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Περίληψη
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µελέτη µεταλλικών κατακόρυφων επίγειων
κυλινδρικών δεξαµενών. Εξετάζεται η διαδικασία σχεδιασµού τους µε χρήση του
Ευρωκώδικα 1993-1-6 και µέσω αναλύσεων µε λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τύπους δεξαµενών ανάλογα µε το περιεχόµενο,
το υλικό κατασκευής τους, το σχήµα και το στατικό τους σύστηµα. Εκτενέστερη αναφορά
γίνεται για τις µεταλλικές δεξαµενές και περιγράφεται η κατασκευή των βασικών τµηµάτων
συγκολλητών και κοχλιωτών δεξαµενών.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των φορτίων που λαµβάνονται υπ’ όψιν στο
σχεδιασµό των µεταλλικών δεξαµενών σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι µεθόδοι ελέγχου µε βάση τον Ευρωκώδικα 1993-1-6
που αφορά στην αντοχή και την ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εφαρµογή των όσων περιγράφηκαν προηγουµένως σε µια
συγκεκριµένη δεξαµενή διαµέτρου 10 m και ύψους 12 m. Αρχικά περιγράφεται η µορφή των
βασικών τµηµάτων της δεξαµενής και στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισµός των δράσεων που
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, όπως περιγράφηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τέλος γίνεται
υπολογισµός της θεµελίωσης από σκυρόδεµα και οι έλεγχοι σε ανατροπή. Ακόµη
υπολογίζεται το απαιτούµενο µήκος επέκτασης - αγκύρωσης του κελύφους µέσα στο θεµέλιο.
Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αναλύσεις που έγιναν µε το λογισµικό πεπερασµένων
στοιχείων ADINA. Αρχικά περιγράφονται γραµµικές αναλύσεις µε διάφορους συνδυασµούς
δράσεων στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και στην οριακή κατάσταση αστοχίας.
Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται µη γραµµικές αναλύσεις γεωµετρίας ή/και υλικού µε
ατέλεια ή χωρίς και προσδιορίζονται οι δρόµοι ισορροπίας για κάθε µη γραµµική ανάλυση.
Γίνονται αναλύσεις τόσο µε την οµοιόµορφη κατανοµή όσο και µε την προσέγγιση της
πραγµατικής κατανοµής του ανέµου ώστε να γίνει σύγκριση της συµπεριφοράς της
δεξαµενής όταν υπόκειται στις δύο διαφορετικές κατανοµές των δράσεων. Τέλος γίνονται
γραµµικοί και µη γραµµικοί έλεγχοι για το σεισµικό συνδυασµό δράσεων.
Στο έκτο κεφάλαιο επαναλαµβάνονται οι έλεγχοι σε οριακή κατάσταση αστοχίας σύµφωνα
µε τον κανονισµό, όπως περιγράφηκαν στο τρίτο κεφάλαιο και γίνεται σύγκριση µε τα
αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις αναλύσεις µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων.
Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν και
αναφέρονται προτάσεις για µελλοντική µελέτη και επέκταση του θέµατος της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας.
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Abstract
Cylindrical aboveground steel tanks are studied in the present diploma thesis. The design of
these structures is investigated by using Eurocode 1993-1-6 and a finite element software.
In the first chapter of this thesis tanks of different forms, material and static system are
presented and there is an extensive review of both welded and bolted steel tanks. There is also
a description of the foundation and anchorage of these tanks.
In the second chapter the actions considered during the design of steel tanks according to the
Eurocodes are reviewed.
The third chapter consists of the description of basic testing methods by using Eurocode
EN1993-1-6 regarding the strength and stability of shell structures.
In the fourth chapter there is a description of a 10 m diameter and 12 m high steel tank. At
first its basic parts are described and then the actions that have to be taken into account are
calculated according to chapter 2. In the end of the chapter the dimensions and the
reinforcement of the foundation and the overturning stability of the tank is calculated. The
necessary embedment length of the shell in the foundation is determined.
In the fifth chapter there is a description of the simulations performed. Firstly there is a
review of the linear analysis of the serviceability and ultimate limit state and then a
description of geometry and/or material non – linear analysis by considering or not
imperfections. The equilibrium path of each simulation is determined. The real non – uniform
wind pressures distribution and the equivalent uniform external pressure are being considered
during the analysis. In the end of the chapter linear and non – linear analysis of the structure
under seismic action is performed.
In the sixth chapter some of the aforementioned tests are performed using the methods
described in the third chapter and a comparison of the latter and the finite elements program
results is made.
In the last chapter the conclusions resulting from the present diploma thesis are stated.
Suggestions for future study on the subject of the thesis are mentioned.
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Βιβλιογραφία

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

1.1 Γενικά περί δεξαµενών
∆εξαµενές κατασκευάζονται σε όλο τον κόσµο και χρησιµεύουν κυρίως στην αποθήκευση
υγρών όπως νερό, που χρησιµοποιείται για ύδρευση και κατάσβεση πυρκαγιών, πετρέλαιο,
και άλλα καύσιµα. ∆εξαµενές χρησιµοποιούνται ακόµη και για την αποθήκευση
συµπιεσµένων αερίων (φυσικoύ αερίου). Υπάρχουν υπόγειες, επίγειες και υπερυψωµένες
δεξαµενές. Οι δεξαµενές µπορεί να διαφέρουν στο υλικό κατασκευής, στο σχήµα και τον
τρόπο που τοποθετούνται (οριζόντια ή κατακόρυφα). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται
στις επίγειες, κατακόρυφες, κυλινδρικές, µεταλλικές δεξαµενές.

Σχήµα 1.1: Υπερυψωµένη δεξαµενή νερού στo Colorado των Ηνωµένων Πολιτειών

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας κατά το σχεδιασµό δεξαµενών είναι ο σεισµός. Οι
δεξαµενές, λόγω της σηµασίας που έχουν στην εξυπηρέτηση βασικών αναγκών, είναι
απαραίτητο να παραµένουν λειτουργικές και µετά από ένα σεισµό. Η σεισµική συµπεριφορά,
κυρίως των δεξαµενών που εδράζονται στο έδαφος, έχει γίνει αντικείµενο µελέτης πολλών
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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ερευνητών µεταξύ των οποίων οι Housner, 1963 και Βελέτσος 1974. Η αλληλεπίδραση του
περιεχόµενου στη δεξαµενή υγρού και του κελύφους της µελετάται εκτενώς σε επόµενο
κεφάλαιο, στο οποίο αναφέρονται επίσης και οι επιπτώσεις της σεισµικής διέγερσης.

1.2 Υλικό κατασκευής
Για την κατασκευή δεξαµενών χρησιµοποιείται κυρίως ο χάλυβας και το σκυρόδεµα, όµως
δεν είναι σπάνια και η χρήση άλλων υλικών όπως το πλαστικό. Οι πρώτες υπερυψωµένες
δεξαµενές ήταν κατασκευασµένες από ξύλο σε υποστυλώµατα από πέτρα ή τούβλα.
Αργότερα περιορισµοί στο µέγεθος, την ανθεκτικότητα αλλά και λόγοι υγιεινής οδήγησαν
στο να χρησιµοποιείται κυρίως ο χάλυβας για την κατασκευή των υπερυψωµένων δεξαµενών
νερού. Χάλυβας, σε συνδυασµό µε σκυρόδεµα για την κατασκευή της πλάκας έδρασης του
χαλύβδινου κελύφους, χρησιµοποιείται συνήθως και στις δεξαµενές που εδράζονται στο
έδαφος.

Σχήµα 1.2: ∆εξαµενή αποθήκευσης νερού από σκυρόδεµα στην Καλιφόρνια των Ηνωµένων
Πολιτειών

1.3 Σχήµα
Οι δεξαµενές που εδράζονται στο έδαφος είναι κυλινδρικές, ενώ οι υπερυψωµένες δεξαµενές
µπορεί να είναι σφαιρικές, κυλινδρικές ή κωνικές. Η χωρητικότητα των δεξαµενών
κυµαίνεται από κάποιες δεκάδες µέχρι µερικές χιλιάδες κυβικά µέτρα. Η µεγαλύτερη επίγεια
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δεξαµενή βρίσκεται στην Οσάκα της Ιαπωνίας, έχει χωρητικότητα 180000 m3 και
χρησιµοποιείται για την αποθήκευση υγροποιηµένου φυσικού αερίου.

1.4 Στατικό σύστηµα
1.4.1

Οροφή

Η οροφή των δεξαµενών µπορεί να είναι οριζόντια, κωνική, σε σχήµα οµπρέλας ή να έχει τη
µορφή θόλου. Υπάρχουν δεξαµενές µε διπλή οροφή, από τις οποίες η µία µπορεί να κινείται.
Όσον αφορά τη στήριξή της µπορεί να είναι αυτοστηριζόµενη, ή να στηρίζεται σε ένα
σύστηµα δοκών και υποστυλωµάτων. Οι αυτοστηριζόµενες οροφές είναι συγκολληµένες στο
κέλυφος και κατασκευάζονται όταν είναι επιθυµητό να είναι ελεύθερο το εσωτερικό της
δεξαµενής. Στα σχήµατα (1.3) και (1.4) φαίνονται δεξαµενές από σκυρόδεµα µε οριζόντια
οροφή και οροφή σε µορφή θόλου αντίστοιχα.

Σχήµα 1.3: ∆εξαµενή από σκυρόδεµα µε οριζόντια οροφή στηριζόµενη σε υποστυλώµατα
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Σχήµα 1.4: ∆εξαµενή από σκυρόδεµα µε αυτοστηριζόµενη οροφή σε σχήµα θόλου

1.4.2 Βάση
Η βάση των δεξαµενών µπορεί να είναι οριζόντια για δεξαµενές µε σχετικά µικρές
διαµέτρους. Ακόµη, µπορεί να είναι κωνική µε το κέντρο να είναι το ψηλότερο ή το
χαµηλότερο σηµείο (όταν θα γίνεται άδειασµα της δεξαµενής από το κέντρο µε υπόγειους
αγωγούς) ή επίπεδη αλλά ελαφρώς υπερυψωµένη προς τη µία πλευρά. Αυτός ο σχεδιασµός
περιορίζεται σε δεξαµενές µε διαµέτρους µικρότερες από 30 m καθώς η υψοµετρική διαφορά
µεταξύ δύο αντιδιαµετρικών σηµείων µπορεί να γίνει σηµαντική σε δεξαµενές µεγάλης
διαµέτρου.
1.4.3 Κέλυφος
Το κέλυφος χαλύβδινων δεξαµενών έχει πάχος µερικών χιλιοστών το οποίο µπορεί να
µεταβάλλεται καθ’ ύψος λόγω της µεταβολής των πιέσεων που ασκεί το υγρό σε συνάρτηση
µε το ύψος. Η µεταβολή του πάχους διακρίνεται µόνο στο εσωτερικό της δεξαµενής. Σε
δεξαµενές µε µεγάλο ύψος ή στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος τοπικού λυγισµού, υπό
την επίδραση των φορτίων ανέµου, τοποθετούνται στο κέλυφος ενισχυτικοί οριζόντιοι
δακτύλιοι ή και κατακόρυφες νευρώσεις.
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Σχήµα 1.5: Μεταλλική δεξαµενή µε κατακόρυφες και οριζόντιες νευρώσεις

1.5 Μεταλλικές δεξαµενές
Ο χάλυβας είναι, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ένα από τα συνηθέστερα υλικά για την
κατασκευή δεξαµενών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των
µεταλλικών δεξαµενών και περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία κατασκευής τους.

1.5.1. Συγκολλητές δεξαµενές
1.5.1.1 Γενικά
Σχεδον για όλες τις συγκολλητές δεξαµενές, τα διάφορα τµήµατα κατασκευάζονται στο
εργοστάσιο και µεταφέρονται στο εργοτάξιο όπου συναρµολογούνται και συγκολλούνται.
Κάποια µέρη της δεξαµενής, όπως η οροφή, µπορεί να συναρµολογηθεί στο εργοστάσιο και
να µεταφερθεί στη συνέχεια στο εργοτάξιο, εάν το µέγεθός της είναι τέτοιο που αυτό είναι
δυνατό. Ζητούµενο είναι να περιοριστούν οι συγκολλήσεις που θα χρειαστεί να
πραγµατοποιηθούν στο ύπαιθρο λόγω της ευαισθησίας της διαδικασίας της συγκόλλησης στις
καιρικές συνθήκες.
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Σχήµα 1.6: Μεταλλική δεξαµενή µε συγκολλητές συνδέσεις

Η κοπή των µεταλλικών πλακών γίνεται µε διάφορες µεθόδους, όπως η θερµική κοπή µε
φλόγα οξυγόνου ή µε τόξο πλάσµατος. Σε οποιαδήποτε από τις δύο µεθόδους
χρησιµοποιηθεί, το µέταλλο κόβεται στο επιθυµητό µέγεθος και διαµορφώνονται οι άκρες
του (εξοµαλύνονται και καθαρίζονται από τη σκωρία) ώστε να είναι δυνατή η συγκόλληση
του στη συνέχεια. Άλλες µέθοδοι για την κοπή µετάλλων είναι η χρήση µηχανηµάτων laser
και η υδροκοπή (κοπή µέσω µιας δέσµης νερού µικρής διαµέτρου που εκτοξεύεται µε πολύ
µεγάλη πίεση στο µέταλλο). Τα ελάσµατα (µονής ή διπλής καµπυλότητας) που
χρησιµοποιούνται σε συγκολλητές δεξαµενές µορφώνονται µε ψυχρή έλαση.

Σχήµα 1.7: Υδροκοπή µετάλλων
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1.5.1.2 Μέθοδοι συγκόλλησης
Οι κύριες µέθοδοι συγκόλλησης είναι οι ακόλουθες:
•

•

•

Συγκόλληση ηλεκτρικού τόξου µε επενδεδυµένα ηλεκτρόδια: Το ηλεκτρόδιο
αποτελείται από τον πυρήνα και την επένδυση. Κατά τη συγκόλληση ο πυρήνας
λιώνει δηµιουργώντας τη ραφή, ενώ η επένδυση εξαερώνεται προστατεύοντας το τόξο
και το υλικό απόθεσης πάνω στη ραφή.
Συγκόλληση µε αδρανές / ενεργό αέριο: Αντί ηλεκτροδίου που χρησιµοποιείται στην
προηγούµενη µέθοδο, σ’ αυτή τη µέθοδο χρησιµοποιείται σύρµα το οποίο προωθείται
µέσω µηχανής συγκόλλησης. Η διαφορά µεταξύ συγκολλήσεως µε αδρανές ή ενεργό
αέριο είναι ότι στην πρώτη το προστατευτικό αέριο είναι αργό ή ήλιο ενώ στην
τελευταία είναι διοξείδιο του άνθρακα.
Συγκόλληση βυθιζόµενου τόξου: Όπως και στην συγκόλληση µε αέρια το τόξο
δηµιουγείται µεταξύ ενός σύρµατος και του συγκολλούµενου µετάλλου, αλλά αντί
αερίου, χρησιµοποιείται κονία για την προστασία από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες.

Οι συγκολλήσεις µπορούν να γίνονται χειροκίνητα (από το συγκολλητή που τοποθετεί το
ηλεκτρόδιο στη σωστή θέση και το αντικαθιστά µόλις τελειώσει), ηµι-αυτόµατα (µε τη χρήση
πιστολιού που τροφοδοτεί το ηλεκτρόδιο) ή αυτόµατα (χωρίς κάποιο χειριστή).
1.5.1.3 Βάση
Η βάση µεταφέρει τα φορτία της δεξαµενής απευθείας στη θεµελίωση. Το πάχος της
µεµβράνης της βάσης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις
του κανονισµού, όπως περιγράφονται στη συνέχεια, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τον κίνδυνο
διάβρωσης. Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 4 το ελάχιστο ονοµαστικό πάχος της βάσης στην
περίπτωση που χρησιµοποιείται ανοξείδωτος χάλυβας είναι 5 mm και 3 mm για συγκόλληση
µε εξωραφή και εσωραφή αντίστοιχα. Για δεξαµενές µε διάµετρο µεγαλύτερη από 12,50 m
θα πρέπει να υπάρχει ένας δακτύλιος στη βάση που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής και
δυσκαµψίας του τµήµατος του κελύφους στο οποίο θα εφάπτεται. Αυτός ο δακτύλιος θα
πρέπει να έχει τουλάχιστον ονοµαστικό πάχος ta, χωρίς την απαραίτητη προσαύξηση λόγω
διάβρωσης, ίσο µε

ta=ts / 3 + 3 mm

(1.1)

αλλά όχι µικρότερο από 6 mm.
ts είναι το πάχος του τµήµατος του κελύφους στο οποίο συνδέεται ο δακτύλιος
1.5.1.4 Κέλυφος
Υπάρχουν δύο βασικές µέθοδοι για την ανέγερση του κελύφους. Συνήθως κατασκευάζεται ο
κατώτερος δακτύλιος και στη συνέχεια τοποθετούνται διαδοχικά τα υπόλοιπα τµήµατα µε τη
χρήση γερανού. Σε δεξαµενές µεγάλου ύψους πιο οικονοµική µέθοδος είναι η χρήση
υδραυλικού γρύλου. Κατασκευάζεται η οροφή και οι δύο υψηλότεροι δακτύλιοι πρώτα, οι
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οποίοι στηρίζονται προσωρινά από το γρύλο. Στη συνέχεια το τµήµα αυτό µεταφέρεται µέσω
του γρύλου ψηλότερα και συνεχίζεται η κατασκευή των υπόλοιπων δακτυλίων. Η
οικονοµικότητα της µεθόδου αυτής έγκειται στο ότι δεν χρειάζεται γερανός για την
τοποθέτηση των τελευταίων δακτυλίων και της οροφής, καθώς και στο ότι όλες οι εργασίες
συγκόλλησης γίνονται στο έδαφος.
1.5.1.5 Οροφή
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως η οροφή µπορεί να είναι αυτοστηριζόµενη ή να στηρίζεται
σε υποστυλώµατα. Στις αυτοστηριζόµενες οροφές µπορεί να τοποθετούνται δοκίδες. Οι
οροφές που στηρίζονται σε σύστηµα δοκών και υποστυλωµάτων κατασκευάζονται µετά από
την κατασκευή του κελύφους και του πλαισίου στο οποίο θα στηριχτεί. Στην περίπτωση των
αυτοστηριζόµενων οροφών υπάρχουν περισσότερες επιλογές για την κατασκευή τους. Η
οροφή µπορεί να κατασκευαστεί πριν το κέλυφος στη θέση που θα βρίσκεται τελικώς, µε
γερανό και να υποστηριχτεί προσωρινά. Ένας άλλος τρόπος είναι να κατασκευαστεί η οροφή
στη βάση της δεξαµενής και να ανεβεί στη τελική της θέση όταν κατασκευασεί το κέλυφος.
Αυτό επιτυγχάνεται µε πίεση που ασκείται από ανεµιστήρες µεγάλης ταχύτητας που
τοποθετούνται στα ανοίγµατα που υπάρχουν για να γίνεται έλεγχος της δεξαµενής.

Σχήµα 1.8: Ανεµιστήρας για την ανύψωση της οροφής στην τελική της θέση

1.5.2 Κοχλιωτές δεξαµενές
1.5.2.1 Γενικά
Ο τρόπος ανέγερσης µιας κοχλιωτής δεξαµενής διαφέρει ανάλογα µε τον κατασκευαστή.
Όταν χρησιµοποιούνται γρύλοι, συναρµολογείται ένα δακτυλιοειδές τµήµα του κελύφους το
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οποίο ανυψώνεται ώστε να τοποθετηθεί κάτω από αυτό ένα αλλο τµήµα. Έτσι η
συναρµολόγηση γίνεται στο έδαφος και τα διάφορα τµήµατα τοποθετούνται διαδοχικά µε
ανύψωσή τους στη κατάλληλη θέση. Τα χαλύβδινα φύλλα που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή έχουν συνήθως µεταβλητές µορφές διάταξης των οπών ώστε να αντιστέκονται
στο αυξηµένο φορτίο καθώς το ύψος της δεξαµενής αυξάνεται κατά τη διάρκεια της
κατασκευής. Για τις κοχλιώσεις χρησιµοποιούνται κοχλίες, δακτύλιοι και περικόχλια
διαφόρων µεγεθών. Για να εξασφαλιστεί η στεγανότητα του κελύφους χρησιµοποιούνται
παρεµβήσµατα και στεγανωτικά (σιλικόνη και ουρεθάνη) στις συνδέσεις.

Σχήµα 1.9: Μεταλλική δεξαµενή µε κοχλιωτές συνδέσεις

1.5.2.2 Βάση
Η βάση µπορεί να κατασκευαστεί από σκυρόδεµα ή από χάλυβα. Στην περίπτωση που θα
χρησιµοποιηθεί σκυρόδεµα µεταλλικά φύλλα θα ενσωµατωθούν στη βάση σχηµατίζοντας µια
δακτυλιοειδή θεµελίωση στην οποία θα ανεγερθεί η δεξαµενή. Αν η βάση κατασκευαστεί από
χάλυβα τότε θα στηριχτεί σε ένα πέδιλο σκυροδέµατος µε µορφή δακτυλίου ή σε πλάκα
σκυροδέµατος αν η κατάσταση του εδάφους ή άλλες συνθήκες το απαιτούν. Αν χρειάζεται
τοποθετούνται αγκύρια πάνω από το πέδιλο. Ο έλεγχος για την απαίτηση ή όχι αγκύρωσης
περιγράφεται σε επόµενη παράγραφο.
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1.5.2.3 Κέλυφος
Για την κατασκευή του κελύφους υπάρχουν δύο µέθοδοι. Στην πρώτη χρησιµοποιούνται
ειδικά σχεδιασµένοι γρύλοι που αγκυρώνονται στη βάση της δεξαµενής και περιµετρικά
αυτής στις θέσεις που θα συνδεθούν τα φύλλα των τοιχωµάτων. Όταν τοποθετηθούν τα
πρώτα φύλλα, σχηµατίζοντας ένα τµήµα του κελύφους, τοποθετείται στις κατακόρυφες
µεταξύ τους συνδέσεις στεγανωτικό υλικό και στη συνέχεια κοχλιώνονται. Στο σηµείο αυτό
τα τµήµατα της οροφής τα τµήµατα της οροφής κοχλιώνονται και συνδέονται µε το πρώτο
αυτό τµήµα του κελύφους. Το κέντρο της οροφής υποστηρίζεται προσωρινά µέχρι να γίνει η
κοχλίωση. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή της οροφής αφαιρείται η υποστήριξη και το
σύνολο (οροφή και πρώτο τµήµα κελύφους) ανυψώνονται για να ακολουθήσει η κατασκευή
των επόµενων τµηµάτων. Όταν κατασκευαστεί το δεύτερο τµήµα οι γρύλλοι αποσυνδέονται
από το πρώτο και συνδέονται στο δεύτερο ώστε να το ανυψώσουν στο επόµενο επίπεδο. Η
διαδικασία αυτή συνεχίζεται και κάθε τµήµα κοχλιώνεται στο προηγούµενο µέχρι να
κατασκευαστεί και το κατώτερο τµήµα του κελύφους. Με αυτή τη µέθοδο έχουν
κατασκευαστεί επιτυχώς δεξαµενές µέχρι και ύψους 36,5 m.
Στη δεύτερη µέθοδο κατασκευής του κελύφους χρησιµοποιούνται εξωτερικά ικριώµατα, αντί
γρύλοι, τα οποία µεταφέρονται διαδοχικά από τµήµα σε τµήµα του κελύφους ώστε να
χρησιµοποιείται ο ελάχιστος αριθµός τους καλύπτοντας όλη την περίµετρο της δεξαµενής.
1.5.2.4 Οροφή
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τύποι οροφών που κατασκευάζονται στην περίπτωση των
κοχλιωτών δεξαµενών: αυτοστηριζόµενη οροφή, κεντρικά στηριζόµενη και αυτοστηριζόµενη
οροφή σε σχήµα θόλου από αλουµίνιο. Οι αυτοστηριζόµενες οροφές αποτελούνται από
κοµµάτια που στηρίζονται προσωρινά στο κέντρο µέχρι να τοποθετηθούν και να κοχλιωθούν
µεταξύ τους. Οι κεντρικά στηριζόµενες οροφές στηρίζονται σε έναν πόλο που εκτείνεται από
τη βάση µέχρι την οροφή. Συνήθως τοποθετούνται ακτινικές δοκοί για τη στήριξη της οροφής
όπως φαίνεται στο σχήµα (1.10).

Σχήµα 1.10: Στατικό σύστηµα κεντρικά στηριζόµενης οροφής
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Οι αυτοστηριζόµενες οροφές από αλουµίνιο σε σχήµα θόλου αποτελούνται από τριγωνικό
δικτύωµα µε ράβδους διατοµής διπλού ταυ το οποίο επικαλύπτεται από µη διαβρώσιµα
πανέλα. Μπορούν να κατασκευαστούν στη τελική τους θέση πάνω στο τελευταίο τµήµα του
κελύφους ή να κατασκευαστούν στο έδαφος και στη συνέχεια να τοποθετηθούν στη θέση
τους ως ενιαίο τµήµα.

Σχήµα 1.11: Οροφή αλουµινίου σε σχήµα θόλου

1.5.3 Θεµελίωση
Για τη θεµελίωση είναι σηµαντικό να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος εδάφους που θα είναι
ικανό να παραλάβει όλα τα φορτία της κατασκευής, χωρίς να υφίσταται µεγάλες καθιζήσεις
και να αντιστέκεται στην ολίσθηση και την ανατροπή. Τα ιδανικά εδάφη για τη θεµελίωση
δεξαµενών είναι τα αµµώδη µε µεσαία προς υψηλή σχετική πυκνότητα και στιφρές άργιλοι.
Ο τύπος της θεµελίωσης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τα φορτία, την
τοπογραφία και την παρουσία άλλων κατασκευών κοντά στο σηµείο κατασκευής της
δεξαµενής. Οι καθιζήσεις (ολικές και σχετικές), όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, θα πρέπει
να είναι περιορισµένες λόγω της ευαισθησίας των δεξαµενών σε αυτές. Η µέγιστη
προτεινόµενη τιµή για την ολική και τη σχετική καθίζηση είναι 5 cm και 2,5 cm αντίστοιχα.
Για οικονοµικούς λόγους οι επιφανειακές θεµελιώσεις προτιµούνται όταν αυτό είναι δυνατό.
Οι βαθιές θεµελιώσεις είναι κατάλληλες στην περίπτωση χαλαρών άµµων και µαλακών
αργίλων ή όταν έχουν εντοπιστεί κοιλώµατα, αµµώδη ρευστοποιήσιµα εδάφη ή ιλείς µε
µεγάλη υγρασία που είναι πιθανόν να στερεοποιηθούν υπό την επίδραση των φορτίων.
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1.5.3.1 Επιφανειακές θεµελιώσεις
Οι επιφανειακές θεµελιώσεις είναι οι πιο αποδοτικές όσον αφορά το κόστος. Συνήθως
αποτελούνται από µεµονωµένα πέδιλα ή πλάκα γενικής κοιτόστρωσης. Για τις επίγειες
δεξαµενές που µελετούνται η θεµελίωση µπορεί να αποτελείται και από δακτυλιοειδή πλάκα.
Τα πέδιλα τοποθετούνται σε τέτοιο βάθος ώστε οι τάσεις επαφής να είναι στα επιτρεπόµενα
όρια και οι καθιζήσεις να είναι ανεκτές. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, οι
επιφανειακές θεµελιώσεις είναι προτιµότερες εκτός αν το έδαφος έχει µειωµένη φέρουσα
ικανότητα γεγονός που θα απαιτούσε πέδιλα µεγάλων διαστάσεων. Η ύπαρξη µεγάλων
πεδίλων µπορεί να οδηγήσει σε επικάλυψη των βολβών των τάσεων των µεµονωµένων
πεδίλων και κατ’ επέκταση σε µεγάλες καθιζήσεις.
Ο υπολογισµός των διαστάσεων των πεδίλων είναι µια επαναληπτική διαδικασία. Η
επιφάνειά τους προσδιορίζεται λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις φορτίσεις, χωρίς συντελεστές
ασφαλείας, ώστε να υπολογιστούν οι πιέσεις επαφής κάτω από το θεµέλιο. Το πάχος του
πεδίλου, το βάθος τοποθέτησής του και οι διαστάσεις του επιλέγονται ώστε να
ικανοποιούνται τα κριτήρια ισορροπίας και σταθερότητας. Ο υπολογισµός της θεµελίωσης
της δεξαµενής θα υπολογιστεί στο 4ο κεφάλαιο.

1.5.3.2 Θεµελιώσεις µε πασσάλους
Όταν το έδαφος θεµελίωσης έχει µικρή φέρουσα ικανότητα ή υφίσταται µεγάλες καθιζήσεις
όταν φορτίζεται είναι απαραίτητο η θεµελίωση να γίνει µε πασσάλους σε µεγαλύτερο βάθος
µέχρι το υποκείµενο ανθεκτικότερο στρώµα εδάφους ή το βραχώδες υπόβαθρο. Οι πάσσαλοι
οφείλουν την αντοχή τους στην πλευρική τριβή ή και στην αντοχή του εδάφους στην αιχµή
τους ανάλογα µε το είδος του εδάφους και το µήκος έµπηξής του στο έδαφος. Μπορεί να
είναι προκατασκευασµένοι (από ξύλο, προεντεταµένο σκυρόδεµα ή χάλυβα) ή να
σκυροδετούνται επί τόπου όταν η µεταφορά τους µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα λόγω
των δονήσεων.
Η φέρουσα ικανότητα των πασσάλων προκύπτει από το άθροισµα της αντοχής λόγω
πλευρικής τριβής και της αντοχής αιχµής. Ο προσδιορισµός των επιµέρους αντοχών είναι
διαφορετικός για άµµους και αργίλους. Η αντοχή της πασσαλοοµάδας επηρεάζεται από την
απόσταση µεταξύ των πασσάλων. Η µεγάλη απόσταση έχει ως αποτέλεσµα την απαίτηση
µεγαλύτερου αριθµού πασσάλων ενώ η µικρή απόσταση µεταξύ των πασσάλων µπορεί να
µειώσει την απόδοση της οµάδας σε σχέση µε την απόδοση των µεµονωµένων πασσάλων.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Αµερικανικής Εταιρείας Ύδρευσης (American Water
Works Association) η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των κέντρων των πασσάλων αιχµής είναι
ίση µε τρεις φορές τη διάµετρό τους ενώ για τους πασσάλους τριβής η απόσταση αυτή είναι
µεγαλύτερη.
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1.5.4 Αγκύρωση
Η αγκύρωση είναι απαραίτητη στις υπερυψωµένες δεξαµενές σε αντίθεση µε τις επίγειες
δεξαµενές µε επίπεδη βάση που µπορεί να είναι αγκυρωµένες ή και όχι ανάλογα µε τις
φορτίσεις που θα δεχθούν. Για το σχεδιασµό της αγκύρωσης λαµβάνεται υπ’όψιν ο
συνδυασµός δράσεων που προκαλεί τη µέγιστη ροπή ανατροπής και τέµνουσα δύναµη.
Συνήθως χρησιµοποιούνται αγκύρια που τοποθετούνται στη θέση τους πριν τη σκυροδέτηση
αλλά υπάρχουν και αγκύρια που τοποθετούνται µετά από τη σκυροδέτηση. Το µήκος
αγκύρωσης, η απόσταση µεταξύ των κέντρων των αγκυρίων και η απόσταση από τα άκρα
υπολογίζονται για τα φορτία σχεδιασµού χρησιµοποιώντας τους κατάλληλους συντελεστές
ασφαλείας. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία σχεδιασµού των αγκυρίων όπως
περιγράφεται στους κανονισµούς της Αµερικάνικης Εταιρείας Πετρελαιοειδών (American
Petroleum Institute).
Αντίσταση στην ανατροπή µπορεί να προσφέρουν το ίδιο βάρος του κελύφους της δεξαµενής,
το ίδιο βάρος της ορορφής, µέσω της αντίδρασης που προκαλεί στα σηµεία επαφής µε το
κέλυφος, το περιεχόµενο υγρό αλλά και µηχανικά µέσα, όπως αγκύρια. Μια δεξαµενή που
υπόκειται στη δράση του ανέµου µπορεί να µην είναι αγκυρωµένη εάν ισχύουν οι σχέσεις
(1.1) και (1.2)
0, 6 M w + M Pi < M DL / 1, 5

(1.1)

M w + 0, 4 M Pi < (M DL+ M F)/2

(1.2)

όπου
Μw είναι η ροπή ανατροπής ως προς τη θέση επαφής κελύφους και βάσης λόγω της δράσης
του ανέµου
ΜPi είναι η ροπή στην ίδια θέση λόγω της εσωτερικής πίεσης
ΜF είναι η ροπή που προκαλεί το περιεχόµενο υγρό ως προς τη θέση σύνδεσης κελύφους και
βάσης
ΜDL είναι η ροπή λόγω του ίδιου βάρους της δεξαµενής ως προς την ίδια θέση.
Στην περίπτωση που το ίδιο βάρος δεν προσφέρει επαρκή αντίσταση σε ανατροπή θα πρέπει
να χρησιµοποιηθούν αγκύρια. Στην περίπτωση αυτή δεν θα ληφθεί υπ’ όψιν η αντίσταση που
προσφέρει το περιεχόµενο υγρό. Τα αγκύρια πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να προσφέρουν
αντίσταση τουλάχιστον ίση µε
tB =

4 Mw W
−
d ⋅N N

(1.3)

όπου W είναι το ίδιο βάρος της δεξαµενής και της οροφής µειωµένο κατά το 40% του
ανασηκώµατος λόγω της εσωτερικής πίεσης
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Ν είναι το πλήθος των αγκυριών
d είναι η διάµετρος του αγκυρίου.

Για την αγκύρωση ισχύουν οι πιο κάτω απαιτήσεις - προυποθέσεις:
•
•
•

Η απόσταση µεταξύ των αγκυρίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 m.
Πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψιν η απαιτούµενη αύξηση της διαµέτρου των αγκυρίων
λόγω πιθανής διάβρωσής τους.
Η ελάχιστη διάµετρος των αγκυρίων είναι 1’’ δηλαδή 2,5 cm.

Για την περίπτωση που η δεξαµενή θα είναι αγκυρωµένη χρειάζεται να τοποθετηθούν
ενάµατα µεταξύ της βάσης και της θεµελίωσης από σκυρόδεµα ώστε να αποφευχθεί η
κατακόρυφη µετακίνηση και κατά συνέπεια η ανάγκη για σφίξιµο των αγκυρίων.

Σχήµα 1.12: Μεταλλικά αγκύρια
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Σχήµα 1.13: Μεταλλικό υποστύλωµα αγκυρωµένο σε θεµέλιο από σκυρόδεµα

1.5.5 Αντίσταση σε ολίσθηση
Οι δεξαµενές που υπόκεινται στη δράση του ανέµου θα πρέπει να αντιστέκονται στην
ολίσθηση αναπτύσσοντας δύναµη τριβής ίση µε το 40% της κάθετης αντίδρασης στη βάση.
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Κεφάλαιο 2: Φορτία

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα φορτία που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στους
υπολογισµούς κατά το σχεδιασµό κυκλικών κατακόρυφων µεταλλικών δεξαµενών.

2.1 Ίδιο βάρος
Στους υπολογισµούς θα χρησιµοποιηθεί το ίδιο βάρος των διαφόρων στοιχείων της
δεξαµενής και το ίδιο βάρος του περιεχόµενου σε αυτήν υγρού.

2.2 Άνεµος
Για τον υπολογισµό της πίεσης που προκαλεί ο άνεµος χρησιµοποιείται το µέρος 1-4 του ΕΝ
1991. Η πίεση που ασκείται από τον άνεµο σε εξωτερικές επιφάνειες δίνεται από τη σχέση
(2.1).
w e = q p ( ze ) ⋅ cpe

(2.1)

όπου qp είναι η κορυφαία τιµή της πίεσης (πίεση αιχµής) λόγω της ταχύτητας του ανέµου, ze είναι
το ύψος αναφοράς (που λαµβάνεται ως το µέγιστο ύψος πάνω από το έδαφος) και cpe είναι ο
συντελεστής εξωτερικής πίεσης και υπολογίζεται όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια.
Ισχύουν οι πιο κάτω σχέσεις:

q p ( z ) = [1 + 7 ⋅ Iv ( z )] ⋅

1
ρ v 2 m ( z ) = ce ( z ) ⋅ q b
2

(2.2)

όπου ρ είναι η πυκνότητα του αέρα που εξαρτάται από το υψόµετρο, τη θερµοκρασία και την
αναµενόµενη βαροµετρική πίεση κατά τη διάρκεια πνοής των ανέµων. (Η προτεινόµενη τιµή είναι
1.25 kg/m3)
vm(z) είναι η µέση ταχύτητα του ανέµου σε ύψος z από την επιφάνεια και υπολογίζεται σύµφωνα
µε τη σχέση (2.3)

vm ( z ) = cr ( z ) ⋅ co ( z ) ⋅ vb

(2.3)
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όπου cr(z) είναι ο συντελεστής τραχύτητας που δίνεται από τις σχέσεις (2.4) και (2.5).

z
cr( z) = kr ln  
 zo 
cr ( z ) = c r ( z min)

για zmin ≤ z ≤ zmax

(2.4)

για z ≤ zmin

(2.5)

Το µήκος τραχύτητας zo και το ελάχιστο ύψος zmin εξαρτώνται από το είδος της επιφάνειας και
υπολογίζονται µε βάση τον πίνακα (2.1).

Κατηγορία εδάφους
0
I
ΙΙ

ΙΙΙ

ΙV

0,003

zmin
(m)
1

0,01

1

0,05

2

0,3

5

1,0

10

zo (m)

Θάλασσα ή παράκτια περιοχή
Λίµνη ή επίπεδη και οριζόντια περιοχή µε αµελητέα
βλάστηση χωρίς εµπόδια
Περιοχή µε χαµηλή βλάστηση όπως γρασίδι και
µεµονωµένα εµπόδια (δέντρα, κτίρια) που απέχουν
τουλάχιστον 20 φορές το ύψος τους
Περιοχή µε κανονική βλάστηση ή κτίρια ή µεµονωµένα
εµπόδια που απέχουν τουλάχιστον 20 φορές το ύψος
τους (χωριά, προάστια, µόνιµα δάση)
Περιοχή στην οποία τουλάχιστον το 15% της
επιφάνειάς της έχει κτίρια των οποίων το µέσο ύψος
ξεπερνά τα 15 m.

Πίνακας 2.1: Κατηγορίες επιφανειών και εδαφικές παράµετροι

Το µέγιστο ύψος zmax είναι ίσο µε 200 m εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Εθνικό Προσάρτηµα.Ο
συντελεστής kr που εξαρτάται από την επιφάνεια δίνεται από τη σχέση (2.6).

 zo 
kr = 0,19 ⋅ 

 zo,II 

0,07

(2.6)

όπου zo,II=0,05 m (η τιµή προκύπτει από τον πίνακα 4.1 για κατηγορία επιφάνειας ΙΙ)

Ο συντελεστής αναγλύφου co χρησιµοποιείται για να ληφθεί υπ’ όψιν η µεταβολή της ταχύτητας
του ανέµου λόγω της κλίσης του εδάφους (για κλίσεις του εδάφους µικρότερες από 0,05 ο
συντελεστής λαµβάνεται ίσος µε 1) .
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vb είναι η βασική ταχύτητα του ανέµου, που είναι συνάρτηση της κατεύθυνσης και της εποχής της
πνοής και υπολογίζεται σε ύψος 10 m από την επιφάνεια για επιφάνεια κατηγορίας II.
Η βασική ταχύτητα ανέµου υπολογίζεται από τη σχέση (2.7).

vb = cdir ⋅ cseason ⋅ vb,o

(2.7)

vb,o είναι η θεµελιώδης βασική ταχύτητα ανέµου δηλαδή η µέση ταχύτητα του ανέµου διάρκειας
10 λεπτών, ανεξάρτητη της κατεύθυνσης του ανέµου, σε ύψος 10 m , σε ανοιχτή επίπεδη περιοχή
µε χαµηλή βλάστηση και µεµονωµένα εµπόδια που απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον 20 φορές το
ύψος τους (επιφάνεια κατηγορίας ΙΙ όπως ορίζεται στον πίνακα 4.1). Η θεµελιώδης βασική
ταχύτητα του ανέµου καθορίζεται από το Εθνικό Προσάρτηµα και είναι ίση µε 33 m/s για τα
νησιά και τα παράλια µέχρι 10 Km από την ακτή και ίση µε 27 m/s για την υπόλοιπη χώρα.
cdir είναι ο συντελεστής κατεύθυνσης και η προτεινόµενη τιµή είναι 1
cseason είναι ο συντελεστής που εξαρτάται από την εποχή και η προτεινόµενη τιµή του είναι 1
Η ένταση των στροβιλισµών, Ιv(z), σε ύψος z από την επιφάνεια του εδάφους και προσδιορίζεται
απο τις σχέσεις (2.8) και (2.9).

Iv( z) =

σv
vm( z)

=

kI
co( z) ⋅ ln( z / zo)

Iv ( z ) = Iv ( z min)

για zmin< z <z max

για z < z min

(2.8)
(2.9)

Η τιµή που προτείνεται για το συντελεστή της διαταραχής kI είναι 1.
Η κατανοµή της πίεσης που ασκείται από τον άνεµο σε µια κυλινδρική δεξαµενή υπολογίζεται µε
βάση το συντελεστή εξωτερικής πίεσης που αναφέρθηκε προηγουµένως, ο οποίος εξαρτάται από
τη διεύθυνση της επιφάνειας σε σχέση µε τη κατεύθυνση πνοής του ανέµου. Η µεταβολή του
συντελεστή εξωτερικής πίεσης cpe σε συνάρτηση µε τη γωνία που σχηµατίζει η ακτινική διεύθυνση
σε κάθε θέση µε τη διεύθυνση πνοής του ανέµου φαίνεται στο σχήµα (2.1). Ο συντελεστής cpe
εξαρτάται επίσης απο τον αριθµό Reynolds ο οποίος είναι ίσος µε
Re =

b ⋅ v( ze )

ν

όπου v(ze) είναι η ταχύτητα αιχµής, ν είναι η κινηµατική συνεκτικότητα (15·10-6 m2/s) και b η
διάµετρος της κυλινδρικής δεξαµενής. Η ταχύτητα αιχµής προκύπτει από τη σχέση (2.10).

v( ze) =

2 ⋅ qp

ρ

(2.10)
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2.2.1 Ανεµοπίεση σε κατακόρυφες επιφάνειες
Στη συνέχεια περιγράφεται ο υπολογισµός του συντελεστή εξωτερικής πίεσης cpe του
κελύφους κυλινδρικής δεξαµενής.

Σχήµα 2.1: Κατανοµή των πιέσεων σε κυλίνδρους για διαφορετικές τιµές του αριθµού Reynolds

αmin

cp0,min

αΑ

cp0,h

5

85

-2,2

135

-0,4

6

80

-1,9

120

-0,7

1∙107

75

-1,5

105

-0,8

Re
5 ·10
2·10

όπου αmin είναι η θέση της ελάχιστης πίεσης σε [°]
cp0,min είναι ο συντελεστής της ελάχιστης πίεσης
αΑ είναι η θέση διαχωρισµού της ροής σε [°]
cp0,h είναι ο συντελεστής πίεσης της βάσης
Πίνακας 2.2: Τυπικές τιµές της κατανοµής της πίεσης για κυλίνδρους για διαφορετικές τιµές του
αριθµού Reynolds

Όπως φαίνεται και στο σχήµα (2.1) ισχύει η σχέση (2.11)

cpe = cp,0 ⋅ψ λα
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ψλ είναι ο συντελεστής που χρησιµοποιείται ώστε να ληφθεί υπ’ όψην η µειωµένη αντίσταση της
κατασκευής λόγω του ανέµου γύρω από το άκρο της. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται από
σχέσεις (2.12), (2.13) και (2.14).
ψ λα = 1

για 0 ° ≤ α ≤ α

 π  α − α min  
ψ λα = ψ λ + (1 −ψ λ ) ⋅ cos  ⋅ 

 2  aA − a min  

min

για α min ≤ α ≤ α A

ψ λα = ψ λ για α A ≤ α ≤ 180°

(2.12)
(2.13)
(2.14)

O συντελεστής ψλ προκύπτει από το σχήµα (2.2) σε συνάρτηση µε το συντελεστή λυγηρότητας λ ο
οποίος προκύπτει από τον πίνακα (2.3).
ψλ

φ

λ

Σχήµα 2.2: Ενδεικτικές τιµές του συντελεστή ψλ ως συνάρτηση του λόγου πληρότητας φ σε
συνάρτηση µε το συντελεστή λυγηρότητας λ
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Θέση της κατασκευής, άνεµος κάθετος στο επίπεδο
της σελίδας

Ενεργός λυγηρότητα λ

Για πολυγωνικές, ορθογώνικες
και διατοµές µε οξείες ακµές και
δικτυωτές κατασκευές:
Για l ≥ 50 m, λ=1,4 l/b ή λ=70 (η
µικρότερη από τις δύο τιµές)
Για l < 15 m, λ=2 l/b ή λ=70 η
µικρότερη από τις δύο τιµές)
Για κυλίνδρους:
Για l ≥ 50 m, λ=0,7 l/b ή λ=70 (η
µικρότερη από τις δύο τιµές)
Για l < 15 m, λ= l/b ή λ=70 (η
µικρότερη από τις δύο τιµές)
Για ενδιάµεσες τιµές του l,
γίνεται γραµµική παρεµβολή.

για l ≥ 50 m, λ=0, 7 l/b ή λ=70
(η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές)
για l < 15 m, λ= l/b ή λ=70 (η
µεγαλύτερη από τις δύο τιµές)
Για ενδιάµεσες τιµές του l,
γίνεται γραµµική παρεµβολή.

Πίνακας 2.3: Συνιστώµενες τιµές του συντελεστή λ για κυλίνδρους, πολυγωνικές διατοµές,
ορθογωνικές διατοµές, διατοµές µε οξείες ακµές και δικτυώµατα
Ο λόγος πληρότητας φ είναι ίσος µε Α/Αc όπου Α είναι το άθροισµα των επιφανειών χωρίς κενά και
Αc=l ·b η συνολική επιφάνεια (Βλ. Σχήµα (2.3)).

Σχήµα 2.3: Καθορισµός του λόγου πληρότητας φ
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Σύµφωνα µε το ΕΝ 1993-4-2 η πίεση που ασκεί ο άνεµος στη δεξαµενή µπορεί προκύψει από τη
σχέση (2.15), σταθερή σε όλη τη περίµετρο.

qeq,Ed = kw ⋅ qw,max,Ed

(2.15)

kw = 1/ Cw

(2.16)

qw,max,Ed είναι η µέγιστη εξωτερική πίεση λόγω ανέµου.
O συντελεστής κατανοµής της πίεσης, Cw, προκύπτει ως η µεγαλύτερη τιµή από τις σχέσεις (2.17)
και (2.18).
Cw =

2, 2

r
 1 + 0,1 Cb

l


Cw =1,0

r 

t 


(2.17)

(2.18)

όπου l είναι το µήκος µεταξύ των δακτυλίων δυσκαµψίας ή των ορίων και Cb ο συντελεστής
εξωτερικής πίεσης (ίσος µε 1).

2.2.2 Ανεµοπίεση στην οροφή

f
h

cpe,10=σταθερό κατά µήκος κάθε
επιπέδου

Σχήµα 2.4: Υπολογισµός συντελεστή cpe οροφής σε σχήµα θόλου κυκλικής δεξαµενής
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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Η ανεµοπίεση που ασκείται σε κυκλικές οροφές σε σχήµα θόλου υπολογίζεται σύµφωνα µε το
σχήµα (2.4). Ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης cpe,10 χρησιµοποιείται για επιφάνειες µε εµβαδό
µεγαλύτερο από 10 m2.

2.3 Χιόνι
Για τον υπολογισµό της δράσης στις κατασκευές λόγω χιονιού χρησιµοποιείται το µέρος 1.3
του ΕΝ 1991. Το φορτίο που ασκείται από το χιόνι σε οροφές υπολογίζεται από τις σχέσεις
(2.19) και (2.20).

s = µiCeCs
t k
για µόνιµες ή µεταβλητές καταστάσεις σχεδιασµού
s = µiCeCs
t Ad

για τυχηµατικές καταστάσεις σχεδιασµού

(2.19)
(2.20)

µi είναι ο συντελεστής σχήµατος και υπολογίζεται από τον πίνακα (2.4) και το σχήµα (2.4).

Γωνία κλίσης της οροφής α
0°≤ α ≤ 30°
30°< α < 60°
α ≥ 60 °
µ1
0,8
0,8 (60 - α)/30
0,0
µ2
0,8+0,8 α/30
1,6
--Πίνακας 2.4: Συντελεστές σχήµατος φορτίου χιονιού

Περίπτωση (i)
Περίπτωση (ii)
Περίπτωση (iii)

Σχήµα 2.5: Συντελεστές σχήµατος φορτίου χιονιού - Κεκλιµένη στέγη

Ce είναι ο συντελεστής έκθεσης στις καιρικές συνθήκες , ο οποίος πρέπει να λαµβάνει υπ’
όψην και τη µελλοντική ανάπτυξη γύρω από την κατασκευή. Ο συντελεστής αυτός είναι ίσος
µε 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά για τη συγκεκριµένη τοπογραφία.
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Ct είναι ο θερµικός συντελεστής που χρησιµοποιείται για να λαµβάνεται υπ’ όψην η µείωση
του φορτίου του χιονιού σε οροφές µε µεγάλη θερµική αγωγιµότητα (µεγαλύτερη από 1
W/m2K) όταν καλύπτονται από γυαλί. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο συντελεστής είναι ίσος
µε 1.
sk είναι η χαρακτηριστική τιµή του φορτίου χιονιού στο έδαφος, η οποία προκύπτει από τον
πίνακα (2.5).
Α είναι το υψόµετρο πάνω από τη στάθµη της θάλασσας (m)
Z είναι ο αριθµός της ζώνης που προκύπτει από το σχήµα (2.6).

Κλιµατική περιοχή

Έκφραση

Περιοχή Άλπεων

  A 2 
sk = (0,642Z + 0, 009) 1 + 
 
  728  

Κεντροανατολική Ευρώπη

  A 2 
sk = (0, 264Z − 0, 002) 1 + 
 
  256  

Ελλάδα

  A 2 
sk = (0, 420Z − 0, 030) 1 + 
 
  917  

Ιβηρική χερσόνησος

  A 2 
sk = (0,190Z − 0, 095) 1 + 
 
  524  

Μεσόγειος

  A 2 
sk = (0, 498Z − 0, 209) 1 + 
 
  452  

Κεντροδυτική Ευρώπη

s k = 0,164 Z − 0, 082 +

A
966

Σουηδία, Φινλανδία

s k = 0, 790 Z + 0, 375 +

A
336

Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία

s k = 0,140 Z − 0,1 +

A
501

Πίνακας 2.5: Σχέσεις υπολογισµού φορτίου χιονιού µε βάση το υψόµετρο

Ελλάδα: Φορτίο χιονιού στο επίπεδο της θάλασσας

Σχήµα 2.6: Φορτίο χιονιού στην Ελλάδα

sΑd είναι η τυχηµατική τιµή σχεδιασµού του φορτίου του χιονιού στο έδαφος για τη δεδοµένη
τοποθεσία και υπολογίζεται από τη σχέση (2.21).

sAd = Cesl ⋅ sk

(2.21)

Cesl είναι ο συντελεστής για τα ειδικά φορτία χιονιού µε προτεινόµενη τιµή 2.

2.4 Υδροστατικές πιέσεις
Η πίεση p που ασκεί το υγρό στα τοιχώµατα της δεξαµενής µεταβάλλεται γραµµικά µε το
βάθος και προκύπτει από τη σχέση (2.22) όπου γ είναι το ειδικό βάρος του υγρού και z το
βάθος από την επιφάνεια. Η πυκνότητα ρ (από την οποία προκύπτει και το ειδικό βάρος γ)
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των διαφόρων υγρών που µπορεί να περιέχονται στις δεξαµενές δίνεται στο παράρτηµα Α του
EN 1991-1-1.
p( z) = γ ⋅ z

(2.22)

2.5 Σεισµική διέγερση
Οι δεξαµενές αποθήκευσης είναι κατασκευές που πρέπει να παραµένουν λειτουργικές µετά
από κάποιο σεισµό και έτσι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η επίδραση του σεισµού τόσο
στην ίδια την κατασκευή όσο και στο υγρό που περιέχει. Η επίδραση του σεισµού έχει
διάφορες µορφές. Στις µεταλλικές δεξαµενές οι πιο συνήθεις µορφές αστοχίας είναι ο
λυγισµός των τοιχωµάτων λόγω των µεγάλων θλιπτικών τάσεων και η ανατροπή της
δεξαµενής. Η ανατροπή της δεξαµενής λόγω ανεπαρκούς αγκύρωσης, µπορεί να προκαλέσει
διάρρηξη του κελύφους στη συνδέσή του µε τη βάση αλλά και ανοµοιόµορφη καθίζηση της
δεξαµενής. Επιπλέον ο κυµατισµός που σχηµατίζεται κατά τη διάρκεια του σεισµού µπορεί
να έχει τέτοιο ύψος που να φτάσει στην οροφή της δεξαµενής προκαλώντας του ζηµιά.
Επιπρόσθετα είναι δυνατόν να συµβεί ολίσθηση εάν η τέµνουσα βάσης ξεπεράσει την τριβή.
Ο υπολογισµός της τέµνουσας βάσης περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο.

Σχήµα 2.7: Λυγισµός του κελύφους στη βάση της δεξαµενής
2.5.1 Αδρανειακή δύναµη στο κέλυφος της δεξαµενής
Για τις µεταλλικές δεξαµενές οι αδρανειακές δυνάµεις που δρουν στο κέλυφος λόγω του ίδιου
του βάρους είναι µικρές σε σχέση µε τις υδροδυναµικές πιέσεις και µπορούν να αµεληθούν,
σύµφωνα µε τον κανονισµό.
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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2.5.2 Υδροδυναµικές πιέσεις
Για τον υπολογισµό των επιπρόσθετων πιέσεων που δηµιουργούνται λόγω της σεισµικής
διέγερσης χρησιµοποιείται το µέρος 4 του EN 1998. Η διαδικασία για τη σεισµική ανάλυση
δεξαµενών περιγράφεται στο παράρτηµα Β, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για
δεξαµενές µε κυλινδρικό σχήµα, κατακόρυφο άξονα και κυκλική ή ορθογωνική διατοµή, µε
άκαµπτη ή εύκαµπτη θεµελίωση, στην οποία η δεξαµενή είναι µερικώς ή πλήρως
αγκυρωµένη.
Λεπτοµερής περιγραφή της διαδικασίας δίνεται από τον κανονισµό µόνο για την απλή
περίπτωση των άκαπτων δεξαµενών, αγκυρωµένων σε άκαµπτη βάση. Για όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις που καθιστούν το πρόβληµα πιο περίπλοκο, όπως η περίπτωση της εύκαµπτης
δεξαµενής ή όταν λαµβάνονται υπ’ όψην τα χαρακτηριστικά του εδάφους θεµελίωσης,
δίνονται προσεγγιστικές λύσεις.
2.5.2.1 Κατακόρυφες άκαµπτες κυκλικές δεξαµενές
Οριζόντια διέγερση
Η πλήρης λύση της εξίσωσης Laplace που διέπει την κίνηση του υγρού σε µια άκαµπτη
κυλινδρική δεξαµενή εκφράζεται ως το άθροισµα δύο ξεχωριστών συνιστωσών, της ωστικής
(impulsive) και της κυκλοφορούσας (convective). Η ωστική συνιστώσα ικανοποιεί τις
συνοριακές συνθήκες (στα τοιχώµατα και στον πυθµένα της δεξαµενής οι ταχύτητες της
δεξαµενής και του υγρού είναι συµβατές). Η ωστική συνιστώσα δεν αρκεί για την περιγραφή
της κίνησης διότι δίνει µηδενική πίεση στην αρχική θέση της ελεύθερης- υπό στατικές
συνθήκες- επιφάνειας , κάτι το οποίο δεν ισχύει υπό τις δυναµικές συνθήκες που εξετάζονται.
Για τον προσδιορισµό της θέσης ενός σηµειου της δεξαµενής ορίζεται ένα κυλινδρικό
σύστηµα συντεταγµένων r, z, θ, όπου z είναι ο κατακόρυφος άξονας, µε αρχή των
συντεταγµένων στο κέντρο του πυθµένα.
Η ωστική πίεση, pi σε κάθε θέση του υγρού υπολογίζεται από τη σχέση (2.23).

p i (ξ , ς , θ , t ) = C i (ξ , ς ) ρ H cos θ ag (t )

(2.23)

όπου ξ=r/R και ς= z/H είναι οι αδιάστατες συντεταγµένες (R η ακτίνα της δεξαµενής και Η το
ύψος από τη βάση µέχρι την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού), t είναι ο χρόνος, ρ η πυκνότητα
του υγρού, γ= Η/R και ag (t) είναι η επιτάχυνση του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο. Οι
συντελεστές Ci και νn δίνονται από τις σχέσεις (2.24) και (2.25).
∞

( −1) n
νn
cos(ν nς ) I 1( ξ )
2
γ
n = 0 I ' 1(ν n / γ )ν n

Ci (ξ , ς ) = 2 ∑
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νn =

2n + 1
π
2

(2.25)

I1 και Ι΄1 είναι η τροποποιηµένη συνάρτηση Bessel και η παράγωγός της, αντίστοιχα.

ς = z/H

Η ωστική πίεση (κανονικοποιηµένη ως προς ρRαg) στα τοιχώµατα της δεξαµενής (ξ=1) σε
συνάρτηση µε την κατακόρυφη απόσταση από τον πυθµένα, φαίνεται στο σχήµα (2.8) για
διάφορες τιµές της λυγηρότητας γ. Στο σχήµα (2.9) φαίνεται και η κατανοµή της ωστικής
πίεσης στον πυθµένα της δεξαµενής.

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

γ=1
γ= 1

γ=0.5
γ=0,5
γ=3
γ= 3

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

pi/ρRag
Σχήµα 2.8: Καθ’ ύψος µεταβολή της ωστικής πίεσης για τρεις τιµές της λυγηρότητας γ=H/R
1,2
1,0
Pi/ρRag

0,8

γ= 1
Series1
γ=0.5

0,6

Series2
γ= 3

0,4

Series3

0,2
0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

ξ=r/R
Σχήµα 2.9: Ακτινική µεταβολή ωστικής πίεσης στον πυθµένα της δεξαµενής
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Η ωστική τέµνουσα βάσης δίνεται από τη σχέση (2.26)
Q i (t ) = m i A g (t )

(2.26)

όπου mi είναι η µάζα του περιεχόµενου υγρού που κινείται µαζί µε τα τοιχώµατα (ωστική
µάζα) και προκύπτει από τη σχέση (2.27).
∞

I 1(ν n / γ )
3
n =0 ν n I ' 1(ν n / γ )

mi = m2γ ∑

(2.27)

(m=ρπR2H είναι η συνολική µάζα του υγρού) .
Η ωστική ροπή αµέσως κάτω από τη βάση της δεξαµενής δίνεται από τη σχέση (2.28).
M ' i (t ) = m i h ' iA g (t )

(2.28)

∞
1
ν n + 2( − 1) n +1 I 1(ν n / γ )
+ 2γ ∑
2
ν n 4 I ' 1(ν n / γ )
n =0
h 'i = H
∞
I 1(ν n / γ )
2γ ∑ 3
n = 0 ν n I ' 1(ν n / γ )

(2.29)

όπου

Η ωστική ροπή αµέσως πάνω από τη βάση της δεξαµενής δίνεται από τη σχέση (2.30)

Mi(t ) = mihiAg (t )

(2.30)

∞

(−1) n I 1(ν n / γ )
∑ ν n 4 I '1(ν n / γ ) ⋅ (ν n ⋅ (−1)n − 1)
hi = H n =0
∞
I 1(ν n / γ )
γ∑ 3
n = 0 ν n I ' 1(ν n / γ )

(2.31)

Στα σχήµατα (2.10) και (2.11) απεικονίζονται, αντίστοιχα,οι συντελεστές mi και hi σε
συνάρτηση µε τη λυγηρότητα γ=H/R.
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0,9
0,8
0,7
mi/m

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

γ=H/R
Σχήµα 2.10: Λόγος mi/m ως συνάρτηση της λυγηρότητας της δεξαµενής

3,0
2,5

hi/H

2,0
Series1
h'i

1,5

Series2
hi

1,0
0,5
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

γ=Η/R
Σχήµα 2.11: Λόγοι h΄i / Η και hi / H ως συνάρτηση της λυγηρότητας της δεξαµενής

Η κυκλοφορούσα συνιστώσα της πίεσης είναι ίση µε
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∞

pc(ξ , ς ,θ , t ) = ρ ∑ψ n cosh(λ nγς ) J 1(λ nξ ) cos θ Acn (t )

(2.32)

n =1

όπου

ψn =

2R
(λn −1) J 1(λ n)cosh(λ nγ )
2

(2.33)

λ1=1, 841
λ2=5,331
λ3=8,536
J1 είναι η συνάρτηση Bessel πρώτης τάξης
Αcn(t) είναι η επιτάχυνση ενός µονοβάθµιου ταλαντωτή που έχει κυκλική συχνότητα ωcn

ωcn = g

λn
R

tanh(λ nγ )

(2.34)

και συντελεστή απόσβεσης κατάλληλο για τη κυµατική απόκριση του υγρού.
H συνολική πίεση λόγω του κυµατισµού (κυκλοφορούσα συνιστώσα) είναι το άθροισµα
άπειρων ιδιοµορφικών όρων, ο καθένας από τους οποίους αντιστοιχεί σε µια κυµατοµορφή
του ταλαντούµενου υγρού. Συνήθως αρκεί µόνο η πρώτη ιδιοµορφή και συχνότητα για τους
υπολογισµούς. Η κατανοµή των κυµατικών πιέσεων σε συνάρτηση µε το βάθος για τις δύο
πρώτες ιδιοµορφές φαίνεται στο σχήµα (2.12). Στο σχήµα αυτό φαίνεται η αµελητέα
συνεισφορά της 2ης ιδιοµορφής. Στο σχήµα (2.13) απεικονίζεται η ακτινική µεταβολή της
κυκλοφορούσας πίεσης για την πρώτη ιδιοµορφή.
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Series1
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Series3

Series2
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η

γ=3
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pc/ρRAg(t)
Σχήµα 2.12: Μεταβολή των δύο πρώτων ιδιοµορφών της κυµατικής πίεσης καθ’ ύψος για
διάφορες τιµές της λυγηρότητας γ
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0,7
0,6
0,5
Pc/ρRAg(t)
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Series1
γ=1
Series2
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Series3
0,3
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0,6

0,8
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ξ=r/R
Σχήµα 2.13: Ακτινική µεταβολή κυκλοφορούσας πίεσης στον πυθµένα της δεξαµενής για την
1η ιδιοµορφή
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R
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Σχήµα 2.14: Τιµές των δύο πρώτων ιδιοσυχνοτήτων ως συναρτήσεις της λυγηρότητας γ
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Από το σχήµα (2.12) φαίνεται επίσης ότι η κυκλοφορούσα πίεση έχει σηµαντική τιµή στον
πυθµένα σε δεξαµενές µε µικρό λόγο γ ενώ για λυγηρές δεξαµενές η επίδραση του
κυµατισµού είναι αµελητέα. Ακόµη η κυκλοφορούσα πίεση αυξάνεται από τον πυθµένα στην
επιφάνεια σε αντίθεση µε την ωστική πίεση. Από το σχήµα (2.14) φαίνεται πως οι
ιδιοσυχνότητες του κυµατισµού είναι σχεδόν ανεξάρτητες της παραµέτρου γ όταν αυτή είναι
µεγαλύτερη από 1. Σε αυτήν την περίπτωση η 1η ιδιοσυχνότητα είναι περίπου ίση µε

ωc1 = 4, 2 / R

(2.35)

Η τέµνουσα βάσης λόγω του κυµατισµού προκύπτει από τη σχέση (2.36).

∞

Qc (t ) = ∑ mcnAcn (t )

(2.36)

n =1

δηλαδή είναι το άθροισµα των δυνάµεων που συνεισφέρουν οι άπειροι ταλαντωτές µε µάζα
mcn που είναι συνδεδεµένοι στην άκαµπτη δεξαµενή µε ελατήρια ακαµψίας Kn=ωn2 mcn όταν
το έδαφος υπόκειται σε οριζόντια διέγερση Αg(t) και οι µάζες αποκρίνονται µε επιτάχυνση
An(t).
H n-οστή κυκλοφορούσα µάζα είναι ίση µε

mcn = m

2tanh(λnγ )
γλn(λn2 −1)

(2.37)

H ροπή λόγω της κυκλοφορούσας µάζας, αµέσως κάτω από τη βάση της δεξαµενής
προκύπτει από τη σχέση (2.36)
∞

∞

n =1

n =1

M ' c(t ) = ∑ (mcnAcn (t ))h ' cn = ∑ Qcn (t )h ' cn

(2.38)

όπου h΄cn είναι το ύψος που πρέπει να εφαρµοστεί ο ταλαντωτής για να προκύψει η τιµή της
ροπής M΄cn.

 2 − cosh(λ nγ ) 
h ' cn = H 1 +

 λ nγ sinh(λ nγ ) 

(2.39)
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Η ροπή λόγω της κυκλοφορούσας µάζας αµέσως πάνω από τη βάση της δεξαµενής
υπολογίζεται από τη σχέση (2.40)

∞

∞

Mc(t ) = ∑ (mcnAcn (t ))hcn = ∑ Qcn (t )hcn

(2.40)

 1 − cosh(λ nγ ) 
hcn = H 1 +

 λ nγ sinh(λ nγ ) 

(2.41)

n =1

n =1

Στα σχήµατα (2.15) και (2.16) απεικονίζεται η µεταβολή της κυκλοφορούσας µάζας και του
ύψους hc, αντίστοιχα των δύο πρώτων ιδιοµορφών σε συνάρτηση µε τη λυγηρότητα γ.

0,9
0,8
0,7

1η
Series2
ιδιοµορφή

0,6
mc/m

36

0,5
2η
Series3
ιδιοµορφή

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

γ=H/R
Σχήµα 2.15: ∆ύο πρώτες κυκλοφορούσες ιδιοµορφικές µάζες ως συναρτήσεις της
λυγηρότητας γ
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9
8
7

hc/H

6
5

Series1
h΄c

4

Series2
h΄c2

3

Series3
hc1
Series4
hc2

2
1
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

γ=H/R
Σχήµα 2.16: Ύψη hc1, h΄c1, hc2, h΄c2 ως συναρτήσεις της λυγηρότητας γ

Το ύψος του κύµατος λαµβάνοντας υπ’ όψην την πρώτη ιδιοµορφή είναι
d max = 0,84 ⋅ R ⋅ Se (Tc1) / g

(2.42)

όπου Se είναι η ελαστική φασµατική επιτάχυνση του υγρού που προκύπτει για κατάλληλη
τιµή του συντελεστή απόσβεσης.
Η χρονοιστορία της ολικής πίεσης είναι άθροισµα των χρονοιστοριών της ωστικής πίεσης
(που εξαρτάται από την επιτάχυνση Ag(t)) και της κυκλοφορούσας πίεσης (που εξαρτάται από
την επιτάχυνση Αc1(t), αν αγνοηθούν οι όροι ανώτερης τάξης). Για κάθε συνιστώσα όµως της
πίεσης θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί διαφορετικός συντελεστής συµπερίφορας q λόγω της
διαφοράς στην απορρόφηση ενέργειας. Συγκεκριµένα, δεν συµβαίνει απορρόφηση ενέργειας
που να σχετίζεται µε την κυκλοφορούσα απόκριση (οπότε q=1), σε αντίθεση µε την ωστική
απόκριση (που µπορεί να συνοδεύεται από υστερητική απορρόφηση ενέργειας οπότε µπορεί
να ληφθεί q=1,5). Για την επαλληλία των µεγίστων των δύο συνιστωσών χρησιµοποιείται το
άθροισµα των απολύτων τιµών των µεγίστων καθώς η ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων
(SRSS) δίνει αποτελέσµατα που δεν είναι συντηρητικά.
H τέµνουσα δύναµη και η ροπή αµέσως πάνω από τη βάση της δεξαµενής χρησιµοποιούνται
για των υπολογισµών των τάσεων στα τοιχώµατα και στην ένωση τους µε τη βάση, ενώ για
τον υπολογισµό της θεµελίωσης χρησιµοποιείται η τιµή της ροπής αµέσως κάτω από τη βάση
της δεξαµενής. Για τον υπολογισµό της ροπής ανατροπής ως προς τη βάση της δεξαµενής
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο η κυκλοφορούσα συνιστώσα λόγω της µεγάλης συχνότητας
της ωστικής συνιστώσας και της αδράνειας των τοιχωµάτων.
Κατακόρυφη διέγερση
Η υδροδυναµική πίεση στα τοιχώµατα λόγω κατακόρυφης επιτάχυνσης του εδάφους Av(t)
δίνεται από τη σχέση
pvr (ς , t ) = ρ H (1 − ς ) Av (t )

(2.43)

και δεν προκαλεί τέµνουσα δύναµη ή ροπή σε κανένα οριζόντιο επίπεδο της δεξαµενής λόγω
της συµµετρίας περί τον άξονα z.
Για τον συνδυασµό της οριζόντιας και της κατακόρυφης διέγερσης υπολογίζονται οι δράσεις
(Εx + 0,3Ez) και (0,3Εx + Ez) ώστε να προκύψει ο δυσµενέστερη τιµή.Στην περίπτωση όµως
που θα γίνει µη γραµµική στατική ανάλυση η κατακόρυφη συνιστώσα του σεισµού µπορεί να
αµεληθεί (ΕΝ1998-1, 4.3.3.5.2 (5)). Η υδροδυναµική πίεση που θα προκύψει από το
συνδυασµό των δύο συνιστωσών θα προστεθεί στην υδροστατική πίεση στη µια πλευρά της
δεξαµενής και θα αφαιρεθεί στην άλλη.

2.5.2.2 Κατακόρυφες εύκαµπτες κυκλικές δεξαµενές
Στην πραγµατικότητα οι µεταλλικές δεξαµενές δεν µπορούν να θεωρηθούν άκαµπτες. Στην
περίπτωση των εύκαµπτων δεξαµενών η λύση της εξίσωσης Laplace προκύπτει ως άθροισµα
τριών συνιστωσών: της ωστικής (rigid impulsive), της κυµατικής (sloshing) ή
κυκλοφορούσας (convective) –όπως στις άκαµπτες δεξαµενές και της εύκαµπτης (flexible). Η
τελευταία ικανοποιεί τη συνθήκη η ακτινική ταχύτητα του υγρού κατά µήκος των
τοιχωµάτων να εξισορροπεί την ταχύτητα παραµόρφωσης του τοιχώµατος καθώς και τις
συνθήκες µηδενικής κατακόρυφης ταχύτητας στη βάση και µηδενικής πίεσης στην ελεύθερη
επιφάνεια του υγρού. Η παραµόρφωση των τοιχωµάτων οφείλεται επιπλέον και στις
κυµατικές πιέσεις και άρα η «κυµατική» και η «εύκαµπτη» συνιστώσα συνδέονται µεταξύ
τους. Η σύνδεση αυτή είναι µικρή λόγω της διαφοράς στις συχνότητες των δύο κινήσεων και
έτσι η «εύκαµπτη» συνιστώσα µπορεί να λαµβάνεται υπ’ όψην ανεξάρτητα από τις άλλες
δύο, που υπολογίζονται όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στην περίπτωση των άκαµπτων
δεξαµενών.
∆εν υπάρχει έκφραση κλειστής µορφής για τον υπολογισµό της «εύκαµπτης» συνιστώσας της
πίεσης, αφού η τελευταία εξαρτάται από τις ιδιοµορφές του συστήµατος υγρό-δεξαµενή, οι
οποίες όµως δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων καθώς δεν είναι γνωστή η µάζα του υγρού
που συµµετέχει στην κίνηση αυτή. Έτσι, για τον υπολογισµό της κατανοµής της πίεσης λόγω
της ευκαµψίας των τοιχωµάτων χρησιµοποιείται επαναληπτική διαδικασία η οποία
περιγράφεται στη συνέχεια.
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Αρχικά επιλέγεται µια δοκιµαστική µορφή της πρώτης ιδιοµορφής, f(ς) και υπολογίζονται οι
ακόλουθοι συντελεστές.
( −1) n I 1(ν n / γ )
b 'n = 2 2
)
ν n I ' 1(ν n / γ )

(2.44)

1

dn = 2

∫ f (ς ) cos(ν nς ) d ς I 1(ν n / γ )
0

ν nI ' 1(ν n / γ )

 ρ ss(ς ) ∞

f
(
)
ς
∫  ρ H + n∑=0 b ' n cos(ν nς ) dς
0
∞
 ρ ss(ς )

f (ς ) 
f (ς ) + ∑ dn cos(ν nς )  dς
n =0
 ρH


(2.45)

1

ψ=

1

∫
0

(2.46)

Η πίεση λόγω της ευκαµψίας υπολογίζεται από τη σχέση (2.47).
∞

pf (ς ,θ , t ) = ρ Hψ cos θ ∑ dn cos(ν nς ) Afn (t )

(2.47)

n =0

όπου s(ς) είναι το πάχος , ρs η πυκνότητα του κελύφους και Αfn(t) η επιτάχυνση απόκρισης
ενός ταλαντωτή µε περίοδο και συντελεστή απόσβεσης της ιδιοµορφής n.
Στη συνέχεια υπολογίζεται η ενεργή πυκνότητα του κελύφους από τη σχέση (2.48).

ρ i (ς ) =

p i f (ς )
+ ρs
2 gs(ς ) f i (ς )

(2.48)

Η ενεργή πυκνότητα χρησιµοποιείται ώστε να υπολογιστεί ξανά η πίεση pf και από την
ανάλυση να προκύψει η νέα ιδιοµορφή. Τα πιο πάνω επαναλαµβάνονται µέχρι να υπάρξει
σύγκλιση.
Για τον υπολογισµό πακτωµένων στη βάση κυλινδρικών δεξαµενών έχει προταθεί µια
απλοποιηµένη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια (Malhotra,1997).

2.5.3 Aπλοποιηµένη διαδικασία για δεξαµενές µε πακτωµένη βάση
Η επίδραση των υδροδυναµικών πιέσεων προκύπτει από την υπέρθεση των δύο συνιστωσών
(ωστικής και κυκλοφορούσας) όπως αναφέρθηκε προηγουµένως στην περίπτωση των
άκαµπτων δεξαµενών. Το σύστηµα δεξαµενής και υγρού προσοµοιώνεται από ένα σύστηµα
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δύο βαθµών ελευθερίας (που αντιστοιχούν στις δύο συνιστώσες της δράσης). Ο συνδυασµός
των δύο συνιστωσών προκύπτει ως το αριθµητικό άθροισµά τους.
Οι ιδιοπερίοδοι που αντιστοιχούν στις δύο συνιστώσες προκύπτουν από τις σχέσεις (2.49) και
(2.50).

Timp = Ci

ρH

(2.49)

s/R E

Tcon = Cc R

(2.50)

όπου Η είναι το ύψος της στάθµης σχεδιασµού του υγρού, R είναι η ακτίνα της δεξαµενής, s
το ισοδύναµο οµοιόµορφο πάχος των τοιχωµάτων (στην περίπτωση που το πάχος αλλάζει σε
συνάρτηση µε το ύψος), ρ η πυκνότητα του υγρού και Ε το µέτρο ελαστικότητας του Young
του υλικού του τοιχώµατος. Οι συντελεστές Ci και Cc (µε µονάδα µέτρησης s/m1/2)
προκύπτουν από τον πίνακα (2.6). Στον ίδιο πίνακα δίνονται και οι τιµές των µαζών mi και mc
καθώς και οι τιµές των hi και hc που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των ροπών
ανατροπής όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

H/R

Ci

Cc
(s/m1/2)

mi/m

0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

9,28
7,74
6,97
6,36
6,06
6,21
6,56
7,03

2,09
1,74
1,60
1,52
1,48
1,48
1,48
1,48

0,176
0,300
0,414
0,548
0,686
0,763
0,810
0,842

mc/m

hi/H

hc/H

h'i/H

h'c/H

0,824
0,400
0,700
0,400
0,586
0,401
0,452
0,419
0,314
0,439
0,237
0,448
0,190
0,452
0,158
0,453
Πίνακας 2.6

0,521
0,543
0,571
0,616
0,690
0,751
0,794
0,825

2,640
1,460
1,009
0,721
0,555
0,500
0,480
0,472

3,414
1,517
1,011
0,785
0,734
0,764
0,796
0,825

Η συνολική τέµνουσα βάσης προκύπτει από τη σχέση (2.51)
Q = ( m i + m w + m r ) S e (T imp ) + m cS e (T con )

(2.51)

όπου mw και mr είναι οι µάζες των τοιχωµάτων και της οροφής αντίστοιχα. Se(Timp) είναι η
ωστική φασµατική επιτάχυνση που προκύπτει από το ελαστικό φάσµα απόκρισης µε
κατάλληλο συντελεστή απόσβεσης που εξαρτάται από την κατάσταση σχεδιασµού που
εξετάζεται (οριακή κατάσταση σχηµατισµού βλαβών ζ=2% ή οριακή κατάσταση αστοχίας
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ζ=5%) όπως προκύπτει απο την παράγραφο 2.3.2.1 του ΕΝ 1998-4. Η κυκλοφορούσα
φασµατική επιτάχυνση, Se(Tcon), προκύπτει από το ελαστικό φάσµα για απόσβεση 0,5 %.
Η ροπή ανατροπής ακριβώς πάνω από τη βάση είναι
M = ( m ih i + m w h w + m rh r ) S e (T imp ) + m ch cS e (T con )

(2.52)

όπου hi και hc είναι τα ύψη των κεντροειδών της ωστικής και της κυκλοφορούσας
υδροδυναµικής πίεσης αντίστοιχα, και hw, hr είναι τα κέντρα βάρους των τοιχωµάτων και της
οροφής αντίστοιχα. Αν η δεξαµενή στηρίζεται σε δακτυλιοειδή θεµελίωση τότε, η τιµή αυτή
της ροπής χρησιµοποιείται για τον σχεδιασµό των τοιχωµάτων, των αγκυρίων της βάσης και
της θεµελίωσης,
Η ροπή ανατροπής ακριβώς κάτω από τη βάση είναι
M ' = ( m ih ' i + m w h w + m rh r ) S e (T imp ) + m ch ' cS e (T con )

(2.52)

Τα ύψη h΄i και h΄c προκύπτουν από τον πίνακα (2.6).
Η τιµή της ροπής αυτής χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της θεµελίωσης στην περίπτωση
που η δεξαµενή εδράζεται σε θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση.

Κατακόρυφη συνιστώσα της σεισµικής δράσης
Στην περίπτωση των εύκαµπτων δεξαµενών, στην πίεση που προκαλείται λόγω της
κατακόρυφης συνιστώσας της διέγερσης θα πρέπει να προστεθεί ακόµα ένας όρος λόγω της
παραµόρφωσης των τοιχωµάτων. Ο όρος αυτός δίνεται από τη σχέση (2.52)

π 
pvf (ς , t ) = 0,815 f (γ ) ρ H cos  ς  Avf (t )
2 

(2.54)

f (γ ) = 1, 078 + 0, 274 ln γ

(2.55)

όπου

f (γ ) = 1, 0

για 0,8 ≤ γ < 4

για γ < 0,8

(2.56)

και Αvf(t) είναι η επιτάχυνση µε την οποία αποκρίνεται ένας ταλαντωτής µε συχνότητα ίση µε
τη θεµελιώδη συχνότητα της αξονοσυµµετρικής δόνησης της δεξαµενής και του υγρού. Η
θεµελιώδης αυτή συχνότητα υπολογίζεται από τη σχέση (2.57).
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f vd =


1  2 EI 1(γ 1) s (ς )
ς

2
4 R  πρ H (1 − ν ) Io (γ 1) 

(για ς =1/3)

(2.57)

όπου γ1=π/(2γ), Ιο και I1 είναι η τροποποιηµένη συνάρτηση Bessel µηδενικής και πρώτης
τάξης αντίστοιχα, Ε είναι το µέτρο ελαστικότητας του Young και ν ο λόγος του Poisson του
υλικού της δεξαµενής.
Η τιµής της κατακόρυφης επιτάχυνσης προκύπτει από το αντίστοιχο φάσµα για την
κατάλληλη τιµή του συντελεστή απόσβεσης. Αν αγνοείται η παραµορφωσιµότητα του
εδάφους τότε ο συντελεστής απόσβεσης λαµβάνεται ίσος µε το συντελεστή απόσβεσης του
υλικού. Ως συντελεστής συµπεριφοράς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο συντελεστής που
χρησιµοποιήθηκε στον υπολογισµό της ωστικής συνιστώσας και της αδράνειας των
τοιχωµάτων. Ο δύο συνιστώσες της πίεσης που προκύπτουν από την κατακόρυφη διέγερση
(άκαµπτη και εύκαµπτη) µπορούν να συνδυαστούν µε τη µέθοδο SRSS ώστε να προκύψει η
µέγιστη τιµή της πίεσης.
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3.1 Γενικά
Για τον προσδιορισµό των απαιτούµενων ελέγχων χρησιµοποιούνται τα µέρη 1-6 (Αντοχή
και ευστάθεια κελυφών) και 4-2 (∆εξαµενές) του Ευρωκώδικα 3 που αφορά τις µεταλλικές
κατασκευές. Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας στις οποίες πρέπει να ελεγχθεί η δεξαµενή
είναι οι ακόλουθες:
α) LS1 - Πλαστικό όριο:
Στην οριακή αυτή κατάσταση η αντίσταση της κατασκευής εξαντλείται λόγω της διαρροής
του υλικού και είναι ίση µε το φορτίο κατάρρευσης ενός µηχανισµού που βασίζεται στη
θεωρία των µικρών µετατοπίσεων. Οι µέθοδοι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
ανάλυση αυτή είναι:
-µεµβρανική θεωρία
-εκφράσεις από τα Παραρτήµατα Α και Β του EN1993-1-6
(αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο)
-γραµµική ελαστική ανάλυση (LA)
-µη γραµµική ανάλυση υλικού (MNA)
-µη γραµµική ανάλυση υλικού και γεωµετρίας (GMNA)
β) LS2 - Ανακυκλική φόρτιση
Είναι η κατάσταση στην οποία επαναλαµβανόµενοι κύκλοι φόρτισης και αποφόρτισης
προκαλούν διαρροή σε εφελκυσµό και θλίψη στο ίδιο σηµείο και εξάντληση της ικανότητας
της κατασκευής σε απορρόφηση ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή ελέγχονται όλες οι δράσεις
που µπορεί να έχουν περισσότερους από τρεις κύκλους στη διάρκεια ζωής της κατασκευής.
Τέτοια δράση είναι η υδροστατική πίεση που µεταβάλλεται µε το γέµισµα και το άδειασµα
της δεξαµενής και πιθανώς σε κάθε κύκλο να προκαλεί διαρροή του υλικού όταν η δεξαµενή
είναι εντελώς γεµάτη. Ακόµη τέτοια φόρτιση είναι και η δράση του σεισµού. Για την
ανάλυση µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πιο κάτω µέθοδοι:
-εκφράσεις από το Παράρτηµα C του EN1993-1-6 (αναφέρονται σε επόµενη παράγραφο)
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-γραµµική ελαστική ανάλυση (LA) ή ελαστική µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας (GNA)
-µη γραµµική ανάλυση υλικού (MNA) ή µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού
(GMNA)
γ) LS3 - Λυγισµός
Στην οριακή κατάσταση λυγισµού ολόκληρη η κατασκευή ή µέρος αυτής εµφανίζει απότοµα
µεγάλες µετατοπίσεις κάθετες στην επιφάνεια του κελύφους, που προκαλούνται απο την
απώλεια ευστάθειας υπό τις θλιπτικές ή διατµητικές µεµβρανικές τάσεις.Σε τέτοια περίπτωση
είναι πιθανό η κατασκευή να µην έχει την ικανότητα να δεχτεί οποιαδήποτε αύξηση των
τάσεων που αναπτύσσονται σε αυτή. Οι ακόλουθες µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν:
-µεµβρανική θεωρία για αξονοσυµµετρικές συνθήκες (και για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο µέρος που αφορά τις δεξαµενές)
-εκφράσεις του Παραρτήµατος Α
-γραµµική ελαστική ανάλυση (LA)
-γραµµική ελαστική ανάλυση διακλάδωσης (LBA)
-µη γραµµική ανάλυση υλικού (MNA)
-µη γραµµική ανάλυση υλικού και γεωµετρίας µε ατέλειες (GMNIA)
δ) LS4 - Κόπωση
Είναι η κατάσταση στην οποία επαναλαµβανόµενοι κύκλοι αυξανόµενης και ελαττούµενης
τάσης οδηγούν στο σχηµατισµό ρωγµών. Σε αυτήν την περίπτωση λαµβάνονται υπ’ όψην
δράσεις µε περισσότερους από Nf κύκλους εφαρµογής. Τέτοια φόρτιση θα µπορούσε να
θεωρηθεί η δράση του ανέµου. Συνιστάται να χρησιµοποιείται η τιµή 10000 για το
συντελεστή Nf. Για τον υπολογισµό των τάσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πιο κάτω
µέθοδοι:
-εκφράσεις του Παραρτήµατος C
-γραµµική ελαστική ανάλυση (LA) ή ελαστική µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας (GNA)
Οι απαιτούµενες µέθοδοι ανάλυσης καθορίζονται µε βάση την κατηγορία σπουδαιότητας της
κατασκευής. Για κατηγορία σπουδαιότητας 2 (µέτριος κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή και
σηµαντικές περιβαλλοντικές, οικονοµικές ή κοινωνικές συνέπειες) µπορεί να χρησιµοποιηθεί
η µεµβρανική θεωρία για τον καθορισµό των κύριων τάσεων ή αριθµητική ανάλυση (για
παράδειγµα ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία), ανάλογα µε τις δράσεις. Για
αξονοσυµµετρικές δράσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οι δύο προαναφερθείσες
µέθοδοι, ενώ σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθούν µόνο αριθµητικές µέθοδοι.
Στην περίπτωση που το φορτίο µεταβάλλεται ελαφρώς περιµετρικά του κελύφους
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προκαλώντας µόνο καθολική κάµψη µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεµβρανική θεωρία για τον
καθορισµό των κύριων τάσεων. Μεµβρανική ή ηµί-µεµβρανική θεωρία (που περιγράφει τη
µεµβρανική συµπεριφορά σε αλληλεπίδραση µε την περιµετρική ακαµψία) µπορεί να
χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση του ανέµου ή της καθίζησης της θεµελίωσης.

3.2 Οριακές καταστάσεις αστοχίας
3.2.1 Πλαστική οριακή κατάσταση (LS1)
Οι τιµές σχεδιασµού των δράσεων πρέπει να προκαλούν τον δυσµενέστερο συνδυασµό
φορτίων (περιλαµβάνοντας τους σχετικούς συντελεστές γf και ψ).
Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η µεµβρανική θεωρία για τον έλεγχο της κατασκευής οι
συνισταµένες της πίεσης nx,Ed, nθ,Ed και nxθ,Ed (δυνάµεις ανά µέτρο µήκους)
αντιπροσωπεύονται από την ισοδύναµη τάση σχεδιασµού σeq,Ed .

σ eq , Ed =

1
n 2 x , Ed + n 2 θ , Ed - n x , Ed ⋅ nθ , Ed + 3 n 2 xθ , Ed
t

(3.1)

Οι τάσεις σχεδιασµού πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη 3.2.

σ eq , Ed ≤ feq , Rd

(3.2)

feq,Rd = f yd = f yk / γ M0

(3.3)

όπου

Ο συντελεστής ασφαλείας γM0 προκύπτει από την παράγραφο 2.9.2.2 του EN1993-4-2 ίσος
µε 1,00. Οι τιµές των τάσεων που αναπτύσσονται στη δεξαµενή προκύπτουν από το
παράρτηµα Α του EN1993-1-6 µε βάση το σχήµα (3.1).
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Fx = 2π rPx

σx =−

Fx
2π rt

Σχήµα 3.1: Προσδιορισµός αξονικής τάσης σε κυλινδρικά κελύφη
Για τον υπολογισµό της αξονικής τάσης σx λόγω του ίδιου βάρους θα χρησιµοποιηθεί η
σχέση (3.4).
σx=-

Fx
2π rt

(3.4)

Για τον υπολογισµό της τάσης λόγω της πίεσης του ανέµου (που θεωρείται σταθερή καθ’
ύψος) και της υδροστατικής πίεσης που ασκεί το υγρό (καθ’ ύψος µεταβαλλόµενη)
χρησιµοποιούνται οι σχέσεις που δίνονται στο σχήµα (3.2).

pn
σθ = pn ⋅

r
t

pn ( x )

σθ = pn ( x ) ⋅

r
t

Σχήµα 3.2: Προσδιορισµός περιµετρικής τάσης

Για τον προσδιορισµό της αντοχής της οροφής σε οµοιόµορφη πίεση, pn,R, χρησιµοποιείται το
σχήµα (3.3) και η σχέση (3.5).
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pn

Σχήµα 3.3: Υπολογισµός της αντοχής της οροφής σε οµοιόµορφη πίεση

2

Pn,R

t
= 1, 625   fy
r

(3.5)

Στις προηγούµενες σχέσεις r είναι η ακτίνα και t το πάχος του µέλους που ελέγχεται. Στην
περίπτωση που η οροφή είναι κωνική θα πρέπει να ικανοποιείται η σχέση (3.6), όπου p0,Ed
είναι η προς τα έξω ακτινική συνιστώσα του οµοιόµορφα κατανεµηµένου φορτίου
σχεδιασµού στην οροφή, Rc είναι η ακτίνα καµπυλότητας, j είναι ο συντελεστής
αποτελεσµατικότητας της σύνδεσης ίσος µε 1 για εξωραφές, t το πάχος της οροφής. Για την
ακτίνα καµπυλότητας ισχύει η σχέση (3.7) όπου α είναι η κλίση της οροφής και r η ακτίνα
του κελύφους.

p 0,Ed ⋅ R c
≤ j ⋅ f y,d
t
Rc =

r
sin a

(3.6)

(3.7)

Για τις συνισταµένες τάσεις nx,Ed και nθ,Ed που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της
ισοδύναµης τάσης ισχύουν οι σχέσεις (3.8) και (3.9).

nx, Ed = σ x, Ed ⋅ t

(3.8)

nθ , Ed = σθ , Ed ⋅ t

(3.9)

όπου t είναι το πάχος του κελύφους.
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3.2.2 Ανακυκλική οριακή κατάσταση (LS2)
Η ανάλυση του κελύφους γίνεται µε γραµµική ανάλυση ή µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας
της δεξαµενής που υπόκειται στις δύο ακραίες τιµές των δράσεων FEd. Για δύο διαδοχικές
ακραίες τιµές του κύκλου υπολογίζονται οι τιµές σχεδιασµού της διαφοράς των δράσεων
∆σx,Ed, ∆σθ,Ed, ∆τxθ,Ed στην εσωτερική (που συµβολίζεται µε 1) και στην εξωτερική (που
συµβολίζεται µε 2) επιφάνεια του κελύφους και σε κάθε σηµείο της κατασκευής. Η τιµή
σχεδιασµού της ισοδύναµης τάσης von Mises υπολογίζεται από τη σχέση (3.10).
∆σ eq,Ed,i = ∆σ 2 x,Ed - ∆σ x,Ed ⋅ ∆σ θ,Ed + ∆σ 2 θ,Ed + 3∆τ 2 xθ,Ed

(3.10)

Η µεταβολή της ισοδύναµης τάσης von Mises θα πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη (3.11).
∆ σ eq,Ed ≤ ∆ f eq,Rd

(3.11)

∆ f eq,Rd = 2 f yd

(3.12)

όπου

Αν για την ανάλυση σε ανακυκλιζόµενη φόρτιση χρησιµοποιούνται αριθµητικές µέθοδοι µη
γραµµικής ανάλυσης υλικού ή µη γραµµικής ανάλυσης υλικού και γεωµετρίας τότε η µέγιστη
και η ελάχιστη τιµή της δράσης πρέπει να θεωρηθεί ότι δρουν ταυτόχρονα µε τις σταθερές
τιµές της φόρτισης. Ακόµη θα πρέπει να υπολογιστεί η συσσωρευµένη πλαστική
παραµόρφωση εp,eq,Ed στο τέλος της διάρκειας ζωής του έργου. Αν δεν υπολογιστεί
διαφορετικά τότε η συσσωρευµένη πλαστική παραµόρφωση µπορεί να υπολογιστεί από τη
σχέση (3.13).

ε p,eq,Ed = n∆ε p,eq,Ed

(3.13)

όπου n είναι ο αριθµός των κύκλων φόρτισης στη διάρκεια ζωής του έργου και ∆εp,eq,Ed είναι
η µεγαλύτερη προσαύξηση στην ισοδύναµη πλαστική παραµόρωση von Mises κατά τη
διάρκεια ενός πλήρους κύκλου φόρτισης σε οποιοδήποτε σηµείο της κατασκευής, που
συµβαίνει µετά τον τρίτο κύκλο φόρτισης. Θα πρέπει να ικανοποιείται η συνθήκη (3.14).

ε p,eq,Ed ≤ n p,eq ( fyd / E )

Για το συντελεστή np,eq προτείνεται η τιµή 25.
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3.2.3 Λυγισµός (LS3)
Στον έλεγχο σε λυγισµό λαµβάνονται υπ’ όψην όλες οι δράσεις που προκαλούν θλιπτικές ή
διατµητικές µεµβρανικές τάσεις. Τα ακόλουθα όρια που αφορούν τις γεωµετρικές ατέλειες θα
πρέπει να ικανοποιούνται.Η απόκλιση από το κυκλικό σχήµα αντιπροσωπεύεται από την
παράµετρο Ur που υπολογίζεται από τη σχέση (3.15).
Ur =

d

m ax

-d

m in

(3.15)

d nom

όπου dmax και dmin είναι η µεγαλύτερη και η µικρότερη, αντίστοιχα, εσωτερική διάµετρος και
dnom είναι η ονοµαστική εσωτερική διάµετρος. Θα πρέπει να ληφθούν αρκετές µετρήσεις
διαµέτρων ώστε να προσδιοριστεί η µέγιστη και η ελάχιστη τιµή. Στο σχήµα (3.4) φαίνονται
οι διάµετροι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της απόκλισης από το κυκλικό
σχήµα.

dmax
dmin
dnom

Σχήµα 3.4: ∆ιάµετροι για τον προσδιορισµό της απόκλισης από το κυκλικό σχήµα

Η παράµετρος Ur θα πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση (3.16).
Ur ≤ Ur, max

(3.16)

όπου Ur,max είναι η ανεκτή οριακή παράµετρος απόκλισης από τον κύκλο που εξαρτάται από
την τάξη της ποιότητας της κατασκευής (fabrication tolerance quality class), οι τιµές της
οποίας δίνονται στον πίνακα (3.1).
∆ιάµετρος

d ≤ 0,50
m

0,50 m < d < 1,25 m

1,25 m ≤
d

Ποιότητα
Περιγραφή
Συνιστώµενη τιµή του Ur,max
κατασκευής
Τάξη Α
Εξαιρετική 0,014
0,007+0,0093(1,25-d)
0,007
Τάξη Β
Υψηλή
0,020
0,010+0,0133(1,25-d)
0,010
Τάξη Γ
Κανονική
0,030
0,015+0,0200(1,25-d)
0,015
Πίνακας 3.1: Προτεινόµενες τιµές της παραµέτρου Ur,max
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Στις ενώσεις των τοιχωµάτων που είναι κάθετα στις µεµβρανικές θλιπτικές δυνάµεις η
τυχηµατική εκκεντρότητα θα πρέπει να υπολογίζεται από τη σχέση (3.17).

ea =etot -eint

(3.17)

όπου etot, eint και ea είναι η εκκεντρότητα, η ηθεληµένη εκκεντρότητα και η τυχηµατική
εκκεντρότητα, αντίστοιχα, ανάµεσα στις µέσες επιφάνειες των τµηµάτων που συνδέονται. Τα
µεγέθη αυτά φαίνονται στο σχήµα (3.5). Η τυχηµατική εκκεντρότητα δεν πρέπει να ξεπερνά
τη µέγιστη επιτρεπόµενη τυχηµατική εκκεντρότητα που προκύπτει από τον πίνακα (3.2).

tmin

t
τέλεια

τέλεια

τέλεια

ένωση

ένωση
eint

ένωση

ea=etot-eint
etot

ea

tmax

t
α) τυχηµατική
εκκεντρότητα χωρίς
αλλαγή πάχους

β) ηθεληµένη εκκεντρότητα σε
θέση αλλαγής πάχους χωρίς
τυχηµατική εκκεντρότητα

γ) συνολική εκκεντρότητα σε
θέση αλλαγής πάχους

Σχήµα 3.5: Τυχηµατική και ηθεληµένη εκκεντρότητα σε ένωση

Ποιότητα
Περιγραφή
κατασκευής

Συνιστώµενη τιµή της
µέγιστης επιτρεπόµενης
τυχηµατικής εκκεντρότητας
ea,max

Τάξη Α
Εξαιρετική
2 mm
Τάξη Β
Υψηλή
3 mm
Τάξη Γ
Κανονική
4 mm
Πίνακας 3.2: Προτεινόµενες τιµές της µέγιστης επιτρεπόµενης τυχηµατικής εκκεντρότητας
Θα πρέπει ακόµη να ισχύει η σχέση (3.18) που αφορά στην παράµετρο τυχηµατικής
εκκεντρότητας Ue.

Ue ≤ Ue,max
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
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Η παράµετρος Ue δίνεται από τη σχέση (3.19)

Ue =

ea
tav

(3.19)

όπου tav είναι το µέσο πάχος του λεπτότερου και του παχύτερου τµήµατος της σύνδεσης.
Η τιµή της παραµέτρου Ue, max δίνεται στον πίνακα (3.3).

Συνιστώµενη
τιµή της
παραµέτρου
Ue,max
Τάξη Α
Εξαιρετική
0,14
Τάξη Β
Υψηλή
0,20
Τάξη Γ
Κανονική
0,30
Πίνακας 3.3: Προτεινόµενες τιµές για την ανοχή σε τυχηµατική εκκεντρότητα
Ποιότητα
Περιγραφή
κατασκευής

Η αντίσταση σε λυγισµό προσδιορίζεται από τις σχέσεις (3.20).

σ x,Rd = σ x,Rk / γ M1, σ θ,Rd = σ θ,Rk / γ M1, τ xθ,Rd = τ xθ,Rk / γ M1

(3.20)

Προτείνεται ο συντελεστής γM1 να είναι τουλάχιστον 1,1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
εθνικό προσάρτηµα. Οι χαρακτηριστικές τάσεις λυγισµού υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας
τη χαρακτηριστική τάση διαρροής µε το µειωτικό συντελεστή λυγισµού χ όπως φαίνεται στις
σχέσεις (3.21).

σ x,R k = χ x ⋅ f yk , σ θ,R k = χ θ ⋅ f yk , τ xθ,R k = χ τ ⋅

f yk
3

(3.21)

Οι µειωτικοί συντελεστές χx, χθ και χτ είναι συναρτήσεις της σχετικής λυγηρότητας λ του
κελύφους και προκύπτουν από τις σχέσεις (3.22) - (3.24).

χ =1

όταν λ ≤ λ 0

(3.22)

η

 λ - λ0 

 λp - λ0 

χ = 1- β 

όταν λ 0 < λ < λ p

(3.23)
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χ=

α
λ2

όταν λ p < λ

(3.24)

όπου α είναι ο ελαστικός µειωτικός συντελεστής λόγω ατέλειας, β είναι ο πλαστικός
συντελεστής, η είναι ο δείκτης αλληλεπίδρασης και λ0 είναι η σχετική λυγηρότητα θλίψης.
Οι τιµές των πιο πάνω συντελεστών προκύπτουν από το παράρτηµα D του EN1993-1-6. Το
πλαστικό όριο της σχετικής λυγηρότητας λp υπολογίζεται από τη σχέση (3.25).

λp =

α
1- β

(3.25)

Οι παράµετροι της σχετικής λυγηρότητας του κελύφους προκύπτουν από τις σχέσεις (3.26).

λx =

f yk / σ x,Rcr ,

λθ =

f yk / σ θ,Rcr ,

λτ =

( f yk / 3 ) / τ xθ,Rcr

(3.26)

όπου οι ελαστικές κρίσιµες τάσεις λυγισµού προκύπτουν από το Παράρτηµα D του EN19931-6. Στο σχήµα (3.6) φαίνονται οι συνιστώσες των τάσεων που ελέγχονται.

r
t
x, u
w

l

θ, v

nθ=σθt
x, u
w

θ, v

nθx=τ t
nxθ=τ t
nx=σxt

Σχήµα 3.6: Γεωµετρία του κυλίνδρου, µεβρανικές τάσεις και συνισταµένες αυτών
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Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία υπολογισµού των τάσεων λυγισµού.
-Αξονική θλίψη
Ο ελαστικός µειωτικός συντελεστής λόγω ατέλειας, αx, υπολογίζεται από τη σχέση (3.27).

αx =

0,62
1+1,91(∆wk / t )1,44

(3.27)

∆wk είναι το χαρακτηριστικό µέγεθος της ατέλειας και υπολογίζεται από τη σχέση (3.28).

∆wk =

1 r
⋅t
Q t

(3.28)

όπου Q είναι η παράµετρος της ποιότητας της κατασκευής και προκύπτει από τον πίνακα
(3.4).

Ποιότητα
Περιγραφή
Q
κατασκευής
Τάξη Α
Εξαιρετική
40
Τάξη Β
Υψηλή
25
Τάξη Γ
Κανονική
16
Πίνακας 3.4: Τιµές της παραµέτρου ποιότητας της κατασκευής

Η οριακή λυγηρότητα θλίψης λx0, ο πλαστικός συντελεστής β και ο δείκτης αλληλεπίδρασης
n µπορούν να ληφθούν ίσοι µε:

λ x0 = 0, 20

β = 0, 60

η = 1, 0

(3.29)

Η ελαστική κρίσιµη αξονική τάση λυγισµού σx,Rcr προκύπτει από τη σχέση (3.30).
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σ x,Rcr = 0, 605 EC x

t
r

(3.30)

Ε είναι το µέτρο ελαστικότητας του Young.
Για τον υπολογισµό του συντελεστή Cx χρειάζεται ο υπολογισµός της αδιάστατης
παραµέτρου του µήκους ω:

ω=

l r
l
=
r t
rt

(3.31)

Ο συντελεστής Cx υπολογίζεται από τις σχέσεις (3.32) - (3.36).

C x = 1, 0

C x = 1, 36 -

για 1, 7 ≤ ω ≤ 0, 5
1, 83

ω

2, 07

+

r
(κύλινδροι µεσαίου µήκους)
t

για ω ≤ 1, 7 (κοντοί κύλινδροι)

ω2

για ω > 0, 5

C x = C x,N

r
(µακρύς κύλινδρος)
t

(3.32)

(3.33)

(3.34)

Ο παράγοντας Cx,N λαµβάνεται ως η µεγαλύτερη τιµή από τις σχέσεις (3.35) και (3.36).

Cx,N = 1 +

0, 2 
t
1- 2ω 

Cxb 
r

(3.35)

C x , N = 0, 6

Περίπτωση
1

Άκρο
Συνοριακές
κυλίνδρου συνθήκες
BC 1
άκρο 1
BC 1
άκρο 2
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(3.36)

Cxb
6

Απαιτούµενοι έλεγχοι επάρκειας

άκρο 1
BC 1
3
άκρο 2
BC 2
άκρο 1
BC 2
1
3
άκρο 2
BC 2
Πίνακας 3.5: Παράµετρος Cxb για την επίδραση των συνοριακών συνθηκών στον ελαστικό
αξονικό λυγισµό µακρών κυλίνδρων (Οι συνοριακές συνθήκες φαίνονται στο σχήµα (3.7))
2

άκρο 2

άκρο 1

χωρίς αγκύρωση

BC2f

BC2f

BC2f

BC1f

Σχήµα 3.7: Συνοριακές συνθήκες

αγκύρια σε µικρή
απόσταση µεταξύ
τους

Οι κύλινδροι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν σε αξονικό λυγισµό εάν ισχύει η σχέση (3.37).

r
E
≤ 0,03
t
fyk

(3.37)

-Περιµετρική θλίψη
Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του µειωτικού συντελεστή χθ
µπορούν να ληφθούν από τις σχέσεις (3.38).

λ θ0 = 0, 40

β = 0, 60

η = 1, 0

(3.38)

Ο περιµετρικός συντελεστής ατελειών, αθ προκύπτει από τον πίνακα (3.6).

Ποιότητα
Περιγραφή
αθ
κατασκευής
Τάξη Α
Εξαιρετική
0,75
Τάξη Β
Υψηλή
0,65
Τάξη Γ
Κανονική
0,50
Πίνακας 3.6: Τιµές του συντελεστή αθ µε βάση την ποιότητα κατασκευής
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Ο υπολογισµός της ελαστικής περιµετρικής κρίσιµης τάσης λυγισµού γίνεται µε τις σχέσεις
(3.39) - (3.40).

 Cθ  t 
 
 ω  r 

σ θ,Rcr = 0,92E 

 Cθs  t 
 
 ω  r 

σ θ,Rcr = 0,92E 

όταν ισχύει 20 ≤

όταν ισχύει

2
4
t 
 Cθ r  
σ θ,Rcr = E   0, 275 + 2,03  ⋅  
 r  
 ω t  

ω

≤ 1,63

Cθ

ω
Cθ

r
t

(3.39)

< 20

όταν ισχύει

ω
Cθ

(3.40)

>1,63

r
t

Οι συντελεστές Cθ και Cθs προκύπτουν από τους πίνακες (3.7) και (3.8) αντίστοιχα.
Άκρο
Συνοριακές
Cθ
κυλίνδρου συνθήκες
άκρο 1
BC 1
1
1,50
άκρο 2
BC 1
άκρο 1
BC 1
2
1,25
άκρο 2
BC 2
άκρο 1
BC 2
3
1,00
άκρο 2
BC 2
άκρο 1
BC 1
4
άκρο 2
BC 3
0,60
άκρο 1
BC 2
5
άκρο 2
BC 3
0,00
άκρο 1
BC 3
6
άκρο 2
BC 3
0,00
Πίνακας 3.7: Συντελεστές λυγισµού για κυλίνδρους µεσαίου µήκους, Cθ
Περίπτωση

Περίπτωση
1
2
3
4

Άκρο
Συνοριακές
Cθs
κυλίνδρου συνθήκες
10
5
άκρο 1
BC 1
1, 5 + 2 − 3
ω
ω
άκρο2
BC 1
8
4
άκρο 1
BC 1
1, 25 + 2 − 3
ω
ω
άκρο 2
BC 2
άκρο 1
άκρο 2
άκρο 1

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011

BC 2
BC 2
BC 1

1, 0 +
0, 6 +

3

ω

1

ω

2

1,35

−

0, 3

ω3

(3.41)

Απαιτούµενοι έλεγχοι επάρκειας

άκρο 2

BC 3

όπου ω =

l
rt

Πίνακας 3.8: Συντελεστές λυγισµού για κοντούς κυλίνδρους, Cθs

Οι κύλινδροι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν σε περιµετρικό λυγισµό εάν ισχύει η σχέση (3.42).

r
E
≤ 0, 21
t
fyk

(3.42)

-∆ιάτµηση
Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του µειωτικού συντελεστή χτ
µπορούν να ληφθούν από τις σχέσεις (3.43).

λ τ0 = 0, 40

β = 0, 60

η = 1, 0

(3.43)

Η παράµετρος ατ προκύπτει από τον πίνακα (3.9).

Ποιότητα
Περιγραφή
ατ
κατασκευής
Τάξη Α
Εξαιρετική 0,75
Τάξη Β
Υψηλή
0,65
Τάξη Γ
Κανονική
0,50
Πίνακας 3.9: Τιµές της παραµέτρου ατ µε βάση την ποιότητα της κατασκευής

Η ελαστική διατµητική κρίσιµη τάση λυγισµού είναι ίση µε:

τ xθ,Rcr = 0, 75 ECτ

1 t
ω  r 

(3.44)

Ο συντελεστής Cτ προκύπτει από τις σχέσεις (3.45) - (3.47).
C τ = 1, 0

όταν ισχύει 10 ≤ ω ≤ 8, 7

r
t

(3.45)
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Cτ = 1 +

Cτ =

42

ω3

1
t
ω
3
r

όταν ισχύει ω < 10

(3.46)

r
t

(3.47)

όταν ισχύει ω > 8,7

Οι κύλινδροι δεν χρειάζεται να ελεγχθούν σε διατµητικό λυγισµό εάν ισχύει η σχέση (3.48).

 E 
r
≤ 0,16 

t
 f yk 

0 ,67

(3.48)

Για τον έλεγχο λυγισµού θα πρέπει να ικανοποιούνται οι σχέσεις (3.49).

σ x,Ed ≤ σ x,Rd,

σ θ,Ed ≤ σ θ,Rd,

τ xθ,Ed ≤ τ xθ,Rd

(3.49)

Στην περίπτωση που συνυπάρχουν δύο ή τρεις από τις συνιστώσες των τάσεων θα πρέπει να
ικανοποιούν τη σχέση (3.50).

kx

kθ

kτ

 σ x,Ed 
 σ x,Ed  σ θ,Ed   σ θ,Ed   τ xθ,Ed 

 − ki 

+
 +
 ≤1
 σ x,Rd 
 σ x,Rd  σ θ,Rd   σ θ,Rd   τ xθ,Rd 

(3.50)

Εάν οι τάσεις σx,Ed ή σθ,Ed είναι εφελκυστικές τότε στην έκφραση (3.50) λαµβάνονται ίσες µε
µηδέν. Οι συντελεστές kx, kθ, kτ και ki λαµβάνονται από το παράρτηµα D του EN1993-1-6.

k x = 1, 25 + 0, 75 χ x

(3.51)

kθ = 1, 25 + 0, 75 χ θ

(3.52)

kτ = 1, 75 + 0, 25 χ τ

(3.53)

ki = ( χ x χ θ )

(3.54)
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Εφαρµογή σε συγκεκριµένη δεξαµενή

Κεφάλαιο 4: Εφαρµογή σε συγκεκριµένη δεξαµενή
Σ’ αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα διάφορα στοιχεία της δεξαµενής (οροφή, κέλυφος,
βάση και θεµελίωση) και υπολογίζονται τα φορτία που θα ληφθούν υπ’ όψιν στην ανάλυση.
Οι διαστάσεις που επιλέγονται για τη δεξαµενή είναι 10 m για τη διάµετρο και 12 m για το
ύψος στην περίµετρο (όπως περιγράφεται στη συνέχεια στο κέντρο της δεξαµενής το ύψος
είναι µεγαλύτερο).

4.1 Οροφή
Η οροφή είναι κωνική. Σχετικά µε το στατικό της σύστηµα θα είναι αυτοστηριζόµενη
(συγκολληµένη στο κέλυφος χωρίς περιµετρικές δοκούς). Η ελάχιστη κλίση, σύµφωνα µε
τους κανονισµούς της Αµερικανικής εταιρείας πετρελαίου (API), είναι 9,5º και η µέγιστη
κλίση είναι 37º. Επιλέγεται η υψοµετρική διαφορά της οροφής στο κέντρο και στην
περίµετρο να είναι 1,00 m, τιµή που αντιστοιχεί σε κλίση 1/5 δηλαδή 11,3 º περίπου. To
πάχος της θα προσδιοριστεί από τις αναλύσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 ώστε να
ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις που αφορούν τη µετατόπιση που θα υφίσταται αλλά
και τις απαιτήσεις που αφορούν την κατάσταση αστοχίας.

4.2 Κέλυφος
Το κέλυφος αποτελείται από ελάσµατα διάστασεων 1,50 x 6,00 m και πάχους 3 ως 10 mm (το
οποίο θα προσδιοριστεί από τους υπολογισµούς στα επόµενα κεφάλαια). Τα ελάσµατα θα
συνδεθούν µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκόλληση. Ο ακριβής αριθµός των απαιτούµενων
ελασµάτων θα προσδιοριστεί στη συνέχεια όταν θα προκύψει και το µήκος αγκύρωσης του
κελύφους µέσα στο θεµέλιο.

4.3 Υπολογισµός φορτίων
4.3.1 Ίδιο βάρος
Το ειδικό βάρος του χάλυβα είναι ίσο µε γ=78,5 kN/m3. Είναι σηµαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν
το ίδιο βάρος της οροφής, ώστε να καθοριστεί το απαιτούµενό της πάχος. Στο κέλυφος, λόγω
της µικρής τιµής του πάχους µπορεί και να αµεληθεί. Το ίδιο βάρος της βάσης δεν επηρεάζει
το απαιτούµενό της πάχος καθώς θεωρείται ότι ολόκληρη στηρίζεται µε αρθρώσεις. Θα
πρέπει όµως να ληφθεί υπ’ όψιν κατά τον υπολογισµό της θεµελίωσης. Το ίδιο βάρος των
στοιχείων της δεξαµενής είναι ίσο µε 78500 ⋅ t Pa, όπου t είναι το πάχος του στοιχείου
(οροφής, κελύφους ή βάσης).
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4.3.2 Άνεµος
Με χρήση των σχέσεων του κεφαλαίου 2 υπολογίζεται στη συνέχεια η ανεµοπίεση που
ασκείται σε δεξαµενή διαµέτρου 10 m και ύψους 12 m. Θεωρείται πως η δεξαµενή βρίσκεται
σε απόσταση µικρότερη από 10 Km από την ακτή άρα η θεµελιώδης βασική ταχύτητα ανέµου
λαµβάνεται ίση µε 33 m/s.

vb = cdir ⋅ cseason ⋅ vb,o = 1 ⋅1 ⋅ 33 = 33 m / s

Θεωρώντας ότι η δεξαµενή θα βρίσκεται σε επιφάνεια εδάφους κατηγορίας 0 (παράκτια περιοχή)
ισχύει zo=0.003 m και zmin=1 m.Υπολογίζονται τα διαφορα µεγέθη σε ύψος αναφοράς ze=12 m (το
µέγιστο ύψος από την επιφάνεια). Ισχύει zmin ≤ ze ≤ zmax εποµένως ο συντελεστής τραχύτητας
προκύπτει από τη σχέση (2.4).

 ze 
cr ( ze) = kr ln  
 zo 
zo 
όπου kr = 0,19 ⋅ 

 zo,II 

0,07

 0, 003 
= 0,19 ⋅ 

 0, 05 

0,07

= 0,156

 12 
cr ( ze) = 0,156ln 
 = 1, 29
 0,003 
Ο συντελεστής αναγλύφου λαµβάνεται ίσος µε 1 εποµένως η µέση ταχύτητα του ανέµου σε ύψος
ze είναι vm ( ze ) = cr ( ze ) ⋅ co ( ze ) ⋅ vb = 1, 29 ⋅ 1 ⋅ 33 = 42, 57 m / s
Η ένταση των στροβιλισµών προκύπτει από τη σχέση (2.8).
Iv( ze) =

σv
vm ( ze)

=

kI
1
=
= 0,121
c o ( z e ) ⋅ ln( z e / z o ) 1 ⋅ ln(12 / 0, 003)

H πίεση αιχµής, στο ύψος αναφοράς ze λόγω του ανέµου προκύπτει από τη σχέση (2.2).
q p ( z e ) = [1 + 7 ⋅ I v ( z e )] ⋅

1
1
ρ v 2 m ( z e ) = ce ( ze ) ⋅ q b = [1 + 7 ⋅ 0,121] ⋅ ⋅ 1, 25 ⋅ 42, 57 2 ≈ 2092 Pa
2
2

Η πίεση που ασκείται από τον άνεµο προκύπτει από τη σχέση (2.1).
w e = q p ( z e ) ⋅ c pe = q p ( z e ) ⋅ψ λα ⋅ c po = 2092 ⋅ψ λα ⋅ c po
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Η ταχύτητα αιχµής είναι ίση µε v( ze) =

2 ⋅ qp

ρ

=

61

2 ⋅ 2092
= 57,9 m / s και ο αριθµός Reynolds
1, 25

είναι Re = b ⋅ v( z e ) = 10 * 57,−69 = 38600000 .
ν
15 ⋅ 10
4.3.2.1 Πλευρική ανεµοπίεση
Από τον πίνακα (2.2) προκύπτουν οι τιµές των αΑ, αmin, cpo,min και cpo,h (χρησιµοποιούνται οι τιµές
για Re=107 – o αριθµός Reynolds της ροής είναι µεγαλύτερος από 107)
αmin=75
cpo,min=-1,5
αA= 105
cpo,h = -0,8
Από τον πίνακα (2.3) για την περίπτωση 4 προκύπτει ότι η λυγηρότητα είναι ίση µε
max( l/b; 70)=max (12/10 ;70)=70
Aπό το σχήµα (2.2) για λ=70 και λόγο πληρότητας φ=1 προκύπτει ότι ψλ≈0,92.
Η ανεµοπίεση είναι σταθερή και ίση µε w e = 2092 ⋅ψ λα ⋅ cpo=2092 ⋅ 0, 92 ⋅ (-0, 8) ≈ -1540 Pa για

105° ≤ a<180° . Όπως προκύπτει από τη σχέση (2.12) για τιµές της γωνίας α 0° ≤ a ≤ 30° ισχύει
ψλα=1

και
εποµένως
η
ανεµοπίεση
κυµαίνεται
από
την
τιµή
w e = 2092 ⋅ψ λα ⋅ cpo=2092 ⋅1 ⋅1 = 2092 Pa για α=0° στην µηδενική τιµή για α=30° (όπως προκύπτει
από το σχήµα (2.1)). Η κατανοµή της πίεσης για αυτές τις τιµές της γωνίας α προσεγγίζεται από
δύο κατανοµές σταθερής πίεσης (2092 Pa για τις τιµές από 0° εώς 20° -όπου η τιµή της πίεσης
γινεται περίπου η µισή της µέγιστης) και 2092/2=1046 Pa για γωνίες από 20° µέχρι 30°. Για γωνίες
από 30° µέχρι 105° ισχύει η σχέση (2.13) για τον υπολογισµό του συντελεστή ψλα και εποµένως η
πίεση είναι ίση µε w e = 2092 ⋅ψ λα ⋅ c po

π
= 2092 ⋅ ψ λ + (1 − ψ λ ) ⋅ cos 
2



π
 α − α min   
⋅
   = 2092 ⋅  0, 92 + 0, 08 ⋅ cos 
 aA − a min   
2


 α − 75   
⋅
   ⋅ cpo .
 105 − 75   

O συντελεστής cpo µεταβάλλεται. Προσεγγιστικά µπορεί να θεωρηθεί ότι η ανεµοπίεση είναι
σταθερή και ίση µε τη µέγιστη (απολύτως) τιµή δηλαδή
w e = 2092 ⋅ψ λα ⋅ cpo=2092 ⋅1 ⋅1, 5 = 3138 Pa

για αυτές τις τιµές της γωνίας.
H προσεγγιστική κατανοµή της πίεσης σε όλη την επιφάνεια του κελύφους της δεξαµενής φαίνεται
στο σχήµα (4.1).
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Σχήµα 4.1: Κατανοµή της πίεσης του ανέµου

Η ισοδύναµη πίεση του ανέµου (σταθερή σε όλη την περίµετρο) προκύπτει από τη σχέση (2.15). Η
µέγιστη πίεση είναι qw ,max ,Ed = 2092 ⋅1 ⋅1,5 ≈ 3138 Pa και ο συντελεστής kw είναι ίσος µε τη
µεγαλύτερη από τις τιµές 1 και

2, 2

r
 1 + 0,1 C b

l


r 

t 


=

2, 2

5
 1 + 0,1 1 ⋅

12


5 

0, 005 


= 1, 61

qeq,Ed = 1, 61 ⋅ 3138 ≈ 5052 Pa

Η ισοδύναµη κατανοµή της πίεσης λόγω του ανέµου φάινεται στο σχήµα (4.2).
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5052 Pa

Σχήµα 4.2: Ισοδύναµη κατανοµή της πίεσης λόγω ανέµου

4.3.2.2 Ανεµοπίεση στην οροφή
Ο υπολογισµός της φόρτισης του ανέµου στην οροφή υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο
2.2.2. Η σχέση από την οποία θα προκύψει η τιµή της ανεµοπίεσης στην οροφή είναι η σχέση (2.1)
όπως και προηγουµένως. Στην περίπτωση αυτή όµως ο συντελεστής εξωτερικής πίεσης θα
υπολογιστεί σύµφωνα µε το σχήµα (2.4) το οποίο αναφέρεται σε οροφές σε σχήµα θόλου, αλλά
µπορεί να χρησιµοποιηθεί προσεγγιστικά. Ο συντελεστής αυτός θα υπολογιστεί για τις θέσεις Α, B
και C όπως φαίνονται στο σχήµα. Για τα υπόλοιπα σηµεία η κυκλική επιφάνεια της οροφής θα
χωριστεί σε τρεις επιµέρους επιφάνειες που ορίζονται από τις κάθετες στη διεύθυνση του ανέµου
ευθείες που βρίσκονται στο µέσο της απόστασης των σηµείων A, B και C, όπως φαίνεται στο
σχήµα (4.3).

Β

S2
∆ιεύθυνση ανέµου
Α

S1

60 º

Β

S3

C

Β
Σχήµα 4.3: ∆ιαχωρισµός της οροφής σε επιφάνειες για την προσέγγιση της φόρτισης του ανέµου
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Ισχύει ότι f/d = 1/10 = 0,1 και h/d = 12/10 = 1,2 >1 οπότε ο συντελεστής cpe στη θέση Α είναι
ίσος µε -1,7 περίπου, στη θέση Β είναι περίπου -0,78 και στη θέση C είναι περίπου -0,5. Έτσι η
πίεση στην επιφάνεια S1 θεωρείται ίση µε -1,7·2092 ≈ -3556 Pa, στην επιφάνεια S2 είναι -0,78·2092
≈ -1632 Pa στην επιφάνεια S3 είναι περίπου -0,5·2092 ≈ -1046 Pa. Προσεγγιστικά η άνωση που
προκαλεί ο άνεµος µπορεί να θεωρηθεί σταθερή σε ολόκληρη την οροφή. Το εµβαδό των
επιφανειών S1και S3 είναι ίσο µε
S1 = S3 = π ⋅ R ε 2 ⋅

120 1
120 1
− ⋅ R ε 2 ⋅ sin(120 °) = π ⋅ 5,12 ⋅
− ⋅ 5,12 ⋅ sin(120 °) ≈ 15, 97 m 2
360 2
360 2

Rε είναι η κεκλιµένη ακτίνα της οροφής που είναι ίση µε
R2 + f

2

=

5 2 + 12 ≈ 5,10 m

Το εµβαδό της επιφάνειας S2 έχει τιµή

S2 = π ⋅ R ε 2 − (S1 + S3) = π ⋅ 5,12 − 2 ⋅15,97 ≈ 49,77 m2
Η σταθερή τιµή του φορτίου του ανέµου µπορεί να θεωρηθεί ίση µε

qr = [S1 ⋅ 3556 + S2 ⋅1632 + S3 ⋅1046] / (S1 + S2 + S3)

(

)

≈ (15, 97 ⋅ 3556 + 49, 77 ⋅ 1632 + 15, 97 ⋅ 1046 + ) / π ⋅ 5,12 ≈ 1893 P a

4.3.3 Χιόνι
Η γωνία κλίσης της οροφής είναι µικρότερη από 30º εποµένως ο συντελεστής σχήµατος µi
είναι 0,8. Η χαρακτηριστική τιµή του φορτίου του χιονιού στο έδαφος είναι ίση µε

  A 2 
sk = (0, 420Z − 0, 030) 1 + 
  . Θεωρώντας ότι η δεξαµενή θα βρίσκεται σε χαµηλό
  917  
υψόµετρο έστω Α=15 m , κοντά στη θάλασσα,ο αριθµός της ζώνης θα είναι 1 και άρα

  15 2 
2
sk = (0,42 ⋅1 − 0,03) ⋅ 1 + 
  ≈ 0,39 kN / m
  917  
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4.3.4 Υδροστατικές πιέσεις
Η πυκνότητα του πετρελαίου το οποίο θα περιέχεται στη δεξαµενή λαµβάνεται ίση µε 800
Kg/m3 και εποµένως το ειδικό του βάρος είναι γ=800·9,81≈ 7850 Ν/m3. Η υδροστατική πίεση
καθ’ ύψος της δεξαµενής είναι p ( z ) = γ ⋅ z = 7850 ⋅ z
4.3.5 Σεισµική διέγερση
4.3.5.1 Ωστική πίεση, pi
Η κατανοµή της ωστικής πίεσης σε κάθε σηµείο στη µάζα του υγρού και σε κάθε χρονική
στιγµή δίνεται από τη σχέση (2.23). Η τιµή της πίεσης στα τοιχώµατα προκύπτει από τη
σχέση αυτή για ξ=1. Η κατανοµή της πίεσης στη διεύθυνση του σεισµού προκύπτει από το
σχήµα (2.7). Η επιτάχυνση σχεδιασµού του εδάφους είναι ag=γΙ·agR. Ο συντελεστής
σπουδαιότητας γI προκύπτει από τον πίνακα 2.1Ν του ΕΝ 1998-4, για κατηγορία
σπουδαιότητας ΙΙΙ και υλικά µε χαµηλή αναφλεξιµότητα, ίσος µε 1,4. Θεωρώντας ότι η
δεξαµενή βρίσκεται σε ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ (agR=0,24g) η επιτάχυνση
σχεδιασµού του εδάφους είναι ag=1,4·0,24g=0,34g. Για να µεταφερθεί στο υπολογιστικό
µοντέλο του προγράµµατος πεπερασµένων στοιχείων η δράση λόγω του σεισµού, η δεξαµενή
χωρίζεται καθ’ ύψος σε πέντε επιφάνειες, σε κάθεµια από τις οποίες θεωρείται ότι η ωστική
πίεση είναι σταθερή και ίση µε την τιµή στο µέσο της επιφάνειας, όπως αυτή προκύπτει από
το σχήµα (2.7). Ισχύει γ=Η/R=10,5/5=2,1 (υποθετική τιµή του ύψους της ελεύθερης
επιφάνειας λαµβάνοντας υπ’ όψην το ύψος του κύµατος όπως περιγράφεται στη συνέχεια)
και ρ Rα g = 800 ⋅ 5 ⋅ 0,34 g ≈ 13342 Pa . Oι τιµές της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης
υπολογίστηκαν από τη σχέση (2.23) και φαίνονται στον πίνακα (4.1), για τιµές της
διεύθυνσης (που σχηµατίζει η κάθε ακτίνα µε τη διεύθυνση του σεισµού) θ=0º, θ=30º, θ=60º
και θ=90º. Οι κατανοµές στις διεθύνσεις αυτές (0º, 30º, 60º) απεικονίζονται στα σχήµατα
(4.4) - (4.6).

Τµήµα
z=0,02,1 m
z=2,14,2 m
z=4,2 6,3 m
z=6,38,4 m
z=8,410,5 m

Μέση
τιµή
ύψους
ς=z/H

pi/(ρRag)
θ=0º

pi
(Pa)
θ=0º

pi/(ρRag)
θ=30º

0,1

0,96

12839

0,83

0,3

0,94

12523

0,81

0,5

0,88

11690

0,76

0,7

0,73

9792

0,64

0,9

0,40

5347

0,35

pi
(Pa)
θ=30º

pi/(ρRag)
θ=60º

pi
(Pa)
θ=60º

pi
pi/(ρRag) (Pa)
θ=90º
θ=90º

11119

0,48

6420

0,00

0

10845

0,47

6261

0,00

0

10124

0,44

5845

0,00

0

8480

0,37

4896

0,00

0

4631

0,20

2674

0,00

0

Πίνακας 4.1: Καθ’ ύψος κατανοµή της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης
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1,0
0,9
0,8
0,7
ς=z/H

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

pi (Pa)
Σχήµα 4.4: Καθ’ ύψος κατανοµή της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης για θ=0°

1,0
0,9
0,8
0,7
ς=z/H

66

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

5000

10000

15000

pi (Pa)
Σχήµα 4.5: Καθ’ ύψος κατανοµή της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης για θ=30°
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1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

5000

10000

15000

pi (Pa)
Σχήµα 4.6: Καθ’ ύψος κατανοµή της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης για θ=60°

Η πίεση µεταβάλλεται και στο οριζόντιο επίπεδο από τη µέγιστη τιµή στη διεύθυνση της
διέγερσης (θ=0°) σε µηδενική τιµή σε γωνία θ=90°. Η περίµετρος της δεξαµενής χωρίζεται σε
12 κυκλικά τόξα (γωνίας 30º το καθένα) στα οποία η ωστική υδροδυναµική πίεση θεωρείται
σταθερή. Ο πίνακας (4.2) περιλαµβάνει τις προσεγγιστικές τιµές της ωστικής πίεσης για τιµές
της γωνίας θ από 0º µέχρι 180º. Για τιµές της γωνίας θ από 180º εώς 360º η κατανοµή της
ωστικής πίεσης είναι συµµετρική της κατανοµής που αντιστοιχεί στις γωνίες 0º-180º.

θ

0º-15º 15º-45º 45º-75º 75º-105º 105º-135º 135º-165º 165º-180º
0,0-2,1 m 12839 11119
6420
0
-6420
-11119
-12839
2,1-4,2 m 12523 10845
6261
0
-6261
-10845
-12523
4,2-6,3 m 11690 10124
5845
0
-5845
-10124
-11690
6,3-8,4 m
9792
8480
4896
0
-4896
-8480
-9792
8,4-10,5 m 5347
4631
2674
0
-2674
-4631
-5347
Πίνακας 4.2: Προσεγγιστική κατανοµή ωστικής υδροδυναµικής πίεσης
z

Η µεταβολή της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης στην περίµετρο της δεξαµενής, στο τµήµα µε
ύψος z=0,0-2,1 m φαίνεται στο σχήµα (4.7).
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6420Pa

6420Pa

11119 Pa
11119 Pa

∆ιεύθυνση σεσµού

12839 Pa

12839 Pa

11119 Pa

11119 Pa
6420Pa

6420Pa

Σχήµα 4.7: Προσεγγιστική κατανοµή της ωστικής υδροδυναµικής πίεσης στο τµήµα µε
απόσταση 0-2,1 m από τον πυθµένα

Η ωστική πίεση στη βάση της δεξαµενής προκύπτει από την σχέση (2.23) για ς=0.
Προσεγγιστικά η κυκλική βάση χωρίζεται σε 24 τµήµατα, όπως φαίνεται στο σχήµα (4.8),
στα οποία η ωστική πίεση θεωρείται σταθερή και ίση µε την τιµή στη µεσαία διεύθυνση και
στο µέσο της ακτίνας. Στον πίνακα (4.3) παρουσιάζονται οι τιµές της ωστικής πίεσης στη
βάση της δεξαµενής και στο σχήµα (4.9) απεικονίζεται κατακόρυφη τοµή στη βάση στη
διεύθυνση θ=0º

3
2
1
12

4
5

6
15 16 17
14
18
7
13
19
24
20
23 22 21
8
11

10

9

Σχήµα 4.8: ∆ιάκριση της βάσης της δεξαµενής σε τµήµατα µε κατά προσέγγιστη σταθερή
ωστική πίεση
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Τιµή
Ωστική
Μεσαία
ξ=r/R
Τµήµα
pi/(ρRag)
πίεση
διεύθυνση
στο
pi (Pa)
µέσο
0º
0,75
0,72
9574
1
30º
0,75
0,62
8292
2
60º
0,75
0,36
4787
3
90º
0,75
0,00
0
4
120º
0,75
-0,36
-4787
5
150º
0,75
-0,62
-8292
6
180º
0,75
-0,72
-9574
7
210º
0,75
-0,62
-8292
8
240º
0,75
-0,36
-4787
9
270º
0,75
0,00
0
10
300º
0,75
0,36
4787
11
330º
0,75
0,62
8292
12
0º
0,25
0,24
3155
13
30º
0,25
0,20
2733
14
60º
0,25
0,12
1578
15
90º
0,25
0,00
0
16
120º
0,25
-0,12
-1578
17
150º
0,25
-0,20
-2733
18
180º
0,25
-0,24
-3155
19
210º
0,25
-0,20
-2733
20
240º
0,25
-0,12
-1578
21
270º
0,25
0,00
0
22
300º
0,25
0,12
1578
23
330º
0,25
0,20
2733
24
Πίνακας 4.3: Προσεγγιστικές τιµές της ωστικής πίεσης στη βάση της δεξαµενής

9574 Pa

9574 Pa
3155 Pa

Σχήµα 4.9: Προσεγγιστική κατανοµή της ωστικής πίεσης στη βάση στη διεύθυνση
θ=0º-180º
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4.3.5.2 Κυκλοφορούσα πίεση, pc
Για τον υπολογισµό της µέγιστης κυκλοφορούσας πίεσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο η
πρώτη ιδιοµορφή. Η κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης στο κέλυφος προκύπτει από τη
σχέση (2.30) για ξ=1. Η δεξαµενή χωρίζεται σε πέντε τµήµατα καθ’ ύψος και 12 τµήµατα
στην περίµετρο στα οποία η πίεση είναι σταθερή καθ’ ύψος, όπως και στην περίπτωση της
ωστικής πίεσης. H ιδιοσυχνότητα κάθε ιδιοµορφής προκύπτει από τη σχέση (2.32). Για την
πρώτη ιδιοµορφή ισχύει

ωc1 = g
Tc1 =

2π

ωc1

λ1
R

=

tanh(λ1γ ) = g

1,841
tanh(1,841⋅ 2,1) ≈ 1,90 rad / s
5

2π
≈ 3,31 s
1,90

Η φασµατική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην πρώτη ιδιοµορφή προκύπτει από το ελαστικό
φάσµα σχεδιασµού για έδαφος κατηγορίας Β (S=1,2, TΒ=0,15 s, TC=0,5 s, TD=2,0 s) και
συντελεστή απόσβεσης 0,5 % όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3.3.2 του ΕΝ 1998-4.

 TCTD 
Se(T ) = ag ⋅ S ⋅η ⋅ 2,5 ⋅  2  για TD ≤T ≤ 4 s
 T 
η=

10
=
5+ξ

10
≈ 1, 35
5 + 0, 5

 0,5 ⋅ 2 
Ac1(t ) = Se (Tc1 ) = 0,34g ⋅1, 2 ⋅1,35 ⋅ 2,5 ⋅ 
≈ 0,13g
2 
 3,31 
ρRAc1(t)=800·5·0,13g ≈5101 Pa (λαµβάνεται υπ’ όψην η µέγιστη τιµή της επιτάχυνσης)
Στον πίνακα (4.4) και στα σχήµατα (4.10) – (4.12) παρουσιάζονται οι προσεγγιστικές τιµές
της κυκλοφορούσας πίεσης για γωνίες 0º, 30º, 60º, 90º.

Τµήµα

Μέση
τιµή
ύψους
ς=z/H

pc/(ρRac1)
θ=0º

pc
(Pa)
θ=0º

pc/(ρRac1)
θ=30º

pc
(Pa)
θ=30º

pc/(ρRac1)
θ=60º

pc
(Pa)
θ=60º

pc/(ρRac1)
θ=90º

pc
(Pa)
θ=90º

z=0,02,1 m

0,1

0,04

192

0,03

167

0,02

96

0,00

0

z=2,14,2 m

0,3

0,06

313

0,05

271

0,03

157

0,00

0

z=4,2 6,3 m

0,5

0,12

630

0,11

546

0,06

315

0,00

0
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z=6,38,4 m

0,7

0,26

1344

0,23

1164

0,13

672

0,00

0

z=8,410,5 m

0,9

0,57

2902

0,49

2514

0,28

1451

0,00

0

ς=z/H

Πίνακας 4.4: Προσεγγιστική κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης καθ’ ύψος

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

pc (Pa)

ς=z/H

Σχήµα 4.10: Προσεγγιστική κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης καθ’ ύψος για θ=0°

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
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0,1
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0
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2500

3000
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Σχήµα 4.11: Προσεγγιστική κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης καθ’ ύψος για θ=30°
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Σχήµα 4.12: Προσεγγιστική κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης καθ’ ύψος για θ=60°

Ο πίνακας (4.5) περιλαµβάνει τις προσεγγιστικές τιµές της κυκλοφορούσας πίεσης για τιµές
της γωνίας θ από 0º µέχρι 180º. Για τιµές της γωνίας θ από 180º εώς 360º η κατανοµή της
κυκλοφορούσας πίεσης είναι συµµετρική της κατανοµής που αντιστοιχεί στις γωνίες 0º -180º.
Στο σχήµα (4.13) απεικονίζεται η κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης σε ένα οριζόντιο
επίπεδο που έχει ύψος στις τιµές 0,0-2,1 m.

θ

0º-15º

15º-45º

45º-75º

75º-105º

105º-135º

135º-165º

165º-180º

0,0-2,1 m

192

167

96

0

-96

-167

0

2,1-4,2 m

313

271

157

0

-157

-271

0

4,2-6,3 m

630

546

315

0

-315

-546

0

6,3-8,4 m

1344

1164

672

0

-672

-1164

0

8,4-10,5 m

2902

2514

1451

0

-1451

-2514

0

z

Πίνακας 4.5: Προσεγγιστική κατανοµή κυκλοφορούσας υδροδυναµικής πίεσης
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96 Pa
∆ιεύθυνση σεσµού

96 Pa

167 Pa

167 Pa

192 Pa

192 Pa

167 Pa

167 Pa
96 Pa
96 Pa

Σχήµα 4.13: Προσεγγιστική κατανοµή της κυκλοφορούσας υδροδυναµικής πίεσης στο τµήµα
µε απόσταση 0-2,1 m από τον πυθµένα

Η κυκλοφορούσα πίεση στη βάση της δεξαµενής προκύπτει από τη σχέση (2.30) για ς = 0.
Όπως και στην περίπτωση της ωστικής πίεσης η βάση χωρίζεται σε 24 τµήµατα στα οποία η
κυκλοφορούσα πίεση θεωρείται σταθερή. Στον πίνακα (4.6) παρουσιάζονται οι
προσεγγιστικές τιµές της κυκλοφορούσας πίεσης στη βάση.

Τµήµα

Μεσαία
διεύθυνση

Τιµή
ξ=r/R
στο
µέσο

pc/(ρRAc1)

Κυκλοφορούσα
πίεση pc (Pa)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0º
30º
60º
90º
120º
150º
180º
210º
240º
270º
300º
330º

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

0,03
0,03
0,02
0,00
-0,02
-0,03
-0,03
-0,03
-0,02
0,00
0,02
0,03

165
143
83
0
-83
-143
-165
-143
-83
0
83
143
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0º
0,25
0,01
69
13
30º
0,25
0,01
60
14
60º
0,25
0,01
34
15
90º
0,25
0,00
0
16
120º
0,25
-0,01
-34
17
150º
0,25
-0,01
-60
18
180º
0,25
-0,01
-69
19
210º
0,25
-0,01
-60
20
240º
0,25
-0,01
-34
21
270º
0,25
0,00
0
22
300º
0,25
0,01
34
23
330º
0,25
0,01
60
24
Πίνακας 4.6: Προσεγγιστικές τιµές της κυκλοφορούσας πίεσης στη βάση της δεξαµενής

165 Pa

165 Pa
69 Pa

Σχήµα 4.14: Προσεγγιστική κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης στη βάση στη διεύθυνση
θ=0º-180º
4.3.5.3 Συνολική υδροδυναµική πίεση
Στους πίνακες (4.7) και (4.8) φαίνονται οι τιµές της συνολικής υδροδυναµικής πίεσης στο
κέλυφος και στη βάση αντίστοιχα.

θ
z
0,0-2,1 m
2,1-4,2 m
4,2-6,3 m
6,3-8,4 m

0º-15º

15º-45º

45º-75º

75º-105º

105º-135º

135º-165º

165º-180º

13031
12836
12321
11136

11285
11116
10670
9644

6516
6418
6160
5568

0
0
0
0

-6516
-6418
-6160
-5568

-11285
-11116
-10670
-9644

-13031
-12836
-12321
-11136

8,4-10,5 m

8250

7145

4125

0

-4125

-7145

-8250

Πίνακας 4.7: Προσεγγιστική κατανοµή της συνολικής υδροδυναµικής πίεσης στο κέλυφος
στη διεύθυνση θ=0º - 180º
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Τιµή
Συνολική
Μεσαία
ξ=r/R
Τµήµα
υδροδυναµική
διεύθυνση
στο
πίεση (Pa)
µέσο
1
0º
0,75
9739
2
30º
0,75
8435
3
60º
0,75
4870
4
90º
0,75
0
5
120º
0,75
-4870
6
150º
0,75
-8435
7
180º
0,75
-9739
8
210º
0,75
-8435
9
240º
0,75
-4870
10
270º
0,75
0
11
300º
0,75
4870
12
330º
0,75
8435
13
0º
0,25
3224
14
30º
0,25
2792
15
60º
0,25
1612
16
90º
0,25
0
17
120º
0,25
-1612
18
150º
0,25
-2792
19
180º
0,25
-3224
20
210º
0,25
-2792
21
240º
0,25
-1612
22
270º
0,25
0
23
300º
0,25
1612
24
330º
0,25
2792
Πίνακας 4.8: Προσεγγιστικές τιµές της συνολικής υδροδυναµικής πίεσης στη βάση της
δεξαµενής

Οι πιο πάνω τιµές των πιέσεων υπολογίστηκαν ώστε να χρησιµοποιηθούν στο 6ο κεφάλαιο
όπου θα γίνει έλεγχος της δεξαµενής µε βάση τον κανονισµό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται
και η πραγµατική κατανοµή των υδροδυναµικών πιέσεων που θα χρησιµοποιηθεί στις
αναλύσεις µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων ADINA στο 5ο κεφάλαιο. Αρχικά
παρουσιάζεται ξεχωριστά η κατανοµή της ωστικής και της κυκλοφορούσας υδροδυναµικής
πίεσης (Σχήµατα (4.15) και (4.16) ) και στη συνέχεια η συνολική υδροδυναµική πίεση (Σχήµα
(4.17)).
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Σχήµα 4.15: Κατανοµή της ωστικής πίεσης στο κέλυφος για θ=0º

Ύψος από τον πυθµένα (m)
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10
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Σχήµα 4.16: Κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης στο κέλυφος για θ=0º
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Σχήµα 4.17: Κατανοµή της συνολικής υδροδυναµικής πίεσης στο κέλυφος για θ=0º

4.3.5.4 Υπολογισµός της τέµνουσας βάσης και της ροπής ανατροπής µε την
απλοποιηµένη µέθοδο
Από τον πίνακα (2.6) µε γραµµική παρεµβολή ανάµεσα στις τιµές που αντιστοιχούν σε
λυγηρότητα 2 και 3 προκύπτουν οι πιο κάτω τιµές των συντελεστών για λυγηρότητα γ=2,1.
Ci=6,28
Cc=1,48
m i / m = 0, 7 7 2
m c / m = 0, 228
hi / H = 0 , 4 4 9
hc / H = 0, 7 6 0
h΄ i / Η = 0, 496
h΄c / Η = 0, 7 7 0

Το

µέγιστο

ύψος

του

κύµατος

προκύπτει

από
d max = 0,84 ⋅ R ⋅ S e (T c1) / g = 0, 84 ⋅ 5 ⋅ 0,13 g / g = 0, 55 m .

τη

σχέση

(2.40)

ίσο

µε

2
2
Η µάζα του υγρού θα είναι m = π ⋅ R ⋅10,5 ⋅ ρ = π ⋅ 5 ⋅10,5 ⋅ 800 ≈ 660000 kg

m i = 0, 772 ⋅ m = 0, 772 ⋅ 660000 ≈ 509520 kg
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m c = 0, 228 ⋅ m = 0, 228 ⋅ 660000 ≈ 150480 kg
h i = 0, 449 ⋅ H = 0, 449 ⋅10, 5 ≈ 4, 71 m
h c = 0, 760 ⋅ H = 0, 760 ⋅ 10, 5 ≈ 7, 98 m
h ' i = 0, 496 ⋅ H = 0, 496 ⋅10, 5 ≈ 5, 21 m
h ' c = 0, 770 ⋅ H = 0, 770 ⋅ 10, 5 ≈ 8, 09 m

Θεωρώντας ότι το πάχος του κελύφους είναι 5 mm και της οροφής 5 mm, οι αντίστοιχες
µάζες είναι
m w = π ⋅ d ⋅ l ⋅ 0, 0 0 5 ⋅ ρ = π ⋅ 1 0 ⋅ 1 2 ⋅ 0, 00 5 ⋅ 7 8 5 0 ≈ 1 4 8 0 0 k g

και

mr = π ⋅ Rε 2 ⋅ 0,005 ⋅ ρ = π ⋅ 5,12 ⋅ 0, 005 ⋅ 7850 ≈ 3207 kg.
Aπό τις σχέσεις (2.47) και (2.48) προκύπτουν οι ιδιοπερίοδοι κάθε συνιστώσας της κίνησης.

Timp = Ci

ρH
s/R E

= 6,28 ⋅

800 ⋅10,5
0,005/ 5 210 ⋅10

9

= 0,13 s

Tcon = Cc R = 1, 48 ⋅ 5 = 3,31 s

 T

Se(T ) = ag ⋅ S 1 + (η ⋅ 2,5 − 1)  για 0 ≤ T ≤ T Β
 TB

η=

10
10
=
= 1, 20
5+ξ
5+ 2

 TCTD 
Se(T ) = ag ⋅ S ⋅η ⋅ 2,5 ⋅  2  για TD ≤T ≤ 4 s
 T 
 0,13

Se(Timp) = 0,34 g ⋅1, 2 1 +
(1, 2 ⋅ 2,5 − 1) = 1,12 g
 0,15

(θεωρώντας ξ=2% στην οριακή κατάσταση σχηµατισµού βλαβών)

 0,5 ⋅ 2 
Se(Tcon ) = 0,34 g ⋅1, 2 ⋅1,35 ⋅ 2,5 ⋅ 
= 0,13g
2 
 3,31 
Q = ( m i + m w + m r ) ⋅ Se (T imp ) + m c ⋅ T con = (509520 + 14800 + 3207) ⋅ 1,12 g + 150480 ⋅ 0,13 g

≈ 6000 kN
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M = ( m i ⋅ h i + m w ⋅ h w + m r ⋅ h r ) ⋅ S e (T imp ) + m c ⋅ h c ⋅ S e (T con )

= ( 509520 ⋅ 4,71 + 14800 ⋅ 6 + 3207 ⋅12 ) ⋅1,12g +150480 ⋅ 7,98 ⋅ 0,13g ≈ 29280 kNm
M ' = ( m i ⋅ h ' i + m w ⋅ h ' w + m r ⋅ h ' r ) ⋅ S e (T imp ) + m c ⋅ h ' c ⋅ S e (T con )

= ( 509520 ⋅ 5, 21 + 14800 ⋅ 6 + 3207 ⋅12 ) ⋅1,12g +150480 ⋅ 8,09 ⋅ 0,13g ≈ 32120 kNm

4.4 Θεµελίωση
4.4.1 Πλάκα σκυροδέµατος
Το θεµέλιο θα αποτελείται από µια κυκλική πλάκα σκυροδέµατος στην οποία θα προεκταθεί
το κέλυφος της δεξαµενής σε όσο µήκος απαιτείται ώστε να αναπτυχθεί η απαιτούµενη
αντίσταση στην ανατροπή. Το κέλυφος, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, θα αποτελείται
από τµήµατα πλάτους 1,5 m και µήκους 6,00 m. Το τµήµα του οποίου ένα µέρος θα
βρίσκεται µέσα στο θεµέλιο θα τοποθετηθεί στη θέση του πριν τη σκυροδέτηση. Μετά τη
σκυροδέτηση και την κατασκευή της θεµελίωσης τα υπόλοιπα τµήµατα του κελύφους θα
τοποθετούντα διαδοχικά µε συγκόλληση στα γειτονικά τους τµήµατα. Το απαιτούµενο µήκος
αγκύρωσης του κατώτερου τµήµατος θα υπολογιστεί στην επόµενη παράγραφο.
Tο κυκλικό θεµέλιο θα προσεγγιστεί από ένα τετραγωνικό θεµέλιο ίσου εµβαδού ώστε να
υπολογιστεί η φέρουσα ικανότητα του. Στο σχήµα (4.18) φαίνεται το κυκλικό θεµέλιο σε
κάτοψη και το τετραγωνικό θεµέλιο που χρησιµοποιείται προσεγγιστικά. Ο υπολογισµός των
διαστάσεων του θεµελίου γίνεται στη συνέχεια θεωρώντας ότι το έδαφος αποτελείται από
στρώµα άµµου µε γωνία τριβής φ=35° , ειδικό βάρος γ=18 ΚΝ/m3 και µέτρο ελαστικότητας
Ε=12 MPa. Στο σχήµα (4.19) φαίνεται το εδαφικό προφίλ της περιοχής κατασκευής της
δεξαµενής. Το βάθος της θεµελίωσης, d, θα προσδιοριστεί από τους υπολογισµούς.

Σχήµα 4.18: Κάτοψη θεµελίου
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D=10.00 m

f=1.00 m
h=12.00 m

d
άµµος µέσης πυκνότητας
ν=0,3

φ=35°

b
Ε=12MPa

γ=18 ΚΝ/m3

Σχήµα 4.19: Εδαφικό προφίλ και θεµελίωση της δεξαµενής

Αρχικά γίνεται υπολογισµός των απαιτούµενων διαστάσεων του θεµελίου για τις στατικές
συνθήκες φόρτισης. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται τα ίδια βάρη του µεταλλικούς κελύφους
(οροφής, τοιχωµάτων και βάσης) και του περιεχόµενου υγρού και το φορτίο χιονιού στην
οροφή (µε τους κατάλληλους συντελεστές συνδυασµού των δράσεων, οι συντελεστές
ασφαλείας για τον υπολογισµό των διαστάσεων του θεµελίου λαµβάνονται ίση µε τη
µονάδα). Η φόρτιση είναι λοξή και έκκεντρη καθώς για τον υπολογισµό της θεµελίωσης είναι
δυσµενέστερο ο άνεµος να ληφθεί υπ’ όψιν µε την πραγµατική κατανοµή του (αν
θεωρούνταν οµοιόµορφη κατανοµή τότε δεν θα υπήρχε οριζόντια δύναµη ούτε ροπή ως προς
τη θεµελίωση).
Τα ίδια βάρη της οροφής, των τοιχωµάτων και της βάσης είναι αντίστοιχα
wr = π ⋅ Rε 2 ⋅ dr ⋅ γ χαλ = π ⋅ 5,12 ⋅ 0, 005 ⋅ 78,5 ≈ 32,1 kN
w w = π ⋅ D ⋅ h ⋅ dελ ⋅ γ χαλ = π ⋅10 ⋅12 ⋅ 0, 005 ⋅ 78, 5 ≈ 148, 0 kΝ

wb = π ⋅ r 2 ⋅ db ⋅ γ χαλ = π ⋅ 52 ⋅ 0, 005 ⋅ 78,5 ≈ 31, 0 kN

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011

Εφαρµογή σε συγκεκριµένη δεξαµενή

όπου r είναι η ακτίνα της δεξαµενής, dr το πάχος της οροφής, dελ το πάχος των τοιχωµάτων,
γχαλ το ειδικό βάρος του χάλυβα, D η διάµετρος και h το ύψος της δεξαµενής. Για τα πάχη
των ελασµάτων της δεξαµενής έχουν υποτεθεί κάποιες τιµές. Οι τελικές τους τιµές θα
προκύψουν στα επόµενα κεφάλαια.
To βάρος του περιεχόµενου υγρού (πετρελαίου) είναι
wυγρ=π ⋅ r 2 ε ⋅ H ⋅ γ υγρ = π ⋅ 4,9952 ⋅10, 5 ⋅ 7,85 ≈ 6461, 0 kN
όπου rε είναι η εσωτερική ακτίνα της δεξαµενής, H το (µέγιστο) ύψος του υγρού από τον
πυθµένα και γυγρ το ειδικό βάρος του πετρελαίου.
H ολική κατακόρυφη δύναµη σχεδιασµού της θεµελίωσης λόγω των φορτίων της δεξαµενής
είναι ίση µε
V = wr + ww + wb + wυγρ + ψ 0 ⋅ sk ⋅ π ⋅ r 2
=32,1 + 148, 0 + 31, 0 + 6461, 0 + 0, 5 ⋅ 0,39 ⋅ π ⋅ 52 ≈ 6687, 4 kN
όπου sk είναι το φορτίο χιονιού του οποίου ο υπολογισµός περιγράφεται στην παράγραφο
4.1.3. H κατακόρυφη δύναµη που προκαλείται λόγω της πίεσης που ασκείται στην οροφή
αγνοείται υπέρ της ασφαλείας λόγω της αντίθετης φοράς της απο τα υπόλοιπα κατακόρυφα
φορτία. Θα ληφθεί όµως υπ’ όψιν κατά τον έλεγχο σε ανατροπή.
Για τον προσδιορισµό της οριζόντιας δύναµης και της ροπής που καταπονεί τη θεµελίωση
υπολογίζονται αρχικά οι συνιστάµενες δυνάµεις των πιέσεων του ανέµου όπως φαίνονται στο
σχήµα (4.20).
F1 = h ⋅ 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ µ / 360 ⋅ 2092 = 12 ⋅ 2 ⋅ π ⋅ 5 ⋅ 40 / 360 ⋅ 2092 ≈ 87629 N
F 2 = h ⋅ 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ µ / 360 ⋅1046 = 12 ⋅ 2 ⋅ π ⋅ 5 ⋅10 / 360 ⋅1046 ≈ 10954 N
F 3 = h ⋅ 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ µ / 360 ⋅ 3138 = 12 ⋅ 2 ⋅ π ⋅ 5 ⋅ 75 / 360 ⋅ 3138 ≈ 246458 N
F 4 = h ⋅ 2 ⋅ π ⋅ R ⋅ µ / 360 ⋅ 1540 = 12 ⋅ 2 ⋅ π ⋅ 5 ⋅ 150 / 360 ⋅ 1540 ≈ 241903 N

Η φόρτιση που ασκείται από τον άνεµο στην οροφή είναι συµµετρική ως προς τους
οριζόντιους άξονες και εποµένως δεν δηµιουργεί οριζόντια δύναµη.
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F3

F2
y
F4

F1
F2

x

F3
Σχήµα 4.20: Συνιστάµενες δυνάµεις λόγω ανέµου

Λόγω συµµετρίας της φόρτισης ως προς τον άξονα x η συνισταµένη δύναµη κατά τη
διεύθυνση του άξονα y είναι µηδενική. Η οριζόντια δύναµη που καταπονεί τη θεµελίωση
είναι ίση µε
F x=F 1+2 ⋅ F 2 ⋅ cos 25 ° -2 ⋅ F 3 ⋅ cos 67, 5 ° + F 4
= 87629 + 2 ⋅10954 ⋅ cos 25° − 2 ⋅ 246458 ⋅ cos 67, 5 ° + 241903 ≈ 160756 N

Η ροπή που καταπονεί τη θεµελίωση είναι
M y = (F 1 + 2 ⋅ F 2x - 2 ⋅ F 3x + F 4) ⋅

h
12
= 160756 ⋅
≈ 965 kN ⋅ m
2
2

Για τις στατικές συνθήκες φόρτισης τα µεγέθη που θα ληφθούν υπ’ όψιν είναι η κατακόρυφη
δύναµη V = 6687 kN , H = Fx ≈ 161 kN και ροπή M = My+H ⋅ d , όπου d είναι το βάθος της
θεµελίωσης.
Για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας του εδάφους κάτω από το θεµέλιο
χρησιµοποιείται η σχέση (4.1) από τους Γερµανικούς κανονισµούς, DIN 4017.
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σ of = c ⋅ N c ⋅ kc ⋅ ν'c+ γ 1 ⋅ d ⋅ N d ⋅ kd ⋅ ν'd+ γ 2 ⋅ b '⋅ N b ⋅ kb ⋅ ν'b

(4.1)

όπου c είναι η συνοχή του εδάφους, γ1 και γ2 το ειδικό βάρος του εδάφους πάνω και κάτω από
το επίπεδο έδρασης, αντίστοιχα, d το βάθος της θεµελίωσης, Νc, Nd, Nb συντελεστές
φέρουσας ικανότητας εξαρτώµενοι από τη γωνία εσωτερικής τριβής του εδάφους κάτω από
το επίπεδο εδράσεως του θεµελίου που προκύπτουν από τον πίνακα (4.9) και νc, νd, νb οι
συντελεστές µορφής που προκύπτουν από τον πίνακα (4.10) για τις αποµειωµένες διαστάσεις
του θεµελίου όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

φ
Νc
Nd
Nb
0º
5,0
1,0
0,0
5º
6,5
1,5
0,0
10º
8,5
2,5
0,5
15º
11,0
4,0
1,0
20º
15,0
6,5
2,0
22,5º
17,5
8,0
3,0
25º
20,5
10,5
4,5
27,5º
25,0
14,0
7,0
30º
30,0
18,0
10,0
32,5º
37,0
25,0
15,0
35º
46,0
33,0
23,0
37,5º
58,0
46,0
34,0
40º
75,0
64,0
53,0
42,5º
99,0
92,0
83,0
Πίνακας 4.9: Συντελεστές φέρουσας ικανότητας κατά DIN 4017

Μορφή
θεµελίου
Λωρίδα
Ορθογώνιο
Τετράγωνο
ή κύκλος

νc (φ≠0)

νc (φ=0)

νd

νb

1,0
ν d ⋅ N d -1
N d -1

1,0

1,0
b
1 + sin ϕ
a

1,0

ν d ⋅ N d -1
N d -1

1 + 0, 2

1,2

b
a

1+sinφ

1 − 0, 3

b
a

0,7

Πίνακας 4.10: Συντελεστές µορφής κατά DIN 4017
(α,b είναι οι διαστάσεις του ορθογωνικού θεµελίου)
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Οι συντελεστές kd, kb εξαρτώνται από τη γωνία κλίσης, δs, της συνισταµένης δύναµης ως
προς την κατακόρυφο και υπολογίζονται από τις σχέσεις (4.2) - (4.3) για µη συνεκτικά
εδάφη.

k d = (1 -0 ,7 ⋅ tan δ s ) 3
k b = (1 -tan δ s ) 3

tan δ s =

(4.2)
(4.3)

H
V

Αρχικά το απαιτούµενο πλάτος του θεµελίου επιλέγεται έτσι ώστε η εκκεντρότητα να είναι
µικρότερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή. Η εκκεντρότητα είναι ίση µε
eb =

ΣM
965 + 161 ⋅ 1
1126
=
=
2
ΣV
6687 + 25 ⋅ b
6687 + 25 ⋅ b 2

Θα πρέπει να ισχύει:

eb ≤ b / 3
Από την πιο πάνω σχέση προκύπτει ότι το πλάτος του θεµελίου θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερο από 0,50 m. Η τιµή αυτή είναι µικρότερη από τη διάµετρο της δεξαµενής.
Επιλέγεται πλάτος 10,5 m. Με αυτή την τιµή γίνεται ο έλεγχος σε θραύση. Η εκκεντρότητα
για αυτή την τιµή του πλάτους είναι ίση µε
eb =

1126
≈ 0,12 m
6687 + 25 ⋅ 10, 5 2

Το αποµειωµένο πλάτος είναι ίσο µε
b ' = b − 2 ⋅ eb = 10, 5 − 2 ⋅ 0,12 ≈ 10, 27 m

tan δs =

H
161
=
= 0, 017
V 6687 + 25 ⋅10, 52

kd=(1-0,7 ⋅ tanδs)3 = (1-0,7 ⋅ 0,017)3 ≈ 0,965
kb=(1-tanδs)3 = (1-0,017)3 = 0,951

ν d=1 +

b'
10, 27
sin ϕ = 1 +
sin 35 ≈ 1, 561
a'
10, 5

ν b=1 − 0,3

b'
10, 27
= 1 − 0,3
≈ 0, 707
a'
10,5

Η φέρουσα ικανότητα του εδάφους σύµφωνα µε τη σχέση (4.1) είναι
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σof = 18 ⋅1⋅ 33 ⋅ 0,965 ⋅1,561+18 ⋅10, 27 ⋅ 23 ⋅ 0,951⋅ 0,707 ≈ 3751 kPa
Ο συντελεστής ασφαλείας στην περίπτωση της στατικής φόρτισης είναι
σof ⋅ a '⋅ b ' 3751 ⋅10, 27 ⋅10, 5
S.F =
=
≈ 43, 00
V
6687 + 25 ⋅10,52
Η τιµή αυτή είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από τον απαιτούµενο συντελεστή ασφαλείας που
είναι ίσος µε 2 στην περίπτωση της στατικής φόρτισης. Στη σεισµική φόρτιση όµως η
κατακόρυφη δύναµη µειώνεται πολύ λίγο ενώ η οριζόντια δύναµη αυξάνεται σε µεγάλο
βαθµό οπότε η φόρτιση θα είναι έντονα λοξή και η περίπτωση αυτή θα είναι (µάλλον)
δυσµενέστερη. Στη συνέχεια θα υπολογιστεί ο συντελεστής ασφαλείας στην περίπτωση της
σεισµικής φόρτισης.
Στο σεισµικό συνδυασµό λαµβάνονται υπ’ όψιν η ροπή ανατροπής και η τέµνουσα βάσης
λόγω της σεισµική διέγερσης, όπως υπολογίστηκαν στην παράγραφο 4.1.5.4 και τα ίδια βάρη
µε συντελεστή ασφαλείας και συνδυασµού των δράσεων 1 (για τα φορτία του ανέµου και του
χιονιού ο συντελεστής συνδυασµού των δράσεων ψ2 είναι µηδέν).
Η κατακόρυφη δύναµη που αντιστοιχεί στο σεισµικό συνδυασµό είναι
V = 1, 00 ⋅ ( w r + w w + w b + w υγρ )
=32,1 + 148, 0 + 31, 0 + 6461, 0 ≈ 6672,1 kN

Η ροπή ανατροπής και η τέµνουσα βάσης είναι M΄=32120 kNm και Q=6000 kN, αντίστοιχα.
Η εκκεντρότητα είναι ίση µε

eb =

ΣM
M '+ Q ⋅ d
32120 + 6000 ⋅1,00
38120
=
=
=
6672,1+ 25 ⋅ b2
6672,1+ 25⋅ b2
ΣV V + 25⋅ b2 ⋅ d

Θα πρέπει να ισχύει

eb ≤ b / 3
Το ελάχιστο πλάτος θεµελίου για να ισχύει η πιο πάνω σχέση είναι 11,48 m. Επιλέγεται
πλάτος (τετραγωνικού) θεµελίου ίσο µε 11,5 m και ελέγχεται στη συνέχεια η φέρουσα
ικανότητα του εδάφους κάτω από αυτό.
H εκκεντρότητα είναι ίση µε

eb =

38120
38120
=
≈ 3,82 m
2
6672,1 + 25 ⋅ b
6672,1 + 25 ⋅11,52

Το αποµειωµένο πλάτος του θεµελίου είναι

b ' = b − 2 ⋅ eb = 11,5 − 2 ⋅ 3,82 ≈ 3,86 m
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tan δ s =

Q
6000
=
= 0, 601
V b 6 672,1 + 25 ⋅ 11, 5 2

kd=(1-0,7 ⋅ tanδs)3 = (1-0,7 ⋅ 0,601)3 = 0,194
kb=(1-tanδs)3 = (1-0,601)3 = 0, 064

ν d=1 +

b'
3,86
sin ϕ = 1 +
sin 35 ≈ 1,193
a'
11,50

ν b=1 − 0,3

3,86
b'
= 1 − 0,3
≈ 0,899
a'
11,50

σ of = 18 ⋅ 1 ⋅ 33 ⋅ 0,194 ⋅1,193+18 ⋅ 3, 86 ⋅ 23 ⋅ 0,064 ⋅ 0,899 ≈ 229 KPa

Ο συντελεστής ασφαλείας στην περίπτωση του σεισµικού συνδυασµού είναι
S .F =

σ of ⋅ a '⋅ b '
229 ⋅ 11, 5 ⋅ 3, 86
=
≈ 1, 02
Vb
6672,1 + 25 ⋅ 11, 5 2

Ο συντελεστής αυτός είναι µικρότερος από την ελάχιστη απαιτούµενη τιµή που είναι 1,25
στην περίπτωση σεισµού. Γίνονται δοκιµές µε µεγαλύτερη τιµή του πλάτους του θεµελίου
µέχρι ο συντελεστής ασφαλείας να είναι µεγαλύτερος από την απαιτούµενη τιµή. Στον πίνακα
(4.11) φαίνονται οι τιµές του συντελεστή ασφαλείας για διάφορες τιµές του πλάτους του
θεµελίου στην περίπτωση της σεισµικής φόρτισης.

Πλάτος Συντελεστής
ασφαλείας
b (m)
11,50
1,02
11,55
1,06
11,60
1,10
11,65
1,14
11,70
1,18
11,75
1,22
11,80
1,26
Πίνακας 4.11: Συντελεστής ασφαλείας σε θραύση του εδάφους κάτω από τη θεµελίωση στην
περίπτωση της σεισµικής φόρτισης για διάφορες τιµές του πλάτους του θεµελίου

Επιλέγεται το πλάτος του τετραγωνικού θεµελίου που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς
ως προσέγγιση του κυκλικού να είναι 11,80 m. Το κυκλικό θεµέλιο που έχει εµβαδό ίσο µε
του τετραγωνικού πλευράς 11,80 m για το οποίο έγιναν οι υπολογισµοί έχει διάµετρο
4 ⋅11,80 2

π

= 13, 31 m .
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Επιλέγεται να κατασκευαστεί κυκλικό θεµέλιο µε διάµετρο 13,4 m. Στη συνέχεια
υπολογίζεται η καθίζηση για το φορτία λειτουργίας στο κέντρο του κυκλικού θεµελίου. Για
τον υπολογισµό αυτό χρησιµοποιείται η σχέση (4.4) που είναι σχέση των Γερµανικών
κανονισµών, DIN 4019 (κατά Leonhard).

ρ=

q⋅r
⋅f
Es

(4.4)

O συντελεστής f προκύπτει από το σχήµα (4.21) για το κέντρο της εύκαµπτης κυκλικής
επιφάνειας (σηµείο C).
Es =

E ⋅ (1-ν)
12000 ⋅ (1-0,3)
=
≈ 16154 kPa
(1 + ν ) ⋅ (1 − 2ν ) (1 + 0, 3) ⋅ (1 − 2 ⋅ 0,3)

32,1 + 148,0 + 31, 0 + 6460,70 + 25 ⋅
q=

π ⋅13, 402

π ⋅13, 402
4

⋅1,00
− 18 ⋅1 ≈ 54,3 kPa

4
ρ=

q ⋅r
54, 3 ⋅ 6, 7
⋅f =
⋅ 1, 3 = 0, 029 m
Es
16154

Η καθίζηση είναι ανεκτή.

Σχήµα 4.21: Καθιζήσεις εύκαµπτης κυκλικής επιφάνειας κατά DIN 4019 (Leonhard)
4.4.2 Έλεγχος σε ανατροπή
Ο έλεγχος της δεξαµενής σε ανατροπή γίνεται για την περίπτωση που η δεξαµενή είναι άδεια
και δέχεται τα φορτία ανέµου και για την περίπτωση που είναι γεµάτη και δέχεται σεισµικά
φορτία. Η περίπτωση που η δεξαµενή είναι άδεια και δέχεται σεισµικά φορτία δεν ελέγχεται
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καθώς η µάζα της δεξαµενής είναι πολύ µικρή σε σχέση µε τη µάζα του υγρού οπότε οι
αδρανειακές δυνάµεις που αναπτύσσονται είναι αµελητέες σε σχέση µε τις αντίστοιχες
δυνάµεις που εµφανίζονται µε την ανάπτυξη υδροδυναµικών πιέσεων στην περίπτωση της
γεµάτης δεξαµενής.
4.4.2.1 Άδεια δεξαµενή που δέχεται ανεµοπίεση
Fy

11º

Fx
VG
Α
Σχήµα 4.22: Όψη της δεξαµενής που δέχεται τη φόρτιση του ανέµου

Η ροπή ανατροπής που προκαλεί ο άνεµος λόγω της πίεσης στο κέλυφος σε αυτή την
περίπτωση έχει υπολογιστεί στην παράγραφο 4.3.2 και είναι ίση µε 965 kN·m. Ροπή
ανατροπής όµως προκαλεί και η υποπίεση που αναπτύσσεται στην οροφή. Η κατακόρυφη
δύναµη Fy λόγω του ανέµου είναι ίση µε

Fy = 1893 ⋅ π ⋅ Rε 2 ⋅ cos11,3° = 1893 ⋅ π ⋅ 5,12 ⋅ cos11,3° ≈ 152 kN
Αντίθετης φοράς ροπή, ως προς το σηµείο περιστροφής Α, προκαλεί το ίδιο βάρος της
δεξαµενής VG. Το φορτίο ανέµου θα ληφθεί υπ’ όψιν µε συντελεστή ασφαλείας 1,5 ενώ το
ίδιο βάρος της δεξαµενής µε συντελεστή ασφαλείας 1 λόγω της ευµενούς επιρροής του.

VG=wr + ww + wb + wθεµ = 32,1 +148,0 + 31,0 + 25 ⋅1⋅ π ⋅13,402 / 4 ≈ 3737 kN
Fx ≈161 kN
Η συνολική ροπή ανατροπής ως προς το σηµείο Α είναι ίση µε

M = 1,5 ⋅ Fx ⋅ (h / 2 + d ) + 1,5 ⋅ Fy ⋅

D
D
10
− VG ⋅ = 1,5 ⋅161⋅ (12 / 2 + 1) + 1,5 ⋅152 ⋅ 5 − 3737 ⋅
2
2
2

≈ −15854, 6 kN ⋅ m
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Η ροπή που προκαλεί ο άνεµος είναι µικρότερη από τη ροπή που προκαλεί το ίδιο βάρος της
κατασκευής εποµένως στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει κίνδυνος ανατροπής.

4.4.2.2 Γεµάτη δεξαµενή που δέχεται σεισµικά φορτία

VG
Q
ΜΑ
Μ΄
Σχήµα 4.23: Όψη της δεξαµενής που δέχεται φόρτιση λόγω σεισµού

Στη περίπτωση αυτή το συνολικό βάρος της δεξαµενής είναι

VG=wr + ww + wb + wθεµ+wυγρ = 32,1+148,0 + 31,0 + 25 ⋅1⋅ π ⋅13,402 / 4 + 6460,70
≈ 10197 kN
Η συνολική ροπή ως προς το σηµείο Α είναι ίση µε

M = M '+ Q ⋅ d − VG ⋅

D
10
= 32120 + 6000 ⋅1 − 10197 ⋅ ≈ −12865 kN ⋅ m
2
2

Η ροπή λόγω του ίδιου βάρους που προκαλεί ευστάθεια είναι µεγαλύτερη από τη ροπή που
προκαλεί το σεισµικό φορτίο οπότε ούτε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος
ανατροπής.

4.4.3 Υπολογισµός µήκους αγκύρωσης του κελύφους στο κυκλικό θεµέλιο
Η µεγαλύτερη ροπή ανατροπής που δέχεται το κέλυφος προέρχεται από τη σεισµική ένταση
οπότε αυτή χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του απαιτούµενου µήκους πάκτωσης, l, του
κελύφους στο θεµέλιο. Προσεγγιστικά η ροπή αυτή αναλύεται σε ένα ζεύγος δυνάµεων που
κατανέµονται στα δύο µέρη του τµήµατος του κελύφους που βρίσκεται στο θεµέλιο, όπως
φαίνεται στο σχήµα (4.24).
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M΄

l

l

Σχήµα 4.24: Υπολογισµός µήκους αγκύρωσης, l, του κελύφους στο θεµέλιο

Η τιµή της που αντιστοιχεί στο ζεύγος δυνάµεων είναι

F=

M ' 32120
=
≈ 3212 kN
D
10

Η τριβή που αναπτύσσεται στη διεπιφάνεια του χαλύβδινου κελύφους και του σκυροδέµατος
που το περιβάλλει είναι ίση µε

T = 2 ⋅π ⋅

D
⋅ l ⋅ fbd
2

όπου fbd είναι η τάση συνάφειας. Η τιµή της προκύπτει από τον πίνακα (17.4) του Ελληνικού
κανονισµού ωπλισµένου σκυροδέµατος (Ε.Κ.Ω.Σ). Θεωρώντας ότι το σκυρόδεµα που θα
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του θεµελίου θα έχει χαρακτηριστική τιµή της αντοχής σε
µονοαξονική θλίψη 25 MPa τότε θα ισχύει fbd=1,2 MPa. (H τιµή αυτή προκύπτει για λείες
ράβδους)

T = 2 ⋅π ⋅

10
⋅ l ⋅1200 ≈ 37699 ⋅ l kN
2

Για να ισχύει T > F θα πρέπει να ισχύει l >

3212
≈ 0,085 m
37699

Επιλέγεται το κάτω µέρος του κελύφους να επεκτείνεται κατά 0,10 m µέσα στο θεµέλιο.

4.4.4 Υπολογισµός οπλισµού θεµελίου
O οπλισµός του θεµελίου θα υπολογιστεί για την περίπτωση της σεισµικής φόρτισης που,
οπως προέκυψε κατά τον υπολογισµό των διαστάσεων του θεµελίου, είναι η δυσµενέστερη.
Για τους υπολογισµούς και το σχεδιασµό του διαγράµµατος των πιέσεων επαφής θα
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χρησιµοποιηθεί ένα τετραγωνικό θεµέλιο που έχει εµβαδό ίσο µε το πραγµατικό κυκλικό
θεµέλιο. Το τετραγωνικό θεµέλιο έχει πλευρά 11,80 m. Θα τοποθετηθεί οπλισµός ποιότητας
B500C και σκυρόδεµα ποιότητας C25/30.
Η εκκεντρότητα του τετραγωνικού θεµελίου είναι

eb =

ΣM
M '+ Q ⋅ d
32120 + 6000 ⋅1,00
=
=
≈ 3,75 m
2
ΣV V + 25 ⋅ b ⋅ d 6672,1+ 25 ⋅11,802

Η τιµή αυτή της εκκεντρότητας είναι µεταξύ των τιµών b/6 και b/3 και εποµένως υπάρχει
αδρανής περιοχή στο θεµέλιο. Η µέγιστη πίεση δίνεται από τη σχέση (4.5).

pmax =

όπου ξ =

2 ⋅ VG
3 ⋅ ξ ⋅ by

(4.5)

bx
− eb
2

VG ≈ 10197 kN

ξ=

11,80
− 3, 75 ≈ 2,15 m
2

pmax =

2 ⋅10197
≈ 268 kPa
3⋅ 2,15 ⋅11,80

Πιέσεις επαφής θεωρείται ότι αναπτύσσονται σε τµήµα µήκους 3ξ δηλαδή 6,45 m. Το
διάγραµµα των πιέσεων επαφής φαίνεται στο σχήµα (4.25). Για τον υπολογισµό του
οπλισµού αφαιρείται από το διάγραµµα το ίδιο βάρος του θεµελίου, καθώς δεν προκαλεί
κάµψη, όπως φαίνεται στο σχήµα (4.26).

5,35 m

6,45 m

268 kPa

Σχήµα 4.25: ∆ιάγραµµα πιέσεων επαφής θεµελίου – εδάφους
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5,35 m

6,45 m

25 kPa

243 kPa

Σχήµα 4.26: ∆ιάγραµµα πιέσεων επαφής θεµελίου – εδάφους χωρίς τις πιέσεις λόγω ίδιου
βάρους του θεµελίου
Το θεµέλιο θεωρείται ότι αποτελείται από διαµήκεις λωρίδες πλάτους 1 m που στηρίζονται µε
αρθρώσεις στα άκρα τους (όπου βρίσκονται σε επαφή µε το κέλυφος). Το διάγραµµα ροπών
απεικονίζεται στο σχήµα (4.27).

773 kN/m

8,70 m

3,10 m

Σχήµα 4.27: ∆ιάγραµµα ροπών κάµψης στο θεµέλιο λόγω της σεισµικής φόρτισης

Ο απαιτούµενος οπλισµός προκύπτει από τη σχέση (4.6) που συνδέει το µηχανικό ποσοστό
οπλισµού, ω, και την ανηγµένη ροπή, µ.

µ = ω ⋅ (1 − 0,588 ⋅ ω)
όπου µ =

και ω =

(4.6)

M
773
=
≈ 0, 057
2
b ⋅ d ⋅ fcd 1, 00 ⋅ 0,90 2 ⋅ 25000
1,50

As ⋅ fyd
b ⋅ d ⋅ fcd

Για τον υπολογισµό της ανηγµένης ροπής θεωρήθηκε πως το στατικό ύψος, d, θα είναι 0,90
m Χρησιµοποιήθηκε συντελεστής ασφαλείας 1,50 για την τιµή της θλιπτικής αντοχής του
σκυροδέµατος.
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Από τη σχέση (4.6) προκύπτει ότι το απαιτούµενο µηχανικό ποσοστό οπλισµού είναι ω ≈
0,059 εποµένως το εµβαδό του απαιτούµενο οπλισµού σε πλάτος 1 m είναι

As =

ω ⋅ b ⋅ d ⋅ fcd
=
fyd

0, 059 ⋅100 ⋅ 90 ⋅
500
1,15

25
1,5

≈ 20,36 cm 2

Επιλέγεται να τοποθετηθεί οπλισµός Φ20/14 που αντιστοιχεί σε 22,43 cm2/m. Ο οπλισµός
αυτός τοποθετείται και στις δύο διευθύνσεις.
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Κεφάλαιο 5: Έλεγχος της δεξαµενής µε το λογισµικό
πεπερασµένων στοιχείων ADINA

5.1 Περιγραφή του προσοµοιώµατος
Η δεξαµενή που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 προσοµοιώνεται στο λογισµικό πεπερασµένων
στοιχείων ADINA ώστε να προσδιοριστεί η συµπεριφορά της στις διάφορες φορτίσεις που
πιθανώς να δεχτεί. Οι φορτίσεις αυτές έχουν επίσης περιγραφεί στο κεφάλαιο 4. Το
προσοµοίωµα αποτελείται από ένα δίκτυο τετρακοµβικών πεπερασµένων στοιχείων
κελύφους διάστασης 0,25 m · 0,25 m τόσο στα τοιχώµατα όσο και τη βάση και την οροφή.
Χρησιµοποιείται υλικό (γραµµικώς ελαστικό ή γραµµικώς ελαστικό-απολύτως πλαστικό
ανάλογα µε την ανάλυση) µε όριo διαρροής 235 MPa. Η βάση της δεξαµενής θεωρείται ότι
στηρίζεται σε όλη της την επιφάνεια µε αρθρώσεις (δέσµευση όλων των µετατοπίσεων και
της στροφής κατά τον άξονα z). Γίνονται αρχικά αναλύσεις για πάχος τοιχωµάτων 3 mm και
πάχος βάσης και οροφής 5 mm. Στο σχήµα (5.1) φαίνεται το προσοµοίωµα της δεξαµενής
ενώ στα σχήµατα (5.2) και (5.3) το προσοµοίωµα της οροφής και της βάσης αντίστοιχα.

Σχήµα 5.1: Προσοµοίωση της δεξαµενής µε πεπερασµένα στοιχεία
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Σχήµα 5.2: Οροφή της δεξαµενής

Σχήµα 5.3: Βάση της δεξαµενής

5.2 Στατικές φορτίσεις
5.2.1 Γραµµική ανάλυση
5.2.1.1 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Αρχικά γίνεται προκαταρκτικός έλεγχος στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας για να
ελεγχθεί αν τα πάχη των ελασµάτων είναι επαρκή ώστε οι µετατοπίσεις που θα προκύψουν να
είναι ανεκτές.
Ελέγχεται η δεξαµενή όταν περιέχει υγρό στη µέγιστη στάθµη, και δέχεται πιέσεις από τον
άνεµο καθώς και πίεση στην οροφή λόγω χιονιού. Το κέλυφος αποτελείται από 8 επιφάνειες
έτσι ώστε να µπορούν να ασκηθούν ξεχωριστά σε κάθε επιφάνεια τα κατάλληλα φορτία
καθώς το περιεχόµενο υγρό θα έχει µέγιστη στάθµη 10,50 m οπότε οι υδροστατικές πιέσεις,
σε αντίθεση µε τον άνεµο, δεν θα ασκούνται σε όλο το ύψος της δεξαµενής.
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O πρώτος συνδυασµός φορτίσεων που ελέγχεται περιλαµβάνει εκτός από τα ίδια βάρη, τη
φόρτιση της υδροστατικής πίεσης και το φορτίο ανέµου στο κέλυφος και στην οροφή. Το
φορτίο χιονιού δεν λαµβάνεται εδώ υπ’ όψιν καθώς είναι αντίθετης φοράς από τη φόρτιση
του ανέµου στην οροφή και εποµένως θα είχε ευµενή επιρροή στη προς τα πάνω µετατόπιση
της οροφής. Αναλυτικά τα φορτία που ασκούνται, µε τους κατάλληλους συντελεστές
φαίνονται στον πίνακα (5.1). Οι τιµές των συντελεστών ασφαλείας, γ και των συντελεστών
συνδυασµού των δράσεων, ψ προκύπτουν από το παράρτηµα A1 του Ευρωκώδικα 0. Στην
περίπτωση αυτή ο άνεµος θεωρείται προσεγγιστικά σταθερός σε όλη την περίµετρο της
δεξαµενής όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.4.2. Στη συνέχεια όµως θα γίνει έλεγχος και
µε την πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου όπως αυτή περιγράφεται στην ίδια
παράγραφο. Ακόµη στις αναλύσεις λυγισµού και στις µη γραµµικές αναλύσεις ελέγχεται και
η περίπτωση που θεωρείται ότι η ισοδύναµη οµοιόµορφη πίεση δρα µόνο στο κέλυφος.

Είδος
φόρτισης

Συντελεστής
ασφαλείας

Συντελεστής
συνδυασµού
των
δράσεων

Κατανοµή
καθ' ύψος

Κατανοµή
στην
περίµετρο

Μέγιστη
τιµή (Pa)

Υδροστατική
πίεση

1,00

------------

1ου
βαθµού

Σταθερή

82425

Ίδιο βάρος
οροφής

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
βάσης

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
κελύφους

1,00

------------

Σταθερή

Σταθερή

236

Άνεµος στην
οροφή

1,00

------------

------------

Σταθερή

-1893

Άνεµος στο
κέλυφος

1,00

------------

Σταθερή

Σταθερή

5052

Χιόνι

------------

------------

------------

------------

------------

Πίνακας 5.1: Φορτία 1ου συνδυασµού

Στα σχήµατα (5.3) - (5.6) φαίνονται ξεχωριστά για εποπτικούς λόγους οι φορτίσεις που
ασκούνται στο προσοµοίωµα. Για λόγους εποπτείας επίσης σε κάποια από τα επόµενα
σχήµατα δεν παρουσιάζεται το δίκτυο των πεπερασµένων στοιχείων. Στο σχήµα (5.4)
απεικονίζεται η κατανοµή της υδροστατικής πίεσης που έχει µηδενική τιµή σε ύψος 10,5 m
από τον πυθµένα, στο ύψος δηλαδή της ελεύθερης στάθµης του υγρού, και µέγιστη τιµή στον
πυθµένα. Η υδροστατική πίεση µεταβάλλεται γραµµικά µε το ύψος και είναι σταθερή στην
περίµετρο της δεξαµενής. Στο σχήµα (5.5) απεικονίζεται η κατανοµή της υδροστατικής
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πίεσης και του ίδιου βάρους στη βάση της δεξαµενής, σταθερή σε όλη την επιφάνεια και ίση
µε 82818 Pa.

Σχήµα 5.4: 1ος συνδυασµός - Υδροστατικές πιέσεις στο κέλυφος

Σχήµα 5.5: 1ος συνδυασµός - Ίδιο βάρος και υδροστατική πίεση στη βάση

Στο σχήµα (5.6) απεικονίζεται η ισοδύναµη οµοιόµορφη φόρτιση λόγω ανέµου, σταθερή καθ’
ύψος και στην περίµετρο και ίση µε 5052 Pa.
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Σχήµα 5.6: 1ος συνδυασµός - Φορτίο ανέµου στο κέλυφος

Σχήµα 5.7: 1ος συνδυασµός - Φορτία ανέµου - Κάτοψη

Στα σχήµατα (5.8) και (5.9) παρουσιάζονται ξεχωριστά η φόρτιση λόγω του ίδιου βάρους και
η υποπίεση που δέχεται η οροφή της δεξαµενής λόγω του ανέµου. Ο υπολογισµός του ίδιου
βάρους έγινε λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πραγµατικό (κεκλιµένο) πάχος της οροφής και όχι το
κατακόρυφο λόγω της µικρής διαφοράς τους. Το φορτίο του ανέµου είναι κάθετο στις
επιφάνειες που αποτελούν την οροφή.
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Σχήµα 5.8: 1ος συνδυασµός - Ίδιο βάρος οροφής

Σχήµα 5.9: 1ος συνδυασµός - Υποπίεση λόγω ανέµου

Αρχικά γίνεται γραµµική ανάλυση µε φορτία αυτά που περιλαµβάνονται στον πίνακα (5.1).
Στο σχήµα (5.10) φαίνεται η παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και στα σχήµατα
(5.11) – (5.13) απεικονίζονται οι µετατοπίσεις σε κάθε σηµείο του φορέα στις διευθύνσεις
των τριών αξόνων x, y, z αντίστοιχα. H µέγιστη κατ’ απόλυτη τιµή µετατόπιση στη
διεύθυνση x αναπτύσσεται κοντά στη βάση της δεξαµενής, όπου αναπτύσσεται η µεγαλύτερη
υδροστατική πίεση, σε δύο αντιδιαµετρικούς κόµβους (από τους οποίους ο ένας φαίνεται στο
σχήµα (5.11)). Το ίδιο ισχύει και για τη µέγιστη µετατόπιση παράλληλα στον άξονα y. Στα
επόµενα θα παρουσιάζεται µόνο το διάγραµµα µετατοπίσεων στη διεύθυνση x καθώς το
διάγραµµα µετατοπίσεων στη διεύθυνση y θα είναι όµοιο µε αυτό.
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Παραµορφωµένο σχήµα
Απαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.10: 1ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Παραµορφωµένη κατάσταση σε
µεγέθυνση

Σχήµα 5.11: 1ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x

Σχήµα 5.12: 1ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση y
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Σχήµα 5.13: 1ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z

Η οροφή ανυψώνεται λόγω της δράσης του ανέµου. Η µέγιστη κατακόρυφη µετατόπιση του
φορέα είναι πολύ µικρότερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή, που είναι ίση µε D/250=0,04
m, οπότε για αυτό το συνδυασµό φορτίσεων το πάχος της οροφής επαρκεί. Στη συνέχεια
όµως θα πρέπει να γίνει έλεγχος θεωρώντας ότι δεν ασκείται η, αντίθετης φοράς σε σχέση µε
το ίδιο βάρος, πίεση του ανέµου στην οροφή.

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,004
y
0,004
z
0,007
ου
Πίνακας 5.2: Μέγιστες µετατοπίσεις 1 συνδυασµού - πάχος οροφής 5 mm

Στο σχήµα (5.14) παρουσιάζεται η κατανοµή της ενεργού τάσης στο φορέα. Η κατανοµή
αυτή φαίνεται να µεταβάλλεται γραµµικά. Η µέγιστη τάση είναι ίση µε 149 MPa περίπου και
αναπτύσσεται κοντά στη βάση της δεξαµενής (Οι πραγµατικές τιµές της τάσης που
προκύπτουν από ειδική εντολή στο λογισµικό για την εκτύπωσή τους σε αριθµητική µορφή
σε λίστα είναι διαφορετικές από τις τιµές που δίνει το λογισµικό υπό µορφή διαγράµµατος).
Αυτή η τιµή είναι µικρότερη από το όριο διαρροής του υλικού κατασκευής αν και αυτό δεν
έχει σηµασία στη συγκεκριµένη ανάλυση αφού έχει θεωρηθεί γραµµικό ελαστικό υλικό.

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011

Έλεγχος της δεξαµενής µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων ADINA

MAXIMUM 149 MPa

Σχήµα 5.14: 1ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Ενεργός τάση

Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται η γραµµική ανάλυση χωρίς τη φόρτιση του ανέµου, αλλά µε
τη φόρτιση του χιονιού που έχει την ίδια φορά µε το ίδιο βάρος, ώστε να ελεγχθεί η επάρκεια
του πάχους της οροφής. Τα φορτία του 2ου αυτού συνδυασµού δράσεων παρουσιάζονται στον
πίνακα (5.3). Στα σχήµατα (5.15) – (5.19) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα αυτής της
ανάλυσης. Συγκεκριµένα στο σχήµα (5.15) παρουσιάζεται η παραµορφωµένη κατάσταση σε
µεγέθυνση, για εποπτικούς λόγους, εξαιτίας των πολύ µικρών µετατοπίσεων. Στα σχήµατα
(5.16) – (5.17) παρουσιάζονται οι µετατοπίσεις του φορέα παράλληλα στις διευθύνσεις x και
z. Οι οριζόντιες µετατοπίσεις ακολουθούν τη µορφή και το µέγεθος των αντίστοιχων
µετατοπίσεων της προηγούµενης ανάλυσης. Οι κατακόρυφες µετατοπίσεις είναι αρνητικές
(βυθίσεις) σε ολόκληρο τον φορέα µε τη µέγιστη (κατά απόλυτη τιµή) µετατόπιση να
αναπτύσσεται στην οροφή.

Είδος
φόρτισης

Συντελεστής
ασφαλείας

Συντελεστής
συνδυασµού
των
δράσεων

Υδροστατική
πίεση

1,00

------------

1ου
βαθµού

Σταθερή

82425

Ίδιο βάρος
οροφής

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
βάσης

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
κελύφους

1,00

------------

Σταθερή

Σταθερή

236

Άνεµος στην
οροφή

------------

------------

------------

Σταθερή

-----------

Άνεµος στο
κέλυφος

------------

------------

Σταθερή

Σταθερή

Κατανοµή
καθ' ύψος

Κατανοµή
στην
περίµετρο

Μέγιστη
τιµή (Pa)

------------
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Χιόνι

1,00

------------

------------

Σταθερή

390

Πίνακας 5.3: Φορτία 2ου συνδυασµού

Στον πίνακα (5.4) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι µέγιστες µετατοπίσεις στις τρεις
διευθύνσεις. Η κατακόρυφη µετατόπιση είναι πολύ µικρότερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη
τιµή εποµένως και για αυτό το συνδυασµό δράσεων το πάχος της οροφής επαρκεί.

Παραµορφωµένο σχήµα
Απαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.15: 2ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Παραµορφωµένη κατάσταση σε
µεγέθυνση

Σχήµα 5.16: 2ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x
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Σχήµα 5.17: 2ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,004
y
0,004
z
0,005
ου
Πίνακας 5.4: Μέγιστες µετατοπίσεις 2 συνδυασµού - πάχος οροφής 5 mm
Στο σχήµα (5.18) απεικονίζεται η κατανοµή της τάσης στο φορέα. Η µέγιστη τάση είναι ίση
µε 161 MPa περίπου και αναπτύσσεται κοντά στη βάση της δεξαµενής. Η τιµή αυτή είναι
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή που είχε προκύψει από την προηγούµενη ανάλυση
καθώς σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει η ανακουφιστική δράση του ανέµου, µε φορά
αντίθετη της υδροστατικής πίεσης, στο κέλυφος. Παρ’ όλα αυτά η µέγιστη τάση που
αναπτύσσεται εξακολουθεί να είναι µικρότερη από το όριο διαρροής του υλικού. Στο
κέλυφος η κατανοµή της τάσης ακολουθεί, όπως ήταν αναµενόµενο, την κατανοµή της
υδροστατικής πίεσης αφού αυξάνεται µε το βάθος.

MAXIMUM 161 MPa

Σχήµα 5.18: 2ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Ενεργός τάση
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5.2.1.2 Οριακή κατάσταση αστοχίας - 3ος συνδυασµός
Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος της δεξαµενής στην οριακή κατάσταση αστοχίας. Αρχικά
γίνεται έλεγχος µε τους συνδυασµούς δράσεων που ελέγχθηκαν στην οριακή κατάσταση
λειτουργικότητας (µε διαφορετικούς συντελεστές ασφαλείας). Τα φορτία του 3ου αυτού
συνδυασµού φαίνονται στον πίνακα (5.5). Αν και, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο
άνεµος στο κέλυφος δρα ανακουφιστικά, λόγω της αντίθετης φοράς του σε σχέση µε την
υδροστατική πίεση, λαµβάνεται υπ’ όψιν στο συνδυασµό αυτό για να ελεγχθεί η επιρροή του
στην ανάπτυξη τάσεων στην οροφή. Για τον ίδιο λόγο το ίδιο βάρος της οροφής λαµβάνεται
υπ’ όψιν µε συντελεστή ασφαλείας 1,00 λόγω της αντίθετης φοράς του προς την υποπίεση
που προκαλεί ο άνεµος στην οροφή.

Είδος
φόρτισης

Συντελεστής
ασφαλείας

Συντελεστής
συνδυασµού
των
δράσεων

Υδροστατική
πίεση

1,35

------------

1ου
βαθµού

Σταθερή

111274

Ίδιο βάρος
οροφής

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
βάσης

1,35

------------

------------

Σταθερή

531

Ίδιο βάρος
κελύφους

1,35

------------

Σταθερή

Σταθερή

319

Άνεµος στην
οροφή

1,5

------------

------------

Σταθερή

-2840

Άνεµος στο
κέλυφος

1,5

------------

Σταθερή

Σταθερή

7578

Χιόνι

------------

------------

------------

------------

------------

Κατανοµή
καθ' ύψος

Κατανοµή
στην
περίµετρο

Μέγιστη
τιµή (Pa)

Πίνακας 5.5: Φορτία 3ου συνδυασµού

Στο σχήµα (5.19) φαίνεται η παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση, καθώς οι
µετατοπίσεις είναι µικρές και δεν διακρίνονται χωρίς µεγέθυνση, για τον 3ο συνδυασµό
δράσεων. Στο ίδιο σχήµα παρουσιάζεται και η απαραµόρφωτη κατάσταση. Στα σχήµατα
(5.20) – (5.22) παρουσιάζονται οι µετατοπίσεις παράλληλα στους άξονες x και z. Οι µέγιστες
µετατοπίσεις στο οριζόντιο επίπεδο εµφανίζονται και πάλι κοντά στη βάση της δεξαµενής και
έχουν περίπου την ίδια τιµή µε τις προηγούµενες περιπτώσεις. Οι κατακόρυφες µετατοπισεις
είναι αρκετά µεγαλύτερες από τις µετατοπίσεις στις οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
που ελέγχθηκαν. Στον πίνακα (5.6) παρουσιάζονται οι µέγιστες τιµές των µετατοπίσεων.
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Παραµορφωµένο σχήµα
Απαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.19: 3ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Παραµορφωµένη κατάσταση σε
µεγέθυνση

Σχήµα 5.20: 3ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x

Σχήµα 5.21: 3ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z

Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών

107

108

Κεφάλαιο 5

MAXIMUM 200 MPa

Σχήµα 5.22: 3ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Ενεργός τάση

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,005
y
0,005
z
0,011
ος
Πίνακας 5.6: 3 συνδυασµός - Μέγιστες µετατοπίσεις

Στο σχήµα (5.22) παρουσιάζεται η κατανοµή της τάσης στο φορέα. Η µέγιστη τιµή της τάσης
αναπτύσσεται και πάλι κοντά στη βάση και είναι ίση µε 200 MPa περίπου, αρκετά
µεγαλύτερη τιµή από ότι στον αντίστοιχο συνδυασµό που αφορούσε την οριακή κατάσταση
λειτουργικότητας, λόγω της µεγάλης αύξησης της υδροστατικής πίεσης χωρίς την ανάλογη
αύξηση της, αντίθετης φοράς, φόρτισης του ανέµου. Η τιµή αυτή είναι µικρότερη από το όριο
διαρροής, που όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι ίσο µε 235 MPa.
Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται γραµµικές αναλύσεις µε άλλους πιθανούς
συνδυασµούς δράσεων, σε κατάσταση αστοχίας.

5.2.1.3 Οριακή κατάσταση αστοχίας - 4ος συνδυασµός
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται έλεγχος της δεξαµενής θεωρώντας ότι αυτή είναι γεµάτη και
δέχεται µόνο τις υδροστατικές πιέσεις από το περιεχόµενο υγρό και το φορτίο χιονιού. Τα
φορτία που περιλαµβάνονται στο συνδυασµό αυτό παρουσιάζονται στον πίνακα (5.7). Στα
επόµενα σχήµατα παρουσιάζεται η παραµορφωµένη κατάσταση και οι µετατοπίσεις στις
διευθύνσεις των αξόνων x και z.
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Είδος
φόρτισης

Συντελεστής
ασφαλείας

Συντελεστής
συνδυασµού
των
δράσεων

Κατανοµή
καθ' ύψος

Κατανοµή
στην
περίµετρο

Μέγιστη
τιµή (Pa)

Υδροστατική
πίεση

1,35

------------

1ου
βαθµού

Σταθερή

111274

Ίδιο βάρος
οροφής

1,35

------------

------------

Σταθερή

531

Ίδιο βάρος
βάσης

1,35

------------

------------

Σταθερή

531

Ίδιο βάρος
κελύφους

1,35

------------

Σταθερή

Σταθερή

319

Άνεµος στην
οροφή

------------

------------

------------

Σταθερή

-----------

Άνεµος στο
κέλυφος

------------

------------

Σταθερή

Σταθερή

Χιόνι

1,5

------------

------------

Σταθερή

-----------585

Πίνακας 5.7: Φορτία 4ου συνδυασµού
Στο σχήµα (5.23) παρουσιάζεται ο φορέας πριν και µετά την άσκηση των φορτίων. Στα
σχήµατα (5.24) και (5.25) φαίνονται οι µετατοπίσεις παράλληλα στους άξονες x και z, που
ακολουθούν τη µορφή των προηγούµενων αναλύσεων. Οι µέγιστες οριζόντιες µετατοπίσεις
αναπτύσσονται στη βάση και η τιµή τους είναι λίγο µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή που
προέκυψε από τον 3ο συνδυασµό δράσεων, λόγω της απουσίας της δράσης του ανέµου. Οι
κατακόρυφες µετατοπίσεις είναι αρνητικές σε όλο το φορέα.

Παραµορφωµένο σχήµα
Απαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.23: 4ος συνδυασµός - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση

Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών

109

110
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Σχήµα 5.24: 4ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x

Σχήµα 5.25: 4ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,005
y
0,005
z
0,007
ος
Πίνακας 5.8: 4 συνδυασµός - Μέγιστες µετατοπίσεις
Στο σχήµα (5.26) απεικονίζεται η κατανοµή της τάσης στη δεξαµενή για το 4ο συνδυασµό
φορτίσεων. Η µέγιστη τάση αναπτύσσεται στη βάση, όπου η υδροστατική πίεση έχει τη
µέγιστη τιµή, και είναι ίση µε 217 MPa περίπου, µικρότερη από το όριο διαρροής. Η τιµή
αυτή είναι µεγαλύτερη από ότι στην ανάλυση µε τον 3ο συνδυασµό φορτίσεων που
περιλάµβανε την, αντίθετης φοράς, δράση του ανέµου.
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MAXIMUM 217 MPa

Σχήµα 5.26: 4ος συνδυασµός - Αναπτυσσόµενες τάσεις

5.2.1.4 Οριακή κατάσταση αστοχίας - 5ος συνδυασµός
Σ’ αυτό το συνδυασµό δράσεων θεωρείται ότι η δεξαµενή είναι άδεια και δέχεται µόνο τα
φορτία του ανέµου. Αν και η τιµή της δράσης του ανέµου είναι πολύ µικρότερη από τις
υδροστατικές πιέσεις που θα δεχόταν η δεξαµενή αν περιείχε υγρό, η φορά των πιέσεων του
ανέµου είναι τέτοια, που πιθανώς να προκαλεί λυγισµό της λεπτότοιχης δεξαµενής, κάτι το
οποίο θα εξεταστεί στις επόµενες αναλύσεις. Στον πίνακα (5.10) παρουσιάζονται τα φορτία
του συνδυασµού αυτού µε τους αντίστοιχους συντελεστές ασφαλείας και περιγράφεται η
κατανοµή τους.

Είδος
φόρτισης

Συντελεστής
ασφαλείας

Συντελεστής
συνδυασµού
των
δράσεων

Κατανοµή
καθ' ύψος

Κατανοµή
στην
περίµετρο

Μέγιστη
τιµή (Pa)

Υδροστατική
πίεση

------------

------------

1ου
βαθµού

Σταθερή

------------

Ίδιο βάρος
οροφής

1,35

------------

------------

Σταθερή

531

Ίδιο βάρος
βάσης

1,35

------------

------------

Σταθερή

531

Ίδιο βάρος
κελύφους

1,35

------------

Σταθερή

Σταθερή

319

Άνεµος στην
οροφή

1,5

------------

------------

Σταθερή

-2840

Άνεµος στο
κέλυφος

1,5

------------

Σταθερή

Σταθερή

7578

Χιόνι

1,5

0,5

------------

Σταθερή

293

Πίνακας 5.9: Φορτία 5ου συνδυασµού
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών

111

112
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Στο σχήµα (5.27) απεικονίζεται η παραµορφωµένη κατάσταση του φορέα σε µεγέθυνση.
Όπως φαίνεται στo σχήµα (5.28) οι µετατοπίσεις του φορέα στις διευθύνσεις x (και y), είναι
µικρότερες σε σχέση µε τις προηγούµενες περιπτώσεις, αφού το φορτίο του ανέµου είναι
πολύ µικρότερο από την υδροστατική πίεση. Οι µέγιστες οριζόντιες µετατοπίσεις
αναπτύσσονται κοντά στην οροφή, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες αναλύσεις όπου
αναπτύσσονταν κοντά στη βάση. Αν και φαίνεται πιο λογικό η µέγιστη µετατόπιση να
αναπτύσσεται στο µέσο του ύψους και όχι στην οροφή ή στη βάση που λειτουργούν ως
στηρίξεις στο κέλυφος, αυτό δεν συµβαίνει λόγω του ότι η οροφή ανυψώνεται µε αποτέλεσµα
να µην προσφέρει την αναµενόµενη στήριξη στα σηµεία σύνδεσης µε το κέλυφος. Η οροφή
ανυψώνεται λόγω του ότι η φόρτιση του ανέµου που δέχεται η οροφή είναι µεγαλύτερη από
τις φορτίσεις του ίδιου βάρους και του χιονιού.

Παραµορφωµένο σχήµα
Απαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.27: 5ος συνδυασµός - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση

Σχήµα 5.28: 5ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x
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Σχήµα 5.29: 5ος συνδυασµός - πάχος οροφής 5 mm - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,002
y
0,002
z
0,011
ος
Πίνακας 5.10: 5 συνδυασµός - Μέγιστες µετατοπίσεις

Οι αναπτυσσόµενες τάσεις είναι µικρές λόγω των µικρών παραµορφώσεων του φορέα. Όπως
φαίνεται και στο σχήµα (5.30) η µέγιστη τάση αναπτύσσεται στη βάση της δεξαµενής και
είναι ίση µε 79 MPa περίπου τιµή που είναι πολύ µικρότερη από το όριο διαρροής. Παρ’ όλα
αυτά η φόρτιση του ανέµου µπορεί να έχει δυσµενή επιρροή, λόγω της φοράς της,
προκαλώντας λυγισµό του φορέα κάτι το οποίο όµως δεν µπορεί να προκύψει από γραµµική
ανάλυση. Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται γραµµικοποιηµένος έλεγχος λυγισµού και µη
γραµµικοί έλεγχοι ώστε να προκύψει µε πιο µεγάλη ακρίβεια η συµπεριφορά του φορέα στις
διάφορες φορτίσεις.

MAXIMUM 79 MPa

Σχήµα 5.30: 5ος συνδυασµός - Αναπτυσσόµενες τάσεις
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών

113

114
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5.2.2 Γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού για τη φόρτιση του ανέµου
Γίνεται γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού θεωρώντας διάφορες τιµές του φορτίου του
ανέµου, µε σταθερό το λόγο της ανεµοπίεσης στο κέλυφος και στην οροφή, µέχρι η ανάλυση
να συγκλίνει και να µπορούν να προσδιοριστούν οι 5 πρώτες ιδιοµορφές. Ο λόγος των
φορτίσεων σε κέλυφος και οροφή σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του 4ου κεφαλαίου είναι
5052 / 1893 ≈ 2,67. Τα ίδια βάρη των στοιχείων της δεξαµενής αµελούνται ώστε να µπορεί
να προσδιοριστεί η πίεση του ανέµου που θα προκαλέσει λυγισµό στο κέλυφος. Για φορτίο
100 Pa στο κέλυφος και υποπίεση ίση µε 100 / 2,67 ≈ 37,45 Pa στην οροφή προκύπτουν οι
ιδιοµορφές που φαίνονται στα σχήµατα (5.31) – (5.36) σε προοπτικό σχέδιο και σε κάτοψη,
και τα αντίστοιχα φορτία λυγισµού. Οι πρώτες δύο ιδιοµορφές αντιστοιχούν στο ίδιο φορτίο
λυγισµού, αφού όπως φαίνεται και στα σχήµατα (5.32) και (5.34) αντιστοιχούν στον
σχηµατισµό του ίδιου αριθµού «προεξοχών». Η τρίτη ιδιοµορφή αντιστοιχεί σε ελαφρώς
µεγαλύτερο φορτίο καθώς έχει µεγαλύτερο αριθµό «προεξοχών».
Το φορτίο της πρώτης ιδιοµορφής είναι πολύ µικρότερο από την τιµή σχεδιασµού της δράσης
του ανέµου. Για το λόγο αυτό και επειδή από τη γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού
προκύπτουν, συνήθως, κρίσιµα φορτία λυγισµού µεγαλύτερα από τα πραγµατικά, στη
συνέχεια γίνονται δοκιµές µε συνεχώς αυξανόµενο πάχος κελύφους µέχρι το κρίσιµο φορτίο
λυγισµού να είναι µεγαλύτερο από την αναµενόµενη τιµή της πίεσης που θα δεχτεί η
κατασκευή. Στον πίνακα (5.11) παρουσιάζονται οι τιµές του πρώτου φορτίου λυγισµού για τις
διάφορες τιµές του πάχους του κελύφους.

955 Pa

Σχήµα 5.31: Φορτίο ανέµου - 1η ιδιοµορφή λυγισµού - πάχος κελύφους 3 mm
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955,0 Pa

Σχήµα 5.32: Φορτίο ανέµου - 1η ιδιοµορφή λυγισµού - κάτοψη - πάχος κελύφους 3 mm

955,0 Pa

Σχήµα 5.33: Φορτίο ανέµου - 2η ιδιοµορφή λυγισµού - πάχος κελύφους 3 mm

955,0 Pa

Σχήµα 5.34: Φορτίο ανέµου - 2η ιδιοµορφή λυγισµού - κάτοψη - πάχος κελύφους 3 mm

Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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963,3 Pa

Σχήµα 5.35: Φορτίο ανέµου - 3η ιδιοµορφή λυγισµού - πάχος κελύφους 3 mm

963,3 Pa

Σχήµα 5.36: Φορτίο ανέµου - 3η ιδιοµορφή λυγισµού - κάτοψη - πάχος κελύφους 3 mm

Πάχος
κελύφους
(mm)

Φορτίο
λυγισµού (Pa)

3
955
4
1953
5
3363
6
5333
7
7744
Πίνακας 5.13: Φορτίο λυγισµού για διάφορες τιµές του πάχους του κελύφους
Επιλέγεται το κέλυφος να έχει πάχος 7 mm, τιµή για την οποία το κρίσιµο φορτίο λυγισµού
είναι µεγαλύτερο από τη µέγιστη τιµή του φορτίου ανέµου που σχεδιάζεται να δεχτεί η
κατασκευή (ίση µε 7578 Pa). Οι πρώτες δύο ιδιοµορφές λυγισµού για πάχος κελύφους 7 mm
παρουσιάζονται στα σχήµατα (5.37) – (5.40). Οι ιδιοµορφές αυτές αντιστοιχούν σχεδόν στην
ίδια τιµή φορτίου λυγισµού αφού όπως φαίνεται και στα σχήµατα αντιστοιχούν στο
σχηµατισµό του ίδιου αριθµού «προεξοχών» αλλά σε διαφορετικές θέσεις. Σε επόµενες
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παραγράφους θα ελεγχθεί η επάρκεια του κελύφους µε µη γραµµικές αναλύσεις ώστε να
προκύψει µια πιο ακριβής τιµή της αντοχής της κατασκευής.

7744 Pa

Σχήµα 5.37: Φορτίο ανέµου - 1η ιδιοµορφή λυγισµού - πάχος κελύφους 7 mm

7744 Pa

Σχήµα 5.38: Φορτίο ανέµου - 1η ιδιοµορφή λυγισµού - κάτοψη - πάχος κελύφους 7 mm

7745 Pa

Σχήµα 5.39: Φορτίο ανέµου - 2η ιδιοµορφή λυγισµού - πάχος κελύφους 7 mm
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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Σχήµα 5.40: Φορτίο ανέµου - 2η ιδιοµορφή λυγισµού - κάτοψη - πάχος κελύφους 7 mm

5.2.3 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton
Σε αυτή την παράγραφο πραγµατοποιείται µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο
φορτίου στη δεξαµενή όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι στιγµής (πάχος κελύφους 7 mm, οροφής
και βάσης 5 mm) ώστε να προκύψει µια πιο ακριβής τιµή του φορτίου αστοχίας, των τάσεων
και των µετατοπίσεων. Αρχικά θεωρείται ότι το υλικό είναι γραµµικό και ελαστικό. Για την
ανάλυση χρησιµοποιείται η πλήρης µέθοδος Newton – F.N.M (που υπολογίζει σε κάθε
επανάληψη του ίδιου βήµατος το µητρώο δυσκαµψίας) µε µέγιστο αριθµό επαναλήψεων 15.
Η µη γραµµική ανάλυση θα γίνει για τον 4ο συνδυασµό φόρτισεων που περιλαµβάνει στο
κέλυφος µόνο τη φόρτιση λόγω της υδροστατικής πίεσης, και µπορεί να προκαλέσει την
ανάπτυξη µεγάλων τάσεων κοντά στη βάση της δεξαµενής. Στη συνέχεια θα γίνει µη
γραµµική ανάλυση µόνο για τη φόρτιση του ανέµου που έχει τέτοια φορά ώστε να προκαλεί
παραµορφώσεις που αποκλίνουν από τη γραµµική συµπεριφορά.

5.2.3.1 4ος συνδυασµός φορτίσεων
Στην παράγραφο αυτή γίνεται µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε τις φορτίσεις του 4ου
συνδυασµού όπως παρουσιάζονται στον πίνακα (5.7). Από τη γραµµική ανάλυση που
περιγράφηκε προηγουµένως, η φόρτιση αυτή δεν φαίνεται να είναι κρίσιµη καθώς η µέγιστη
τάση που προσδιορίστηκε ήταν µικρότερη από το όριο διαρροής (για πάχος κελύφους 3mm).
Παρ’ όλα αυτά η µη γραµµική ανάλυση πραγµατοποιείται για να προσδιοριστούν µε
µεγαλύτερη ακρίβεια οι αναπτυσσόµενες τάσεις. Στα επόµενα σχήµατα φαίνονται τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής. Συγκεκριµένα στο σχήµα (5.41) απεικονίζεται η
παραµορφωµένη κατάσταση και στα σχήµατα (5.42) και (5.43) απεικονίζονται οι
µετατοπίσεις στις διευθύνσεις x και z. Ο φορέας παραµορφώνεται ακολουθώντας την ίδια
µορφή παραµόρφωσης µε την γραµµική ανάλυση που έγινε για τον ίδιο συνδυασµό δράσεων.
Οι οριζόντιες µετατοπίσεις σε αυτή την περίπτωση είναι µικρότερες από αυτές που
προέκυψαν από τη γραµµική ανάλυση γιατί η τελευταία είχε γίνει για µικρότερο πάχος
κελύφους. Η αύξηση του πάχους του κελύφους, σε σχέση µε τη αντίστοιχη γραµµική
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ανάλυση, συνέβαλε και στη µείωση των κατακόρυφων µετατοπίσεων που παρουσιάζονται
στο σχήµα (5.43). Στον πίνακα (5.14) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι µέγιστες
µετατοπίσεις του φορέα στις τρεις διευθύνσεις. Στο σχήµα (5.44) απεικονίζεται η κατανοµή
της τάσης στη δεξαµενή στο τελευταίο βήµα της ανάλυσης. Η κατανοµή της τάσης ακολουθεί
την κατανοµή της υδροστατικής πίεσης µε τη µέγιστη τάση να αναπτύσσεται κοντά στη βάση
και να είναι ίση µε 90 MPa.

Παραµορφωµένο σχήµα
Aπαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.41: 4ος συνδυασµός - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση - Μη γραµµική
ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

Σχήµα 5.42: 4ος συνδυασµός - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton
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Σχήµα 5.43: 4ος συνδυασµός - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,002
y
0,002
z
0,005
ος
Πίνακας 5.14: 4 συνδυασµός - Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου µέγιστες µετατοπίσεις - Πλήρης µέθοδος Newton

MAXIMUM 90 MPa

Σχήµα 5.44: 4ος συνδυασµός - Αναπτυσσόµενες τάσεις - Μη γραµµική ανάλυση µε έλεγχο
φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

Στη συνέχεια, στο σχήµα (5.45) απεικονίζεται ο δρόµος ισορροπίας δηλαδή η γραφική
παράσταση του φορτίου που ασκείται σε συνάρτηση µε µια χαρακτηριστική µετατόπιση του
φορέα. Ως χαρακτηριστική µετατόπιση επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί η µετατόπιση του
κόµβου 1331 στη διεύθυνση x ο οποίος παρουσιάζει τη µέγιστη µετατόπιση στη διεύθυνση
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Υδροστατική πίεση στη βάση (Pa)

αυτή. Ως χαρακτηριστικό φορτίο χρησιµοποιείται η µέγιστη τιµή της υδροστατικής πίεσης
που ασκείται στη βάση της δεξαµενής. Ο δρόµος ισορροπίας σε αυτή την περίπτωση είναι
γραµµικός λόγω του ότι οι τιµές των φορτίων είναι τέτοιες που να προκαλούν σχετικά µικρές
παραµορφώσεις.
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0,0025

Mετατόπιση του κόµβου 1331 στη διεύθυνση x (m)
Σχήµα 5.45: 4ος συνδυασµός - ∆ρόµος ισορροπίας µη γραµµικής ανάλυσης - Πλήρης
µέθοδος Newton

5.2.3.2 Φόρτιση ανέµου
Η φόρτιση του ανέµου, όταν η δεξαµενή είναι άδεια, φαίνεται να είναι η κρίσιµη φόρτιση που
καθόρισε τη µέχρι στιγµής απαιτούµενη τιµή πάχους του κελύφους. Η τιµή αυτή όµως
προέκυψε από δοκιµές µε γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού οπότε στη συνέχεια θα
πρέπει να ελεγχθεί αν πραγµατικά η τιµή του φορτίου ανέµου που προκαλεί αστοχία, για το
πάχος του κελύφους που έχει επιλεγεί, είναι µεγαλύτερη από την αναµενόµενη τιµή της
ανεµοπίεσης.
Για να προσδιοριστεί το φορτίο αστοχίας που έχει την κατανοµή και τη φορά της φόρτισης
του ανέµου, ασκείται στο κέλυφος φορτίο 12000 Pa (τιµή µεγαλύτερη από το φορτίο
λυγισµού που προέκυψε από τη γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού) και στην οροφή
φορτίο 4494 Pa ώστε να διατηρείται σταθερός ο λόγος των φορτίσεων του ανέµου στο
κέλυφος και την οροφή. Το φορτίο ασκείται σε 50 βήµατα, αλλά η ανάλυση διακόπτεται στο
33ο βήµα δηλαδή όταν το φορτίο γίνει ίσο µε (32/50)·12000=7680 Pa. Η τιµή αυτή του
φορτίου είναι λίγο µικρότερη από την τιµή που προέκυψε από τη γραµµικοποιηµένη ανάλυση
λυγισµού (7744 Pa) αλλά µεγαλύτερη από την τιµή σχεδιασµού της ανεµοπίεσης. Στα
σχήµατα (5.46) – (5.48) φαίνονται η παραµορφωµένη κατάσταση στο τέλος της φόρτισης σε
µεγέθυνση και οι µετατοπίσεις παράλληλα στους άξονες x και z. Οι παραµορφωµένες
κατάστασεις που προκύπτουν από τη γραµµική και τη µη γραµµική ανάλυση είναι παρόµοιες.
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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Οι µετατοπίσεις που προκύπτουν στην ανάλυση αυτή είναι πολύ µικρές λόγω της µικρής
τιµής του φορτίου του ανέµου. Οι µέγιστες µετατοπίσεις φαίνονται στον πίνακα (5.15).

Παραµορφωµένο σχήµα
Απαραµόρφωτο σχήµα

Σχήµα 5.46: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση - Μη γραµµική
ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

Σχήµα 5.47: Φόρτιση ανέµου - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton
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Σχήµα 5.48: Φόρτιση ανέµου - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση
(m, σε απόλυτη
τιµή)

x
0,001
y
0,001
z
0,009
Πίνακας 5.15: Φόρτιση ανέµου - Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου µέγιστες µετατοπίσεις - Πλήρης µέθοδος Newton

MAXIMUM 84 MPa

Σχήµα 5.49: Φόρτιση ανέµου - Αναπτυσσόµενες τάσεις - Μη γραµµική ανάλυση µε έλεγχο
φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

Στο σχήµα (5.49) φαίνεται η κατανοµή των τάσεων στο τελευταίο βήµα της ανάλυσης. Η
µέγιστη τάση είναι περίπου 84 MPa και αναπτύσσεται κοντά στην οροφή της δεξαµενής. Η
τιµή αυτή είναι πολύ µικρότερη από το όριο διαρροής λόγω της µικρής τιµής του φορτίου του
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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ανέµου και των παραµορφώσεων που προκαλεί. Παρ’ όλα αυτά η τελική τιµή του φορτίου
που προέκυψε από την ανάλυση αυτή είναι πολύ κοντά στο φορτίο του ανέµου που πρόκειται
να δεχτεί ο φορέας γι’ αυτό και στη συνέχεια, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η φόρτιση
αυτή θα ελεγχθεί µε άλλη µέθοδο.

Πίεση ανέµου στο κέλυφος (Pa)

124

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

Μετατόπιση του κόµβου 5525 στη διεύθυνση x (m)
Σχήµα 5.50: Φόρτιση ανέµου - ∆ρόµος ισορροπίας µη γραµµικής ανάλυσης µε έλεγχο
φορτίου - Πλήρης µέθοδος Newton

Στο σχήµα (5.50) παρουσιάζεται ο δρόµος ισορροπίας της ανάλυσης. Ως χαρακτηριστική
µετατόπιση χρησιµοποιείται και η µετατόπιση του κόµβου 5525 στη διεύθυνση x (ο οποίος
αναπτύσσει τη µέγιστη µετατόπιση στη διεύθυνση αυτή). Η µέγιστη τιµη του φορτίου δεν
µπορεί να θεωρηθεί η τιµή της αντοχής του φορέα καθώς µέχρι το τέλος της φόρτισης ο
δρόµος ισορροπίας παραµένει γραµµικός δηλαδή δεν έχει προκληθεί λυγισµός. Η διακοπή
της ανάλυσης µπορεί να οφείλεται σε «αστοχία» του αλγόριθµου (κριτήριο σύγκλισης ή
αριθµού επαναλήψεων). Για το λόγο αυτό στη συνέχεια θα πραγµατοποιηθούν άλλες
αναλύσεις ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια µεγαλύτερο τµήµα του δρόµου
ισορροπίας που να περιλαµβάνει και τον καθοδικό κλάδο που αυτή η µέθοδος δεν µπορεί να
ακολουθήσει. Στην επόµενη παράγραφο θα γίνει µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο
µε έλεγχο φορτίου τύπου Arc - length (Collapse analysis) ώστε να προσδιοριστεί η πτώση του
φορτίου που καθορίζει και την αντοχή του φορέα. Η θέση του κόµβου 5525 καθώς και άλλων
που θα χρησιµοποιηθούν στις επόµενες αναλύσεις φαίνεται στο σχήµα (5.51).
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5525

1391

1521

Σχήµα 5.51: Χαρακτηριστικοί κόµβοι των αναλύσεων

5.2.4 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου τύπου Arc - length
(Collapse)
Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται η µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας τύπου Collapse
χωρίς ατέλεια. Με τη µέθοδο αυτή αναζητούνται διαδοχικές θέσεις ισορροπίας του φορέα σε
ένα κύκλο συγκεκριµένης ακτίνας µε κέντρο την προηγούµενη θέση ισορροπίας. Η
παράµετρος alpha καθορίζει την ακτίνα των κύκλων η οποία µεταβάλλεται και στις
επαναλήψεις του κάθε βήµατος µέχρι να υπάρξει σύγκλιση. Για να αρχίσει η ανάλυση
καθορίζεται η αρχική µετατόπιση ενός κόµβου. Μία ακόµη παράµετρος που καθορίζεται για
να πραγµατοποιηθεί η ανάλυση είναι η µέγιστη επιτρεπόµενη µετατόπιση στην οποία η
ανάλυση θα διακοπεί. Για την παράµετρο alpha επιλέγεται µετά από δοκιµές, ώστε να είναι
ικανοποιητική η πυκνότητα των διαδοχικών τιµών που προκύπτουν, η τιµή 0,1. ∆ίνεται
αρχική µετατόπιση στον κόµβο 5525, ο οποίος ανέπτυξε τη µέγιστη µετατόπιση στη
διεύθυνση αυτή κατά τη µη γραµµική ανάλυση µε έλεγχο φορτίου F.N.M, ίση µε 10-6 m. Η
µέγιστη επιτρεπόµενη µετατόπιση ορίζεται ίση µε 1,00 m, τιµή πολύ µεγαλύτερη από την
αναµενόµενη, σύµφωνα µε τις προηγούµενες αναλύσεις, µέγιστη τιµή. Στο κέλυφος ασκείται
πίεση 10000 Pa και στην οροφή υποπίεση 3745 Pa. Η ανάλυση ολοκληρώνεται σε 500
βήµατα χωρίς να υπάρξει αστοχία όµως ο δρόµος ισορροπίας είναι ήδη καθοδικός. Η
µέγιστη τιµή του συντελεστή Lambda ο οποίος καθορίζει το ποσοστό του φορτίου που έχει
οριστεί αρχικά, είναι 0,8959 δηλαδή η µέγιστη τιµή του φορτίου είναι 0,8959·10000 = 8959
Pa. H τιµή αυτή είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή που προέκυψε από τη µη
γραµµική ανάλυση µε έλεγχο φορτίου. Στο σχήµα (5.52) παρουσιάζεται ο δρόµος ισορροπίας.
Ως χαρακτηριστικός κόµβος χρησιµοποιείται ο κόµβος 1391 ο οποίος αναπτύσσει τη
µεγαλύτερη µετατόπιση στη διευθυνση x. Ο δρόµος ισορροπίας έχει σηµείο διακλάδωσης
που αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή του φορτίου. Οι µετατοπίσεις µέχρι το σηµείο διακλάδωσης
είναι πολύ µικρές σε σχέση µε τις µετατοπίσεις που αναπτύσσονται στον δευτερεύοντα
(καθοδικό) δρόµο ισορροπίας.
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Μετατόπιση κόµβου 1391 στη διεύθυνση x (m)
Σχήµα 5.52: Φόρτιση ανέµου - ∆ρόµος ισορροπίας µη γραµµικής ανάλυσης γεωµετρίας
τύπου Collapse χωρίς ατέλεια

Στα σχήµατα (5.53) - (5.55) παρουσιάζονται οι παραµορφώσεις και οι τάσεις που
αναπτύσσονται σε χαρακτηριστικά σηµεία του δρόµου ισορροπίας που φαίνονται στο σχήµα
(5.52). Μέχρι το σηµείο διακλάδωσης ο δρόµος είναι γραµµικός λόγω των µικρών
παραµορφώσεων που αναπτύσσονται. Στο σχήµα (5.53) παρουσιάζεται η παραµόρφωση και
οι αναπτυσσόµενες τάσεις στο φορέα στο σηµείο Α του δρόµου ισορροπίας. Η µέγιστη
αναπτυσσόµενη τάση στο σηµείο αυτό είναι 97 MPa περίπου και αναπτύσσεται στην
περίµετρο της οροφής. Λόγω των µικρών µετατοπίσεων του κελύφους φαίνεται πιο έντονη η
ανύψωση που υφίσταται η οροφή. Στο σηµείο Β που βρίσκεται µετά το σηµείο διακλάδωσης
έχει ξεκινήσει ο λυγισµός του φορέα και ο σχηµατισµός των «εσοχών» όπως στις ιδιοµορφές
του φορέα. Η µέγιστη τάση στο σηµείο αυτό του δρόµου ισορροπίας είναι ελαφρώς
µεγαλύτερη από ότι στο σηµείο Α και αναπτύσσεται στην ίδια θέση. Οι τάσεις στο κέλυφος
παραµένουν σχετικά µικρές αν και στις περιοχές των «εσοχών» που παραµορφώνονται πιο
έντονα αναπτύσσονται λίγο µεγαλύτερες τάσεις. Στο σηµείο Γ, που είναι το τελευταίο της
ανάλυσης, η παραµόρφωση του φορέα είναι πλέον έντονη. Έχουν επεκταθεί οι περιοχές που
αναπτύσσονται µεγάλες τάσεις αλλά η µέγιστη τιµή είναι κοντά στις µέγιστες τιµές των
προηγούµενων σηµείων.
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8955 Pa
MAXIMUM 97 MPa

Σχήµα 5.53: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Α του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse

8958 Pa

MAXIMUM 98 MPa

Σχήµα 5.54: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Β του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse

8328 Pa
MAXIMUM 100 MPa

Σχήµα 5.55: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Γ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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5.2.5 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας τύπου Arc - length (Collapse) µε ατέλεια
Η προηγούµενη ανάλυση επαναλαµβάνεται µε την προσθήκη ατέλειας µε την ίδια αρχική
µετατόπιση και τη ίδια παράµετρο alpha. Η µορφή της ατέλειας ακολουθεί την πρώτη
ιδιοµορφή. Ως µέγεθος ατέλειας χρησιµοποιείται η τιµή 0,02 m στη διεύθυνση x στον κόµβο
1521 ο οποίος στην πρώτη ιδιοµορφή λυγισµού έχει τη µεγαλύτερη µετατόπιση στη
διεύθυνση αυτή. H φορά της µετατόπισης αυτής έχει επιλεγεί ώστε να είναι ίδια µε τη φορά
της αντίστοιχης µετατόπισης που προέκυψε από την προηγούµενη ανάλυση χωρίς ατέλεια. Η
τιµή αυτή είναι λίγο µικρότερη από τη µέγιστη επιτρεπόµενη ατέλεια όπως αυτή προκύπτει
από την παράγραφο (2.3) του κεφαλαίου 3. Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα η παράµετρος Ur,
που δείχνει την απόκλιση από τον κύκλο, πρέπει να είναι µικρότερη από την τιµή Ur,max που
όπως προκύπτει από τον πίνακα (3.1) για ποιότητα κατασκευής Α είναι 0,007. Η διαφορά της
ελάχιστης τιµής της διαµέτρου από τη µέγιστη τιµή θα πρέπει να είναι µικρότερη από

Ur,max ⋅ dnom = 0,007 ⋅10 = 0,07 m .Θέτοντας ως µέγεθος της ατέλειας 0,02 m τότε η µέγιστη
και η ελάχιστη διάµετρος θα είναι κατά 0,02 m µεγαλύτερη και µικρότερη, αντίστοιχα, από
την ονοµαστική διάµετρο, δηλαδή θα διαφέρουν µεταξύ τους κατά 0,04 m. Η τιµή της πίεσης
που ασκείται είναι 10000 Pa στο κέλυφος και 3745 Pa στην οροφή όπως και προηγουµένως,
σε 500 βήµατα.
Η ανάλυση διακόπτεται στο 488ο βήµα επειδή δεν υπάρχει σύγκλιση. Ο δρόµος ισορροπίας
φαίνεται στο σχήµα (5.56) µε χαρακτηριστική µετατόπιση αυτή του κόµβου 1391 στη
διεύθυνση x όπως και προηγουµένως. Το σηµείο διακλάδωσης του αντίστοιχου δρόµου
ισορροπίας χωρίς ατέλεια έχει καταργηθεί. Ο δρόµος ισορροπίας είναι γραµµικός µέχρι το
σηµείο ∆ που αντιστοιχεί σε φορτίο περίπου 2000 Pa. Η κλίση του δρόµου µέχρι το σηµείο ∆
είναι πολύ µικρότερη από την κλίση της γραµµικής περιοχής του δρόµου ισορροπίας της
ανάλυσης χωρίς ατέλεια, εποµένως η ατέλεια προκαλεί σηµαντική µείωση της δυσκαµψίας
του φορέα. Στο σχήµα (5.57) απεικονίζονται η παραµόρφωση και οι τάσεις που
αναπτύσσονται στο φορέα στο σηµείο ∆. Μετά το σηµείο ∆ η δυσκαµψία µειώνεται συνεχώς
µέχρι το σηµείο Ε στο οποίο φαίνεται να φτάνει στην ελάχιστη τιµή της. Μετά από το σηµείο
Ε, όπως φαίνεται και στο σχήµα (5.58) που δείχνει την παραµορφωµένη κατάσταση στο
σηµείο αυτό, ο φορέας λυγίζει. Στο σχήµα (5.59) απεικονίζονται η παραµόρφωση και οι
αναπτυσσόµενες τάσεις στο τελευταίο βήµα της ανάλυσης.
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Σχήµα 5.56: Φόρτιση ανέµου - ∆ρόµος ισορροπίας µη γραµµικής ανάλυσης γεωµετρίας
τύπου Collapse µε ατέλεια
Οι αναπτυσσόµενες τάσεις είναι µέγιστες, όπως ήταν αναµενόµενο, στις περιοχές των
«εσοχών». Στα σηµεία ∆ και Ε οι τάσεις είναι µικρότερες από το όριο διαρροής του υλικού,
σε αντίθεση µε το σηµείο Ζ. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια πραγµατοποιείται η ίδια ανάλυση
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη µη γραµµικότητα του υλικού. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η
αντοχή του φορέα θα µπορούσε να θεωρηθεί η τιµή του φορτίου στο οποίο µειώνεται
σηµαντικά η δυσκαµψία δηλαδή στο σηµείο Ε όπου το φορτίο είναι 3550 Pa. Η τιµή αυτή
είναι πολύ µικρότερη από την µέγιστη τιµή ισοδύναµης οµοιόµορφης πίεσης λόγω του
ανέµου που µπορεί να δεχθεί η κατασκευή (ίση µε 7578 Pa). Σε επόµενη παράγραφο
παρουσιάζεται η αντίστοιχη ανάλυση µε την πραγµατική φόρτιση του ανέµου ώστε να
προσδιοριστεί αν είναι αναγκαία η αύξηση του πάχους του κελύφους.

2037 Pa
MAXIMUM 26 MPa

Σχήµα 5.57: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο ∆ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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3550 Pa
MAXIMUM 48 MPa

Σχήµα 5.58: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Ε του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια

9358 Pa

MAXIMUM 294 MPa

Σχήµα 5.59: Φόρτιση ανέµου - Παραµορφωµένη κατάσταση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Ζ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια

5.2.6 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού µε ατέλεια τύπου Arc - length
(Collapse)
Πραγµατοποιείται ανάλυση µεγάλων µετατοπίσεων και µικρών παραµορφώσεων θεωρώντας
υλικό γραµµικώς ελαστικό - απολύτως πλαστικό µε όριο διαρροής 235 MPa. Στην ανάλυση
αυτή χρησιµοποιείται η ατέλεια που προσδιορίστηκε στην προηγούµενη ανάλυση. Ίδια
παραµένει και η αρχική µετατόπιση που δίνεται στον κόµβο 5525 καθώς και η τιµή της
παραµέτρου Alpha. Η µέγιστη µετατόπιση στην οποία η ανάλυση θα διακοπεί ορίζεται ίση µε
1,0 m. To διάγραµµα τάσεων παραµορφώσεων του υλικού φαίνεται στο σχήµα (5.60).
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Σχήµα 5.60: ∆ιάγραµµα τάσης - παραµόρφωσης υλικού

Φορτίο ανέµου στο κέλυφος (Pa)

Στο σχήµα (5.61) παρουσιάζονται και οι τρεις δρόµοι ισορροπίας των προηγούµενων
αναλύσεων. Ο δρόµος ισορροπίας µε ατέλεια για γραµµικό υλικό και ο ίδιος δρόµος για
διγραµµικό υλικό ταυτίζονται µέχρι το σηµείο Η όπου η κλίση του τελευταίου µειώνεται
σηµαντικά λόγω της πλαστικοποίησης. Στο σηµείο αυτό αναπτύσσεται για πρώτη φορά τάση
ίση µε το όριο διαρροής του υλικού. Στη συνέχεια, µετά από ένα τµήµα σταθερής περίπου
κλίσης, ο δρόµος ξαναγίνεται ανοδικός κάτι που δεν είναι αναµενόµενο για δρόµο που
αντιστοιχεί σε µη γραµµικό υλικό. Η µέγιστη τιµή του φορτίου είναι 12385 Pa περίπου. Ως
αντοχή του φορέα θεωρείται και πάλι η τιµή 3550 Pa στην οποία ο φορέας λυγίζει. Στα
σχήµατα (5.62) και (5.63) απεικονίζεται η παραµόρφωση και οι αναπτυσσόµενες τάσεις σε
δύο χαρακτηριστικά σηµεία του δρόµου ισορροπίας.
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Σχήµα 5.61: Φόρτιση ανέµου - ∆ρόµοι ισορροπίας
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8159 Pa
MAXIMUM 235 MPa

Σχήµα 5.62: Φόρτιση ανέµου - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και αναπτυσσόµενες τάσεις στο
σηµείο Η του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού µε ατέλεια
τύπου Collapse µε ατέλεια

MAXIMUM 235 MPa
12385 Pa

Σχήµα 5.63: Φόρτιση ανέµου - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και αναπτυσσόµενες τάσεις στο
σηµείο Θ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού τύπου
Collapse µε ατέλεια

5.2.7 Γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού µε οµοιόµορφη πίεση του ανέµου που δρα
µόνο στο κέλυφος
Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται έλεγχοι θεωρώντας και πάλι ότι ο φορέας δέχεται την
ισοδύναµη οµοιόµορφη κατανοµή του ανέµου αλλά µόνο στο κέλυφος αυτή τη φορά, για να
ελεγχθεί η επίδραση της αλλαγής αυτής στη συµπεριφορά του καθώς ο κανονισµός δεν
αναφέρει σαφώς αν η οµοιόµορφη κατανοµή αφορά το κέλυφος και την οροφή ή το κέλυφος
µόνο. Στο σχήµα (5.64) φαίνεται η φόρτιση της ανάλυσης αυτής.

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011

Έλεγχος της δεξαµενής µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων ADINA

Σχήµα 5.64: Φορτίο ανέµου στο κέλυφος

Αρχικά πραγµατοποιείται γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού. Το κρίσιµο φορτίο
λυγισµού προκύπτει ίσο µε 7713 Pa λίγο µικρότερο δηλαδή από το αντίστοιχο φορτίο στην
περίπτωση που είχε ληφθεί υπ’ όψιν υποπίεση στην οροφή. Οι πρώτες τρεις ιδιοµορφές και
τα αντίστοιχα φορτία λυγισµού παρουσιάζονται στα σχήµατα (5.65) – (5.67). Ο φορέας
λυγίζει µε µορφή όµοια µε την περίπτωση που δεχόταν και φόρτιση και στην οροφή.

7713 Pa

Σχήµα 5.65: Φορτίο ανέµου στο κέλυφος - 1η ιδιοµορφή λυγισµού

Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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7713 Pa

Σχήµα 5.66: Φορτίο ανέµου στο κέλυφος - 2η ιδιοµορφή λυγισµού

8089 Pa

Σχήµα 5.67: Φορτίο ανέµου στο κέλυφος - 3η ιδιοµορφή λυγισµού

5.2.8 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας τύπου Collapse µε οµοιόµορφη πίεση του
ανέµου που δρα µόνο στο κέλυφος
Πραγµατοποιείται µη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας µε έλεγχο φορτίου τύπου Collapse.
∆ίνεται αρχική µετατόπιση στον κόµβο 1460 ίση µε 10-5 m στη διεύθυνση x. Ο κόµβος 1460
καθώς και άλλοι χαρακτηριστικοί κόµβοι που χρησιµοποιούνται στη συνέχεια φαίνονται στο
σχήµα (5.68). Αρχικά γίνεται ανάλυση χωρίς ατέλεια. Το φορτίο καθορίζεται να ασκηθεί σε
1000 βήµατα (µεταβλητού µεγέθους αφού πρόκειται για ανάλυση Collapse) αλλά η ανάλυση
διακόπτεται στο 424ο βήµα λόγω αδυναµίας σύγκλισης. Στο σχήµα (5.69) φαίνεται ο δρόµος
ισορροπίας της ανάλυσης µε χαρακτηριστική µετατόπιση αυτή του κόµβου 1404 στη
διεύθυνση x. Ο κόµβος αυτός αναπτύσσει τη µέγιστη µετατόπιση στη διεύθυνση αυτή. Όπως
φαίνεται και από το δρόµο ισορροπίας το φορτίο φτάνει σε µεγαλύτερη τιµή (ίση µε 15348
Pa) σε σχέση µε την περίπτωση που ασκούνταν ανεµοπίεση και στην οροφή. Η µορφή του
δρόµου ισορροπίας στις δύο περιπτώσεις φόρτισης είναι όµως παρόµοια, δηµιουργείται και
πάλι σηµείο διακλάδωσης και υπάρχει δευτερέυον καθοδικός κλάδος.
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Σχήµα 5.68: Χαρακτηριστικοί κόµβοι των αναλύσεων
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Σχήµα 5.69: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - ∆ρόµος ισορροπίας µη γραµµικής ανάλυσης
γεωµετρίας τύπου Collapse χωρίς ατέλεια

Στα σχήµατα (5.70) - (5.72) παρουσιάζεται η παραµόρφωση και οι αναπτυσσόµενες τάσεις
στα χαρακτηριστικά σηµεία Α, Β και Γ του δρόµου ισορροπίας. Στο σηµείο Α, λίγο πριν από
το σηµείο διακλάδωσης, οι µετατοπίσεις και οι τάσεις είναι πολύ µικρές. Η µορφή της
κατανοµής των τάσεων δείχνει όµως τον σχηµατισµό και πάλι περιοχών µε µεγαλύτερη
παραµόρφωση σε δύο καθ’ ύψος σειρές σε όλη την περίµετρο του κελύφους. Στο σηµείο Β
που αντιστοιχεί στη µέγιστη φόρτιση που δέχεται το κέλυφος η παραµόρφωση του φορέα
είναι πιο έντονη και οι περιοχές που δέχονται τη µέγιστη τάση έχουν γίνει µεγαλύτερες.
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15305 Pa
MAXIMUM 13 MPa

Σχήµα 5.70: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Α του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse

15348 Pa

MAXIMUM 14 MPa

Σχήµα 5.71: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Β του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse

14409 Pa

MAXIMUM 54 MPa

Σχήµα 5.72: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Γ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse
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5.2.9 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια µε οµοιόµορφη
πίεση του ανέµου που δρα µόνο στο κέλυφος
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ανάλυσης τύπου Collapse µε φορτίο µόνο
στο κέλυφος όταν ο φορέας έχει αρχική ατέλεια. Ως ατέλεια χρησιµοποιείται η πρώτη
ιδιοµορφή, που φαίνεται στο σχήµα (5.65), µε µετακίνηση -0,02 m στη διεύθυνση x του
κόµβου 3929. Το αρνητικό πρόσηµο οφείλεται στο ότι η µετατόπιση του κόµβου αυτού όπως
προέκυψε από την αντίστοιχη ανάλυση χωρίς ατέλεια ήταν αρνητική. Ο δρόµος ισορροπίας
της ανάλυσης φαίνεται στο σχήµα (5.73). Αρχικά ο δρόµος ισορροπίας είναι γραµµικός λόγω
των µικρών µετατοπίσεων και παραµορφώσεων του φορέα. Στο σηµείο ∆ ο δρόµος παύει να
είναι γραµµικός καθώς η κλίση του µειώνεται συνεχώς µέχρι να γίνει σχεδόν σταθερή στο
σηµείο Ε. Στο σηµείο Ε είναι έντονη η παραµόρφωση του φορέα ενώ στη συνέχεια ο φορέας
φαίνεται να γίνεται ελαφρώς πιο δύσκαµπτος. Στο τελευταίο σηµείο της ανάλυσης ο φορέας
αναπτύσσει µεγάλες τάσεις που ξεπερνούν το όριο διαρροής του υλικού γι’ αυτό στη
συνέχεια θα γίνει η ίδια ανάλυση λαµβάνοντας αυτή τη φορά υπ’ όψιν και τη µη
γραµµικότητα του υλικού. Ως αντοχή του φορέα θα µπορούσε να θεωρηθεί η τιµή 5729 Pa
στην οποία η δυσκαµψία της δεξαµενής φτάνει στην ελάχιστη τιµή της. Αν και η τιµή αυτή
είναι µικρότερη από τη πίεση που σχεδιάζεται να δεχτεί η κατασκευή από τον άνεµο, δεν
αυξάνεται το πάχος του κελύφους µέχρι να προσδιοριστεί αν αυτό είναι απαραίτητο σε
επόµενες αναλύσεις που λαµβάνουν υπ’ όψιν την πραγµατική κατανοµή της πίεσης του
ανέµου.
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Σχήµα 5.73: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - ∆ρόµος ισορροπίας µη γραµµικής ανάλυσης
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια
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2313 Pa
MAXIMUM 21 MPa

Σχήµα 5.74: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο ∆ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια

MAXIMUM 152 MPa

5729 Pa

Σχήµα 5.75: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Ε του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια

MAXIMUM 503 MPa

11488 Pa

Σχήµα 5.76: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Ζ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011
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5.2.10 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε ατέλεια µε
οµοιόµορφη πίεση του ανέµου που δρα µόνο στο κέλυφος
Στην ανάλυση αυτή χρησιµοποιείται το υλικό του οποίου το διάγραµµα τάσεων παραµορφώσεων φαίνεται στο σχήµα (5.60). Οι υπόλοιπες παράµετροι και η ατέλεια είναι
ίδιες µε την προηγούµενη ανάλυση. Στο σχήµα (5.77) φαίνονται και οι τρεις δρόµοι
ισορροπίας που προέκυψαν για τη συγκεκριµένη φόρτιση που προκαλεί ο άνεµος. Όπως
φαίνεται και στο σχήµα οι δρόµοι που λαµβάνουν υπ’ όψιν αρχικές ατέλειες της κατασκευής
δεν παρουσιάζουν σηµείο διακλάδωσης και έχουν αρκετά µικρότερη αρχική δυσκαµψία σε
σχέση µε το δρόµο ισορροπίας που αντιστοιχεί στην ανάλυση χωρίς ατέλεια. Ακόµη οι δύο
δρόµοι ισορροπίας που αντιστοιχούν σε ανάλυση µε ατέλεια ταυτίζονται µέχρι ενός σηµείο
στο οποίο συµβαίνουν οι πρώτες πλαστικοποιήσεις στο φορέα που αποτελείται από
διγραµµικό υλικό. Εικόνες παραµορφώσεων και τάσεων σε χαρακτηριστικά σηµεία του
δρόµου αυτής της ανάλυσης φαίνονται στα σχήµατα (5.78) - (5.80).
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Σχήµα 5.77: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - ∆ρόµοι ισορροπίας
Η µέγιστη τιµή του φορτίου στην ανάλυση αυτή είναι 12018 Pa, µικρότερη από τη µέγιστη
τιµή στην περίπτωση που θεωρήθηκε γραµµικό υλικό χωρίς ατέλεια. Η συµπεριφορά του
φορέα στην περίπτωση που δέχεται υποπίεση στην οροφή και στην περίπτωση που δέχεται
φορτίο µόνο στο κέλυφος είναι όµοιες, αν και φαίνεται η δεύτερη να είναι πιο ευνοϊκή
φόρτιση.
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Σχήµα 5.78: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Μέγιστες τάσεις στο σηµείο Η του δρόµου
ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε ατέλεια

MAXIMUM 235 MPa

8058 Pa

Σχήµα 5.79: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Η του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε ατέλεια

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011
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12018 Pa
MAXIMUM 235 MPa

Σχήµα 5.80: Φόρτιο ανέµου στο κέλυφος - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση και
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Θ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε ατέλεια

5.2.11 Γραµµικοποιηµένη ανάλυση λυγισµού µε την πραγµατική φόρτιση του ανέµου
Για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης δηµιουργείται νέο προσοµοίωµα της δεξαµενής ώστε
το κέλυφος να χωριστεί στις κατάλληλες επιφάνειες στις οποίες η ανεµοπίεση θεωρείται
σταθερή, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που περιγράφονται στην παράγραφο 4.3.2.1. Το
προσοµοίωµα φαίνεται στο σχήµα (5.81) χωρίς το δίκτυο των πεπερασµένων στοιχείων για
λόγους ευκρίνειας. Στο σχήµα (5.82) παρουσιάζεται σε κάτοψη η κατανοµή της φόρτισης που
θεωρείται καθ’ ύψος σταθερή όπως σε όλες τις προηγούµενες αναλύσεις.

Σχήµα 5.81: Προσοµοίωµα της δεξαµενής για τον έλεγχο µε την πραγµατική κατανοµή της
φόρτισης του ανέµου
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επιφάνεια 3

Σχήµα 5.82: Κάτοψη της πραγµατικής κατανοµής της φόρτισης του ανέµου

Στόχος είναι να συγκριθούν οι φορτιστικοί συντελεστές των ιδιοµορφών που προκύπτουν από
την πραγµατική κατανοµή µε τους αντίστοιχους συντελεστές της γραµµικοποιηµένης
ανάλυσης λυγισµού µε οµοιόµορφη κατανοµή του φορτίου. Στην ανάλυση µε την
οµοιόµορφη κατανοµή το φορτίο της πρώτης ιδιοµορφής λυγισµού ήταν 7744 Pa δηλαδή
7744/7578 ≈ 1,02 φορές µεγαλύτερο από την τιµή σχεδιασµού. Στη συνέχεια ασκείται φορτίο
στη δεξαµενή που ακολουθεί την κατανοµή που προέκυψε από τους υπολογισµούς των
παραγράφων 4.3.2.1 και 4.3.2.2. Στα σχήµατα (5.83) – (5.85) παρουσιάζονται κάποιες από τις
ιδιοµορφές που προέκυψαν. Συγκεκριµένα στο σχήµα (5.83) παρουσιάζεται η πρώτη
ιδιοµορφή, που όµως αφορά κυρίως παραµόρφωση της οροφής. Το ίδιο ισχύει και για τις
υπόλοιπες ιδιοµορφές µέχρι και την 8η, γι’ αυτό στα σχήµατα (5.84) και (5.85)
παρουσιάζονται η 9η και η 10η ιδιοµορφή που αφορούν λυγισµό του κελύφους. Οι τιµές των
φορτίων λυγισµού αφορούν τη δράση στην επιφάνεια 3. Η επιφάνεια αυτή σχεδιάζεται να
δεχτεί πίεση 3058 · 1,5 ≈ 4587 Pa ενώ η κρίσιµη τιµή λυγισµού είναι 12820 Pa δηλαδή 2,79
φορές µεγαλύτερη. Η τιµή αυτή που θα µπορούσε να θεωρηθεί ο συντελεστής ασφαλείας
είναι µεγαλύτερη από τον αντίστοιχο συντελεστή ασφαλείας που προέκυψε για την
ισοδύναµη κατανοµή της πίεσης του ανέµου. Από αυτό φαίνεται πως οι δύο φορτίσεις δεν
είναι ισοδύναµες αν και αυτό πρέπει να ελεγχθεί περαιτέρω µε µη γραµµικές αναλύσεις, όπως
και γίνεται στη συνέχεια.

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011
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12820 Pa

Σχήµα 5.83: 1η ιδιοµορφή λυγισµού για την πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου

15172 Pa

Σχήµα 5.84: 9η ιδιοµορφή λυγισµού για την πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου

15490 Pa

Σχήµα 5.85: 10η ιδιοµορφή λυγισµού για την πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του
ανέµου
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5.2.12 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας τύπου Collapse χωρίς ατέλεια µε την
πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου
Για την πραγµατοποίηση της ανάλυσης επιλέγεται η παράµετρος alpha να είναι ίση µε 0,1.
∆ίνεται αρχική µετατόπιση στη διεύθυνση x στον κόµβο 5460 ίση µε -0,001 m (αρνητική
ώστε να είναι συµβατή µε την αναµενόµενη παραµόρφωση).

5903
5756
5460
5459

Σχήµα 5.86: Χαρακτηριστικοί κόµβοι που χρησιµοποιούνται στις αναλύσεις

Ο δρόµος ισορροπίας της ανάλυσης φαίνεται στο σχήµα (5.87). Ο δρόµος είναι αρχικά σε ένα
µικρό τµήµα του γραµµικός ενώ στη συνέχεια η κλίση του µειώνεται συνεχώς µέχρι που
γίνεται σχεδόν οριζόντιος. Στη συνέχεια φαίνεται ο φορέας να γίνεται πιο δύσκαµπτος µέχρι
που συµβαίνει αστοχία. Η οριακή τιµή της αντοχής του φορέα µπορεί να θεωρηθεί η τιµή που
αντιστοιχεί στο σηµείο Α όπου φαίνεται η κλίση να αποκτά την ελάχιστη τιµή της. Οι
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο αυτό είναι µικρότερες από το όριο διαρροής του υλικού
που χρησιµοποιείται στη συνέχεια στη µη γραµµική ανάλυση υλικού και γεωµετρίας.Το
φορτίο που ασκείται στην επιφάνεια 3 στο σηµείο Α είναι 8293 Pa, µεγαλύτερο δηλαδή από
την τιµή σχεδιασµού (4587 Pa) σε αντίθεση µε τις προηγούµενες αναλύσεις που ο σχεδιασµός
της δεξαµενής φαινόταν ανεπαρκής καθώς η αντοχή ήταν µικρότερη από την τιµή
σχεδιασµού της δράσης. Η επάρκεια ή όχι του σχεδιασµού θα ελεγχθεί στη συνέχεια µε
ακριβέστερες αναλύσεις που θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τη µη γραµµικότητα υλικού και την
ύπαρξη ατέλειας.

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011
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Σχήµα 5.87: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - ∆ρόµος ισορροπίας µη
γραµµικής ανάλυσης γεωµετρίας τύπου Collapse χωρίς ατέλεια

MAXIMUM 180 MPa

8293 Pa

Σχήµα 5.88: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση
και αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Α του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse χωρίς ατέλεια

5.2.13 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια µε την πραγµατική
κατανοµή της φόρτισης του ανέµου
Στην ανάλυση αυτή η παράµετρος alpha επιλέγεται ίση µε 4. ∆ίνεται αρχική µετατόπιση στον
κόµβο 5460 στη διεύθυνση x ίση µε –0,001 m όπως και προηγουµένως. Η ατέλεια που
χρησιµοποιείται προκύπτει ως γραµµικός συνδυασµός των ιδιοµορφών 9 και 10 που
αντιστοιχούν σε κοντινές τιµές του φορτίου λυγισµού. Συγκεκριµένα δίνεται µετατόπιση 0,02
m στη διεύθυνση x στον κόµβο 5756 σύµφωνα µε την 1η ιδιοµορφή και στον κόµβο 5903
Μελέτη µεταλλικών κυλινδρικών δεξαµενών
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σύµφωνα µε τη 2η ιδιοµορφή. Οι κόµβοι αυτοί έχουν τη µέγιστη µετατόπιση στις αντίστοιχες
ιδιοµορφές κατά τη διεύθυνση x.
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Σχήµα 5.89: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - ∆ρόµος ισορροπίας µη
γραµµικής ανάλυσης γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια
Στο σχήµα (5.89) φαίνεται ο δρόµος ισορροπίας. Η τιµή της αντοχής µπορεί να θεωρηθεί ίση
µε 4750 Pa περίπου καθώς για αυτή την τιµή του φορτίου (σηµείο Β) φαίνεται η κλίση του
δρόµου ισορροπίας να έχει την ελάχιστη τιµή της. Αν και ο δρόµος ισορροπίας συνεχίζει
πέρα από το σηµείο Β µε λίγο µεγαλύτερη κλίση φτάνοντας τελικά σε πολύ µεγαλύτερες
τιµές φορτίου, οι τιµές αυτές αντιστοιχούν σε πολύ µεγάλες µετατοπίσεις.

MAXIMUM 116 MPa

5141 Pa

Σχήµα 5.90: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση
και αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο Γ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας τύπου Collapse µε ατέλεια
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011

Έλεγχος της δεξαµενής µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων ADINA

5.2.14 Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε ατέλεια µε την
πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου
Οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται στην ανάλυση αυτή είναι ίδιες µε τις αντίστοιχες
παραµέτρους της προηγούµενης ανάλυσης, εκτός από το συντελεστή alpha που µετά από
δοκιµές λαµβάνεται ίσος µε 0,1. Οι δρόµοι ισορροπίας των τριών τελευταίων αναλύσεων
φαίνονται στο σχήµα (5.91). Οι δρόµοι ισορροπίας µε ατέλεια µε γραµµικό και µε διγραµµικό
υλικό ταυτίζονται µέχρι το σηµείο ∆ όπου αναπτύσσεται για πρώτη φορά στο φορέα τάση ίση
µε το όριο διαρροής του υλικού (235 MPa). Στο σχήµα (5.92) παρουσιάζονται οι
αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο ∆. Στη συνέχεια ο δρόµος ισορροπίας συνεχίζει ανοδικά
µε ελαφρώς µικρότερη κλίση λόγω των πλαστικοποιήσεων. Ο δρόµος αυτός φτάνει σε λίγο
µεγαλύτερη τιµή από το δρόµο ισορροπίας της ανάλυσης µε µη γραµµικότητα γεωµετρίας και
ατέλεια. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται σε αριθµητικούς λόγους όπως στις
διαφορετικές παραµέτρους alpha των δύο αναλύσεων. ∆ηλαδή πιθανώς ο δρόµος ισορροπίας
της πρώτης ανάλυσης (µη γραµµικότητα γεωµετρίας µε ατέλεια) να µην είναι τόσο ακριβής
λόγω της µεγαλύτερης τιµής του συντελεστή alpha σε σχέση µε τη δεύτερη ανάλυση (µη
γραµµικότητα υλικού και γεωµετρίας µε ατέλεια). Η αντοχή του φορέα σε αυτή την
περίπτωση είναι και πάλι ίση µε 4750 Pa µεγαλύτερη δηλαδή από την τιµή σχεδιασµού της
δράσης του ανέµου στην επιφάνεια 3.

Φορτίο στην επιφάνεια 3

25000
20000
Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας

15000
10000

Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας µε ατέλεια

∆

5000

Μη γραµµική ανάλυση
υλικού και γεωµετρίας
µε ατέλεια

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Μετατόπιση του κόµβου 5459 κατά x (m)
Σχήµα 5.91: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - ∆ρόµοι ισορροπίας
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MAXIMUM 235 MPa

11077 Pa

Σχήµα 5.92: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - Παραµόρφωση σε µεγέθυνση
και αναπτυσσόµενες τάσεις στο σηµείο ∆ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση
γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε ατέλεια

Σχήµα 5.93: Πραγµατική κατανοµή της φόρτισης του ανέµου - Μέγιστες τάσεις στο σηµείο
∆ του δρόµου ισορροπίας - Μη γραµµική ανάλυση γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse µε
ατέλεια
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011
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5.3 Σεισµικές φορτίσεις
Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται αναλύσεις, στο φορέα µε πάχος κελύφους 7 mm και πάχη
οροφής και βάσης 5 mm, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σεισµική φόρτιση θεωρώντας τη
δεξαµενή γεµάτη. Στις σεσµικές φορτίσεις λαµβάνονται υπ’ όψιν η δράση του σεισµού
(υδροδυναµικές πιέσεις) και οι µόνιµες δράσεις (ίδιο βάρος και υδροστατική πίεση) µε
συντελεστή ασφαλείας 1. Αρχικά λαµβάνεται υπ’ όψιν η πραγµατική κατανοµή των
υδροδυναµικών πιέσεων όπως φαίνεται στο σχήµα (4.17). Η ανάλυση γίνεται για σεισµό στη
διεύθυνση x.

5.3.1 Γραµµική ανάλυση - Πραγµατική κατανοµή
Στον πίνακα (5.16) παρουσιάζονται οι φορτίσεις που λαµβάνονται υπ’ όψην στη σεισµική
αυτή κατάσταση και οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας και συνδυασµού των δράσεων.

Συντελεστής
Κατανοµή
Συντελεστής συνδυασµού Κατανοµή
Είδος φόρτισης
στην
ασφαλείας
των
καθ' ύψος
περίµετρο
δράσεων

Μέγιστη
τιµή (Pa)

Υδροστατική
πίεση
Σεισµός
(υδροδυναµικές
πιέσεις)
Ίδιο βάρος
οροφής

1,00

------------

1ου
βαθµού

Σταθερή

82425

1,00

------------

Σχήµα
(6.76)

Σχήµα
(6.76)

13054

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
βάσης

1,00

------------

------------

Σταθερή

393

Ίδιο βάρος
κελύφους

1,00

------------

Σταθερή

Σταθερή

236

Άνεµος στην
οροφή

------------

------------

------------

------------ ------------

Άνεµος στο
κέλυφος

------------

------------

------------

------------

------------

Χιόνι

------------

------------

------------

------------

------------

Πίνακας 5.16: Φορτία σε κατάσταση σεισµού

Στο σχήµατα (5.94) - (5.99) παρουσιάζεται η κατανοµή της ωστικής και της κυκλοφορούσας
υδροδυναµικής πίεσης ξεχωριστά. Στο σχήµα (5.95) παρουσιάζεται, σε όψη, η κατανοµή της
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ωστικής πίεσης σε µια µόνο από τις τέσσερις επιφάνειες στις οποίες αναπτύσσονται
υδροδυναµικές πιέσεις για εποπτικούς λόγους.

Σχήµα 5.94: Κατανοµή της ωστικής πίεσης - Τοµή στο επίπεδο του πυθµένα

Σχήµα 5.95: Κατανοµή της ωστικής πίεσης - Όψη

y
x

Σχήµα 5.96: Κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης - Κάτοψη
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
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Σχήµα 5.97: Κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης

Σχήµα 5.98: Κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης - λεπτοµέρεια

Σχήµα 5.99: Κατανοµή της κυκλοφορούσας πίεσης - Όψη
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Στα σχήµατα (5.100) – (5.103) παρουσιάζονται η παραµορφωµένη κατάσταση και οι
µετατοπίσεις στις διευθύνσεις των τριών αξόνων που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή. Η
µέγιστη µετατόπιση τόσο στη διεύθυνση x όσο και στη διεύθυνση y αναπτύσσεται κοντά στη
βάση της δεξαµενής (όπου και ασκείται η µέγιστη συνολική πίεση). Όπως ήταν αναµενόµενο
η µετατόπιση στη διεύθυνση του σεισµού (x) ήταν µεγαλύτερη αν και όλες οι µετατοπίσεις
είναι σχετικά µικρές. Η µέγιστη, κατά απόλυτη τιµή, κατακόρυφη µετατόπιση αναπτύσσεται
κοντά στην οροφή λόγω του ίδιου βάρους της. Όπως φαίνεται και στο σχήµα (5.102) οι
µέγιστες θετικές και αρνητικές µετατοπίσεις στη διεύθυνση y είναι ίσες λόγω της συµµετρίας
ως προς τον άξονα x. Αντίθετα δεν παρουσιάζεται συµµετρία στις µετατοπίσεις στη
διεύθυνση x. Η ελάχιστη µετατόπιση στη διευθυνση αυτή αναπτύσσεται κοντά στην οροφή
σε αντίθεση µε τη µέγιστη που αναπτύσσεται κοντά στη βάση στη µεριά που υδροστατική και
υδροδυναµική πίεση είναι οµόφορες.

Σχήµα 5.100: Σεισµικός συνδυασµός - Παραµορφωµένη κατάσταση

∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση (m,
σε απόλυτη
τιµή)

x

0,003

y

0,002

z
0,002
Πίνακας 5.17: Σεισµικός συνδυασµός - Μέγιστες µετατοπίσεις
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Σχήµα 5.101: Σεισµικός συνδυασµός - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση x - Γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.102: Σεισµικός συνδυασµός - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση y - Γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.103: Σεισµικός συνδυασµός - Μετατοπίσεις στη διεύθυνση z - Γραµµική ανάλυση
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Σχήµα 5.104: Σεισµικός συνδυασµός - Αναπτυσσόµενες τάσεις - Γραµµική ανάλυση

Στο σχήµα (5.104) απεικονίζεται η κατανοµή των τάσεων στο φορέα. Η µέγιστη τάση είναι
94 MPa περίπου και αναπτύσσεται κοντά στη βάση στη διεύθυνση του σεισµού στη µεριά
που οι υδροστατικές και υδροδυναµικές πιέσεις είναι όµοφορες.
5.3.2 Γραµµική ανάλυση - Προσεγγιστική κατανοµή
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται και πάλι γραµµική ανάλυση υπό σεισµικές συνθήκες
λαµβάνοντας όµως υπ’ όψιν την προσεγγιστική κατανοµή των υδροδυναµικών πιέσεων όπως
αυτή υπολογίστηκε στο 4ο κεφάλαιο. Για να γίνει αυτό σχεδιάζεται νέο προσοµοίωµα στο
οποίο το κέλυφος χωρίζεται σε 64 επιφάνειες και η βάση σε 24 ώστε να ασκηθούν οι πιέσεις.
Χρησιµοποιούνται και πάλι πεπερασµένα στοιχεία διάστασης 0,25 m · 0,25 m. Το
προσοµοίωµα παρουσιάζεται στο σχήµα (5.105). Στα σχήµατα (5.106) και (5.107)
παρουσιάζεται η κατανοµή των υδροδυναµικών πιέσεων.

Σχήµα 5.105: Προσοµοίωµα στην περίπτωση της σεισµικής φόρτισης

∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
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Σχήµα 5.106: Κάτοψη της προσεγγιστικής κατανοµής των υδροδυναµικών πιέσεων

Σχήµα 5.107: Όψη της προσεγγιστικής κατανοµής των υδροδυναµικών πιέσεων

Στα σχήµατα (5.108) – (5.111) παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα (µετατοπίσεις και τάσεις)
της ανάλυσης. Στον πίνακα (5.18) παρουσιάζονται οι µέγιστες τιµές των µετατοπίσεων στις
τρεις διευθύνσεις. Οι τιµές που αφορούν τις οριζόντιες µετατοπίσεις είναι λίγο µεγαλύτερες
από τις αντίστοιχες µετατοπίσεις που προκύπτουν από την πραγµατική κατανοµή των
υδροδυναµικών πιέσεων. Η µορφή των µετατοπίσεων που προκύπτουν είναι ανοµοιόµορφη
σε σχέση µε τη µορφή των µετατοπίσεων που προκύπτουν από την πραγµατική κατανοµή. Η
µέγιστη αναπτυσσόµενη τάση είναι 98 MPa τιµή πολύ κοντινή στην τιµή της προηγούµενης
ανάλυσης (94 MPa) και µικρότερη από το όριο διαρροής του υλικού κατασκευής της
δεξαµενής. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µη γραµµική ανάλυση µε την πλήρη µέθοδο
Newton ώστε να προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια η µορφή των µετατοπίσεων και οι
αναπτυσσόµενες τάσεις.
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Σχήµα 5.108: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Μετατοπίσεις στη
διεύθυνση x - Γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.109: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Μετατοπίσεις στη
διεύθυνση y - Γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.110: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Μετατοπίσεις στη
διεύθυνση z - Γραµµική ανάλυση
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
Ε.Μ.Π - Ιούλιος 2011
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∆ιεύθυνση
µετατόπισης

Μετατόπιση (m,
σε απόλυτη
τιµή)

x

0,007

y

0,009

z

0,002

Πίνακας 5.18: Μέγιστες µετατοπίσεις για την προσεγγιστική κατανοµή των υδροδυναµικών
πιέσεων - Γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.111: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Αναπτυσσόµενες τάσεις Γραµµική ανάλυση

5.3.3 Μη Γραµµική ανάλυση - Προσεγγιστική κατανοµή
Στη συνέχεια πραγµατοποιείται µη γραµµική ανάλυση µε έλεγχο φορτίου για την
προσεγγιστική κατανοµή των υδροδυναµικών πιέσεων. Το φορτίο ασκείται σε 50 βήµατα. Η
ανάλυση ολοκληρώνεται χωρίς αστοχία. Στα επόµενα σχήµατα παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα στο τελευταίο βήµα της ανάλυσης. Οι µετατοπίσεις που προκύπτουν είναι λίγο
µικρότερες από τις αντίστοιχες µετατοπίσεις της γραµµικής ανάλυσης. Το ίδιο ισχύει και για
τη µέγιστη αναπτυσσόµενη τάση που είναι 96 MPa. Στο σχήµα (5.116) παρουσιάζεται ο
δρόµος ισορροπίας της ανάλυσης που είναι σχεδόν γραµµικός λόγω των πολύ µικρών
µετατοπίσεων του φορέα. Για το λόγο αυτό δεν γίνεται κάποια άλλη ανάλυση καθώς η δρώσα
σεισµική φόρτιση είναι τέτοια που να µην προκαλεί στο φορέα αστοχία. Ως χαρακτηριστικός
κόµβος χρησιµοποιείται ο κόµβος 3990 που έχει τη µέγιστη κατά απόλυτη τιµή µετατόπιση
στη διεύθυνση x. Η θέση του κόµβου αυτού φαίνεται στο σχήµα (5.112).
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Σχήµα 5.112: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Μετατοπίσεις στη
διεύθυνση x - Μη γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.113: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Μετατοπίσεις στη
διεύθυνση y - Μη γραµµική ανάλυση

Σχήµα 5.114: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Μετατοπίσεις στη
διεύθυνση z - Μη γραµµική ανάλυση
∆ιπλωµατική εργασία Γεωργίας Χατζηιωσήφ
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Σχήµα 5.115: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - Αναπτυσσόµενες τάσεις –
Μη γραµµική ανάλυση

Ποσοστό φορτίου

1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035
Μετατόπιση κόµβου 3990 στη διεύθυνση x (m)
Σχήµα 5.116: Σεισµικός συνδυασµός - Προσεγγιστική κατανοµή - ∆ρόµος ισορροπίας µη
γραµµικής ανάλυσης
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Κεφάλαιο 6: Έλεγχος της δεξαµενής µε βάση τους κανονισµούς

Στο κεφάλαιο αυτό γίνονται ενδεικτικοί έλεγχοι των τάσεων που αναπτύσσονται στη
δεξαµενή για τις οριακές καταστάσεις αστοχίας που περιγράφηκαν στο 3ο κεφάλαιο ώστε να
γίνει σύγκριση µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα του προηγούµενου κεφαλαίου.

6.1 Πλαστική οριακή κατάσταση
Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 3.2.1 σε αυτή την περίπτωση λαµβάνεται υπ’ όψιν ο
δυσµενέστερος συνδυασµός δράσεων µε τους κατάλληλους συντελεστές ασφαλείας και
συνδυασµού. Γίνεται έλεγχος σε δύο σηµεία, ένα (οποιοδήποτε) στην οροφή και ένα
(οποιοδήποτε) στη βάση του κελύφους όπου ασκείται η µέγιστη τιµή της υδροστατικής
πίεσης. Τα σηµεία φαίνονται στο σχήµα (6.1)

Α

Β
Σχήµα 6.1: Σηµεία ελέγχου των τάσεων
Στο σηµείο Α αναπτύσσονται τάσεις λόγω του ίδιου βάρους τη οροφής και της υποπίεσης που
ασκεί ο άνεµος. Το απαιτούµενο πάχος της οροφής θα προκύψει από τη σχέση (3.5) Η σχέση
αυτή ισχύει για οριζόντιες οροφές και εποµένως θα οδηγήσει σε µεγαλύτερες τιµές του
απαιτούµενου πάχους αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρχική διαστασιολόγηση. Η
συνολική πίεση που θα δέχεται η οροφή είναι
1, 5 ⋅ q r - 78500 ⋅ tορ = 1, 5 ⋅1893 − 78500 ⋅ t ορ = 2840 − 78500 ⋅ t ορ

Το απαιτούµενο πάχος της οροφής tορ θα πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση
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2

Pn,R

 tορ 
= 1, 625   fy ≥ 2840 − 78500 ⋅ tορ
 r 
2

 tορ 
1, 625   235000000 ≥ 2840 − 78500 ⋅ tορ
 5 

Η ελάχιστη τιµή του πάχους της οροφής που προκύπτει από την πιο πάνω σχέση είναι tορ=11
mm. Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (3.6) και (3.7), που αφορούν κωνικές οροφές, µε p0,Ed
=2840 Pa (υπέρ της ασφαλείας αµελείται το ίδιο βάρος) και Rc=26,2 m το απαιτούµενο πάχος
t προκύπτει ίσο µε 0,3 mm. Η ελάχιστη τιµή του πάχους της οροφής όπως αναφέρθηκε και
στο 4ο κεφάλαιο είναι 5 mm και αυτή χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς στη συνέχεια. Το
ίδιο βάρος της οροφής είναι 78500 ⋅ tορ=78,5 ⋅ 0,005 ≈ 0, 39 kN
Στη συνέχεια υπολογίζεται η ελάχιστη τιµή του πάχους του κελύφους ώστε να µπορεί να
δεχτεί την υδροστατική πίεση που, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι η δυσµενέστερη
δράση που µπορεί να δεχτεί. Οι τάσεις που αναπτύσσονται στο σηµείο Β, και σε οποιοδήποτε
σηµείο στο κατώτερο µέρος του κελύφους, είναι:
σ x=

390
12, 4
wr
+ 78500 ⋅ t w =
+ 78500 ⋅ t w ≈
+ 78500 ⋅ t w
2 ⋅ π ⋅ r ⋅ tw
2 ⋅ π ⋅ 5 ⋅ tw
tw

σ θ = pn ⋅

r
r
5 556369
= 1, 35 ⋅ H ⋅ γ υγρ ⋅ = 1, 35 ⋅ 10, 5 ⋅ 7850 ⋅ =
tw
tw
tw
tw

Η ισοδύναµη τάση που αναπτύσσεται σε ένα σηµείο προκύπτει από τη σχέση (3.1).
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σχέσεις (3.6) και (3.7) η ισοδύναµη τάση είναι
σ eq , E d =

=







σ

2

x , Ed

+σ

2

θ , Ed

2

-σ

x , Ed

⋅ σ θ , E d + 3σ

2

xθ , E d

2



12,4
 556369  12,4
  556369 
+ 78500 ⋅ tw  + 
+
78500
⋅
t
w

 ⋅




tw
tw 

 tw   tw
 

Το απαιτούµενο πάχος του κελύφους ώστε η ισοδύναµη τάση που αναπτύσσεται να είναι
µικρότερη από την τάση διαρροής του υλικού είναι 3 mm.
Η απαιτούµενη τιµή του πάχους της οροφής που προκύπτει µε βάση τον κανονισµό είναι
µεγαλύτερη (διπλάσια) από την τιµή που προκύπτει από τις αναλύσεις που περιγράφηκαν στο
5ο κεφάλαιο. Αυτό οφείλεται στο ότι η σχέση (3.5) ισχύει για οριζόντιες οροφές ενώ η οροφή
που ελέγχεται στο κεφάλαιο 5 είναι κωνική, µορφή που προσδίδει µεγαλύτερη ακαµψία. Η
δεύτερη σχέση που χρησιµοποιείται και αφορά ειδικά τις κωνικές οροφές συµβαδίζει µε τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων του κεφαλαίου 5. Αντίθετα η τιµή του απαιτούµενου πάχους
για το κέλυφος που προέκυψε στο παρόν κεφάλαιο είναι µικρότερη από την τελική τιµή του
του πάχους που προέκυψε από τις αναλύσεις µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων γιατί
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σ’ αυτές λήφθηκε υπ’ όψιν η µη γραµµικότητα της γεωµετρίας και ο κίνδυνος λυγισµού του
κελύφους.

6.2 Ανακυκλική οριακή κατάσταση
Ανακυκλικές φορτίσεις θεωρούνται η υδροστατική πίεση και η πίεση λόγω ανέµου. Η
ισοδύναµη τάση von Mises υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχέση (3.8). Η µεταβολή των
δράσεων ∆σx και ∆σθ είναι ίση µε τη µέγιστη τιµή τους (αφού δεν αλλάζουν φορά) οπότε δεν
χρειάζεται ο έλεγχος της ισοδύναµης τάσης για τις δράσεις αυτές των οποίων η µέγιστη τιµή
ελέγχθηκε στην παράγραφο 6.1. Αντίθετα θα πρέπει να ελεγχθεί η συσσωρευµένη πλαστική
παραµόρφωση που υπολογίζεται από τη σχέση (3.11). Στην περίπτωση της πίεσης που ασκεί
η υδροστατική πίεση η µέγιστη ορθή παραµόρφωση όπως προκύπτει από τη µη γραµµική
ανάλυση γεωµετρίας είναι 4·10-4 τιµή µικρότερη από την παραµόρφωση διαρροής του χάλυβα
S235 εποµένως δεν προκαλεί η υδροστατική πίεση δεν προκαλεί πλαστικές παραµορφώσεις.
Η παραµόρφωση διαρροής είναι
εy =

fy
235
=
= 10 − 3
E
210000

Στην περίπτωση που στο κέλυφος ασκείται µόνο η πίεση λόγω ανέµου, η µέγιστη
παραµόρφωση που αναπτύσσεται στη δεξαµενή, όπως έχει προκύψει από τη µη γραµµική
ανάλυση γεωµετρίας και υλικού τύπου Collapse που παρουσιάστηκε στο προηγούµενο
κεφάλαιο, είναι

6.3 Λυγισµός
Στην παράγραφο αυτή γίνεται έλεγχος του κελύφους πάχους 3 mm σε λυγισµό.
6.3.1 Αξονική θλίψη
Ισχύει

r
5
E
210000
=
≈ 1667 ≥ 0,03 = 0,03
≈ 27 και εποµένως δεν ισχύει η σχέση
t 0,003
fyk
235

(3.34) και άρα απαιτείται ο έλεγχος σε αξονική θλίψη.
Αρχικά υπολογίζεται το χαρακτηριστικό µέγεθος της ατέλειας ∆wk από τη σχέση (3.25).
Υπέρ της ασφαλείας θεωρείται ότι η ποιότητα της κατασκευής θα είναι κανονική και άρα η
παράµετρος Q θα έχει την µικρότερη τιµή, 16.
∆wk =

1
Q

r
1
5
⋅t =
⋅ 0, 003 ≈ 7, 65 ⋅10 −3
t
16 0, 003

Ο ελαστικός µειωτικός συντελεστής λόγω ατέλειας, αx προκύπτει από τη σχέση (3.24).
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αx =

0,62
0,62
=
≈ 0,074
1+1,91(∆wk / t )1,44 1+1,91(7,65 ⋅10−3 / 0,003)1,44

Η αδιάστατη παράµετρος του µήκους, ω προκύπτει από τη σχέση (3.29).

l
12
=
≈ 98
rt
5 ⋅ 0,003

ω=

r
t

Ισχύει 1,7 ≤ ω ≤ 0,5 = 0,5

5
≈ 833 εποµένως ο συντελεστής Cx λαµβάνεται ίσος µε 1.
0,003

Η ελαστική κρίσιµη αξονική τάση λυγισµού σx,Rcr προκύπτει από τη σχέση (3.28).
σ x,Rcr = 0, 605 EC x

t
0, 003
= 0, 605 ⋅ 210000 ⋅ 1 ⋅
= 76, 23 MPa
r
5

λ x = fyk / σ x,Rcr = 235 / 76, 23 ≈ 1, 76
Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 3 η οριακή λυγηρότητα θλίψης λx0 είναι 0,20, ο πλαστικός
συντελεστής β είναι 0,60 και ο δείκτης αλληλεπίδρασης, n, είναι 1. Το πλαστικό όριο της
σχετικής λυγηρότητας υπολογίζεται από τη σχέση (3.23).

αx
0, 074
=
≈ 0, 43
1- β x
1- 0, 60

λ px =

Ισχύει λpx < λx εποµένως ο µειωτικός συντελεστής χx είναι ίσος µε

χx =

αx
0,074
=
≈ 0,4
λ x 2 0,432

Η χαρακτηριστική τάση λυγισµού είναι ίση µε
σ x,Rk = χ x ⋅ fyk= 0, 4 ⋅ 235 = 94 MPa

και η αντίσταση σε λυγισµό είναι
σ x,Rd = σ x,Rk / γ M1 = 94 / 1,1 ≈ 85 MPa

Η

αναπτυσσόµενη

σ x,Ed =

τάση

σx,Ed όπως

υπολογίστηκε

στην

παράγραφο

6.1

είναι

27,4
27,4
+ 78500 ⋅ tw =
+ 78500 ⋅ 0,003 ≈ 9369 Pa = 0,009369 MPa
tw
0,003

Η τιµή αυτή είναι κατά πολύ µικρότερη από την αντίσταση σε λυγισµό. Στη συνέχεια όµως
θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε περιµετρικό λυγισµό που πιθανώς να προκαλείται από τη δραση
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του ανέµου και αναµένεται να είναι η κατάσταση που θα καθορίσει και το απαιτούµενο πάχος
του κελύφους.
6.3.2 Περιµετρική θλίψη
Ισχύει
r
5
E
210000
=
≈ 1667>0, 21
= 0, 21
≈ 6 και εποµένως δεν µπορεί να αµεληθεί ο
t 0, 003
fyk
235

έλεγχος σε περιµετρική θλίψη.
Οι συντελεστές Cθ, Cθs που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της κρίσιµης τάσης σε
περιµετρικό λυγισµό προκύπτουν από τον πίνακα (3.7) καθώς όπως υπολογίστηκε
προηγουµένως η δεξαµενή που εξετάζεται είναι κύλινδρος µεσαίου µήκους. Οι συνοριακές
συνθήκες, όπως προκύπτει από το σχήµα (3.7) είναι και στα δύο άκρα τύπου BC2 άρα ο
συντελεστής Cθ είναι ίσος µε 1.
Ισχύει

20<

ω
Cθ

=

98
r
5
< 1,63 =1,63
≈ 2717
1
t
0,003

και εποµένως η κρίσιµη τάση σε περιµετρικό λυγισµό προκύπτει από τη σχέση (3.37).

 Cθ  t 
 1  0,003 
  = 0,92 ⋅ 210000  
 ≈ 1,18 MPa
 ω  r 
 98  5 

σ θ,Rcr = 0,92E 
λθ =

fyk / σ θ,Rcr = 235 /1,18 ≈ 14

Οι παράµετροι λθ0, β και η προκύπτουν από τη σχέση (3.36).
λ θ0 = 0, 40

β = 0, 60

η = 1, 0

Θεωρώντας όπως και προηγουµένως, υπέρ της ασφαλείας, ότι η ποιότητα κατασκευής είναι
κανονική (τάξης C) ο ελαστικός µειωτικός συντελεστής περιµετρικού λυγισµού, αθ, είναι ίσος
µε 0,50.

λ pθ =

αθ
0, 50
=
≈ 1,12
1- β θ
1- 0, 60

Ο µειωτικός συντελεστής χθ προκύπτει από τη σχέση (3.22) αφού ισχύει λpθ < λθ.
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χθ =

α θ 0, 50
=
≈ 2,6 ⋅ 10 −3
2
2
14
λθ

Η χαρακτηριστική τιµή περιµετρικού λυγισµού είναι

σ θ,Rk = χθ ⋅ fyk = 2,6 ⋅10−3 ⋅ 235 ≈ 0,61 MPa
Η φόρτιση που προκαλεί λυγισµό είναι η πίεση που ασκεί ο άνεµος στο κέλυφος. Η τάση που
αναπτύσσεται σε οποιοδήποτε σηµείο του κελύφους (αφού η ανεµοπίεση µπορεί να θεωρηθεί
σταθερή στην περίµετρο και καθ’ ύψος) είναι ίση µε
σ θ ,E d = q eq ⋅

5
r
= 1, 5 ⋅ 5052 ⋅
≈ 12, 6 M P a
tw
0, 003

Η τιµή αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη από τη χαρακτηριστική τιµή περιµετρικού λυγισµού,
εποµένως και από την αντίσταση σε περιµετρικό λυγισµό. Στη συνέχεια επαναλαµβάνονται οι
πιο πάνω υπολογισµοί για διάφορες τιµές του πάχους του κελύφους µέχρι να η αντίσταση σε
περιµετρικό λυγισµό να είναι µεγαλύτερη από την τάση σθ που αναπτύσσεται στη βάση του
κελύφους της δεξαµενής. Στον πίνακα (6.1) παρουσιάζονται συνοπτικά οι υπολογισµοί για
διάφορες τιµές του πάχους του κελύφους.

αθ

tw (m)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75

0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,010
0,011
0,010

σθ
(MPa)
12,63
9,47
7,58
6,32
5,41
4,74
4,21
3,79
3,44
3,79

ω
98
85
76
69
64
60
57
54
51
54

σθcr
(MPa)
1,18
1,82
2,55
3,35
4,22
5,15
6,15
7,20
8,31
7,20

λθ

λpθ

χθ

14,09
11,36
9,61
8,38
7,47
6,75
6,18
5,71
5,32
5,71

1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12
1,12

0,00252
0,00388
0,00542
0,00712
0,00897
0,01096
0,01308
0,01532
0,01767
0,02298

σθ,Rk
(MPa)
0,59
0,91
1,27
1,67
2,11
2,58
3,07
3,60
4,15
5,40

σθ,Rd
(MPa)
0,54
0,83
1,16
1,52
1,92
2,34
2,79
3,27
3,78
4,91

Πίνακας 6.1: Αντίσταση σε περιµετρικό λυγισµό για διάφορες τιµές του πάχους του
κελύφους
Η µικρότερη τιµή του πάχους του κελύφους για την οποία η αναπτυσσόµενη τάση σθ είναι
µικρότερη από την αντίσταση σε περιµετρικό λυγισµό είναι 11 mm. Η τιµή αυτή είναι λίγο
µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή που προέκυψε από τη γραµµικοποιηµένη ανάλυση
λυγισµού στο προηγούµενο κεφάλαιο. Αυτό όµως µπορεί να οφείλεται στο ότι επιλέχθηκε
στο παρόν κεφάλαιο να ληφθεί υπ’ όψιν ο δυσµενέστερος συντελεστής ατελειών. Αν
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θεωρηθεί ότι ο συντελεστής αυτός έχει τη µεγαλύτερη δυνατή τιµή, 0,75, τότε το
απαιτούµενο πάχος του κελύφους είναι 10 mm τιµή πολύ κοντινή στην τιµή που προέκυψε
από το προηγούµενο κεφάλαιο. Η τιµή του πάχους του κελύφους που προέκυψε από τον
προηγούµενο έλεγχο θα πρέπει να επαρκεί και στο σύνθετο έλεγχο, εφόσον συνυπάρχουν δύο
συνιστώσες των τάσεων, σύµφωνα µε τη σχέση (3.48). Ο έλεγχος αυτός γίνεται στη συνέχεια.
kx = 1, 25 + 0, 75 χ x=1, 25 + 0, 75 ⋅ 0, 4 ≈ 1, 55
kθ = 1, 25 + 0, 75 χ θ=1, 25 + 0, 75 ⋅ 0, 018 ≈ 1, 26

ki = (1, 55 ⋅1, 26 ) ≈ 3,81
2

kx

kθ

 σ x,Ed 
 σ x,Ed   σ θ,Ed   σ θ,Ed 
 τ xθ,Ed 

 − ki 

+
 +

 σ x,Rd 
 σ x,Rd   σ θ,Rd   σ θ,Rd 
 τ xθ,Rd 
1,55

 0, 009369 
=

85



kτ

1,26

 0, 009369   3, 44   3, 44 
− 3, 81 ⋅ 

+

85

  3, 78   3, 78 

≈ 0,89 < 1

Η τιµή του πάχους του κελύφους 11 mm επαρκεί σε λυγισµό.
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Στο παρόν τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται, αρχικά, συγκεντρωτικά τα σηµαντικότερα
συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας.
Στο τέλος αναφέρονται προτάσεις για µελλοντική µελέτη και επέκταση του θέµατος της
διπλωµατικής εργασίας.
Κατά το σχεδιασµό µιας δεξαµενής λαµβάνονται υπ’ όψιν, µεταξύ άλλων, η φόρτιση λόγω
του ανέµου και του σεισµού. Λόγω του πολύ µικρού πάχους του µεταλλικού κελύφους έχει
προκύψει πως πολύ σηµαντική δράση είναι αυτή του ανέµου καθώς µπορεί να προκαλέσει
λυγισµό του κελύφους. Ο έλεγχος σε λυγισµό υπό τη δράση του ανέµου έγινε αρχικά µε το
λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων ADINA, ώστε να προσδιοριστούν οι απαιτούµενες
διαστάσεις της δεξαµενής και η συµπεριφορά της υπό τη δράση αυτή. Έγινε προσπάθεια
ελέγχου της επιρροής της µορφής της δράσης του ανέµου και σύγκριση των αποτελεσµάτων
µεταξύ της πραγµατικής κατανοµής πιέσεων, τόσο στο κέλυφος όσο και στην οροφή, και της
οµοιόµορφης ισοδύναµης κατανοµής που προκύπτει από τον κανονισµό, αρχικά σε κέλυφος
και οροφή και στη συνέχεια µόνο στο κέλυφος. Από τις αναλύσεις που έγιναν δεν
επιβεβαιώθηκε η ισοδυναµία µεταξύ των κατανοµών καθώς για την οµοιόµορφη κατανοµή η
τιµή του πάχους του κελύφους που επιλέχθηκε κρίθηκε ανεπαρκής σε αντίθεση µε την
πραγµατική κατανοµή. Για το λόγο αυτό για τον τελικό σχεδιασµό της δεξαµενής χρειάζεται
περεταίρω διερεύνηση.
Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις διαφόρων τύπων, αρχικά γραµµικές και στη συνέχεια µη
γραµµικές. Στις µη γραµµικές αναλύσεις λήφθηκαν υπ’ όψιν κάθε είδους µη γραµµικότητα
ώστε να προσδιοριστεί η επιρροή τους στη συµπεριφορά των δεξαµενών. Ακόµη έγιναν
αναλύσεις που έλαβαν υπ’ όψιν την ύπαρξη ατέλειας που στην πραγµατικότητα δεν µπορεί να
αποφευχθεί. Από τις αναλύσεις που έγιναν προέκυψε ότι η ύπαρξη ατέλειας επηρεάζει σε
µεγάλο βαθµό την αντοχή του φορέα. Σε όλες τις µη γραµµικές αναλύσεις τύπου Collapse
προέκυψε ότι η ύπαρξη ατέλειας µειώνει σε σηµαντικό βαθµό την δυσκαµψία του φορέα
αλλά και το οριακό φορτίο. Μεγάλη επιρροή στη συµπεριφορά των λεπτότοιχων δεξαµενών
φαίνεται να έχει η µη γραµµικότητα γεωµετρίας. Η µη γραµµικότητα υλικού προκαλεί
µεταβολές στο δρόµο ισορροπίας της δεξαµενής χωρίς όµως να µεταβάλλει ουσιαστικά την
αντοχή του φορέα άρα και το σχεδιασµό λόγω του ότι ο λυγισµός συµβαίνει συνήθως για
τάσεις µικρότερες από το όριο διαρροής του υλικού.
Καθοριστικής σηµασίας στο σχεδιασµό του φορέα στην υπό µελέτη δεξαµενή ήταν η δράση
του ανέµου. Η δράση του σεισµού προέκυψε ότι ήταν πιο ευνοϊκή. Η µικρή επιρροή της
σεισµικής διέγερσης οφείλεται στο µέγεθος της δεξαµενής. Οι υδροδυναµικές πιέσεις που
αναπτύσσονται ως αποτέλεσµα του σεισµού εξαρτώνται, µεταξύ άλλων, από την ακτίνα της
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δεξαµενής και το ύψος της στάθµης του περιεχόµενου σε αυτή υγρού. Συγκεκριµένα η
ωστική υδροδυναµική πίεση αυξάνεται ανάλογα µε το ύψος της στάθµης ενώ η
κυκλοφορούσα υδροδυναµική πίεση αυξάνεται ανάλογα µε την ακτίνα της δεξαµενής. Η
δεξαµενή που µελετήθηκε είχε τέτοιες διαστάσεις που οι υδροδυναµικές πιέσεις ήταν µικρές
σε σχέση µε τις υδροστατικές οπότε η συνισταµένη πίεση ήταν σε όλη την περίµετρο
οµόφορη µε την υδροστατική πίεση, µε αποτέλεσµα να µην προκαλεί λυγισµό του κελύφους.
Ο έλεγχος σε λυγισµό πραγµατοποιήθηκε και µε υπολογιστικές σχέσεις που αναγράφονται
στους κανονισµούς. Για τη συγκεκριµένη δεξαµενή που επιλέχθηκε να µελετηθεί οι δύο
τρόποι ελέγχου έδωσαν πολύ κοντινά αποτελέσµατα για την ελάχιστη τιµή του απαιτούµενου
πάχους του κελύφους. Πιο συγκεκριµένα το απαιτούµενο πάχος του κελύφους από τον
κανονισµό προέκυψε λίγο µεγαλύτερο (κατά 4 mm) από την αντίστοιχη τιµή που προέκυψε
από τις αναλύσεις µε το λογισµικό ADINA. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς όµως το
απαιτούµενο πάχος του κελύφους εξαρτάται από την ποιότητα της κατασκευής. Θεωρώντας
καλύτερη ποιότητα κατασκευής η απαιτούµενη τιµή πάχους του κελύφους προκύπτει ίδια µε
τις δύο µεθόδους.
Τέλος παρατίθενται κάποιες προτάσεις για µελλοντική έρευνα. Για τον έλεγχο της επίδρασης
του σεισµού θα µπορούσαν να ελεγχθούν δεξαµενές µεγαλύτερου µεγέθους που θα
επηρεάζονταν περισσότερο από τη σεισµική διέγερση. Για την µελέτη αυτής σεισµικής
δράσης θα µπορούσε να γίνει προσοµοίωση του περιεχόµενου υγρού µε πεπερασµένα
στοιχεία. Ακόµη θα µπορούσε να ληφθεί υπ’ όψιν και η τρίτη συνιστώσα των υδροδυναµικών
πιέσεων που οφείλεται στην ευκαµψία των λεπτών τοιχωµάτων των µεταλλικών δεξαµενών.
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