και παραμορφώσεων που παρήχθησαν απ’ το μοντέλο αυτό.
Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 1100mm

Σχήμα 4-6: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 1100mm

Και πάλι οι παραμένουσες τάσεις των πελμάτων δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά με τη μεταβολή της
ακτίνας καμπυλότητας, καθώς στα άκρα αυτών διαφέρουν κατά 3 MPa στο άνω πέλμα και καθόλου στο
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κάτω. Στις δύο συναρμογές η μεταβολή είναι μόλις 2 MPa άνω και 3 MPa κάτω. Στον κορμό συναντώνται
εμφανείς διαφορές με την αύξηση της ακτίνας, στα 15 MPa ο μέγιστος εφελκυσμός και στα 21 MPa η
μέγιστη θλίψη.
Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 1200mm

Σχήμα 4-7: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 1200mm
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Οι πλαστικές παραμορφώσεις των πελμάτων παραμένουν στα ίδια επίπεδα μεγέθους και μεταβολής όσο
αυξάνεται η ακτίνα καμπυλότητας, καθώς στις δύο συναρμογές διαφέρουν 3‰ και 4,7‰, ενώ φαίνεται
να μειώνεται σταδιακά η διαφορά των μέγιστων παραμορφώσεων στο κάτω ήμισυ του κορμού, αφού
πλέον είναι 4,7‰.
Απόσταση Ακραίων Τυμπάνων: 1200mm

Σχήμα 4-8: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες ακτίνες καμπυλότητας,
με απόσταση ακραίων τυμπάνων 1200mm
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Τέλος, στο τέταρτο μοντέλο καμπύλωσης τα ακραία τύμπανα έχουν απόσταση 1200mm. Εφαρμόζοντας
τα ίδια βήματα προσομοίωσης και ανάλυσης λαμβάνουμε τα αποτελέσματα των Σχημάτων 4-7 και 4-8
με τις παραμένουσες τάσεις και παραμορφώσεις αντιστοίχως του χαλύβδινου τόξου.
Και σε αυτό το μοντέλο τα φαινόμενα που παρατηρούνται συμφωνούν με τα προηγούμενα.
Απειροελάχιστη έως και καθόλου διαφοροποίηση στις τιμές των παραμενουσών τάσεων άνω και κάτω
πέλματος, ενώ καθ’ ύψος του κορμού υπάρχουν πάλι σημαντικές αυξήσεις των μεγίστων τάσεων με την
αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η σχέση της μεταξύ τους μεταβολής. Πιο
συγκεκριμένα, στα άκρα του άνω πέλματος η διαφορά είναι 2 MPa υπέρ της μεγαλύτερης ακτίνας
καμπυλότητας, ενώ καμιά διαφορά δεν εμφανίζεται στα άκρα του κάτω πέλματος. Στις αντίστοιχες
συναρμογές η μεταβολή είναι 2 MPa και 7 MPa περισσότερο και πάλι για την μεγαλύτερη ακτίνα
καμπυλότητας. Τέλος, στον κορμό οι μέγιστες εφελκυστικές τάσεις διαφέρουν κατά 14 MPa, ενώ οι
μέγιστες θλιπτικές κατά 24 MPa. Από την άλλη μεριά, οι παραμένουσες παραμορφώσεις πελμάτων και
κορμού διατηρούν τη σχέση τους καθώς μεταβάλλεται η ακτίνα καμπυλότητας, αφού στις δύο
συναρμογές μεταξύ τους η διαφορές είναι 2,9‰ και 4‰, αντίστοιχα, ενώ και πάλι φαίνεται να έχει
μειωθεί η απόσταση των μεγίστων τιμών στη συναρμογή κορμού – κάτω πέλματος, με τη διαφορά να
είναι πλέον 4,2‰.

4.3 Ως προς την Απόσταση των Τυμπάνων
Το δεύτερο μέρος της παραμετρικής διερεύνησης αφορά τη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών
συστημάτων καμπύλωσης, δηλαδή την επίδραση της απόστασης μεταξύ των τυμπάνων σε μια μηχανή
καμπύλωσης. Σε αυτήν την περίπτωση τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σύμφωνα με την παραγόμενη
ακτίνα καμπυλότητας των τόξων, δηλαδή πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών τρόπων
επίτευξης ακτίνας καμπυλότητας ίσης με 5m, 6m και 7m. Αρχικά παρατίθενται οι παραμένουσες τάσεις
και οι πλαστικές παραμορφώσεις ενός μέλους διατομής ΗΕΑ100, το οποίο μετά την καμπύλωση έχει
ακτίνα καμπυλότητας 5m (Σχήματα 4-9, 4-10, 4-11 και 4-12).
Από τα διαγράμματα που εμφανίζονται στα ακόλουθα Σχήματα γίνεται σαφής η επιρροή της απόστασης
μεταξύ των τυμπάνων κατά την καμπύλωση χαλύβδινων μελών, αφού παρατηρούνται σημαντικές
μεταβολές των ακροτάτων τιμών των αναπτυσσόμενων μεγεθών με την αλλαγή της απόστασης των
κυλίνδρων. Πιο αναλυτικά, παρατηρείται μια ξεκάθαρη μείωση των παραμενουσών τάσεων των
πελμάτων, τόσο στα άκρα όσο και στο μέσον τους και για τα δύο πέλματα, καθώς τα τύμπανα
απομακρύνονται μεταξύ τους. Αντιθέτως, όσον αφορά τον κορμό, φαίνεται η αύξηση αυτή της
απόστασης των κυλίνδρων να οδηγεί και σε αύξηση των μέγιστων εφελκυστικών και θλιπτικών
παραμενουσών τάσεων που αναπτύσσονται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της καμπύλωσης. Για να
ποσοτικοποιηθεί το παραπάνω παρατηρηθέν φαινόμενο, παρέχονται οι διαφορές των τάσεων στα
διάφορα τμήματα της διατομής ενός τόξου με ακτίνα καμπυλότητας ίση με 5m. Έτσι, στα άκρα και το
μέσον του άνω πέλματος η διαφορά μεταξύ των τάσεων που προκύπτουν από την ελάχιστη και την
μέγιστη απόσταση ακραίων τυμπάνων είναι, αντίστοιχα, 19 MPa και 6 MPa, ενώ για το κάτω πέλμα είναι
30 MPa και 14 MPa. Στον κορμό η μεταβολή των μέγιστων εφελκυστικών και θλιπτικών παραμενουσών
τάσεων από την ελάχιστη προς την μέγιστη απόσταση ακραίων τυμπάνων προκύπτει ίση με 63 MPa και
44 MPa, αντιστοίχως.
Αναφορικά με τις παραμένουσες πλαστικές παραμορφώσεις τώρα η γενική συμπεριφορά φαίνεται να
είναι η εξής. Η μεταβολή της απόστασης των τυμπάνων δείχνει να μην επηρεάζει καθόλου τις τιμές της
παραμόρφωσης στα άκρα άνω και κάτω πέλματος, παρά μόνο στις συναρμογές τους με τον κορμό της
διατομής, όπου η μικρότερη δυνατή απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων καμπύλωσης οδηγεί στις
μεγαλύτερες παραμένουσες παραμορφώσεις. Επιπλέον, μικρότερη απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων
επιφέρει ελαφρώς μεγαλύτερες τιμές πλαστικών παραμορφώσεων και καθ’ ύψος του κορμού, άρα
προκαλεί και την ακρότατη τιμή ολόκληρης της διατομής. Ποσοτικά, οι παραπάνω διαφορές είναι 1,6‰
και 7,7‰ στη συναρμογή του κορμού με το άνω και το κάτω πέλμα, αντιστοίχως, ενώ η διαφορά της
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μέγιστης παραμόρφωσης στο κάτω ήμισυ του κορμού μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης
απόστασης των τυμπάνων είναι 8,7‰.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 5m

Σχήμα 4-9: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες αποστάσεις ακραίων τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 5m
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Ακτίνα Καμπυλότητας: 5m

Σχήμα 4-10: Σύγκριση παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 5m

Στο άνωθεν Σχήμα 4-10 απεικονίζονται οι προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις στην κατανομή των
παραμενουσών τάσεων, λόγω της μεταβολής της απόστασης μεταξύ των τυμπάνων ενός συστήματος
καμπύλωσης. Η μεγάλη απόσταση μεταξύ των καμπύλων του διαγράμματος, σε συνδυασμό με το μικρό
μέγεθος της μεταβολής της παραπάνω απόστασης, αποδεικνύει την βαρύτητα της συγκεκριμένης
παραμέτρου. Επιπλέον, παρατηρώντας τα διαστήματα ανάμεσα στις καμπύλες, φαίνεται να ισχύει μια
περίπου γραμμική σχέση μεταξύ της απόστασης των κυλίνδρων και των προκυπτουσών τάσεων, δηλαδή
σταθερή αύξηση ή μείωση αυτής της απόστασης φαίνεται να επιφέρει σχεδόν σταθερή μεταβολή,
αύξηση ή μείωση κατά περίπτωση, στην τιμή των παραμενουσών τάσεων που αναπτύσσονται στη
διατομή. Ωστόσο, από τις παρούσες αναλύσεις παρέχονται μόνον ορισμένες ενδείξεις για τη
συγκεκριμένη σχέση και δεν μπορεί να εξαχθεί κάποιο αυστηρό συμπέρασμα, αφού τα υπάρχοντα
δεδομένα δεν επαρκούν για την επιβεβαίωση αυτής της εικασίας. Το μόνο σίγουρο από τις παρούσες
αναλύσεις είναι η κατεύθυνση της μεταβολής των αναπτυσσόμενων τάσεων ανάλογα με τη μεταβολή
της απόστασης των τυμπάνων και όχι το μέτρο της μεταβολής αυτής.
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Ακτίνα Καμπυλότητας: 5m

Σχήμα 4-11: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις ακραίων τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 5m

Σχετικά με τις παραμένουσες παραμορφώσεις της διατομής δεν παρατηρείται αντίστοιχο φαινόμενο, μιας
και οι ακρότατες τιμές αυτών δείχνουν να συγκλίνουν, καθόσον η απόσταση των τυμπάνων αυξάνει. Με
άλλα λόγια όσο απομακρύνονται τα τύμπανα το ένα απ’ το άλλο, οι προκύπτουσες παραμορφώσεις
ολοένα και μειώνονται, ενώ μάλιστα απέχουν όλο και λιγότερο από τις αντίστοιχες για την αμέσως
προηγούμενη απόσταση, οπότε φαίνεται να συγκλίνουν προς μια κατώτατη τιμή σε κάποια θεωρητική
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πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων. Συνεπώς, θεωρητικά ίσως θα μπορούσε κανείς να
ελαχιστοποιήσει τις αναπτυσσόμενες παραμένουσες παραμορφώσεις για μια δεδομένη ακτίνα
καμπυλότητας ενός τόξου, απομακρύνοντας πολύ τα τύμπανα της μηχανής, ωστόσο στην πράξη αυτή
η σκέψη θα είχε επιπτώσεις τόσο στο μέγεθος των παραμενουσών τάσεων του κορμού, όσο και στην
ποσότητα του ανεκμετάλλευτου υλικού στα άκρα του καμπυλωμένου μέλους.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 5m

Σχήμα 4-12: Σύγκριση αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 5m

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων των τόξων
που έχουν ακτίνα καμπυλότητας 6m. Τα διαγράμματα αυτά απεικονίζονται στα Σχήματα 4-13, 4-14,
4-15 και 4-16. Η συμπεριφορά κορμού και πελμάτων παραμένει όμοια ποιοτικώς, αλλά διαφέρει ελαφρώς
ποσοτικά, αφού πλέον έχει αυξηθεί η τιμή της ακτίνας καμπυλότητας. Διακρίνονται ανεπαίσθητα
μικρότερες διαφορές των τάσεων στις συναρμογές του κορμού με τα πέλματα της διατομής, στα 3 MPa
και 11 MPa άνω και κάτω αντιστοίχως, και ελαφρώς αυξημένες διαφορές μεταξύ των μέγιστων
εφελκυστικών και θλιπτικών τάσεων καθ’ ύψος του κορμού, 67 MPa και 51 MPa, αντίστοιχα. Στα άκρα
των πελμάτων, η μεταβολή καθώς αλλάζει η απόσταση των τυμπάνων είναι σταθερή στα 20 MPa για το
άνω πέλμα και στα 29 MPa για το κάτω.
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Ακτίνα Καμπυλότητας: 6m

Σχήμα 4-13: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες αποστάσεις ακραίων τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 6m

Σχετικά με τις παραμένουσες παραμορφώσεις, το εύρος μεταξύ των τιμών για τις διάφορες αποστάσεις
των κυλίνδρων έχει μειωθεί ελαφρώς, με τη διαφορά των μεγίστων παραμορφώσεων στο κάτω ήμισυ
του κορμού να είναι τώρα 7‰. Στις συναρμογές άνω και κάτω πέλματος με τον κορμό η απόκλιση των
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τιμών για τη μικρότερη και τη μεγαλύτερη απόσταση τυμπάνων φτάνει έως 1,4‰ και 6‰, αντίστοιχα
σε κάθε περίπτωση.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 6m

Σχήμα 4-14: Σύγκριση παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 6m

Οι ενδιάμεσες αποστάσεις τυμπάνων μεταξύ των ακραίων περιπτώσεων των 900mm και των 1200mm,
οδηγούν και πάλι χονδρικά σε τιμές τάσεων κοντά στα τρίτα της διαφοράς των παραπάνω ακραίων
αποστάσεων, δηλαδή ενισχύεται ξανά η υπόθεση περί γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της μεταβολής της
απόστασης των κυλίνδρων και της μεταβολής των αναπτυσσόμενων τάσεων. Παρόλα αυτά το τοπίο
παραμένει θολό, καθώς η ενίοτε απόκλιση των παραγόμενων τιμών από την εκτιμώμενη, όπως επίσης
και η επίδραση των μικροδιαφορών της ακριβούς τιμής της ακτίνας καμπυλότητας των τόξων, γεννούν
ερωτηματικά σχετικά με την εγκυρότητα του ισχυρισμού αυτού.
Το φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί στις παραμένουσες παραμορφώσεις επανεμφανίζεται, με τη
διαφορά των τιμών της παραμόρφωσης μεταξύ διαδοχικών αποστάσεων κυλίνδρων διαρκώς να
μειώνεται, όσο η απόσταση αυτή μεγαλώνει. Συνεπώς υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις και για αυτόν
τον ισχυρισμό, χωρίς όμως να μπορεί να εξαχθεί με βεβαιότητα κάτι περισσότερο από τα στοιχεία της
παρούσας εργασίας. Εξάλλου οι τιμές των παραγόμενων μεγεθών βρίσκονται πολύ κοντά η μία στην
άλλη, σε σημείο που οι διαφορές μεταξύ τους μπορεί να επηρεάζονται και από αριθμητικούς παράγοντες,
γι’ αυτό και οφείλει να διατηρείται μια επιφυλακτικότητα απέναντι στις αλγεβρικές τιμές των μεγεθών
και να υιοθετείται μόνον η τάξη μεγέθους.
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Ακτίνα Καμπυλότητας: 6m

Σχήμα 4-15: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις ακραίων τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 6m

Αξίζει να τονιστεί ξανά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στα πλαίσια της παρούσας
εργασίας θα πρέπει να θεωρούνται ως μια αρκετά ικανοποιητική προσέγγιση, αλλά όχι ως απολύτως
ακριβής απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό ενός χαλύβδινου τόξου.
Η συγκεκριμένη εργασία, όπως έχει εξηγηθεί και παραπάνω, αποσκοπεί σε μια γρήγορη μεν, αξιόπιστη
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δε προσέγγιση των συνεπειών της καμπύλωσης και για τον λόγο αυτόν άλλωστε αναζητούνται κυρίως
ποιοτικά αποτελέσματα και όχι ποσοτικά.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 6m

Σχήμα 4-16: Σύγκριση αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 6m

Τέλος, πραγματοποιείται και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των χαλύβδινων τόξων με ακτίνα
καμπυλότητας 7m. Στα Σχήματα 4-17, 4-18, 4-19 και 4-20 που έπονται φαίνεται ποιοτικά και ποσοτικά
η παραπάνω σύγκριση μεταξύ των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων που αναπτύσσονται
κατά τη διάρκεια της καμπύλωσης. Πλέον, στη μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας, όπως προέκυψε από την
προηγούμενη παραμετρική διερεύνηση, διακρίνονται καλλίτερα οι όποιες παρατηρήσεις και έτσι
επιβεβαιώνονται ορισμένες υποθέσεις.
Στα άκρα άνω και κάτω πέλματος η διαφορά των παραμενουσών ορθών τάσεων είναι 20 MPa και 28
MPa, αντιστοίχως, μεταξύ της μικρότερης και της μεγαλύτερης απόστασης των τυμπάνων, δηλαδή και
πάλι στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τις άλλες ακτίνες καμπυλότητας των τόξων. Συνεπώς, φαίνεται η
διαφορά των τιμών λόγω μεταβολής της απόστασης των τυμπάνων να σταθεροποιείται σε ένα ορισμένο
επίπεδο, ανεξάρτητα από την τιμή της ακτίνας καμπυλότητας των τόξων. Όσον αφορά τις συναρμογές
πελμάτων και κορμού, η διαφορά των τάσεων είναι 4 MPa άνω και 12 MPa κάτω, με τη διαφορά τώρα
ότι στην άνω συναρμογή η μέγιστη τιμή προέρχεται από μια μεγάλη απόσταση τυμπάνων και όχι από
την μικρότερη υπάρχουσα, όπως συνέβη για τις άλλες ακτίνες καμπυλότητας. Παρόλα ταύτα, η διαφορά
είναι υπερβολικά μικρή και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός αυτό, παρά
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μόνο να κρατηθεί στο νου η τάξη μεγέθους των αναπτυσσόμενων μεγεθών καθώς και των μεταβολών
λόγω αλλαγής των τιμών των παραμέτρων της ανάλυσης.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 7m

Σχήμα 4-17: Διαγράμματα παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες αποστάσεις ακραίων τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 7m
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Τέλος, στον κορμό της διατομής η διαφορά των μέγιστων εφελκυστικών και μέγιστων θλιπτικών τάσεων
μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης απόστασης τυμπάνων είναι αντίστοιχα 57 MPa και 54 MPa,
δηλαδή παρατηρείται μείωση της απόκλισης στην εφελκυόμενη περιοχή του κορμού και αύξηση της
απόκλισης στην θλιβόμενη.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 7m

Σχήμα 4-18: Σύγκριση παραμενουσών ορθών τάσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 7m

Αναφορικά με τις παραμένουσες παραμορφώσεις, η μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας οδηγεί σε μικρές
σχετικά τιμές παραμενουσών παραμορφώσεων άρα και μικρότερες διαφορές μεταξύ των παραμετρικών
αποστάσεων των τυμπάνων. Για του λόγου το αληθές, η μέγιστη παραμόρφωση για την ελάχιστη
απόσταση των τυμπάνων διαφέρει από την ίδια για τη μέγιστη απόσταση των κυλίνδρων 6,5‰, ενώ
στις συναρμογές κορμού και πελμάτων οι αντίστοιχες διαφορές είναι 1,4‰ για την άνω συναρμογή και
5,4‰ για την κάτω.
Παρατηρώντας τώρα τις τιμές των τάσεων για τις ενδιάμεσες αποστάσεις κυλίνδρων, διακρίνει κανείς
ότι βρίσκονται μεν κοντά στα τρίτα της διαφοράς των ακραίων αποστάσεων, ωστόσο σε αρκετές
περιπτώσεις οι τιμές αυτές διαφέρουν σημαντικά. Επομένως, δεν φαίνεται εν τέλει να υφίσταται αυστηρή
γραμμική σχέση μεταξύ της μεταβολής της απόστασης των τυμπάνων σε μια μηχανή καμπύλωσης
χαλύβδινων μελών και της μεταβολής των τιμών των παραμενουσών τάσεων που εμφανίζονται κατά τη
διαδικασία αυτή. Περισσότερο μοιάζει να ισχύει απλά το προφανές, ότι δηλαδή οι τιμές για τις ενδιάμεσες
αποστάσεις θα βρίσκονται μεταξύ των τιμών για τις ακραίες περιπτώσεις απόστασης τυμπάνων, χωρίς

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΤΟΞΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΣΗΣ

62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

να είναι ασφαλής οποιαδήποτε παρεμβολή ή προεκβολή για τον ακριβή προσδιορισμό τους, απλώς θα
υπακούν στη γενικότερη κατεύθυνση του φαινομένου.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 7m

Σχήμα 4-19: Διαγράμματα αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις ακραίων τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 7m

Στις παραμορφώσεις δείχνει να εξακολουθεί το φαινόμενο να μειώνονται οι διαφορές των τιμών όσο
αυξάνεται, σταθερά πάντα, η απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων. Ωστόσο, πλέον πιθανότατα η ένταση
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του φαινομένου δεν οφείλεται μόνο στην μεταβολή της παραμέτρου της απόστασης, αλλά και στην
μεγάλη τιμή της ακτίνας καμπυλότητας, η οποία όπως φάνηκε από την προηγούμενη παραμετρική
διερεύνηση οδηγεί σε διαρκώς μικρότερες τιμές παραμορφώσεων, συνεπώς επιβαρύνει τη μελέτη των
επιμέρους μεταβολών.
Ακτίνα Καμπυλότητας: 7m

Σχήμα 4-20: Σύγκριση αθροιστικών πλαστικών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών τυμπάνων,
με ακτίνα καμπυλότητας 7m

Αυτές, λοιπόν, είναι οι παρατηρήσεις που σημειώνονται με μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων
της ανάλυσης ως προς την επίδραση που έχει η απόσταση των τυμπάνων στην μορφή και το μέγεθος
των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης. Ήδη γίνονται διακριτά
στον αναγνώστη ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με επιρροή τόσο της παραπάνω απόστασης όσο και
της ακτίνας καμπυλότητας των τόξων, ωστόσο θα γίνει προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία
του κεφαλαίου αυτού, να εξαχθούν γενικότερα συμπεράσματα καθώς επίσης και να ερμηνευθούν τα
συμπεράσματα αυτά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1 Εκτενής Σύνοψη
Στα πλαίσια της διερεύνησης των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων που εμφανίζονται σε
χαλύβδινα τόξα λόγω της διαδικασίας καμπύλωσής τους, διεξήχθη αριθμητική προσομοίωση της
καμπύλωσης ενός μέλους ανοιχτής διατομής ΗΕΑ100 και ποιότητας χάλυβα S355 σε λογισμικό
πεπερασμένων στοιχείων. Ζητούμενα ήταν ο προσδιορισμός αφενός της κατανομής και του μεγέθους
των παραμενουσών μεγεθών, και αφετέρου της επίδρασης της ακτίνας καμπυλότητας και της απόστασης
μεταξύ των τυμπάνων της μηχανής καμπύλωσης στα παραπάνω, σε ένα σύστημα πυραμίδας. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού κατασκευάστηκε προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων στο λογισμικό
γενικού σκοπού ADINA [19], όπου και διενεργήθηκαν αναλύσεις μη γραμμικές τόσο ως προς το υλικό
όσο και ως προς τη γεωμετρία, ενώ το μοντέλο περιλάμβανε παράλληλα και προσομοίωση της επαφής
ανάμεσα στη χαλύβδινη ράβδο και τους κυλίνδρους καμπύλωσης.
Η συνηθέστερη μέθοδος καμπύλωσης χαλύβδινων μελών είναι η καμπύλωση με χρήση τυμπάνων, όπου
ένα αρχικώς ευθύγραμμο μέλος εισέρχεται διαμέσου του συστήματος τριών άκαμπτων τυμπάνων σε
διάταξη πυραμίδας, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, και μέσω των μετακινήσεων που επιβάλλονται από
τα τελευταία επιτυγχάνεται η καμπύλωση της γεωμετρίας του πρώτου. Η καμπύλωση μπορεί να
πραγματοποιηθεί είτε περί τον ισχυρό είτε περί τον ασθενή άξονα της διατομής και μπορεί να έχει
οιαδήποτε μορφή, ωστόσο στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η καμπύλωση της διατομής περί τον
ισχυρό της άξονα σε μορφή κυκλικού τόξου. Στην πράξη υπάρχουν κι άλλες μέθοδοι καμπύλωσης
χαλύβδινων μελών, αλλά η απλότητα της μεθόδου των τυμπάνων σε συνδυασμό με το χαμηλότερο
κόστος της συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεθόδους, την καθιστά την πιο δημοφιλή ανάμεσά τους και γι’
αυτό χρειάζεται να πραγματοποιηθεί περισσότερη σχετική έρευνα.
Το βασικό μειονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου καμπύλωσης είναι ότι πραγματοποιείται σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος, δηλαδή η κάμψη του μέλους γίνεται σε συνθήκες «εν ψυχρώ». Συνεπώς
χρειάζεται να περιέλθει πλαστικοποίηση του μέλους, σταδιακά σε όλο το μήκος του, και να λάβουν χώρα
μεγάλες παραμένουσες παραμορφώσεις, ούτως ώστε μετά την απομάκρυνση των τυμπάνων να
διατηρηθεί η καμπυλόγραμμη γεωμετρία. Η διαδικασία, όμως, αυτή δεν αφήνει ανεπηρέαστο το μέλος,
αλλά, αντιθέτως, εισάγονται εσωτερικά στη διατομή σημαντικές παραμένουσες τάσεις, επιδρώντας στη
μηχανική συμπεριφορά και την αντοχή ολόκληρου του μέλους. Η κατανομή των παραμενουσών αυτών
τάσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχή λόγω ανομοιόμορφης ψύξης
[11] και επομένως θα ήταν λάθος η χρήση της τελευταίας κατά το σχεδιασμό φορέων που
περιλαμβάνουν τόξα. Για τον λόγο αυτόν απαιτείται πλήρης προσομοίωση της πραγματικής διαδικασίας
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καμπύλωσης για τον ακριβή προσδιορισμό της παραμένουσας έντασης καθώς επίσης και για τη
διερεύνηση της επίδρασης σημαντικών παραμέτρων, όπως η ακτίνα καμπυλότητας των τόξων και η
απόσταση των τυμπάνων ενός συστήματος καμπύλωσης.
Έτσι σε πρώτη φάση κατασκευάστηκε η γεωμετρία του προσομοιώματος, η οποία εξαρτάται από το
είδος των πεπερασμένων στοιχείων της ανάλυσης. Τρισδιάστατα χωρικά στοιχεία επιτάσσουν ακριβή
χάραξη της γεωμετρίας της διατομής, δηλαδή διακριτά πάχη τμημάτων και λεπτομερή τόξα συναρμογής
στις ενώσεις των τμημάτων. Αντίθετα, δισδιάστατα επιφανειακά στοιχεία επιτρέπουν μια απλούστερη
θεώρηση της διατομής, με λήψη μόνο των αξόνων των τμημάτων και χρησιμοποιώντας τις εξωτερικές
διαστάσεις της διατομής. Επειδή εκ των προτέρων δεν ήταν γνωστό ποιο είδος πεπερασμένων στοιχείων
θα ήταν το καταλληλότερο για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, κατασκευάστηκαν διάφορα
μοντέλα χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη στοιχείων αλλά και διαφορετικές πυκνότητες του εκάστοτε
πλέγματος και διενεργήθηκαν συγκριτικές αναλύσεις με σκοπό την εξεύρεση του βέλτιστου πλέγματος
για το προσομοίωμα. Όσον αφορά τα τύμπανα, αυτά ορίστηκαν σε όλες τις αναλύσεις με δεδομένη
γεωμετρία και πυκνότητα πλέγματος, ώστε να αποτελούν σταθερά και όχι μεταβλητή του προβλήματος.
Πέρα από τα τύμπανα, επιπλέον και όλες οι άλλες παράμετροι της ανάλυσης όπως η ακτίνα καμπυλότητας
και η απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων, τέθηκαν σταθερές μεταξύ των προσομοιωμάτων με τα
διαφορετικά πλέγματα για να είναι δυνατή η σύγκριση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Στην
ανωτέρω σύγκριση θεωρήθηκε ως πρότυπο το μοντέλο των χωρικών στοιχείων, ως πλησιέστερο στο
πραγματικό τρισδιάστατο ραβδωτό μέλος, και αξιολογήθηκε η συμφωνία των αποτελεσμάτων του με τα
αντίστοιχα των μοντέλων με επιφανειακά στοιχεία. Λήφθηκαν υπόψη, εκτός από την ακρίβεια των
αλγεβρικών αποτελεσμάτων, επιπροσθέτως και οι παράγοντες του υπολογιστικού κόστους και του
εργασιακού φόρτου καθενός προσομοιώματος, με την τελική ετυμηγορία να είναι υπέρ του πλέγματος
δισδιάστατων επιφανειακών στοιχείων όχι ιδιαίτερα πυκνής δικτύωσης. Δηλαδή, παρόλο που θεωρείται
πως τα χωρικά στοιχεία δίνουν καλύτερη ακρίβεια αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στις συναρμογές του
κορμού με τα πέλματα της διατομής, η ικανοποιητική συμφωνία τους με τα αντίστοιχα των
επιφανειακών, κυρίως στα πέλματα της διατομής όπου και εστιάζεται το ενδιαφέρον κατά το συνήθη
ανελαστικό σχεδιασμό των φορέων, συνδυαζόμενη με το ασύγκριτα χαμηλότερο χρόνο εκτέλεσης των
αναλύσεων, όπως επίσης και τον σαφέστατα λιγότερο εργασιακό φόρτο του αναλυτή για την
επεξεργασία των παραγόμενων αποτελεσμάτων, καθιστά εν τέλει την επιλογή του επιφανειακού
πλέγματος αραιής δικτύωσης την πλέον κατάλληλη στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας-έρευνας.
Έπειτα ορίστηκαν τα υλικά και οι ιδιότητες της επαφής των σωμάτων του προσομοιώματος. Για το μέλος
επιλέχθηκε δομικός χάλυβας S355 με εξιδανικευμένο διγραμμικό διάγραμμα σ-ε με τάση διαρροής 355
MPa και μηδενική κράτυνση, ενώ για τα τύμπανα δεν ορίστηκε όριο διαρροής ώστε να αποφευχθεί
πιθανή αστοχία τους κατά την καμπύλωση. Η διγραμμική συμπεριφορά του υλικού του προς καμπύλωση
μέλους καθιστά αυτομάτως την ανάλυση μη γραμμική ως προς το υλικό, ενώ ο χαρακτηρισμός της ως
μη γραμμικής και όσον αφορά τη γεωμετρία ορίστηκε αργότερα από τον μελετητή, με ρητή εντολή στο
λογισμικό να επιτραπεί η ανάπτυξη μεγάλων μετακινήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η περιγραφή
της επαφής μεταξύ του χαλύβδινου μέλους και των άκαμπτων κυλίνδρων. Κατασκευάστηκαν τέσσερα
ζεύγη επαφής, ένα για κάθε περιοχή που πραγματοποιείται η παραπάνω επαφή, δηλαδή μεταξύ του άνω
πέλματος και των δύο εξωτερικών κυλίνδρων, μεταξύ του κάτω πέλματος και του εσωτερικού κυλίνδρου
και τέλος μεταξύ του άνω πέλματος και των δύο μικρών κυλίνδρων υποστήριξης, οι οποίοι όμως
βρίσκονται στο εσωτερικό της διατομής. Καθεμιά επαφή είχε τις δικές της ιδιότητες και γι’ αυτό θα
έπρεπε να οριστούν διαφορετικοί συντελεστές τριβής και ταχύτητες περιστροφής των κυλίνδρων ώστε
να αναπαρασταθούν πιστά οι πραγματικές συνθήκες της καμπύλωσης. Ωστόσο, για απλουστευτεί το
μοντέλο και να διευκολυνθεί η σύγκλιση της ανάλυσης, μόνο στην επαφή του άνω πέλματος με τον
ακραίο εξωτερικό κύλινδρο δίνεται τριβή με συντελεστή Coulomb 0,3 και περιστροφή του τυμπάνου
περί τον άξονά του, ενώ οι υπόλοιπες τρεις επαφές τίθενται λείες, δηλαδή με μηδενικό συντελεστή
τριβής, και επιπλέον οι υπόλοιποι κύλινδροι δεσμεύονται, ώστε να μην περιστρέφονται καθόλου. Με
αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκε η ταλάντωση της μορφής «κόλληση – ολίσθηση» στις διεπιφάνειες
μέλους και τυμπάνων, χωρίς να αυξηθεί δραματικά η πολυπλοκότητα του μοντέλου με μοιραίες
συνέπειες για την εκτέλεση της ανάλυσης. Η προσομοίωση της επαφής μέλους και τυμπάνων
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πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικών πεπερασμένων στοιχείων επαφής, στα οποία μπορούν να
αποδοθούν οι ανωτέρω απαραίτητες ιδιότητες και να περιγραφεί σωστά η αλληλεπίδραση των σωμάτων.
Όλοι οι κύλινδροι εκτός από τον ακραίο εξωτερικό πακτώθηκαν και ακινητοποιήθηκαν. Έτσι,
λειτούργησαν ως ακλόνητες στηρίξεις κατά την κάμψη μιας ισοδύναμης αμφιπροέχουσας δοκού, η οποία
φορτίστηκε στο ένα της άκρο από τον μη δεσμευμένο κύλινδρο. Χρειάστηκαν αρκετές δοκιμές έως ότου
βρεθεί η απαιτούμενη μετατόπιση που πρέπει να δοθεί στο άκρο της δοκού, για δεδομένες αποστάσεις
των τυμπάνων, ώστε να παραχθεί η επιθυμητή ακτίνα καμπυλότητας στο τόξο. Εντούτοις, λόγω της
σχεδόν απολύτως γραμμικής σχέσης μεταξύ της μεταβολής της παραπάνω μετατόπισης και της
παραγόμενης ακτίνας έγινε εύκολος στη συνέχεια ο προσδιορισμός της κατάλληλης ακραίας μετατόπισης
για την κατασκευή των επιθυμητών τόξων. Παρόλο που κανονικά η διαδικασία της καμπύλωσης
περιλαμβάνει πολλά επαναληπτικά περάσματα του μέλους διαμέσου των τυμπάνων και σταδιακή
επίτευξη της επιθυμητής καμπυλότητας, στα πλαίσια της προσομοίωσης εκτελέσθηκε ένα μόνο πέρασμα
σε κάθε καμπύλωση και συνεπώς όλη η απαιτούμενη ακραία μετατόπιση δόθηκε από την αρχή στο
μέλος. Τέλος, οι κόμβοι στις συναρμογές του κορμού με τα πέλματα της διατομής περιορίστηκαν να
μετακινούνται μόνο εντός επιπέδου, προς αποφυγήν στρεπτοκαμπτικού λυγισμού, όπως ακριβώς
συμβαίνει και στην πραγματική διαδικασία καμπύλωσης.
Η διαδικασία της καμπύλωσης χαλύβδινων μελών αποτελείται από δύο στάδια, γι’ αυτό και η μελέτη της
διαιρέθηκε κι αυτή σε δύο μέρη. Αρχικώς εκτελέστηκε η επιβολή της κατάλληλης μετατόπισης από τον
φορτίζοντα κύλινδρο στο άκρο του μέλους, ενώ σε επόμενη φάση πραγματοποιήθηκε η περιστροφή του
ακραίου εξωτερικού κυλίνδρου και, μέσω της τριβής που αναπτύχθηκε, η παράσυρση και καμπύλωση
ολόκληρου του μήκους του μέλους. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για μη γραμμική ανάλυση τόσο
γεωμετρίας όσο και υλικού, συμπεριλαμβανομένης μάλιστα και προσομοίωσης επαφής, συνεπώς για την
εκτέλεση της χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Newton-Raphson με κριτήρια σύγκλισης την ενέργεια του
συστήματος και την ισορροπία των δυνάμεων επαφής.
Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης ήταν σχετικά απλό και ολοκληρώθηκε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα
με λίγα βήματα εκτέλεσης. Σημαντική ήταν η καταγραφή των αποτελεσμάτων στο πέρας του σταδίου
αυτού, καθώς η παρούσα εντατική κατάσταση χρησιμοποιήθηκε ως οι αρχικές συνθήκες κατά την έναρξη
του επόμενου σταδίου της ανάλυσης. Το τελευταίο ήταν αρκετά πιο σύνθετο από το προηγούμενο και
είχε σημαντικά υψηλότερες απαιτήσεις χρόνου εκτέλεσης και αποθηκευτικού χώρου. Για την
ολοκλήρωσή του χρειάστηκε πολύ μεγάλος αριθμός βημάτων εκτέλεσης, καθώς η τιμή της
επιβαλλόμενης περιστροφής ήταν σχετικά μεγάλη και επιπλέον η αλληλεπίδραση μεταξύ των σωμάτων
του προσομοιώματος αρκετά πιο έντονη, ενώ παρήγαγε και έργο. Ύστερα απ’ το τέλος και του δευτέρου
σταδίου της διαδικασίας καμπύλωσης, η παρουσία παραμενουσών τάσεων και πλαστικών παραμενουσών
παραμορφώσεων επιβεβαιώθηκε από την ανίχνευση ενεργών τάσεων von Mises, αφότου είχαν
απομακρυνθεί τα τύμπανα, δηλαδή μετά την ελαστική ανακούφιση (springback).
Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας διεξήχθησαν δύο ειδών παραμετρικές αναλύσεις, μία ως προς
την ακτίνα καμπυλότητας των τόξων και μια άλλη ως προς την απόσταση ανάμεσα στα τύμπανα της
μηχανής καμπύλωσης. Συνολικά κατασκευάστηκαν τέσσερα συστήματα καμπύλωσης με διαφορετικές
αποστάσεις μεταξύ των τυμπάνων τους, από 900mm ανάμεσα στα εξωτερικά τύμπανα έως 1200mm
ανά 100mm, και έπειτα όλα δοκιμάστηκαν για καμπύλωση του μέλους σε ακτίνα ίση με 5m, 6m και 7m.
Όλες όμως οι αναλύσεις, ανεξαρτήτως των τιμών των παραμέτρων τους, ανέδειξαν ποιοτικά όμοια
συμπεριφορά όσον αφορά τα αποτελέσματά τους. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίστηκαν σημαντικές
εφελκυστικές παραμένουσες ορθές τάσεις στα άκρα του άνω πέλματος, οι οποίες σταδιακά
μετατράπηκαν σε θλιπτικές μικρότερου μεγέθους στο μέσον του πέλματος, ενώ η εντελώς αντίθετη
συμπεριφορά, σχεδόν κατοπτρικά, παρουσιάστηκε στο κάτω πέλμα της διατομής, όπου από ισχυρή
θλίψη στα άκρα η ένταση άλλαξε σε μέτριο εφελκυσμό στο μέσον. Καθ’ ύψος του κορμού της διατομής
στο καμπυλωμένο τμήμα του μέλους η κατανομή των παραμενουσών ορθών τάσεων σχημάτισε μια
μορφή ζιγκ-ζαγκ. Από θλιπτικές στη συναρμογή κορμού – άνω πέλματος οι τάσεις μετατράπηκαν σε
έντονες εφελκυστικές στο άνω ήμισυ του κορμού, για να μεταβληθούν απότομα σε ακόμα υψηλότερες
θλιπτικές στο κάτω ήμισυ του ύψους, πριν καταλήξουν και πάλι σε σημαντικές εφελκυστικές στη
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συναρμογή με το κάτω πέλμα. Η συμπεριφορά που μόλις περιγράφηκε δεν είναι καθόλου παράλογη,
αλλά τουναντίον απολύτως φυσιολογική και αναμενόμενη, καθώς συναντάται συχνά στη διεθνή
βιβλιογραφία, τόσο σε αριθμητικό [12], όσο και πειραματικό επίπεδο [11], ενώ βρέθηκε να αποκλίνει
ελαφρώς από τη θεωρία [5], αφού οι τάσεις κατά πλάτος των πελμάτων δεν είναι σταθερές, αλλά
μεταβάλλονται. Συνεπώς, η ορθότητα της λειτουργίας του προσομοιώματος όπως και η εγκυρότητα των
παραγόμενων αποτελεσμάτων επικυρώθηκαν, και έτσι κατέστη δυνατή η μελέτη της επίδρασης των
διαφόρων παραμέτρων στην μορφή και το μέγεθος των παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων
λόγω καμπύλωσης.
Αναφορικά με την επιρροή της ακτίνας καμπυλότητας για σταθερή απόσταση μεταξύ των τυμπάνων,
φάνηκε η μεταβολή της ακτίνας να αφήνει πρακτικώς ανεπηρέαστα τα πέλματα της διατομής, αφού οι
μεταβολές των τιμών των τάσεων στα άκρα άνω και κάτω πέλματος είναι ασήμαντες, κάτω από 5%, με
αποτέλεσμα να αμελούνται. Στον αντίποδα τώρα, η μεταβολή της ακτίνας καμπυλότητας έδειξε πως έχει
κάποια επίπτωση στον κορμό, αφού αύξηση της ακτίνας οδήγησε σε όλες τις περιπτώσεις σε αύξηση
των ακροτάτων τάσεων περίπου κατά 20 MPa, δηλαδή προκάλεσε μια μεταβολή της τάξης του 25% έως
30%. Και πάλι όμως η επίδραση αυτή δεν χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα ουσιαστική για τις τιμές των
μεγεθών που αναπτύχθηκαν, όσον αφορά τουλάχιστον τον ανελαστικό σχεδιασμό τοξωτών φορέων.
Η μορφή των παραμενουσών πλαστικών παραμορφώσεων για όλα τα μοντέλα ήταν κατά γενική
ομολογία η εξής. Παρατηρήθηκε σχεδόν σταθερή και ομοιόμορφη τιμή παραμορφώσεων σε όλο το
πλάτος του άνω πέλματος της διατομής, με μια ελαφρά συγκέντρωση στη συναρμογή του με τον κορμό
και σχεδόν εντελώς σταθερή τιμή στο μεγαλύτερο τμήμα του κάτω πέλματος, αλλά με εμφάνιση μιας
εντονότατης απότομης αιχμής στη συναρμογή του με τον κορμό. Αναφορικά με το κορμό, οι πλαστικές
παραμορφώσεις από μηδενικές περί το μέσον του, σταδιακά αυξάνονται οδεύοντας προς τα πέλματα,
με τη μέγιστη τιμή γενικότερα της διατομής να εμφανίζεται στο κάτω ήμισυ του κορμού, κοντά στη
συναρμογή με το κάτω πέλμα της διατομής. Η επίδραση της ακτίνας καμπυλότητας στην μορφή και το
μέγεθος των παραμενουσών παραμορφώσεων δεν παρατηρήθηκε να είναι κάποια άλλη από την
αναμενόμενη, δηλαδή μικρότερη ακτίνα οδήγησε σε μεγαλύτερες τιμές παραμόρφωσης. Ωστόσο, οι
αναπτυσσόμενες τιμές διέφεραν όλο και λιγότερο καθώς η ακτίνα αυξανόταν, γεγονός που υποδηλώνει
ότι για μικρή σχετικά καμπύλωση, άρα μεγάλη ακτίνα καμπυλότητας, οι παραμένουσες παραμορφώσεις
δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά.
Στη συνέχεια τα προσομοιώματα ομαδοποιήθηκαν με βάση την παραγόμενη ακτίνα καμπυλότητας,
ούτως ώστε να μελετηθεί η επίδραση της απόστασης των τυμπάνων, δηλαδή να διευκρινιστεί η διάταξη
που επιφέρει τις λιγότερες ή τις περισσότερες παραμένουσες τάσεις στη διατομή για την ίδια καμπύλωση.
Η συμπεριφορά που παρατηρήθηκε δεν ήταν μονοσήμαντη, καθώς άλλη επιρροή είχε η μεταβολή της
απόστασης στα πέλματα της διατομής και άλλη στον κορμό. Πιο αναλυτικά, τόσο στα άκρα όσο και στο
μέσον και των δύο πελμάτων, η μικρότερη απόσταση μεταξύ των τυμπάνων του συστήματος οδήγησε
στην ανάπτυξη των μέγιστων παραμενουσών ορθών τάσεων. Ακριβώς η αντίστροφη συμπεριφορά
φάνηκε να κυριαρχεί στον κορμό. Καθώς αύξανε η απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων, οι μέγιστες κατά
μέτρο παραμένουσες τάσεις έφταναν σε όλο και υψηλότερες τιμές. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια διάθεση
για ισόποση μεταβολή των παραμενουσών τάσεων με τη μεταβολή της απόστασης των κυλίνδρων. Με
άλλα λόγια, μια δεδομένη αύξηση της απόστασης των κυλίνδρων φάνηκε να προκαλεί μια συγκεκριμένη
αύξηση ή μείωση, αναλόγως με το τμήμα της διατομής που εξετάζεται, η διπλάσια αύξηση της
απόστασης οδήγησε σε σχεδόν διπλάσια μεταβολή του μεγέθους των τάσεων και ούτω καθεξής.
Συνεπώς, δημιουργήθηκε η υπόνοια ότι είναι δυνατή η εκτίμηση του μεγέθους των παραμενουσών
τάσεων μιας καμπυλωμένης διατομής, από οποιεσδήποτε αποστάσεις τυμπάνων και αν προκλήθηκαν,
μέσω παρεμβολής ή προεκβολής των τιμών που προέκυψαν για άλλες δεδομένες αποστάσεις. Παρόλα
αυτά, η πολύ χρήσιμη αυτή παρατήρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως αξιόπιστη με βάση τα
δεδομένα της παρούσας εργασίας, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν μικροδιαφορές και
αποκλίσεις από τις αναμενόμενες τιμές, επομένως απαιτείται περεταίρω διερεύνηση σχετικά με το
φαινόμενο αυτό, προκειμένου να εξαχθεί κάποιο έγκυρο και αξιόπιστο συμπέρασμα. Επιπροσθέτως,
χρειάζεται να τονιστεί ότι οποιαδήποτε μεταβολή της απόστασης μεταξύ των κυλίνδρων
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πραγματοποιείται, αναφέρεται στους δύο εξωτερικούς κυλίνδρους και δεν διαταράσσει τη συμμετρία του
συστήματος, καθώς ο εσωτερικός και οι μικροί κύλινδροι υποστήριξης βρίσκονται πάντα στο μέσον της
παραπάνω απόστασης. Αλλαγή της θέσης ενός κυλίνδρου, μη διατηρώντας τις απαραίτητες αναλογίες
με τους υπόλοιπους, θα οδηγούσε σε εντελώς διαφορετικά και μη προβλέψιμα αποτελέσματα.
Η εικόνα των παραμενουσών παραμορφώσεων για διάφορες αποστάσεις εξωτερικών κυλίνδρων και
δεδομένη ακτίνα καμπυλότητας ήταν αρκετά πιο ξεκάθαρη. Αύξηση της απόστασης αυτής οδηγούσε
πάντα σε μείωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων, ανεξαρτήτως ακτίνας καμπυλότητας και
περιοχής της διατομής. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι για την ίδια τελική παραμορφωμένη εικόνα του
καμπυλωμένου μέλους, αφού η ακτίνα είναι η ίδια, οι ανηγμένες παραμορφώσεις και κατά συνέπεια η
διαθέσιμη πλαστιμότητα του μέλους είναι διαφορετικές σε κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα, όμως,
παρατηρήθηκε και το φαινόμενο η μείωση των παραμορφώσεων που προκαλείται λόγω της αύξησης της
απόστασης των τυμπάνων να γίνεται όλο και μικρότερη, δηλαδή αυξάνοντας σταθερά την παραπάνω
απόσταση, σταδιακά οι πλαστικές παραμορφώσεις δεν ελαττώνονται ιδιαίτερα. Αυτή η παρατήρηση
οδηγεί στη σκέψη ότι οι πλαστικές παραμορφώσεις λόγω καμπύλωσης έχουν ένα κατώτατο φράγμα,
πέρα απ’ το οποίο δεν δύνανται να ελαττωθούν περαιτέρω, όσο και αν αυξηθεί η απόσταση των
τυμπάνων. Συνεπώς, υπερβολικά μεγάλη απόσταση τυμπάνων με σκοπό την εξάλειψη των
παραμενουσών παραμορφώσεων για επαρκή πλαστιμότητα, είναι περισσότερο επιβλαβής παρά
ευεργετική, συνυπολογίζοντας παράλληλα και την αύξηση του ανεκμετάλλευτου τμήματος της ράβδου,
με την διεύρυνση της παραπάνω απόστασης. Εξάλλου, οι μεταβολές γενικότερα που παρουσιάστηκαν
λόγω αλλαγής των τιμών των παραμέτρων ήταν αρκετά μικρές, συνήθως κοντά ή και κάτω από 10%,
ενώ μόνο σε λίγες περιπτώσεις προκλήθηκε μεταβολή των μέγιστων παραμορφώσεων έως και 15%.
Επομένως, στην πράξη δεν εμφανίζεται ουσιώδης επίδραση των παραμέτρων που εξετάστηκαν στο
μέγεθος των πλαστικών παραμορφώσεων, τουλάχιστον για μικρές μεταβολές των τιμών των
παραμέτρων.

5.2 Ερμηνεία Συμπερασμάτων
Κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας σημειώθηκαν οι παρατηρήσεις και εξάχθηκαν τα συμπεράσματα
που περιεγράφηκαν αναλυτικά σε προηγούμενα κεφάλαια και πιο σύντομα στην παραπάνω ενότητα. Σε
αυτήν την ενότητα, τώρα, γίνεται μια προσπάθεια να ερμηνευτούν τα προκύπτοντα συμπεράσματα μέσω
αποδεδειγμένων θεωριών, με σκοπό την ενίσχυση της αξιοπιστίας του προσομοιώματος που
κατασκευάστηκε και των αποτελεσμάτων που παρήχθησαν. Η παράμετρος που έδειξε να επηρεάζει
περισσότερο το μέγεθος των παραμενουσών μεγεθών ήταν αναμφίβολα η απόσταση των τυμπάνων
κατά την καμπύλωση, καθώς μικρές μόνο μεταβολές στην τιμή της οδήγησαν σε σημαντικές μεταβολές
των τάσεων και των παραμορφώσεων των καμπυλωμένων μελών. Παρατηρήθηκε ότι αύξηση της
απόστασης αυτής επιφέρει αύξηση των τάσεων στον κορμό της διατομής και μείωση στα πέλματα. Η
συμπεριφορά αυτή δικαιολογείται από τη ελάττωση της τέμνουσας δύναμης που εφαρμόζεται στο μέλος,
καθόσον απομακρύνονται τα τύμπανα μεταξύ τους. Η καμπυλότητα κ και κατ’ επέκταση η ακτίνα
καμπυλότητας R συνδέονται με τη στιβαρότητα ΕΙ της διατομής και την απαιτούμενη ροπή καμπύλωσης
Μ σύμφωνα με τη Εξ. 5-1, η οποία ωστόσο έχει ισχύ μόνον όσο το μέλος βρίσκεται στην ελαστική
περιοχή.

𝜅=

1
𝑀𝑒𝑙
=
𝑅
𝐸𝐼

(5-1)
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Εφόσον κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καμπύλωσης το μέλος υφίσταται πλαστικοποίηση διαδοχικά
σε όλο το μήκος του, η παραπάνω σχέση δεν είναι σωστή, αλλά πρέπει να αντικατασταθεί από την πιο
κατάλληλη Εξ. 5-2, η οποία εφαρμόζεται όταν επικρατούν ανελαστικές συνθήκες.

𝜅=

1
𝑀𝑖𝑛𝑒𝑙
=
𝑅
(𝐸𝐼)𝑒𝑓𝑓

(5-2)

Έχει ενδιαφέρον ότι στην παρούσα διερεύνηση, όπου το υλικό και η διατομή όλων των χαλύβδινων
τόξων είναι ίδια, άρα και η στιβαρότητα EI έχει κοινή τιμή για όλα ακόμα και μετά την πλαστικοποίηση
μέρους της διατομής, η ροπή που απαιτείται για την καμπύλωση ενός μέλους σε μια δεδομένη ακτίνα
καμπυλότητας είναι σταθερή, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτή επιτεύχθηκε. Πιο απλά, σε όλα τα τόξα
που έχουν μια συγκεκριμένη τιμή ακτίνας καμπυλότητας, αναπτύχθηκε η ίδια ροπή, ούτως ώστε να
επιτευχθεί η δεδομένη αυτή ακτίνα. Όμως, ως γνωστόν η ροπή ισούται με το διανυσματικό γινόμενο
της δύναμης που εφαρμόζεται επί την απόσταση του σημείου εφαρμογής της δύναμης από τον άξονα
ως προς τον οποίο υπολογίζεται η ροπή ( M = F × r ). Επομένως, διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ των
κυλίνδρων που προκαλούν την καμπύλωση οδηγούν σε διαφορετική τιμή τέμνουσας δύναμης που
αναπτύσσεται στο εσωτερικό της διατομής (Εικόνα 5-1). Όμως επειδή Μ1 = Μ2 όπως εξηγήθηκε λόγω
της (5-2), θα ισχύει τελικώς ότι Q1 > Q2, αφού 𝓁1 < 𝓁2.
Ο Timoshenko, στην προσπάθειά του να προσδιορίσει θεωρητικά την κατανομή των παραμενουσών
τάσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης εφαρμόζοντας την κλασσική θεωρία δοκού Euler-Bernoulli, θεωρεί
ότι κατά την κάμψη μιας δοκού εφαρμόζεται μόνο καθαρή ροπή M στα άκρα της και αγνοεί παντελώς
την παρουσία της τέμνουσας δύναμης. Η θεώρηση αυτή δεν ισχύει με ικανοποιητική ακρίβεια για μικρές
αποστάσεις μεταξύ των τυμπάνων, καθώς για να αναπτυχθεί η απαιτούμενη ροπή πρέπει παράλληλα να
εμφανιστεί και αρκετά υψηλή τέμνουσα δύναμη. Αντιθέτως, όσο απομακρύνονται τα τύμπανα και η τιμή
της τέμνουσας ελαττώνεται, τόσο περισσότερο η επίδραση της τελευταίας στο εσωτερικό του μέλους
εξασθενεί, με αποτέλεσμα να μην διαδραματίζει πλέον ιδιαίτερα ουσιαστικό ρόλο και έτσι η προκύπτουσα
κατανομή να πλησιάζει όλο και περισσότερο στη μορφή που προτάθηκε από τον Timoshenko. Στην
υποθετική περίπτωση που τα τύμπανα θα βρίσκονταν στα δύο άκρα του μέλους και ο εσωτερικός
κύλινδρος στο μέσον του, οι τάσεις που θα εμφανιζόντουσαν θα έφταναν θεωρητικά στην τιμή του
ορίου διαρροής, δηλαδή στα 355 MPa. Συνεπώς, οι μέγιστες εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις πέριξ του
μέσου του κορμού αυξάνονται συνεχώς κατά μέτρο, ενώ στα πέλματα μειώνονται με σκοπό να
ομαλοποιηθεί η κατανομή κατά το πλάτος τους.
Επιπροσθέτως, η αγνόηση της τέμνουσας δύναμης επιφέρει επιπτώσεις και στις τιμές των πλαστικών
παραμορφώσεων. Τυπικά οι ανηγμένες παραμορφώσεις είναι συνάρτηση μόνο της ακτίνας
καμπυλότητας R του τόξου και της απόστασης z της εξεταζόμενης ίνας από τον ουδέτερο άξονα της
διατομής, σύμφωνα με την σχέση της Εξ. 5-3.

𝜀=

𝑧
𝑅

(5-3)

Θα περίμενε, λοιπόν, κανείς να μην εμφανίζονται διαφορές στις τιμές των παραμορφώσεων που
αντιστοιχούν στην ίδια τιμή ακτίνας καμπυλότητας, αλλά προέρχονται από διαφορετική απόσταση
τυμπάνων. Εντούτοις, παρατηρείται ξεκάθαρα μείωση του μεγέθους τους με αύξηση της παραπάνω
απόστασης και το γεγονός αυτό οφείλεται και πάλι στην ελάττωση της τέμνουσας. Το θεωρητικό
μοντέλο που εκφράζεται απ’ την Εξ. 5-3 δεν λαμβάνει υπόψη του την επίδραση της τέμνουσας στην
ανάπτυξη πλαστικών παραμορφώσεων, αλλά θεωρεί ότι αυτές προκαλούνται μόνο από την καμπτική
ροπή που εφαρμόζεται στο μέλος και κατανέμονται γραμμικά, σύμφωνα με την παραδοχή της
επιπεδότητας των διατομών. Μπορεί μεν για μεγάλη απόσταση μεταξύ των κυλίνδρων, όπου η τέμνουσα
δύναμη είναι αρκετά μικρή, η συνιστώσα της παραμόρφωσης εξαιτίας αυτής να αμελείται χωρίς
ουσιαστική επίπτωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ωστόσο για μικρές σχετικά αποστάσεις των
τυμπάνων, η συνιστώσα αυτή διαδραματίζει αξιοσημείωτο ρόλο και διαφοροποιεί τις προκύπτουσες τιμές
από τις θεωρητικά αναμενόμενες. Αυτός είναι και ο λόγος που στις μικρότερες αποστάσεις
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παρατηρούνται τόσο απότομες αυξήσεις στις παραμορφώσεις των συναρμογών κορμού και πελμάτων,
ενώ η ακτίνα καμπυλότητας των τόξων παραμένει η ίδια. Στο σημείο αυτό, ωστόσο, καλό θα ήταν να
υπενθυμιστεί ξανά ότι οι απότομες αιχμές που παρατηρούνται στα διαγράμματα των πλαστικών
παραμορφώσεων ίσως δεν αντικατοπτρίζουν πιστά την πραγματικότητα, αφού οφείλονται στις απότομες
μεταβολές της γεωμετρίας της διατομής λόγω της χρήσης επιφανειακών στοιχείων αντί για χωρικά. Στην
πράξη όλα τα ραβδωτά μέλη που έχουν κατασκευαστεί μέσω θερμής εξέλασης φέρουν καμπύλες
συναρμογής στις ενώσεις κορμού και πελμάτων, ακριβώς για την αποφυγή συγκεντρώσεων τάσεων και
παραμορφώσεων. Οπότε η παρουσία τόξων στις προαναφερθείσες συνενώσεις θα λειτουργούσε
ανασταλτικά στην συσσώρευση παραμορφώσεων στις περιοχές αυτές και ενδεχομένως να μην ήταν
ιδιαίτερα έντονη η επίδραση της τέμνουσας, άρα κατ’ επέκταση να μην υπήρχαν αισθητές διαφορές
λόγω της μεταβολής της απόστασης των τυμπάνων.

Εικόνα 5-1: Μείωση της αναπτυσσόμενης τέμνουσας δύναμης λόγω αύξησης της απόστασης των τυμπάνων για
σταθερή ροπή καμπύλωσης

Όσον αφορά την επίδραση της ακτίνας καμπυλότητας στην παραμένουσα ένταση, η κατάσταση μοιάζει
λιγότερο σαφής. Μπορεί μεν η μείωση της ακτίνας να οδηγεί σε αύξηση των πλαστικών παραμορφώσεων
κάθε σημείου της διατομής, σύμφωνα με την Εξ. 5-3, ωστόσο η συμπεριφορά των παραμενουσών
τάσεων δεν δείχνει να είναι αυτή που ίσως θα περίμενε κανείς, καθώς οι μεγαλύτερες τιμές
αναπτύσσονται για την μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας, δηλαδή για τις χαμηλότερες παραμορφώσεις.
Και αν στα πέλματα οι διαφορές των τιμών μεταξύ των διαφορετικών ακτινών είναι σχετικά μικρές και
μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή, στον κορμό η κατάσταση δεν αφήνει
περιθώρια αμφισβήτησης. Η παραπάνω συμπεριφορά αποδεικνύει σαφώς ότι πλέον το υλικό του τόξου
δεν υπακούει στον αρχικό γραμμικό νόμο του Hooke (Εξ. 3-1), αλλά έχουν μεταβληθεί οι ιδιότητές του,
όπως για παράδειγμα το μέτρο ελαστικότητάς του Ε, και κυριαρχεί πλέον έντονη μη γραμμικότητα, αφού
μόνον έτσι είναι δυνατό μικρότερες τιμές παραμορφώσεων να οδηγούν σε μεγαλύτερες τιμές τάσεων.
Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η μορφή αυτής της μη γραμμικότητας για να βρεθεί η
αιτία του παραπάνω φαινομένου. Εφόσον κάθε διατομή του χαλύβδινου μέλους υπόκειται σε ελεγχόμενη
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καμπύλωση μέχρι την πλαστικοποίηση της και μετά σε ελαστική ανακούφιση, θα ανέμενε κανείς η σχέση
σ-ε να παραμένει γραμμική με το ίδιο μέτρο ελαστικότητας, δηλαδή ο καθοδικός κλάδος της
αποφόρτισης να είναι παράλληλος με αυτόν της φόρτισης (Σχήμα 3-1). Επιπροσθέτως, στα πλαίσια της
προσομοίωσης η καμπύλωση του μέλους πραγματοποιήθηκε σε ένα μόνο πέρασμα του μέλους διαμέσου
των τυμπάνων και όχι σε πολλά επαναληπτικά, συνεπώς θα έπρεπε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
ανάπτυξης πολλών βρόχων υστέρησης διαρκώς μειούμενου τέμνοντος μέτρου Ελαστικότητας. Ωστόσο
τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν πως η κατάσταση είναι μάλλον διαφορετική από αυτήν που είχε
αρχικώς εκτιμηθεί.
Μια πιθανή εξήγηση που ίσως να δικαιολογούσε την παρατηρούμενη συμπεριφορά των παραμενουσών
τάσεων είναι η περίπτωση να μην έχει αποδοθεί πιστά η προσομοίωση της διαδικασίας καμπύλωσης,
ιδιαίτερα όσον αφορά τη μόρφωση του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων. Όπως είχε συζητηθεί
και σε προγενέστερο κεφάλαιο, τα δισδιάστατα επιφανειακά στοιχεία δεν είναι τα πλέον κατάλληλα για
την αναπαράσταση του κορμού της διατομής, καθώς λειτουργούν κυρίως ως πλάκες και δεν μπορούν
να αποδώσουν καλά την συμπεριφορά του κορμού υπό τη θλίψη που αναπτύσσεται σε αυτόν κατά την
καμπύλωση της διατομής. Το γεγονός αυτό ίσως προκαλεί κάποια ανακρίβεια στα αποτελέσματα και
εξαιτίας αυτής να προκύπτει η συγκεκριμένη εικόνα των τάσεων. Επιπλέον, η ίδια η πυκνότητα του
πλέγματος, και πιο συγκεκριμένα οι θέσεις των κόμβων, ενδέχεται να παίζουν ρόλο στην μορφή της
τελικής κατανομής που λαμβάνεται. Εφόσον η καμπυλότητα, άρα και η παραμορφώσεις, είναι
διαφορετικές σε κάθε μοντέλο, η κατανομή των τάσεων κατά την πλαστικοποίηση της διατομής δεν
είναι πάντοτε η ίδια, αλλά διαφέρει το ύψος της περιοχής που διαρρέει. Συνεπώς, η αιχμή του
διαγράμματος των παραμενουσών τάσεων σε εφελκυσμό και θλίψη μπορεί να εμφανίζεται σε
διαφορετικό σημείο καθ’ ύψος του κορμού. Το πλέγμα, όμως, του προσομοιώματος διατηρείται πάντα
σταθερό ανεξαρτήτως ακτίνας καμπυλότητας και έτσι ενδέχεται να μην «τυγχάνει» σε όλες τις
περιπτώσεις να συμπίπτει η μέγιστη τιμή των τάσεων με τη θέση κάποιου κόμβου της ανάλυσης. Οπότε
υπάρχει περίπτωση να διαστρεβλώνεται ελαφρώς η μορφή της πραγματικής κατανομής και να
παρουσιάζεται εν τέλει μια εικόνα λίγο διαφορετική από αυτήν που αναμένεται (Σχήμα 5-1).

Σχήμα 5-1: Μη σύμπτωση μεγίστων της κατανομής και θέσεων των κόμβων (αριστερά),
και τροποποίηση πραγματικής κατανομής (δεξιά)

Παρόλα ταύτα, η τελευταία ερμηνεία δεν αποτελεί τίποτα άλλο, παρά μια προσωπική εικασία του
γράφοντα σχετικά με την εξήγηση των παρατηρούμενων φαινομένων. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι έχει
ισχύ και είναι αυτή η πραγματική αιτία της αύξησης των παραμενουσών τάσεων με την αύξηση της
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ακτίνας καμπυλότητας. Το ζήτημα της παραμένουσας έντασης λόγω ψυχρής καμπύλωσης είναι
εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο, γι’ αυτό και απαιτείται εκτεταμένη μελέτη πριν από την εξαγωγή
οποιουδήποτε αξιόπιστου συμπεράσματος. Πέρα από την ποιοτική και ποσοτική επαναληψιμότητα των
εξαγόμενων αποτελεσμάτων, χρειάζεται παράλληλα επικύρωση μέσω κάποιας θεωρίας, όπως στην
περίπτωση των παραμενουσών τάσεων που υπακούουν στην Εξ. 3-1 για μεταβολή της ακτίνας
καμπυλότητας, ή ακόμα και κάποιου σχετικού πειράματος που συμφωνεί με τις αριθμητικές αναλύσεις,
ούτως ώστε να υιοθετηθεί με ασφάλεια κάποιο συμπέρασμα.

5.3 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί έως τώρα μοιάζει να έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση σχετικά με την
επίδραση σημαντικών παραμέτρων, όπως η ακτίνα καμπυλότητας και η απόσταση μεταξύ των τυμπάνων
ενός συστήματος καμπύλωσης τριών σημείων, στην κατανομή και το μέγεθος των παραμενουσών
τάσεων που δημιουργούνται στο εσωτερικό χαλύβδινων τόξων διατομής διπλού ταυ λόγω της
διαδικασίας καμπύλωσής τους. Έχουν προσδιοριστεί πλήρως οι επιπτώσεις που επιφέρει η εκάστοτε
μεταβολή καθεμιάς από τις παραπάνω παραμέτρους και έχουν εξαχθεί γενικότερα συμπεράσματα για τα
διάφορα τμήματα της καμπυλωμένης διατομής. Ωστόσο, ορισμένα σημεία παραμένουν ασαφή με το
πέρας της παρούσας διερεύνησης και συνεπώς χρήζουν περαιτέρω έρευνας και μελέτης. Σε κάθε
περίπτωση, ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η διεξαγωγή αντίστοιχων πειραμάτων με σκοπό την επιβεβαίωση
των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την παρούσα αριθμητική μελέτη.
Αρχικά, όπως ειπώθηκε και νωρίτερα, η επιλογή του συγκεκριμένου πλέγματος, αν και θεωρήθηκε η
πλέον κατάλληλη για τα πλαίσια της παρούσας εργασίας, δεν παύει να φέρει τα δικά της ελαττώματα.
Συνεπώς, θα ήτο συνετό να επαναληφθούν οι αναλύσεις που έχουν εκτελεστεί, αυτή τη φορά όμως υπό
τη χρήση τρισδιάστατων χωρικών πεπερασμένων στοιχείων, ώστε να αυξηθεί αφενός η αλγεβρική
ακρίβεια των εξαγόμενων αποτελεσμάτων, αφετέρου δε να εξαλειφθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά
με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα καμπυλωμένο μέλος. Η πλακοειδής λειτουργία των
επιφανειακών στοιχείων γεννά ορισμένα ερωτηματικά, αναφορικά με το αν έχει αποδοθεί σωστά ή όχι
η κάμψη του μέλους και ειδικά η θλίψη που υφίσταται ο κορμός κατά την καμπύλωση. Η χρήση χωρικών
στοιχείων, τα οποία είναι κατάλληλα να παραλάβουν φόρτιση σε οποιονδήποτε άξονά τους και κατά την
παραμόρφωσή τους συνυπολογίζουν φαινόμενα Poisson, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης των
παραγόμενων αποτελεσμάτων και έτσι θα επισφράγιζε τα προκύπτοντα συμπεράσματα. Επιπλέον, η
χρήση όχι καθολικά ομοιόμορφου πλέγματος, αλλά με τοπική πύκνωση στις συναρμογές κορμού –
πελμάτων ή κοντά στα σημεία αλλαγής προσήμου των κατανομών και μεγαλύτερο αριθμό στοιχείων
κατά το πάχος των τμημάτων της διατομής θα παρείχε περισσότερες πληροφορίες και θα προσέφερε
περισσότερες λεπτομέρειες για τις κρίσιμες αυτές περιοχές της διατομής. Με αυτόν τον τρόπο θα
αποφεύγονταν οι ξαφνικές και απότομες μεταβολές των παραμενουσών μεγεθών και θα προέκυπταν
ομαλότερες κατανομές. Γενικώς, η επανάληψη των διεξαχθέντων αναλύσεων με ένα καταλληλότερο
δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων κρίνεται ως άκρως ευεργετική και συστήνεται ως άξια
πραγματοποίησης.
Όσον αφορά την επίδραση της απόστασης των τυμπάνων η κατάσταση ήταν ξεκάθαρη. Όλες οι
αναλύσεις για τις διάφορες ακτίνες καμπυλότητας έδειξαν κοινή συμπεριφορά για την ίδια μεταβολή της
παραπάνω απόστασης, ενώ τα προκύπτοντα αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν με φυσικό και μαθηματικό
τρόπο. Επομένως, η μελέτη της παραμέτρου αυτής μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη. Ανεπιβεβαίωτη
παρέμεινε μόνον η παρατήρηση σχετικά με την ποσοτική μεταβολή των τιμών των παραμενουσών
μεγεθών αναλόγως με την μεταβολή της απόστασης των τυμπάνων. Για το σκοπό αυτό, χρήσιμη θα
ήταν η διεξαγωγή επιπλέον αναλύσεων με διαφορετικές αποστάσεις τυμπάνων, τόσο εντός του εύρους
των αποστάσεων για τις οποίες ήδη πραγματοποιήθηκε μελέτη, όσο και εκτός αυτού. Στη συνέχεια,
σύγκριση των αποτελεσμάτων των τελευταίων αναλύσεων με τις τιμές που μπορούν να προεκτιμηθούν
με βάση τις υπάρχουσες αναλύσεις θα επικυρώσει ή θα καταρρίψει την ισχύ της εικασίας περί σταθερής
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μεταβολής του μεγέθους των τάσεων για ισόποση μεταβολή της απόστασης των τυμπάνων. Φυσικά κι
αυτές οι δοκιμές καλλίτερο θα ήταν να πραγματοποιηθούν με το ανωτέρω καταλληλότερο πλέγμα
χωρικών στοιχείων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αλγεβρικές μικροδιαφορές που μπορούν να
παραπλανήσουν σχετικά με την ύπαρξη ή όχι συγκεκριμένων φαινομένων.
Για την περίπτωση της επιρροής της ακτίνας καμπυλότητας στην τιμή και τη μορφή παραμενουσών
τάσεων και παραμορφώσεων λόγω ψυχρής καμπύλωσης ορισμένα ερωτήματα έμειναν αναπάντητα. Η
αιτία για την οποία μεγαλύτερη τιμή ακτίνας καμπυλότητας οδηγεί σε υψηλότερες παραμένουσες τάσεις,
παρά τις χαμηλότερες αναπτυσσόμενες παραμένουσες παραμορφώσεις, δεν προσδιορίσθηκε, παρόλο
που δόθηκαν κάποιες πρόχειρες εικασίες. Επομένως, χρειάζεται να διενεργηθεί εκτενέστερη έρευνα πάνω
στο ζήτημα αυτό, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η επιρροή της ακτίνας καμπυλότητας.
Επιπρόσθετα, περισσότερες αναλύσεις με διάφορες ακτίνες καμπυλότητας τόξων και αποστάσεις
τυμπάνων, πάντα με ένα πληρέστερο μοντέλο χωρικών στοιχείων, θα προσέφεραν καλύτερη εικόνα
σχετικά με τις συγκεντρώσεις πλαστικών παραμορφώσεων στις συναρμογές κορμού και πελμάτων, ενώ
παράλληλα θα έδειχναν εάν πράγματι η τιμή τους συγκλίνει σε κάποιο κατώτατο όριο.
Ξεφεύγοντας, τώρα, από το αυστηρό αντικείμενο της παρούσας εργασίας, περαιτέρω διερεύνηση θα
μπορούσε να πραγματοποιηθεί και για άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την παραμένουσα ένταση,
όπως για παράδειγμα η ποιότητα του χάλυβα των μελών ή το ύψος της καμπυλωμένης διατομής, καθώς
επίσης και για τον συνδυασμό των παραπάνω παραμέτρων με αυτές που εξετάστηκαν στην παρούσα
εργασία. Δηλαδή, θα είχε ενδιαφέρον να ελεγχθεί εάν η μεταβολή της ακτίνας καμπυλότητας ή της
απόστασης των κυλίνδρων θα είχε την ίδια επίδραση, όσον αφορά την κατανομή και το μέγεθος των
παραμενουσών τάσεων και παραμορφώσεων, σε άλλο μέγεθος διατομής ΗΕΑ ή ακόμα και διαφορετικό
τύπο ανοιχτής διατομής, όπως για παράδειγμα ελαφρύτερων ΙΡΕ και βαρύτερων ΗΕΒ. Παράλληλα, και
εφόσον αποδείχτηκε η βαρύνουσα σημασία της μη γραμμικότητας του υλικού κατά την καμπύλωση
διατομών, θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη η σύγκριση των αποτελεσμάτων των παραπάνω περιπτώσεων για
διαφορετική ποιότητα χάλυβα, χαμηλότερου ή υψηλότερου ορίου διαρροής, καθώς επίσης και με
κρατυνόμενο μετελαστικό κλάδο.
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