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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία γίνεται µια προσπάθεια συγγραφής ενός εγχειριδίου
αξιολόγησης παλαιών µεταλλικών κατασκευών οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο από συγκεκριµένες
µορφές αστοχιών. Επίσης προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπιση αυτών των µηχανισµών αστοχίας.
Στο 1 κεφάλαιο αναφέρονται επιγραµµατικά οι λόγοι οι οποίοι είναι ικανοί να οδηγήσουν στην
αναγκαιότητα της πραγµατοποίησης µιας διαδικασίας αξιολόγησης υφιστάµενων µεταλλικών
κατασκευών και τα γενικά στάδια της.
Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εκτενής αναφορά στα αίτια εµφάνισης αστοχιών στις µεταλλικές
κατασκευές, παραθέτοντας παράλληλα και από ένα πραγµατικό παράδειγµα αστοχίας για κάθε
αναλυθέν αίτιο.
Στο κεφάλαιο 3 αναπτύσσονται οι δυνατές µέθοδοι αξιολόγησης των κατασκευών. Γίνεται
εκτενής αναφορά στη γενική µορφή της Fitness-For-Service (FFS) αξιολόγησης, η οποία αναφέρεται
σε κάθε µηχανισµό αστοχίας. Ακόµα παρατίθενται αναλυτικά οι µεθοδολογίες αξιολόγησης της
ψαθυρής αστοχίας σε δεξαµενές και σωληνώσεις, της αστοχίας λόγω κόπωσης (κυρίως στις γέφυρες)
και της αστοχίας λόγω έκθεσης των κατασκευών σε πυρκαγιά.
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται οι τρόποι αντιµετώπισης των αστοχιών -παρακολούθηση
φαινοµένου και επέµβαση σε αυτό- για τις περιπτώσεις της ψαθυρής αστοχίας, της εµφάνισης
κοπώσεως και της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Στο κεφάλαιο 5 δίνεται ένα παράδειγµα προσδιορισµού της εναποµείνασας διάρκειας
λειτουργίας της κύριας δοκού µιας σιδηροδροµικής γέφυρας λόγω κόπωσης, µε στόχο να καταγραφεί
όσο το δυνατόν σαφέστερα η µεθοδολογία η οποία πρέπει να ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η µεθοδολογία για την αξιολόγηση ενός µεταλλικού µέλους
µετά την εκδήλωση πυρκαγιάς µέσω ενός παραδείγµατος, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητά τα είδη των
αναλύσεων και των επιθεωρήσεων τα οποία απαιτούνται.
Στο παράρτηµα Α δίνονται πληροφορίες για την ορθή εφαρµογή των µεθόδων αξιολόγησης
µέσω της αναφοράς στα όργανα τα οποία είναι πιθανό να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια µιας
αξιολόγησης για την εκτίµηση της κατάστασης µια µεταλλικής κατασκευής, για τον τρόπο µε τον οποίο
πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες µετρήσεις καθώς και για τις ιδιότητες τις οποίες θα πρέπει να
έχουν τα υλικά των µελών των κατασκευών για να είναι αποδεκτή η λειτουργία τους.
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ABSTRACT
This thesis is an effort to provide guidelines for assessment of existing steel
structures. It introduces the concepts and procedures to be used in the safety and
serviceability assessment of existing structures. The need to assess steel structures has arisen
from numerous failures of such structures and by the need to refurbish load-bearing structures
after their physical life has been exhausted. Additionally there are suggested remedial
measures for some types of damage to structures.
The first chapter refers in brief to the reasons that lead to the necessity of such an
assessment of existing steel structures. Furthermore, it refers to the phases of this procedure.
In the second chapter, there is an extensive reference to the causes of steel structural
failures pointing out at each time an example of real case studies.
In the third chapter, assessment techniques of structures are elaborated. The types of
assessment are defined and the step-level procedure recommended for the assessment of
existing steel structures is proposed. Extensive reference is made to the Fitness-For-Service
(FFS) Assessment. Moreover, assessment procedures for evaluating the resistance to brittle
fracture of existing carbon and low alloy steel pressure vessels, piping and storage tanks,
assessment procedures of fatigue assessment procedure for steel bridges and assessment
techniques of fire damage are presented.
Chapter 4 describes remedial measures and in-service monitoring methods for brittle
fracture, fatigue and fire damage.
In chapter five, an example of calculation of remaining fatigue life of the main girder of
a railway bridge is elaborated, in order to record with clarity the methodology that should be
applied to pertinent cases.
In chapter six, the methodology of assessment of a steel part after fire occurs is
presented. An example is used in order to clarify the testing and inspections methods that are
required.
In Appendix A, information for the proper implementation of evaluation methods is
presented by referring to the instruments that may be required during the procedure of
assessment of a steel structure. Also, structural and material information are presented.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.
Η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των κατασκευών αποτελεί πρωτεύοντα στόχο
των πολιτικών µηχανικών. Η αξιολόγηση της κατάστασης λειτουργίας, της εκάστοτε
κατασκευής, διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στην εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Οι
κατασκευές «γερνάνε», µε αποτέλεσµα να είναι απαραίτητη η πραγµατοποίηση ελέγχων και
επιδιορθώσεων. Όταν οι έλεγχοι αυτοί γίνονται µέσα σε τακτά χρονικά διαστήµατα και τα
µέλη τα οποία κρίνονται ακατάλληλα επισκευάζονται, µπορεί να παραταθεί η καλή κατάσταση
της κατασκευής και η αξιοπιστία της λειτουργίας της.
Ο προσδιορισµός της υπάρχουσας κατάστασης µιας κατασκευής αποτελεί ένα
απαραίτητο βήµα για την πώληση και την αγορά των ακινήτων, καθώς και για τον
προσδιορισµό των απαιτούµενων διαδικασιών της συντήρησης, της επισκευής και της
αποκατάστασής της, έτσι ώστε να παραµένει η κατασκευή λειτουργική και να είναι σύµφωνη
µε τις συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των κανονισµών. Επίσης, ο έλεγχος της
κατάστασης µιας κατασκευής είναι απαραίτητος για τον προσδιορισµό πιθανών ατελειών,
όπως λάθη κατά το σχεδιασµό και την ανέγερση και τη χρησιµοποίηση ελαττωµατικών
υλικών. Τέλος, ο έλεγχος είναι απαραίτητος για τον εντοπισµό µιας πιθανής υποβάθµισης
των αντοχών των υλικών ή διάφορων µορφών αστοχιών όπως, φυσικής, σκόπιµης ή τυχαίας
εκδήλωσης. Η µείωση της αντοχής των κατασκευών µε το πέρασµα του χρόνου είναι
αναπόφευκτη, καθώς είναι αποτέλεσµα των επαναλαµβανόµενων φορτίσεων, της έκθεσης
στις καιρικές συνθήκες, της γήρανσης των υλικών, της κατάχρησης της κατασκευής και της
ανεπαρκούς συντήρησής της.
Οι µεταλλικοί φέροντες οργανισµοί των κατασκευών πρέπει να λειτουργούν και να
συντηρούνται βάσει των αντίστοιχων κανονισµών. Η συνολική τεχνική κατάσταση των
µεταλλικών κατασκευών ελέγχεται από προγραµµατισµένες επαναλαµβανόµενες επιθεωρήσεις προληπτικού και λεπτοµερούς χαρακτήρα. Η ανάγκη για την εκτίµηση της υπάρχουσας
κατάστασης των µεταλλικών κατασκευών, προήλθε από το µεγάλο αριθµό των αστοχιών, οι
οποίες εκδηλώθηκαν σε αυτές, τις τοπικές ατέλειες τις οποίες παρουσίασαν τα µέλη τους
και την ανάγκη τους για ανακαίνιση µετά το πέρας του χρόνου σχεδιασµού τους.
Στο εγγύς µέλλον, µια λειτουργική διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να αποτελεί
βασική υποχρέωση των χρηστών των µεταλλικών κατασκευών. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει
να δοθεί σε αυτές οι οποίες συµµετέχουν στις πυρηνικές και θερµικές µονάδες παραγωγής
ενέργειας, στη χηµική βιοµηχανία, στους αγωγούς, στις µεταφορές καθώς και σε
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οποιονδήποτε άλλο τοµέα η αστοχία της κατασκευής, θα είχε ως αποτέλεσµα απώλεια
ανθρωπίνων ζωών, µεγάλες οικονοµικές απώλειες και σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Οι µεταλλικοί φορείς, ορισµένες φορές αξιολογούνται σε τυχαίες χρονικές στιγµές
και όχι βάσει προγραµµατισµένων ελέγχων και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς τη χρήση του
απαραίτητου εξοπλισµού. Μια νέα διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάστηκε, στηριζόµενη στη
µακράς διάρκειας εµπειρία των µηχανικών πάνω στην ανακαίνιση και στον επιτόπου έλεγχο
των µεταλλικών φερόντων στοιχείων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των κατασκευών,
κάνοντας τη διαδικασία της αξιολόγησης συστηµατική. Σύµφωνα µε το στόχο της αξιολόγησης, η διαδικασία της ενοποιείται και συγκεκριµενοποιείται ο απαραίτητος «οργανικός»
εξοπλισµός. Ακόµα, προϋποθέτει τη συγκέντρωση και τη συνεχή καταγραφή στοιχείων,
σχετικά µε τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής, έτσι ώστε να παρέχεται το υπόβαθρο για
τη λήψη όλων των κατάλληλων αποφάσεων, για την εφαρµογή των κατάλληλων επισκευών
και µεθόδων ανακαίνισης.
Κατά την εκτίµηση της κατάστασης µιας υπάρχουσας κατασκευής είναι απαραίτητη η
αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων στοιχείων. Ο υπεύθυνος µηχανικός θα πρέπει να λάβει
υπόψη του τα δεδοµένα τα οποία παρέχονται από τους στατικούς υπολογισµούς, τα σχέδια,
τις επίσηµες επιθεωρήσεις και αυτές οι οποίες έγιναν σε άρθρα εφηµερίδων. Ο µηχανικός
ωστόσο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις ενδείξεις για τροποποιήσεις,
επισκευές ή ενισχύσεις οι οποίες αναφέρονται στα αρχεία. Για παράδειγµα, µια επισκευή, η
οποία δεν είναι καταγεγραµµένη, είναι πιθανόν να εφαρµόστηκε στην κατασκευή µετά από
έναν πόλεµο, ένα ατύχηµα ή µια τροποποίηση της λειτουργίας της.
Η παρακολούθηση της λειτουργίας µιας κατασκευής µπορεί να αποτελεί ένα στοιχείο
ελέγχου ή µια διαγνωστική διαδικασία, όµως δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό. Η παρακολούθηση θα πρέπει να έχει συγκεκριµένο στόχο και περιορισµένη διάρκεια εφαρµογής.
Ένας ορισµός ο οποίος προσδιορίζει την έννοια της παρακολούθησης, είναι ο εξής: «Για την
προστασία της κατασκευής εφαρµόζεται η καταγραφή των συνθηκών λειτουργίας της και οι
αλλαγές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτές». Η δοµική παρακολούθηση συνήθως περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών για µια σειρά διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως στόχο την
ενίσχυση της διαχείρισης µιας µεµονωµένης κατασκευής ή ενός συγκεκριµένου µοντέλου
κατασκευών. Ακόµα περιλαµβάνει την αυτόµατη καταγραφή των δεδοµένων λειτουργίας της
κατασκευής, για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητάς της.
Οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από τα αποτελέσµατα των επιτόπου
επιθεωρήσεων, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η τακτική
επιθεώρηση πεδίου των κατασκευών επιβάλλεται µέσω του εκάστοτε κανονισµού. Ωστόσο,
σε αρκετές περιπτώσεις, πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε την αποκατάσταση των
αστοχιών δεν έχουν καταγραφεί, ή ακόµα έχουν απεικονιστεί λανθασµένα, µε αποτέλεσµα η
αξιολόγηση µιας υφιστάµενης κατασκευής να απαιτεί τη λεπτοµερή επιθεώρησή της για την
απεικόνιση της πραγµατικής της κατάστασης. Ένα συχνό λάθος κατά τη διάρκεια των
επισκευών αποτελεί η εφαρµογή της µεθόδου της συγκόλλησης, αγνοώντας τη συγκολλησιµότητα ή µη των µελών. Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι τα δεδοµένα τα οποία λαµβάνονται
από τα υπάρχοντα σχέδια και τους στατικούς υπολογισµούς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση
να ελέγχονται µε επιτόπου επιθεωρήσεις και µετρήσεις.
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Προκειµένου να εκτιµηθεί σωστά η καταλληλότητα µιας κατασκευής από χάλυβα για
τη συνέχιση των υπηρεσιών της, είναι σηµαντικό να αναγνωριστεί ο δυνητικός τρόπος
αστοχίας της, καθώς και τα πιθανά είδη ατελειών και επιµέρους µηχανισµών αστοχιών, οι
οποίοι µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτή. Γενικά, οι τρόποι αστοχίας µπορεί να είναι είτε
στιγµιαίοι, είτε προοδευτικοί στη φύση. ∆ηλαδή υπάρχουν µηχανισµοί αστοχίας οι οποίοι
εκδηλώνονται µε την ύπαρξη µικρής ή καθόλου προειδοποίησης, ή µετά τη δηµιουργία ενός
σηµαντικού ποσού ανιχνεύσιµων ρωγµών, παραµορφώσεων ή αλλοιώσεων. Ατέλειες και
µηχανισµοί αστοχιών µπορούν να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή να
προϋπάρχουν από τη διαδικασία της κατασκευής και της ανέγερσής της. Είναι απαραίτητο
λοιπόν, οι µηχανισµοί αστοχίας να εκτιµούνται µε ακρίβεια και σε συνδυασµό µε τη γνώση
των δυνητικών τρόπων αστοχίας, να δίνεται η δυνατότητα εκτίµησης της υπολειπόµενης
διάρκειας ζωής του έργου. Οι κύριες µορφές αστοχίας για µεταλλικές κατασκευές είναι η
διαρροή, η ψαθυρή αστοχία, ο λυγισµός, η κόπωση, η διάβρωση και η διάβρωση λόγω
κόπωσης.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν προηγουµένως, τα στάδια της αξιολόγησης της κατάστασης µιας κατασκευής θα µπορούσαν να οριστούν, ως εξής:
• Επιτόπου αυτοψία.
Παρατήρηση των ορατών επιφανειών και συνδέσεων εκτιµώντας τη γενική κατάσταση των εγκαταστάσεων.
• Επιµελής εκτίµηση.
Στην ουσία αποτελεί µια βιαστική οπτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, η οποία
ψάχνει για τον εντοπισµό των ευδιάκριτων ελλείψεων και τη σύναψη µιας αναφοράς για τη
γενική κατάσταση της κατασκευής και των συνθηκών λειτουργίας της, δηµιουργώντας µια
λίστα µε τα προφανή υφιστάµενα και δυνητικά προβλήµατα. Μπορεί να ακολουθηθεί µια πιο
λεπτοµερής εξέταση ορισµένων µελών ή και ολόκληρης της δοµής.
• Εκτίµηση της δοµικής ακεραιότητας.
Αποτελεί µια εξέταση των εγκαταστάσεων σε βάθος, συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων ή όλων των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
o Οπτική παρατήρηση.
o Μετρήσεις.
o Φωτογράφηση.
o ∆ειγµατοληψία.
o ∆οκιµές εργαστηρίου και πεδίου.
o Αριθµητικές αναλύσεις.
o Τήρηση αρχείου.
o Σύνταξη τεχνικής έκθεσης.
• Εφαρµογή επισκευών/αντικαταστάσεων.
Μετά από την εκτίµηση της δοµικής ακεραιότητας της κατασκευής ή ορισµένων µελών
αυτής τα οποία εξετάζονται, ο µηχανικός είναι σε θέση να αποφασίσει το κατά πόσο είναι
απαραίτητη η επισκευή/αντικατάσταση αυτών. Παράλληλα, θα πρέπει να προτείνει τρόπους
εφαρµογής των διορθωτικών µέτρων, τα οποία κρίνει απαραίτητα.
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1.2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τελικό στόχο της αξιολόγησης µιας κατασκευής θα πρέπει να αποτελεί:
o Η διασφάλιση ή η αύξηση της αξιοπιστίας της λειτουργίας της.
o Η παράταση της διάρκειας λειτουργίας της.
o Ο προσδιορισµός των αιτιών και των επιδράσεων συγκεκριµένων ελαττωµάτων.
o Η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, για την ενδεχόµενη
µελλοντική χρήση του συνόλου ή ενός µέρους της κατασκευής.
o Η παροχή πληροφοριών για κατάθεση αποτελεσµατικών προτάσεων, οι οποίες
αφορούν την ανακαίνιση του φέροντα οργανισµού.

1.3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Βάσει των ανωτέρω προκύπτει, ότι απαραίτητα προσόντα ενός µηχανικού, έτσι ώστε
να είναι σε θέση να εκτιµήσει σωστά µια κατασκευή είναι:
o Η κατανόηση της δοµικής συµπεριφοράς της.
o Η εµπειρία του στην επιτόπου παρατήρηση των κατασκευών.
o Η ικανότητά του στη συλλογή σωστών µετρήσεων, ελέγχων και αναλύσεων, αλλά
και η ερµηνεία αυτών των δεδοµένων και η µετατροπή τους σε έγκυρα συµπεράσµατα.
o Να µπορεί να οργανώσει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, το πώς µπορεί να
επιθεωρήσει την κατασκευή, πώς µπορεί να αναγνωρίσει τις διάφορες µορφές
αστοχιών οι οποίες αναπτύσσονται, τι µεθόδους πρέπει να χρησιµοποιήσει για την
εξέταση του πεδίου, τι λύσεις να προτείνει, και πώς να πραγµατοποιήσει την
καταγραφή των αποτελεσµάτων.
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ΑΙΤΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση του µετάλλου ως το κύριο στοιχείο του φέροντα οργανισµού µιας
κατασκευής, συνήθως γίνεται για τη δηµιουργία σηµαντικών και µεγάλων οικοδοµηµάτων, µε
αποτέλεσµα η αστοχία αυτών να θέτει σε κίνδυνο πολλές ανθρώπινες ζωές, να προκαλεί
περιβαλλοντικές επιπτώσεις µεγάλης ή µικρής κλίµακας, καθώς επίσης και µεγάλες
οικονοµικές απώλειες. Με τον όρο «αστοχία» εννοούνται σηµαντικές βλάβες ή ατέλειες οι
οποίες οδηγούν στην έλλειψη της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας είτε της κατασκευής,
είτε ενός µέλους αυτής. Ένας από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες, ο οποίος µπορεί να
οδηγήσει στη µείωση του αριθµού των αστοχιών αλλά και της κρισιµότητα τους, είναι η
σωστή εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων µε τις οποίες εφοδιάστηκαν οι µηχανικοί κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους.
Για να είναι εφικτή η ανάλυση των αιτιών µιας αστοχίας θα πρέπει να έχει
κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας της κατασκευής στην οποία αυτή εκδηλώθηκε. Από την
ιστορία της χρήσης των µεταλλικών κατασκευών είναι ξεκάθαρο ότι ορισµένες αστοχίες
έχουν συµβάλει στην εξέλιξη της επιστήµης. Η εκτίµηση των ιδιοτήτων και της
χρηστικότητας των µελών, µέσω πειραµάτων κάτω από πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας,
έδωσαν τη δυνατότητα για σπουδαίες αλλαγές στο τοµέα των µεταλλικών κατασκευών,
καθώς µελετήθηκαν εκτενέστερα φαινόµενα όπως ο λυγισµός, η µεταβολή των τάσεων στην
περιοχή της συγκόλλησης και η ψαθυρή αστοχία.
Σηµαντικοί παράγοντες οι οποίοι αποτρέπουν την εκδήλωση µιας αστοχίας, είναι:
o Ο σωστός σχεδιασµός των κατασκευαστικών λεπτοµερειών.
o Η κατάλληλη επιλογή υλικών και κοχλιών.
o Η επαρκής παρακολούθηση των φάσεων σχεδιασµού, κατασκευής, ανέγερσης και
χρήσης της κατασκευής σε συνδυασµό µε την καλή συνεργασία εργολάβου και
ιδιοκτήτη τόσο κατά τον σχεδιασµό της κατασκευής, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια
ζωής του έργου.
Μέσα από τη µελέτη και την ανάλυση της εµφάνισης µεµονωµένων µορφών αστοχιών
προκύπτει ότι οι αιτίες αυτών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν. Οι κυριότερες κατηγορίες
είναι:
o Λάθη κατά των σχεδιασµό της κατασκευής.
o Χρήση ανεπαρκών υλικών ή υλικών µε ατέλειες.
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o Αποκλίσεις από τη µελέτη κατά την κατασκευή και την ανέγερση.
o Το περιβάλλον λειτουργίας της κατασκευής.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή και η µερική ανάλυση κάθε κατηγορίας.

2.2 ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
Τα λάθη κατά το σχεδιασµό µιας κατασκευής χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:
o Σφάλµατα στη γενική σύλληψη του σχεδίου και της διάταξης της κατασκευής (π.χ.
ανεπαρκής εξασφάλιση της διατήρησης των προκαθορισµένων διαστάσεων και της
αντοχής της κατασκευής)
o Σφάλµατα κατά τη διάρκεια της µελέτης τόσο στα σχέδια, όσο και στους
υπολογισµούς (π.χ. ατέλειες-παραλείψεις στη γεωτεχνική µελέτη, λανθασµένες
τιµές και επιλογή θέσεων των φορτίων τα οποία εφαρµόζονται στην κατασκευή,
παράλειψη σηµαντικών παραµέτρων, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν τη
λειτουργία της κατασκευής, κλπ.)
o Ατέλειες στον υπολογισµό και στη διαστασιολόγηση των µελών, εξαιτίας της
επιλογής ενός υπολογιστικού µοντέλου το οποίο δεν µπορεί να προσοµοιάσει µε
αποδεκτή ακρίβεια την πραγµατική συµπεριφορά και λειτουργία της κατασκευής
o Λανθασµένη επιλογή των δοµικών υλικών.
o Λάθη στην επίλυση των κατασκευαστικών λεπτοµερειών (π.χ. κόµβοι), όπως
είναι αποκλίσεις µεταξύ της εφαρµοσθείσας λύσης και του στατικού προσοµοιώµατος.
o Έλλειψη ικανότητας κατανόησης, της αναγκαιότητας για συντήρηση και αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής.

2.2.1 Λάθη στο στατικό µοντέλο και στη µελέτη σχεδιασµού.
Τα αίτια τα οποία ευθύνονται τουλάχιστον για το ένα τρίτο των αστοχιών στις
κατασκευές, προέρχονται από λάθη τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού. Η
µέθοδος σχεδιασµού και οι παραδοχές οι οποίες γίνονται για τους στατικούς υπολογισµούς
στις περισσότερες περιπτώσεις εγγυούνται την αξιοπιστία της κατασκευής και µόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις οδηγούν στην εµφάνιση κάποιου µηχανισµού αστοχίας. ∆ιάφορες
µορφές αστοχίας µπορούν να εκδηλωθούν σε µια κατασκευή στην περίπτωση την οποία στη
µελέτη της έχουν αγνοηθεί παράγοντες όπως η έκκεντρη φόρτιση στις συνδέσεις, η
επίδραση της θερµοκρασίας και η έκκεντρη ένταση. Επίσης σε αστοχία µπορεί να οδηγήσει η
ύπαρξη ασαφειών όσο αφορά τον προσδιορισµό των τιµών ορισµένων φορτίων. Ακόµα η
εσφαλµένη απεικόνιση των κατασκευαστικών λεπτοµερειών στα αντίστοιχα σχέδια αποτελεί
σηµαντικό παράγοντα για την ύπαρξη κατασκευαστικού λάθος, το οποίο µε τη σειρά του
οδηγεί στην αστοχία των µελών αυτών. Τέλος, η ανεπαρκής επικοινωνία µεταξύ σχεδιαστήµελετητή µηχανικού και εργολάβου ή επιβλέποντα µηχανικού µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά
κατασκευαστικά λάθη τα οποία αποτελούν την αιτία εκδήλωσης ορισµένων µορφών
αστοχιών.
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Κατά την επίλυση προβληµάτων σύνθετων δοµών οδηγούµαστε σε σφάλµατα τα οποία
είναι ικανά να οδηγήσουν στην εκδήλωση κάποιας µορφής αστοχίας, όταν δεν έχει ληφθεί
από το µελετητή στο µοντέλο προσοµοίωσης η αλληλεπίδραση µεταξύ των µελών µε επαρκή
ακρίβεια. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται µερικά τέτοια παραδείγµατα
• Αστοχία στην περιοχή της στήριξης µια γέφυρας µεταφοράς –conveyer bridge(σχήµα 2.1). Πρόκειται για µια γέφυρα που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά
άνθρακα µε δικτυωτές κύριες δοκούς και µε ανοίγµατα από 30 έως 6 m και µε
θεωρητικό ύψος 2,7 m.

Μορφή γέφυρας µεταφοράς.
Σχήµα 2.1

Με βάση, την επιτόπου επιθεώρηση η οποία έγινε στο µέρος της κατασκευής το
οποίο κατέρρευσε, την εξέταση των αρχικών στατικών υπολογισµών, τη µελέτη των
κατασκευαστικών σχεδίων και τον καθορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών του
µέλους στο οποίο εκδηλώθηκε η αστοχία, διατυπώθηκαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα:
o Κατά το σχεδιασµό, η τιµή της µέγιστης αξονικής δύναµης V πάνω από τη στήριξη
δεν είχε προσδιοριστεί. Ακόµα, στη µελέτη δεν είχε προβλεφτεί ο σχεδιασµός
διαγώνιου πλαισίου ενίσχυσης στην περιοχή της στήριξης.
o Οι κάθετες ράβδοι πάνω από τη στήριξη έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
βάσει άλλων παρόµοιων κατασκευών µε διατοµή 50.5 χωρίς τη σύνταξη µελέτης
προσαρµοσµένη στη γέφυρα αυτή. Στην προκειµένη περίπτωση το συγκεκριµένο
µέλος µε αυτές τις διαστάσεις έχει υποδιαστασιολογηθεί µε αποτέλεσµα να µην
είναι σε θέση να αντέξει ούτε το ίδιο το βάρος του.
o Η αστοχία προκλήθηκε από την πλευρική µετατόπιση των υποδιαστασιολογηθέντων καθέτων στη θέση έδρασης της γέφυρας όπως φαίνεται στο σχήµα 2.2.
Οι µελετητές οδηγήθηκαν σε αυτή τη λύση καθώς δεν είχαν κατανοήσει το τρόπο
λειτουργίας τόσο της γέφυρας, όσο και της στήριξης της, αφού δεν είχαν
τοποθετήσει διαγώνια ενίσχυση στη θέση έδρασης των κύριων δοκών για την
οµαλότερη µεταφορά των κατακόρυφων και των οριζόντιων αντιδράσεων [30].
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Κατάρρευση µέρους της γέφυρας.
Σχήµα 2.2

• Αστοχία µεταλλικής δεξαµενής ανεφοδιασµού.
Για την αξιολόγηση της αστοχίας αυτής ελέγχθηκαν τα κύρια φέροντα στοιχεία της
κατασκευής (σχήµα 2.3). Ο έλεγχος αυτός έδειξε ότι η αστοχία προήλθε από σφάλµατα κατά
τη διαδικασία των στατικών υπολογισµών. Βρέθηκε λοιπόν, ότι κατά το σχεδιασµό της
στήριξης όλα τα οριζόντια µέλη υποδιαστασιολογήθηκαν και το ασθενέστερο µέλος της
κατασκευής ήταν οι διαγώνιοι, των κύριων δοκών -R4- όπου η φέρουσα αντοχή τους
αποτελούσε µόνο το 23% της αξονικής δύναµης την οποία καλούντουσαν να αναλάβουν βάσει
σχεδιασµού. Ακόµα, αποδείχθηκε ότι τα θλιβόµενα µέλη των δικτυωτών δοκών R1-R4 είχαν
διαστασιολογηθεί για απλή θλίψη, χωρίς να ληφθεί υπόψη το φαινόµενο του λυγισµού. Τέλος,
διαπιστώθηκε ότι κατά τη µελέτη σχεδιασµού του πλαισίου R3 είχε παραλειφθεί ο
σχεδιασµός των διαγωνίων, το οποίο είχε ως συνέπεια την εµπειρική τοποθέτησή τους την
ώρα ανέγερσης της κατασκευής.

Μορφή στήριξης των δεξαµενών παροχής.
Σχήµα 2.3

Από τη φύση των παραλείψεων οι οποίες αναφέρθηκαν νωρίτερα, είναι φανερό ότι ο
σχεδιασµός της στήριξης έγινε από µια οµάδα µηχανικών µε µικρή εµπειρία στο χώρο της
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οποίας τα σοβαρά λάθη τόσο στην προσοµοίωση του στατικού µοντέλου, όσο και στη σύνταξη
της µελέτης σχεδιασµού είχαν ως συνέπεια την αστοχία της κατασκευής (σχήµα 2.4).

Η στήριξη της γέφυρας µετά την αστοχία.
Σχήµα 2.4

2.2.2 Λάθος προσδιορισµός των φορτίων.
Οι χαρακτηριστικές τιµές των φορτίων Fk τα οποία εφαρµόζονται στα δοµικά
στοιχεία µιας κατασκευής, δίνονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς, ή καθορίζονται µετά
από συµφωνία µεταξύ του µελλοντικού ιδιοκτήτη, του σχεδιαστή και του κατασκευαστή.
Στην πραγµατικότητα οι τιµές των φορτίων τα οποία προσοµοιώνουν την επίδραση
του περιβάλλοντος στην κατασκευή (π.χ. σεισµός, άνεµος, χιόνι), καθώς επίσης και των –
technical loads-, µπορούν να έχουν πολύ µεγαλύτερες τιµές από αυτές που εξετάζονται
κατά το σχεδιασµό της κατασκευής.
Εξαιτίας του ανέµου, έχουν αναπτυχθεί πολύ µηχανισµοί αστοχιών και συγκεκριµένα
στους πυλώνες στους οποίους στηρίζονται τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύµατος, στις
γερανογέφυρες και στις γέφυρες (π.χ. η κατάρρευση της κρεµαστής γέφυρας στη Τακόµα
των Ηνωµένων Πολιτειών, µε µέγιστη απόσταση πυλώνων 855 m). Οµοίως, το φορτίο
χιονιού και µερικές φορές και το φορτίο λόγω παγετού, στην πραγµατικότητα µπορεί να
διαφέρει σηµαντικά από το φορτίο το οποίο θεωρήθηκε κατά το σχεδιασµό όσο αφορά τη τιµή
του και τη θέση εφαρµογής του.
Οι τιµές για τα ίδια βάρη της κατασκευής των επικαλύψεων προσδιορίζονται κατά το
σχεδιασµό µε βάση τον κανονισµό ο οποίος εφαρµόζεται στην εκάστοτε περίπτωση και
λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της κατασκευής και το ειδικό βάρος των υλικών τα οποία
χρησιµοποιήθηκαν.
Ο προσδιορισµός του ίδιου βάρους των µεταλλικών στοιχείων µιας κατασκευής
µπορεί να γίνει µε ευκολία, καθώς οι διαστάσεις τους είναι γνωστές µε µεγάλη ακρίβεια,
γεγονός το οποίο δεν συµβαίνει και στα στοιχεία τα οποία είναι κατασκευασµένα από
σκυρόδεµα, άοπλο ή οπλισµένο. Επειδή τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως δεν έχουν
πραγµατικά όρια αντοχής ίσα µε αυτά τα οποία δίνονται από τους κατασκευαστές (ειδικά στις
παλιές κατασκευές), αποτελεί σύνηθες φαινόµενο το ίδιο βάρος το δοκών συχνά να
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υπερβαίνει τις τιµές οι οποίες έχουν θεωρηθεί κατά τη µελέτη σχεδιασµού κατά 10-20%,
αφού χρησιµοποιείται περισσότερο υλικό για να επιτευχθεί το απαιτούµενο όριο αντοχής.
Στις στέγες υλικά µε ειδικό βάρος γ=3.0-5.0 kNm-3 χρησιµοποιούνται ως θερµοµονωτικό υλικό, όµως µόλις κορεστούν από νερό το ειδικό τους βάρος αυξάνεται σε τιµές
γ=7.0-10.0 kNm-3 και οι αρχικές τους διαστάσεις αλλάζουν. Για παράδειγµα, το πραγµατικό
πάχος του ασφαλτοσκυροδέµατος είναι 1.0-1.5 µεγαλύτερο από αυτό το οποίο έχει
θεωρηθεί. Σε περίπτωση ανάγκης επέµβασης σε στέγη λόγω συντήρησης ή ανακαίνισης, θα
πρέπει να γίνει γνωστό το πραγµατικό φορτίο κάθε στρώµατος της στέγης µε τη χρήση των
δοκιµών -test pits-. Για τον προσδιορισµό του πάχους και του ειδικού βάρους ενός
στρώµατος από µέταλλο, σκυρόδεµα ή ασφαλτοσκυρόδεµα θα πρέπει να ανοιχτεί τρύπα
ελάχιστης διαµέτρου 30 mm. Μόλις προσδιοριστεί το βάρος κάθε ενός µονωτικού
στρώµατος, θα πρέπει να προετοιµαστούν -test pits- διαστάσεων 100*100 mm σε
τουλάχιστον 10 διαφορετικά σηµεία στα οποία να είναι εφικτή η εξόρυξη. Βάσει των
αποτελεσµάτων της µέτρησης του πάχους κάθε στρώµατος ξεχωριστά και του ειδικού
βάρους των υλικών (δάπεδο, στέγη, κατάστρωµα γέφυρας, κλπ.), η µέση τιµή του φορτίου
ανά τετραγωνικό µέτρο του κάθε στρώµατος πλέον µπορεί να προσδιοριστεί.
Ως παράδειγµα υποτίµησης των πρόσθετων φορτίων µπορεί να αναφερθεί η αστοχία
της στέγης µιας βιοµηχανικής αίθουσας (σχήµα 2.5). Η αστοχία εκδηλώθηκε σε περιοχή
ανοίγµατος 24.0 m. Η στέγη στο σηµείο αυτό περιελάµβανε ένα επικλινές δικτύωµα, στο
οποίο η διατοµή της διαγωνίου, διαµέτρου 40.40.5, αστόχησε στο τρίτο φάτνωµα. Μετά την
αστοχία η ίδια η δοκός, αλλά και η περιοχή κοντά σε αυτή ήταν αρκετά παραµορφωµένη. Για
την αξιολόγηση και την µελέτη του µηχανισµού αστοχίας ο οποίος εκδηλώθηκε, αλλά και για
τον προσδιορισµό των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών τα οποία χρησιµοποιήθηκαν,
αποσπάστηκε ένα µέρος του κόµβου ο οποίος αστόχησε. Στο σχήµα 2.6, είναι φανερό ότι στο
µέρος του δικτυώµατος της στέγης το οποίο εξετάστηκε, βρισκόταν το φρεάτιο εξαερισµού
(Κ). Από την εξέταση των στατικών υπολογισµών της µελέτης της στέγης διαπιστώθηκαν,
ότι:
o Η πιθανότητα της συσσώρευσης ιζηµάτων στο σύστηµα εξαέρωσης, καθώς
κατασκευαζόταν η περιοχή δίπλα από αυτή, δεν είχε υπολογιστεί.
o ∆εν είχε υπολογιστεί καµία πρόσθετη προσωρινή φόρτιση εξαιτίας των
υπολειµµάτων της αργίλου τα οποία θα συσσωρεύονταν κατά τη λειτουργία.
Από την αξιολόγηση της αστοχίας διαπιστώθηκε, ότι τη στιγµή την οποία αυτή
εκδηλώθηκε, το τµήµα της στέγης στην περιοχή της εξαέρωσης είχε επιβαρυνθεί µε ένα
στρώµα υγρής αργίλου ειδικού βάρους 16.0-17.0 kNm-3. Ο υπολογιστικός έλεγχος του
δικτυώµατος της στέγης έγινε για τα φορτία σχεδιασµού και για ένα πρόσθετο προσωρινό
φορτίο εξαιτίας της αργίλου. Από την ανάλυση αποδείχτηκε, ότι η υπερφόρτιση της
διαγωνίου D3 η οποία προήλθε από τη τοπική συσσώρευση της αργίλου αποτέλεσε και την
αιτία της αστοχίας.
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Η αστοχία του κόµβου µετά την θραύση της διαγωνίου.
Σχήµα 2.5

Μορφή του δικτυώµατος της στέγης.
Σχήµα 2.6

2.2.3 Ακατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις.
Οι ακατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις συνήθως προέρχονται από την έλλειψη
ικανότητας κατανόησης της δραστηριότητας του φορτίου και της ανάπτυξης των εσωτερικών
δυνάµεων στα επιµέρους µέλη, κόµβους και συνδέσεις. Στις συγκολλητές συνδέσεις, η πηγή
των σφαλµάτων ενδέχεται να είναι οι ανεπαρκείς γνώσεις για τα προβλήµατα τα οποία
µπορούν να δηµιουργηθούν στις συγκολλήσεις από την επίδραση της θερµοκρασίας στα υλικά
κατά τη συγκόλληση και τη δηµιουργία παραµενουσών τάσεων σε µια τέτοιου τύπου σύνδεση.
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Για παράδειγµα, ρωγµές εξαιτίας αυτών των φαινοµένων, µπορούν να εµφανιστούν στο
έλασµα σύνδεσης των δοκών στα δικτυώµατα, αλλά δεν µπορούν να εµφανιστούν στις
κοχλιωτές συνδέσεις. Η ανάγκη για ύπαρξη πρόσθετου ελάσµατος για την εξασφάλιση της
σύνδεσης των µελών απαιτεί το σχεδιασµό µιας κατάλληλης µορφής κόµβου και την επιλογή
κατάλληλης ποιότητας χάλυβα (µαλακό χάλυβα). Στο σχήµα 2.7 φαίνεται η αστοχία του
ελάσµατος στη σύνδεση των διαγωνίων και του ορθοστάτη µε την κύρια δοκό ενός
δικτυώµατος, καθώς καταπονούταν από έκκεντρη φόρτιση.

(α) Μορφή του δικτυώµατος.
(b) Αστοχία κόµβου Α.
Σχήµα 2.7

Η ακατάλληλη διάταξη ενός κόµβου και η λανθασµένη αξιολόγηση των υπό τάση
µελών µιας συγκολλητής σύνδεσης µπορεί να οδηγήσει στην έλλειψη της αξιοπιστίας και της
ασφάλειας ολόκληρης της κατασκευής. Στο σχήµα 2.8 παρουσιάζεται µια πρότυπη λύση για
τη διαµόρφωση του κόµβου δικτυώµατος µιας γερανογέφυρας. Κατά το σχεδιασµό, ιδιαίτερη
προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη µεταφορά της ροπής κάµψεως στο κάθε µέλος χωριστά και
την ένταση την οποία προκαλούν τα έκκεντρα φορτία ή ροπές στις στηρίξεις. Παρά το
γεγονός ότι ο τρόπος µεταφοράς των δυνάµεων στη περίπτωση αυτή είναι ξεκάθαρος, συχνά
συµβαίνουν κάποια σφάλµατα στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
Ακόµα, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους κόµβους στους οποίους
υπάρχουν υδρορροές και κλειστές διατοµές. Η χρήση αυτού του τύπου διατοµών δεν
θεωρείται από τις καλύτερες λύσεις αφού είναι πιθανή η διείσδυση νερού µέσα σε αυτές και
στην πορεία η στερεοποίηση του υπό τη µορφή πάγου. Όταν όµως υπό τις κατάλληλες
θερµοκρασιακές συνθήκες και ενώ το µέλος βρίσκεται σε λειτουργία ο πάγος λιώσει, είναι
πιθανό το µέλος να οδηγηθεί σε αστοχία. Οι µορφές των αστοχιών οι οποίες προκαλούνται
εξαιτίας αυτού του φαινοµένου αναπαριστούνται στο σχήµα 2.9. Έχει αποδειχτεί ότι τα
φρεάτια αποστράγγισης κοντά σε αυτές τις δοµικές λεπτοµέρειες δεν είναι λειτουργικά, µε
αποτέλεσµα ορισµένες φορές να είναι προτιµότερο το γέµισµα των κενών µε σκυρόδεµα.
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Κόµβος της κάτω ράβδου ενός δικτυωτού φορέα.
(α) Σύµφωνα µε τη µελέτη. (b) Κατά την κατασκευή. (c) Σωστή λύση.
Σχήµα 2.8

Αστοχίες εξαιτίας της διείσδυσης του νερού
(α) Βάση υποστυλώµατος. (b) Κλειστή διατοµή δικτυωτών φορέων.
(c) Κόµβος σύνδεσης δικτυωτού φορέα.
Σχήµα 2.9

Ως ακατάλληλη κατασκευαστική λύση µπορεί να αποδειχθεί ακόµα, η τοποθέτηση
νευρώσεων σε δοκούς ή υποστυλώµατα, όταν ο σχεδιασµός τους δεν έχει γίνει µε την
απαραίτητη ακρίβεια. Ως νευρώσεις καλούνται οι πλάκες οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη
τοπική ενίσχυση των κόµβων και την αποφυγή τοπικών αστοχιών. Στις µελέτες σχεδιασµού
των κόµβων πλαισίων, συνήθως χρησιµοποιείται ένας απλοποιηµένος αλλά και ακριβής
τρόπος υπολογισµού των νευρώσεων στο σηµείο σύνδεσης διαδοκίδας και υποστυλώµατος, ή
στο σηµείο στο οποίο η διαδοκίδα περνάει µέσα από το υποστύλωµα.
Η ύπαρξη πολλών νευρώσεων κοντά σε µια συγκεκριµένη θέση ενδεχοµένως να
προκαλέσει τη συσσώρευση µεγάλου αριθµό συγκολλήσεων σε µικρή περιοχή, δηµιουργώντας
µια ανεπιθύµητη πίεση στον κορµό του µέλους από τις παραµένουσες τάσεις η οποία µπορεί
να οδηγήσει είτε στην αστοχία του κορµού του µέλους στο οποίο γίνεται η συγκόλληση, είτε
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στην αστοχία της ίδιας της συγκόλλησης. Ως εκ τούτου, ο σωστός σχεδιασµός των νευρώσεων σε ένα δίκτυο δοκών είναι πολύς σηµαντικός, όπως στο παράδειγµα, δοκού κύλισης µιας
γερανογέφυρας στην οποία µπορούν να εµφανιστούν ρωγµές µετά από χρόνια λειτουργίας,
όπως φαίνεται στο σχήµα 2.10.

Ρωγµές στη δοκό κύλισης µιας γερανογέφυρας.
Σχήµα 2.10

Ως αποτέλεσµα, της µελέτης των αστοχιών των συγκολλήσεων, έχουν εξαχθεί τα
ακόλουθα συµπεράσµατα :
o Η σύνδεση µεταξύ του κορµού ενός µέλους και της πλάκας ενίσχυσης θα πρέπει
να επιτυγχάνεται µε τη δηµιουργία σύνδεση στήριξης -abutting joint- και µε τη
χρήση όλου του πάχους του κορµού. Για µικρής ή µεσαίας έντασης πιέσεις οι
οποίες προέρχονται από τους τροχούς του βαρουλκοφορείου µιας γερανογέφυρας, οι γωνιακές συγκολλήσεις µε τη µέθοδο της ηλεκτροσυγκόλλησης ή της
οξυγονοσυγκόλλησης είναι αποτελεσµατικές.
o Η συσσώρευση των συγκολλήσεων θα πρέπει να περιορίζεται µε τη χρήση
ενδιάµεσων νευρώσεων.
o Οι νευρώσεις θα πρέπει να τοποθετούνται και από τις δύο µεριές του κορµού.
o Οι διαµήκεις νευρώσεις, εάν πρόκειται να αποτελέσουν µέρος µιας διατοµής θα
πρέπει να προέρχονται από χάλυβα αντοχής µεγαλύτερης ή ίσης µε αυτής του
χάλυβα του µέλους και θα πρέπει να εξασφαλίζεται συγκόλληση πλήρους
σύνδεσης.
o Μόνο ο απαραίτητος αριθµός των νευρώσεων θα πρέπει να σχεδιάζεται.

2.3 ΧΡΗΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ή ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΤΕΛΕΙΕΣ.
Ως ανεπαρκές υλικό θεωρούµε χάλυβες χηµικής σύστασης και µηχανικών ιδιοτήτων
τέτοιων ώστε αν δηµιουργούνταν δοµικά στοιχεία µε τη χρήση αυτού δεν θα εξασφάλιζαν την
απαραίτητη ποιότητα (Παράρτηµα Α). Η χρήση ανεπαρκών υλικών ή υλικών µε ατέλειες
είναι αποτέλεσµα αιτιών, όπως:
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Η εταιρεία παραγωγής χάλυβα τροφοδοτεί την αγορά µε υλικά τα οποία έχουν µη
φανερά ελαττώµατα, ή προϊόντα τα οποία δεν αντιστοιχούν στις παραγγελίες των
εργολάβων ή στην πιστοποίηση της χαλυβουργίας.
o Ο σχεδιασµός της κατασκευής έχει γίνει µε λανθασµένη ποιότητα χάλυβα.
o Ο εργολάβος ή ο επιβλέπων µηχανικός χρησιµοποιεί σε λανθασµένες θέσεις τα
διάφορα είδη του χάλυβα τα οποία έχει παραλάβει.
Το όριο διαρροής του χάλυβα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του. Σε
περίπτωση την οποία χρησιµοποιηθεί χάλυβας σε ένα µέλος, χαµηλότερου ορίου διαρροής
από αυτό µε το οποίο έγινε ο σχεδιασµός του, τότε είναι πολύ πιθανό να εξαντληθεί η
αντοχή του. Για να µειωθεί η πιθανότητα χρήσης χάλυβα µε διαφορετικό όριο διαρροής από
αυτό του σχεδιασµού, προτείνεται σε µια κατασκευή να χρησιµοποιούνται στοιχεία µε ίδιο
όριο διαρροής. Ένα υλικό όµως µπορεί να αστοχήσει, ενώ πληροί της ποιοτικές προδιαγραφές του έργου, εξαιτίας της ανισοτροπίας του. Οι διακυµάνσεις των ιδιοτήτων των
µετάλλων αυξάνονται µε το πάχος. Ένα σηµαντικό ελάττωµα µιας µεταλλικής πλάκας είναι ο
διαχωρισµός της σε στρώσεις –fork junction-(σχήµα 2.11). Τέτοια υλικά είναι αδύνατο να
µεταφέρουν οµαλά τις δυνάµεις οι οποίες ασκούνται κάθετα στη διεύθυνση του πάχους τους,
όπως φαίνεται στο σχήµα 2.12.
o

Fork junction.
Σχήµα 2.11

Μορφή φύλλωσης στη µετωπική
πλάκα µιας καµπτόµενης δοκού
Σχήµα 2.12

Στη µελέτη σχεδιασµού είναι απαραίτητο να αποφεύγονται συνδέσεις και στοιχεία τα
οποία προκαλούν τάσεις κάθετα στη διεύθυνση της επιφάνειας των υλικών. Η αντοχή του
χάλυβα στη στρωµατώδη ρηγµάτωση –laminar cracking- εκτιµάται, συνήθως, ανάλογα µε την
περιεκτικότητα του κράµατος σε θείο και µε το ποσοστό της συρρίκνωσης του µέλους προς
την κατεύθυνση του πάχους του. Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να ληφθούν
µέτρα τόσο όσο αφορά το τρόπο κατασκευής, όσο και τα υλικά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν,
έτσι ώστε να περιοριστεί η ανάπτυξη της στρωµατώδης ρηγµάτωσης. Η στρωµατώδη
ρηγµάτωση η οποία δηµιουργείται κατά τη συγκόλληση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια
ολόκληρης της κατασκευής. Τέτοιου είδους ρωγµές έχουν µια συγκεκριµένη µορφή και
αναπτύσσονται σε βάθος περίπου ίσο µε το ένα τρίτο του βάθους του πάχους της πλάκας
από την επιφάνεια συγκόλλησής του.
Οι δυσµενείς επιπτώσεις της ανισοτροπίας ενός υλικού µπορούν να ελαχιστοποιηθούν, µε τη βοήθεια:
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o των διατάξεων των µεταλλουργείων
o των δοκιµαστικών ελέγχων
o των κατασκευαστικών διατάξεων.
Για τους κόµβους στους οποίους γίνεται η µεταφορά µεγάλων δυνάµεων σε κατεύθυνση κάθετη προς το πάχος των ελασµάτων, πρέπει να είναι σχεδιασµένη µια κατασκευαστική λύση η οποία θα εξασφαλίζει την άµεση µεταφοράς της δύναµης. Μερικές αποδεκτές
µορφές κόµβων παρουσιάζονται στο σχήµα 2.13. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι στις συγκολλητές
συνδέσεις είναι απαραίτητο οι συγκολλήσεις αλλά και τα µέλη τα οποία συµµετέχουν στη
σύνδεση να έχουν τις ίδιες µηχανικές ιδιότητες και στις δύο κατευθύνσεις. Στο σχήµα 2.14
απεικονίζονται µερικές διατάξεις συγκολλητών συνδέσεων οι οποίες εξασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρθηκαν πρωτύτερα. Μια άλλη λύση αποτελεί η χρησιµοποίηση µιας
τεχνικής συγκόλλησης η οποία απεικονίζεται στο σχήµα 2.15, ή η χρήση κοχλιών υψηλής
αντοχής διαµορφώνοντας µια κοχλιωτή σύνδεση αντί για συγκολλητή, όπως φαίνεται στο
σχήµα 2.16.

Κατασκευαστική µόρφωση κόµβων.
(a) Ανεπαρκής όσο αφορά τη στρωµατώδη ρηγµάτωση.
(b) Καταλληλότερη µορφή µε τη χρήση πρόσθετων ελασµάτων για την εξασφάλιση της
συνέχειας.
Σχήµα 2.13
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Αντικατάσταση της 1/2 V
συγκόλλησης µε τη χρήση
εσωραφής πλήρους διείσδυσης

Σφυρήλατα ελάσµατα
σύνδεσης

Τοπική σύνδεση ελασµάτων
ειδικού χάλυβα µε ίδιων
ιδιοτήτων και στις δύο
διευθύνσεις

Μόρφωση συγκολλητών συνδέσεων,
(a) κίνδυνος στρωµατώδης ρηγµάτωσης, (b) καταλληλότερη διάταξη.
Σχήµα 2.14

Η διάταξη της συγκόλλησης διπλής όψης -1/2 V-,
(a) τυπική διάταξη, (b) διάταξη µεγαλύτερης επάρκειας.
Σχήµα 2.15

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

18

Κόµβος πλαισίου
(a) συγκολλητή σύνδεση, (b) σύνδεση µε τη χρήση υψηλής αντοχής κοχλιών.
Σχήµα 2.16

2.3.1 Χάλυβες µε ανεπαρκή ικανότητα συγκόλλησης.
Για κατασκευές στις οποίες εφαρµόζονται συγκολλητές συνδέσεις κρίνεται
απαραίτητο να χρησιµοποιείται χάλυβας µε επαρκή ικανότητα συγκόλλησης. Η συµβατότητα
και οι απαιτούµενες ιδιότητες των συγκολλητών συνδέσεων εξασφαλίζονται µε τη σωστή
εφαρµογή των τεχνικών συγκόλλησης και την επιλογή κατάλληλων πρόσθετων υλικών. Όταν
δεν επιτυγχάνεται το επιθυµητό επίπεδο συγκολλησιµότητας, µπορεί να εµφανιστούν ρωγµές
στην περιοχή της συγκόλλησης οι οποίες προκαλούνται από την παρουσία του υδρογόνου, ή
στη θερµική ζώνη της συγκόλλησης εξαιτίας της αύξησης της σκληρότητας, (βλ. Παράρτηµα
Α). Ρωγµές µπορούν να βρεθούν στη θερµική ζώνη των συγκολλήσεων, π.χ. κατά τη
συγκόλληση πλακών διαφόρων παχών, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.17. Μερικές από τις
ρωγµές διαµορφώνονται στα πολύ άκαµπτα µέλη της κατασκευής, δηλαδή στο πάνω µέρος
του υποστυλώµατος και στη βάση του.
Όταν µια πλάκα ενίσχυσης συνδέεται σε έναν άκαµπτο κόµβο, η πιθανότητα τοπικών
παραµορφώσεων την ώρα της συγκόλλησης είναι περιορισµένη. Στο σχήµα 2.18 απεικονίζεται η επιρροή της ακαµψίας του κόµβου στον αριθµό των ρωγµών οι οποίες
δηµιουργούνται, αφού στο πάνω µέρος του υποστυλώµατος όπου οι πλάκες ενισχύθηκαν µε
πρόσθετα στοιχεία, ο αριθµός των ρωγµών αυξήθηκε.

Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και η υπόδειξη των ρωγµών
(a) βάση, (b) κορυφή υποστυλώµατος.
Σχήµα 2.17
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Κατανοµή των ρωγµών σε ένα υποστύλωµα
Σχήµα 2.18

2.3.2 Χάλυβες οι οποίοι µπορούν να αστοχήσουν ψαθυρά.
Βλάβες οι οποίες προκαλούνται από ψαθυρή θραύση έχουν ως αποτέλεσµα σοβαρές
επιπτώσεις στις κατασκευές και κυρίως σε µεταλλικές γέφυρες και πλοία στα οποία έχει
γίνει εκτενής µελέτη του προβλήµατος. Υπάρχουν κάποιες γνωστές περιπτώσεις εµφάνισης
ψαθυρής αστοχίας σε µέλη, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικών δυνάµεων. Τέτοιες περιπτώσεις
είναι τα άκαµπτα δοµικά στοιχεία στα οποία αναπτύσσονται πολύ µεγάλες παραµένουσες
τάσεις, εξαιτίας της δυνατότητα κύλισης, ή λόγω συγκολλήσεων. Όταν, µεταλλικά στοιχεία
µε τη δυνατότητα της ψαθυρής αστοχίας κοπούν µε τη χρήση οξυγόνου είναι πολύ πιθανό να
εκδηλωθεί η ψαθυρή αστοχία, όταν σε αυτά δρουν πολύ υψηλές παραµένουσες τάσεις. Τα
δοµικά µέλη µπορούν να αστοχήσουν ψαθυρά και σε χαµηλές τάσεις, συγκριτικά πάντα µε τη
τάση σχεδιασµού τους, όταν το υλικό δεν είναι αρκετά ανθεκτικό. Οι ρωγµές λόγω της
εκδήλωσης ψαθυρής αστοχίας, διαδίδονται µε τη µεγάλη ταχύτητα των 1200 m*s-1, µε
αποτέλεσµα να µπορούν να οδηγήσουν την κατασκευή σε άµεση κατάρρευση. Η ψαθυρή
θραύση εξαρτάται ιδιαίτερα από τα εξής:
o Την αντοχή των υλικών η οποία εξαρτάται από την επίδραση της θερµοκρασίας.
o Το µέγεθος και τον προσανατολισµό των ατελειών.
o Το επίπεδο των τάσεων, συµπεριλαµβάνοντας και την επίδραση των παραµενουσών.
o Το ρυθµό φόρτισης.
o Το πάχος του υλικού.
Στο σχήµα 2.19 απεικονίζεται η αστοχία του αριστερού τµήµατος της κάτω πύλης
του αριστερού υδατοφράχτη του υδροηλεκτρικού συστήµατος του Gabčíkovo [2]. Αυτό το
τµήµα της κάτω πύλης αποτελούταν από µια µεταλλική κατασκευή ύψους 21,95 m και
πλάτους 19,2 m. Το ύψος των κλειστών διατοµών των κύριων δοκών ήταν 2,0 m. Η -skin
plate- στο ανώτερο σηµείο είχε πάχος 20 mm και µήκος 3,5 m και στο κατώτερο σηµείο
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µήκος 3,67 m, ήταν κατασκευασµένη από χάλυβα 11.503.1 και στο κέντρο, στην πιο καταπονηµένη περιοχή, είχε µήκος 14,78 m και αποτελούταν από χάλυβα 15.422.5. Η πίσω µεριά
αποτελούταν από 3 κύριες κάθετες δοκούς πάχους 35 mm και µήκους 4,0 m και ήταν
κατασκευασµένες από χάλυβα 15.422.5. Οµοίως, τα πλευρικά τµήµατα του κεντρικού µέρους
είχαν πάχος 16 mm. Οι κύριες δοκοί ενώνονταν µεταξύ τους µε οριζόντιους συνδέσµους
κλειστής διατοµής.
Το αριστερό τµήµα της κατασκευής κατέρρευσε µετά την εκδήλωση ψαθυρής
αστοχίας στις 20 Μαρτίου του 1994, ύστερα από 17 µήνες λειτουργίας υπό φορτίο
χαµηλότερο από αυτό το οποίο τα δύο τµήµατα είχαν σχεδιαστεί.
Όταν εξετάστηκαν τα τµήµατα της πύλης τα οποία είχαν αστοχήσει, διαπιστώθηκε
ένας µεγάλος αριθµός ατελειών και ρωγµών στην περιοχή των συγκολλητών συνδέσεων. Οι
µικρές αρχικές ρωγµές δηµιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης, ενώ οι
υπόλοιπες αναπτύχθηκαν από την ανακυκλιζόµενη φόρτιση στην κατασκευή [49].
Οι ρωγµές αυξανόντουσαν σιγά-σιγά, µέσω ενός µηχανισµού κοπώσεως. Όταν, οι
ρωγµές έφτασαν το κρίσιµο µέγεθος και µόλις µια από αυτές είχε φτάσει ως το σηµείο
επαφής του κεκλιµένου τµήµατος µε το πέλµα της δεξιάς κύριας δοκού, εκδηλώθηκε µια
τοπική ψαθυρή θραύση η οποία προκλήθηκε από την ανακατανοµή της φόρτισης και τη
δηµιουργία πρόσθετων ρωγµών. Στην πορεία, αυτές οδήγησαν στην ψαθυρή αστοχία
ολόκληρου του αριστερού τµήµατος της πύλης (σχήµα 2.19).
Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν στην κατάρρευση ήταν οι ακόλουθοι:
o Το αριστερό τµήµα της κατασκευής είχε σχεδιαστεί κατάλληλα και είχε
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα πρότυπα, αλλά δεν είχε ληφθεί υπόψη στις
συνθήκες φόρτισης η ανακυκλιζόµενη φόρτιση.
o Για τα πιο καταπονηµένα µέλη της κατασκευής είχε χρησιµοποιηθεί χάλυβας
υψηλής αντοχής 15.422.5 ο οποίος µπορούσε να αστοχήσει ψαθυρά. Με αυτή
την ποιότητα του χάλυβα οι συγκολλήσεις θα έπρεπε να γινόντουσαν µε την
χρήση της τεχνικής της θερµής συγκόλλησης, µε Τp=200-250 ˚C.
o Η συγκρότηση µη παραµορφώσιµων χαλύβων –hard structures in the steelκαι η ύπαρξη των ρωγµών οι οποίες υποδείκνυαν την πίεση του υδρογόνου,
αποτελούν απόδειξη για την ύπαρξη ενός ακατάλληλου περιβάλλον για την
πραγµατοποίηση συγκολλήσεων, καθώς δεν διεξήχθησαν οι διαδικασίες της
προθέρµανσης των µετάλλων τα οποία θα συµµετείχαν στη συγκόλληση και στη
θέρµανση τους µετά την ολοκλήρωση αυτής, έτσι ώστε να µειωνόντουσαν οι
παραµένουσες τάσεις.
o Στις συγκολλητές συνδέσεις µεγάλης αντοχής αναπτύχθηκαν ρωγµές οι οποίες
επεκτάθηκαν από την επαναλαµβανόµενη τάση, έως ότου έφτασαν το κρίσιµο
µήκος τους, όπου και ξεκίνησε ο σχηµατισµός των ρωγµών, εξαιτίας της
ψαθυρής συµπεριφοράς –brittle cracks- σε περιορισµένο µέγεθος.
o Με την ανακατανοµή της φόρτισης στις άλλες κύριες δοκούς, η διαδικασία
επαναλήφθηκε οδηγώντας σε τέτοια µείωση την αντοχή της κατασκευής όπου
το αριστερό της τµήµα αστόχησε από ψαθυρή θραύση.
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Ψαθυρή θραύση του αριστερού τµήµατος της κάτω πύλης του αριστερού υδατοφράχτη του
υδροηλεκτρικού συστήµατος του Gabčíkovo
Σχήµα 2.19

2.4 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ.
Σοβαρά σφάλµατα στην κατασκευή περιλαµβάνουν τη λάθος τοποθέτηση των αξόνων
των µελών σε σχέση µε το γεωµετρικό τους σχήµα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
έκκεντρες συνδέσεις και πρόσθετες τάσεις. Ακόµα, σε αποκλίσεις από τα αρχικά κατασκευαστικά σχέδια µπορεί να οδηγήσει η έλλειψη ορθότητας των δελτίων παραγγελιών των
υλικών, καθώς και ο ακατάλληλος τρόπος ανέγερσης της κατασκευής και µόρφωσης των
συνδέσεων χρησιµοποιώντας συνήθως ακατάλληλη τεχνολογία συγκολλήσεων, αλλά και λόγω
της χρήσης ακατάλληλων υλικών ως πρόσθετων. Τέλος, ένα σύνηθες λάθος σε µια κατασκευή στην οποία συνυπάρχουν πολλοί τύποι χάλυβα, αποτελεί ο µη ορθός διαχωρισµός τους
και η λάθος τοποθέτησή τους όσο αφορά τις απαιτήσεις της κατασκευής σε σχέση µε την
πραγµατική τους αντοχή.
Σε ανεπαρκή ποιότητα συγκολλήσεων των φερόντων στοιχείων οδηγούµαστε µε το
λάθος σχεδιασµό των παχών, σε συνδυασµό µε τις εσωτερικές ατέλειες, όπως η µη τήξη των
ριζών και των πόρων –non fused roots,pores- και η µη αποτελεσµατική συγκόλληση των
άκρων. Αναξιόπιστες συνδέσεις προέρχονται από τη λάθος προετοιµασία των άκρων της
συγκόλλησης, την αναποτελεσµατική προθέρµανση και τις ακατάλληλες διαδικασίες στο
στάδιο του caterpillar. Ένα µέλος είναι ικανό να αστοχήσει εξαιτίας της παρουσίας ρωγµών
οι οποίες προέρχονται από τη συσσώρευση ενός µεγάλου αριθµού συγκολλήσεων σε µια
συγκεκριµένη περιοχή, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλων παραµενουσών τάσεων.
Η χρήση ακατάλληλων κατασκευαστικών µεθόδων µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά
ελαττώµατα στην κατασκευή. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι επειδή η επάρκεια αντοχής των
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συγκολλήσεων διαδραµατίζει ένα πολύ κρίσιµο ρόλο στην ευστάθεια ολόκληρης της
κατασκευής, είναι απαραίτητο να επιλέγεται µε µεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση η
µεθοδολογία της συγκόλλησης. Ακόµα, είναι σκόπιµο να αναφερθεί, ότι µια σωστή
συγκόλληση είναι δύσκολο ή ακόµα και απίθανο να επιτευχθεί όταν υπάρχει δύσκολη
πρόσβαση στο δίκτυο της και ενώ γίνεται σε περιορισµένο χώρο. Η ποιότητα των
συγκολλήσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πειθαρχία και την ικανότητα του
συγκολλητή. Συγκεκριµένα στις χωρικές –spatial- κατασκευές από µεγάλες πλάκες, υπάρχει
ο κίνδυνος της στρέβλωσης-παραµόρφωσής τους εξαιτίας των παραµενουσών τάσεων. Η
διαµήκης συρρίκνωση των συγκολλήσεων και η θέρµανση ενός µέρους της πλάκας
προκαλούν τη βράχυνση και το λυγισµό της, φαινόµενα τα οποία δεν είναι κατασκευαστικά
αποδεκτά και αισθητικά επιθυµητά.
Οι διαδικασίες της ανέγερσης πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε η αξιοπιστία και η
ασφάλεια της κατασκευής να εξασφαλίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Κανένα µέλος ή
σύνδεση δεν πρέπει να υπερφορτώνεται σε κανένα από τα στάδια της ανέγερσης. Οι
απαιτήσεις των µελών για τα όρια των τάσεων σε όλες τις φάσεις κατασκευής θα πρέπει να
ελέγχονται µε στατικούς υπολογισµούς.
Τα πιο συνηθισµένα σφάλµατα κατά την ανέγερση, είναι:
o Η λανθασµένη σειρά ανέγερσης, µε αποτέλεσµα να µην εξασφαλίζεται η απαιτούµενη ασφάλεια σε κάθε στάδιο.
o Η λανθασµένη συναρµολόγηση των συνδέσεων.
o Η λανθασµένη ευθυγράµµιση των κατασκευών.
Αν η διαδικασία της ανέγερσης διαρκέσει για µεγάλο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να
ληφθούν µέτρα για τον υπολογισµό ανεπιθύµητων καιρικών συνθηκών, όπως χιόνι, πιάσιµο
πάγου και αέρας.
Τέλος, κάποια µορφή αστοχίας µπορεί να εξελιχθεί στα σηµεία τα οποία οι
βοηθητικές στηρίξεις έχουν ανεπαρκή αντοχή, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.20. και στις
κατασκευές οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλα ανοίγµατα (π.χ. γέφυρες), όπου οι θερµικές
διακυµάνσεις µπορούν να προκαλέσουν µεγάλες παραµορφώσεις οι οποίες κάνουν την
ευθυγράµµιση των µελών στις συνδέσεις δύσκολη. Ιδιαίτερα εµφανές το πρόβληµα αυτό
γίνεται στις άκαµπτες χωρικές κατασκευές, όπως δοκοί µε κιβωτοειδή ή τραπεζοειδή
κλειστή διατοµή και ορθότροπο δάπεδο.

Αστοχία της εσχάρας κάτω από τη βοηθητική στήριξη.
(a) Όψη στήριξης, (b) εγκάρσια τοµής της εσχάρας και η µορφή µετά την κατάρρευση: 1.
εσχάρα φορέα, 2. βάση από κόντρα πλακέ, 3. ξύλινο περίβληµα.
Σχήµα 2.20
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2.5 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

Κίνδυνος κατάρρευσης

Η ικανότητα των µεταλλικών κατασκευών εξαρτάται ακόµα από τη διάρκεια της
χρήσης και τις συνθήκες λειτουργίας της κατασκευής. Η σχέση του κίνδυνου κατάρρευσης
σε συνάρτηση µε το χρόνο απεικονίζεται στο σχήµα 2.21.

Χρόνος

Σχέση κινδύνου λειτουργίας σε συνάρτηση µε το χρόνο λειτουργίας της κατασκευής.
Σχήµα 2.21

Στην πρώτη φάση λειτουργίας, to-t1, συµπεριλαµβανοµένης και της διάρκειας της
ανέγερσης, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος κατάρρευσης. Η δεύτερη φάση, t1-t2, η οποία
αντιστοιχεί σε διάρκεια κανονικής λειτουργίας της κατασκευής χαρακτηρίζεται από
µικρότερο κίνδυνο αστοχίας. Στη Τρίτη φάση, φαίνεται το γέρασµα της κατασκευής, εξαιτίας
της µακροχρόνιας επιρροής ανεπιθύµητων παραγόντων. Σε αυτή τη φάση, ο κίνδυνος της
κατάρρευσης αυξάνεται µε το χρόνο. Στις δύο πρώτες φάσεις, οι συνθήκες λειτουργίας της
κατασκευής δεν παίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο, όπως για παράδειγµα αλλαγές –επιδείνωσητων συνθηκών σε σύγκριση µε αυτές τις οποίες έχουν θεωρηθεί κατά το σχεδιασµό -αλλαγή
φορτίων, αντιεπαγγελµατικές παρεµβάσεις ή αλλαγές στο στατικό σύστηµα-. Στη Τρίτη φάση,
tn-t2, περιλαµβάνεται µια αργή διαδικασία όπως αυτή της παλαίωσης του χάλυβα. Η φθορά
των µεταλλικών κατασκευών, κατά τη διάρκεια της µακράς χρήσης τους, εξαρτάται από την
επίδραση διαφόρων ανεπιθύµητων παραγόντων, όπως:
o Οι επιθετικές επιδράσεις του περιβάλλοντος και τα αποτελέσµατα αυτών µέσω
της διάβρωσης.
o Την κόπωση εξαιτίας της µεταβλητότητας των τάσεων.
o Τις υψηλές θερµοκρασίες.

2.5.1 Βλάβες στις µεταλλικές κατασκευές οι οποίες προκαλούνται από την
ατµοσφαιρική διάβρωση.
Η ατµοσφαιρική διάβρωση είναι υπεύθυνη για την καταστροφή του χάλυβα. Οι εκάστοτε περιβαλλοντολογικές συνθήκες επηρεάζουν τις ιδιότητες των µεταλλικών κατασκευών
και αρκετές φορές οδηγούν στην αστοχία µελών ή και στην καθολική κατάρρευση τους. Η
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ατµοσφαιρική διάβρωση επηρεάζει κυρίως τις λεπτότοιχες διατοµές όπου υπάρχει ένα
χαµηλότερο απόθεµα υλικού από ότι στις κανονικές κατασκευές η οποίες είναι φτιαγµένες
από ελάσιµο υλικό. Για να µπορέσει να αξιολογηθεί ο βαθµός στον οποίο η ατµοσφαιρική
διάβρωση µπορεί να οδηγήσει σε οριακές καταστάσεις, θα πρέπει να εξεταστούν οι
επιπτώσεις αυτής. Η πλειοψηφία των βλαβών οι οποίες προκαλούνται από τη διάβρωση των
φερόντων στοιχείων, σε πρώτη φάση αναπτύσσονται χωρίς εµφανή παραµορφώσεις της
διατοµής µέσα από µικρές απώλειες του υλικού. Αυτές οι απώλειες δηµιουργούν άνισες
τάσεις στη διατοµή, ως αποτέλεσµα των εγκοπών-βαθµίδων –notches-.
Βασικές πληροφορίες για την επιρροή της ατµοσφαιρικής διάβρωσης στις µεταλλικές
κατασκευές έχουν προέρθει από τη µελέτη και την αξιολόγηση των µεταλλικών διατοµών,
µέσα από περιοδικές εκτιµήσεις, κατά τη µακροχρόνια περίοδο λειτουργίας τους, οι οποίες
αθροιστικά µας δείχνουν µια εικόνα της επίδρασης του περιβάλλοντος στις µεταλλικές
κατασκευές. Μη καταστροφικές µέθοδοι αξιολόγησης εφαρµόζονται σε έρευνες πεδίου και
εξαρτώνται από την εµπειρία του αξιολογητή, την ποιότητα των κανονισµών για την
αξιολόγηση της εξέλιξης της διάβρωσης και τη µέθοδο της εκτίµησης του επιπέδου της
διαβρωτικότητας του περιβάλλοντος, (Παράρτηµα Α).
Στη συνολική οπτική εξέταση στο πεδίο της κατασκευής στην οποία αναπτύσσεται
διάβρωση, οι θέσεις για τους αισθητήρες τοποθετούνται ύστερα από τη καταγραφή:
o Της ποιότητας και το είδος των συστηµάτων προστασίας τα οποία χρησιµοποιούνται.
o Το πάχος και τη σύνθεση των στρωµάτων των προϊόντων στα οποία έχει
αναπτυχθεί η διάβρωση.
o Τη τραχύτητα των διαβρωµένων επιφανειών.
o Τη µορφή, το βάθος και τη διάταξη των κοιλωµάτων λόγω διάβρωσης.
o Τον υπολογισµό της απώλειας του υλικού λόγω διάβρωσης ή τον υπολογισµό του
υπολειπόµενου πάχους του υλικού, µέσα από µη καταστροφικές ή και καταστροφικές µεθόδους.
Ακόµα, γίνεται φωτογραφική τεκµηρίωση της θέσης των µελών τα οποία εξετάστηκαν
και η καταγραφή των αλλαγών οι οποίες παρατηρήθηκαν στην εξάπλωση της διάβρωσης σε
αυτά κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Επίσης, είναι απαραίτητο να αξιολογείται η
διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος και να συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες κατά τις περιόδους της ανέγερσης και της λειτουργίας της κατασκευής. Η αστοχία των
µεταλλικών κατασκευών η οποία προκαλείται από την ατµοσφαιρική διάβρωση, συνήθως
εµφανίζεται από τη µη αποτελεσµατική λειτουργία των τελικών επιφανειών, καθώς:
o ∆εν έχουν διαστασιολογηθεί και συντηρηθεί αποτελεσµατικά.
o Οι επιφάνειες τους ήταν ανεπαρκώς προετοιµασµένες.
o Η κατασκευαστική µέθοδος η οποία χρησιµοποιήθηκε για το µέλος ή για τη
λεπτοµέρεια, δεν επέτρεψε την ορθή εφαρµογή των αντιδιαβρωτικών στρωµάτων.
Αυξηµένη διάβρωση εµφανίζεται, κυρίως σε µέρη τα οποία η κατασκευαστική
µέθοδος ή η θέση ενός στοιχείου επιταχύνει τη διάβρωση. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν
τα κενά, οι διακυµάνσεις στις αρθρώσεις και στις συνδέσεις, οι κοιλότητες στο εσωτερικό
ανοιχτών διατοµών, η συµπύκνωση, τα σηµεία επαφής των στύλων µε το έδαφος και όλες οι
διεπιφάνειες που τυχόν σχηµατίζονται.
Στις λύσεις οι οποίες προτείνονται στα κατασκευαστικά σχέδια, τα ακόλουθα
σφάλµατα εµφανίζονται πιο συχνά:
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Χρήση κλειστών διατοµών σε συνδυασµό µεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήµα
2.22, σε µπροστινά µέλη µε στενά κενά µεταξύ τους. Με αυτό τον τρόπο,
καθίσταται δύσκολη ή απίθανη η πρόσβαση για καθαρισµό και βάψιµο. Ακόµα, στο
σχήµα 2.23 παριστάνεται µια καλύτερη µορφή των συνδέσεων των κλειστών
διατοµών στα δικτυωτά µέλη.

Μορφή σύνδεσης των κλειστών διατοµών.
Σχήµα 2.22

Κατάλληλες µορφές σύνδεσης των δικτυωτών µελών.
Σχήµα 2.23

o

o

Τα µέλη της κατασκευής να είναι προσανατολισµένα µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε
να µετατρέπονται σε κανάλια παροχής νερού και ρύπων. Εδώ, συµπεριλαµβάνονται και ακατάλληλες σχεδιασµένες βάσεις για εντοιχισµένες κολώνες, χωρίς
λειτουργικά ανοίγµατα αποστράγγισης.
Η χρήση των λεπτοµερειών σε θέσεις όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για τη
συντήρηση τους, όπως απεικονίζεται στα σχήµατα 2.24 και 2.25, καθώς και η
ακατάλληλη κατασκευαστική λύση κόµβων, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 2.26.
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Εξάλειψη ενός στενού κενού.
Σχήµα 2.24

Κανάλι αποστράγγισης στο συνδετήριο µέλος.
Σχήµα 2.25

Ακατάλληλη µορφή σύνδεσης ενός κόµβου µιας δικτυωτής γέφυρας.
Σχήµα 2.26

Ο σχεδιασµός κοίλων διατοµών, κυρίως στρογγυλών και τετράγωνων, οι οποίες
κλειστές είναι ικανές για τη συσσώρευση υγρασίας και απρόσιτες για τη
συντήρησή τους.
o Η χρήση διακοπτόµενων συγκολλήσεων σε ένα περιβάλλον επιθετικό ως προς
την ανάπτυξη της διάβρωσης.
o Η τοποθέτηση µεταλλικών στοιχείων µέσα στο σκυρόδεµα το οποίο έχει µεγάλα
ποσοστά υγρασίας, ή το γέµισµα των µεταλλικών στοιχείων µε υλικό το οποίο µε
την ξήρανση του καθιστά απίθανη την επαρκή συντήρησή του.
Το µέγεθος και η εξάπλωση της αστοχίας λόγω διάβρωσης, µπορεί να µειωθεί µε τη
χρήση των ακόλουθων µεθόδων:
o
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Κατάλληλη επιλογή της τοποθεσίας της µεταλλικής κατασκευής. Σε περίπτωση
όπου η τοποθεσία θεωρείται δεδοµένη, θα πρέπει να ληφθεί κατά το σχεδιασµό η
επίδραση του διαβρωτικού περιβάλλοντος.
o Υιοθέτηση κατασκευαστικών µεθόδων οι οποίες αποτρέπουν την ανάπτυξη
µηχανισµών αστοχίας λόγω διάβρωσης από την αρχή.
o Βελτιστοποίηση των υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται τόσο για το συνδυασµό
τους, όσο και στα αντιδιαβρωτικά συστήµατα προστασίας.
o Εφαρµογή περιοδικών επιθεωρήσεων αξιολόγησης και τακτική επαγγελµατική
συντήρηση.
Εξαιτίας της διάβρωσης πολλά µέλη µπορούν να αστοχήσουν ή να αποδυναµωθούν.
Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου οι διατοµές έχουν χάσει ένα µέρος της αντοχής τους, είναι
απαραίτητο να αξιολογηθούν µέσω στατικών υπολογισµών. Κατά την ενίσχυση µελών στα
οποία έχει αναπτυχθεί η διάβρωση, συνιστάται να µην καλύπτονται τα µέλη αυτά (σχήµα
2.27), καθώς µπορεί να αναπτυχθούν καινούργιοι µηχανισµοί διάβρωσης. Εξαίρεση σε αυτόν
τον κανόνα µπορεί να αποτελέσει η ανακαίνιση ενός µέλους, αλλά θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη σηµασία στην προστασία αυτών των µελών και η αντιδιαβρωτική προστασία θα
πρέπει να εφαρµοστεί προσεκτικά µέσω της ενίσχυσης. Για παράδειγµα, στην επιµετάλλωση
είναι πιθανό να επιδεινωθεί η αστοχία στην περιοχή της «γεφύρωσης», όπως απεικονίζεται
στο σχήµα 2.28. Η ολική αφαίρεση ενός κατεστραµµένου µέλους εξαρτάται από το
λειτουργικό του ρόλο στην κατασκευή, το κόστος της αφαίρεσης, στον κίνδυνο της ανάπτυξης περαιτέρω διάβρωσης, στην εκτίµηση των ρωγµών οι οποίες θα εµφανιζόντουσαν στη
συνέχεια και σε αισθητικούς λόγους.
o

Ενίσχυση δοκού η οποία έχει αστοχήσει εξαιτίας της διάβρωσης.
(a) Σωστή. (b) Λάθος.
Σχήµα 2.27

Ενίσχυση δοκού η οποία έχει χάσει µέρος της αντοχής λόγω διάβρωσης.
Σχήµα 2.28
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2.5.2 Εµφάνιση αστοχίας εξαιτίας της κόπωσης των υλικών.
Σκοπό του σχεδιασµού µιας κατασκευής µε ανώτερο όριο κόπωσης είναι η
εξασφάλιση ενός αποδεκτού ορίου της πιθανότητας της µη κατάρρευσης ή µη εµφάνισης
αστοχίας στη κατασκευή, εξαιτίας της κοπώσεως των υλικών, κατά τη προβλεπόµενη από το
σχεδιασµό διάρκεια λειτουργίας της. Όταν, γίνεται αξιολόγηση των υλικών µιας κατασκευής
για κόπωση στον υπολογισµό των τάσεων στα µέρη τα οποία γίνεται η αξιολόγηση, θα πρέπει
να συνυπολογίζεται η πορεία τους µέσα στο χρόνο, ο αριθµός των ταλαντώσεων-κύκλων και
το φάσµα των τάσεων το οποίο αντιστοιχεί στα φορτία τα οποία εφαρµόστηκαν στην
κατασκευή, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της.
Η κόπωση των υλικών, εµφανίζεται σε µεταλλικές κατασκευές οι οποίες εκτίθενται
σε διαρκή καταπόνηση από επαναλαµβανόµενες τάσεις. Παρόλο, που οι τιµές των τάσεων
αυτών δεν ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, η συστηµατική ή περιοδική επανάληψη τους οδηγεί
τα υλικά και τις κατασκευές σε αστοχία. Συγκεκριµένα, το φαινόµενο της κόπωσης εµφανίζεται σε γέφυρες, σε δοκούς κύλισης γερανογέφυρας και σε πολύπλοκες κατασκευές. Ακόµα,
µπορεί να εµφανιστεί σε φορείς µε µεγάλη λυγηρότητα –η µια διάσταση πολύ µεγαλύτερη από
τις άλλες δύο-, όπως είναι οι κεραίες, οι πύργοι, οι καµινάδες και οι ουρανοξύστες, οι οποίες
είναι εκτεθειµένες στο δυναµικό φορτίο του ανέµου.
Κατά το σχεδιασµό και την ανέγερση των µεταλλικών κατασκευών οι οποίες θα
υπόκεινται σε κόπωση, θα πρέπει να αποφεύγονται στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες οι
εγκοπές-προεξοχές –notches- και οι απότοµες µεταβολές των διατοµών. Κατά την κατασκευή, είναι απαραίτητο να εξαλείφονται ελαττώµατα στις συγκολλητές συνδέσεις.

2.5.3 Επιρροή υψηλών θερµοκρασιών.
Οι κύριοι κανονισµοί για το σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών ισχύουν για
κατασκευές οι οποίες εκτίθενται σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 100˚C, κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας τους. Αστοχίες στις κατασκευές εκδηλώνονται σε υψηλές θερµοκρασίες, κατά τη διάρκεια µιας φωτιάς ή από τη διαφυγή καύσιµων υλικών. Πυρκαγιές οι
οποίες αυξάνουν τη θερµοκρασία πάνω από τους 300˚C, µειώνουν σηµαντικά το όριο
διαρροής και το µέτρο ελαστικότητας του χάλυβα. Με αυτόν τον τρόπο, η ικανότητα και η
αντοχή της κατασκευής µειώνεται, προκαλώντας µεγάλες παραµορφώσεις.
Κατά την αξιολόγηση των κατασκευών οι οποίες εκδήλωσαν µια µορφή αστοχίας
εξαιτίας της φωτιάς, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η έκταση της τοπικής και της
συνολικής παραµόρφωσης στα διάφορα µέλη της κατασκευής και να πραγµατοποιηθεί εξέταση για την επιρροή των υψηλών θερµοκρασιών στις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα. Για να
γίνει σωστή συλλογή πληροφοριών, θα πρέπει να ληφθούν δείγµατα, αρχικά από το επίκεντρο της φωτιάς και στη συνέχεια από µέλη τα οποία έχουν επηρεαστεί λιγότερο.
Μόνιµες παραµορφώσεις µπορούν να ξεπεράσουν τα επιτρεπόµενα όρια. Εποµένως, η
πραγµατική αντοχή του παραµορφωµένου µέλους θα πρέπει να προσδιορίζεται µε τη χρήση
πιο ακριβών υπολογισµών στους οποίους να λαµβάνονται υπόψη και οι γεωµετρικές ατέλειες. Οι κατασκευαστικές ιδιότητες του χάλυβα µπορούν να επηρεαστούν ιδιαίτερα αρνητικά
από τη γρήγορη ψύξη κατά την κατάσβεση της φωτιάς. Όταν συµπεριλαµβάνονται συγκολλήσεις µελών κατά την ανακαίνιση, είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση της συγκολλησιµότητας
του χάλυβα ο οποίος καταστράφηκε από τη φωτιά.
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Τα µεταλλικά φέροντα στοιχεία µιας κατασκευής, όταν αυτή δεν έχει καταστραφεί
ανεπανόρθωτα από την επιρροή της φωτιάς, µπορούν να αντικατασταθούν. Στην εκτεταµένη
πυρκαγιά σε εργοστάσιο χαρτοποιίας στην Κεντρική Σλοβακία το 1995, χάλυβας περίπου
1000 τόνων είχε καταστραφεί ανεπανόρθωτα. Το κύριο µέρος του χωριζόταν σε τρία
τµήµατα τα οποία ήταν στατικά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, όπως απεικονίζεται στο
σχήµα 2.29. Η φωτιά ξεκίνησε από το τρίτο τµήµα, µε την αρχική εστία της στην περιοχή
των καθέτων λωρίδων 5-10 και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στο πρώτο και δεύτερο τµήµα.
Από τα αποτελέσµατα µιας λεπτοµερούς αξιολόγησης των δοµικών στοιχείων µετά
την κατάσβεση της φωτιάς αποδείχθηκε ότι στο 3 τµήµα –διαγώνιες λωρίδες 1-12 και όλες
οι στήλες από Α-Κ- είχαν καταστραφεί ολοσχερώς (σχήµα 2.30), συνεπώς αυτό το τµήµα θα
έπρεπε να ανακατασκευαστεί. Αφού, εξασφαλίστηκε η χωρική ευστάθεια της κατασκευής στα
τµήµατα 1 και 2, έγινε µια ολοκληρωµένη αξιολόγηση όλων των φερόντων στοιχείων της
κατασκευής, δοκιµές για την εύρεση της αντοχής των υλικών και προτάθηκαν οι απαραίτητες επεµβάσεις.

Κάτοψη του κύριου τµήµατος του εργοστασίου.
Σχήµα 2.29

(α)

(β)

(α) Αποθηκευµένο χαρτί
(β) Η µεταλλική κατασκευή µετά την πυρκαγιά.
Σχήµα 2.30
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2.5.4 Επιρροή τυχωµατικών φορτίων.
Η τυχηµατική φόρτιση η οποία µπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση κάποιας µορφής
αστοχίας στις κατασκευές, περιλαµβάνει:
o Την υπερφόρτωση της κατασκευής η οποία προκλήθηκε κάτω από πολύ
ιδιαίτερες συνθήκες: αλλαγή της οριακής συνθήκης εξαιτίας απρόβλεπτης µείωσης της στήριξης, κατολίσθηση, κλιµατικές καταστροφές, συγκρούσεις οχηµάτων.
o Τη µείωση της αντοχής και τις αλλαγές στις φυσικές ιδιότητες των υλικών
εξαιτίας της επίδρασης της φωτιάς, των υψηλών θερµοκρασιών και των χηµικών
αντιδράσεων.
o Τη σεισµική επίδραση και άλλων φυσικών φαινοµένων.
o Τις βλάβες στο τεχνικό εξοπλισµό, εκρήξεις και άλλα τυχαία γεγονότα.
Η αστοχία των πυλώνων στα οποία στηρίζονται καλώδια ισχύος 2*400 kV στη
Σλοβακία, αποτελεί µια ειδική περίπτωση επίδρασης τυχηµατικού γεγονότος. Στο σχήµα
2.31 απεικονίζονται οι θέσεις των πυλώνων από το Νο.69 έως το Νο.73 τα οποία
συµµετείχαν στην αστοχία. Ο πυλώνας Νο.72 του τύπο RV (II) αποτελούσε το ελαττωµατικό σηµείο του συστήµατος των καλωδίων, καθώς µεταφέρονταν σε αυτόν οι δυνάµεις
του ανέµου και η συνισταµένη των εφελκυστικών δυνάµεων οι οποίες δηµιουργούνταν από
τους αγωγούς των καλωδίων.

Όψη των κατεστραµµένων καλωδίων.
Σχήµα 2.31

Ο πυλώνας ήταν αυτόνοµος στατικά και στηριζόταν σε 4 ανεξάρτητες βάσεις, οι
οποίες όµως συναντιόντουσαν σε ορισµένο ύψος κάτω από οποιαδήποτε γωνία δηµιουργώντας έναν ενιαίο κορµό. Το θεωρητικό ύψος του πυλώνα ήταν 42,7 m και οι αγωγοί οι
οποίοι περιείχαν τα καλώδια ήταν τοποθετηµένοι σε τρία επίπεδα το ένα πάνω από το άλλο.
Ο αποµονωµένος πυλώνας Νο.72 ήταν τοποθετηµένος στους πρόποδες ενός λόφου κοντά
σε µια απότοµη µεταβολή του εδάφους. Οι άκρες του πυλώνα ήταν τοποθετηµένες σε
ξεχωριστές βάσεις, κατασκευασµένες από σκυρόδεµα και ενσωµατωµένες στο επικλινές
έδαφος, µε µια διαφορά ύψους µεταξύ της κάθε βάσης περί των 2,0-3,0 m.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της αστοχίας διαπιστώθηκε ότι πραγµατοποιήθηκε
µια κατολίσθηση κοντά στον πυλώνα Νο.72. Η κατολίσθηση είχε συµβεί σε διάφορα ύψη του
πρανούς πάνω από το πυλώνα. Ακόµα, υπήρχε µια σηµαντική κατολίσθηση στην άκρη του
πρανούς όπου δηµιουργήθηκε ένα ρήγµα στο έδαφος µε ταυτόχρονη κατακόρυφη µετατόπιση
της τάξεως των 400-500 mm και οριζόντια µετατόπιση της τάξεως των 150-200 mm, όπως
φαίνεται και στο σχήµα 2.32. Κοντά στην περιοχή της άνω µεριάς των πυλώνων προς τη
διεύθυνση της ηλεκτρικής εγκατάστασης δηµιουργήθηκε ρήγµα µε βάθος 300 mm και πλάτος
κοντά στα 150 mm (σχήµα 2.33). Η διεύθυνση της κατολίσθησης συνέπιπτε µε τη διεύθυνση
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της συνολικής δύναµης εφελκυσµού η οποία εφαρµόζεται στον αγωγό Νο.72. Η ποιότητα του
εδάφους γύρω από τη βάση του πυλώνα αποτελούσε απόδειξη ότι η συστηµατική καλλιέργεια
του και ένας µεγάλος όγκος βροχής ήταν ικανά να οδηγήσουν σε αλλαγή των υδρολογικών
συνθηκών των πρανών. Τέλος, παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης να
αναβλύζει νερό από υπόγεια πηγή, η οποία βρισκόταν στην άκρη του κατώτερου στρώµατος
του πρανούς σε απόσταση 7,0 m από τη χαµηλότερη βάση του πυλώνα.
Για την εύρεση των αιτιών οι οποίες οδήγησαν στην αστοχία χρειάστηκαν να γίνουν
στατικοί υπολογισµοί του πυλώνα Νο.72. Αυτοί έδειξαν ότι ο πυλώνας είχε σχεδιαστεί
σωστά και σύµφωνα µε τους κανονισµούς, οι οποίοι ήταν διαθέσιµοι την περίοδο της
κατασκευής του. Η τάση στις γωνίες η οποία προκλήθηκε από τα φορτία ακριβώς πριν την
κατάρρευση του, ήταν 88 MPa η οποία αντιστοιχεί στο 30% της αντοχής του υλικού. Από τα
αποτελέσµατα των στατικών υπολογισµών διαπιστώθηκε, ότι ακόµα και οι µισές να ήταν οι
µετατοπίσεις του εδάφους -150 mm κατακόρυφη καθίζηση και 75 mm οριζόντια µετατόπισητης µίας βάσης του πυλώνα, η αστοχία θα είχε και πάλι πραγµατοποιηθεί. Με βάση τα
αποτελέσµατα της λεπτοµερούς αξιολόγησης της αστοχίας και τον έλεγχο των στατικών
υπολογισµών εξήχθη το συµπέρασµα ότι η αιτία της αστοχίας ήταν η κατολίσθηση κοντά
στον πυλώνα Νο.72. Στην αστοχία, η µεταλλική κατασκευή των πυλώνων στην περιοχή των
στηρίξεων για τα Νο.72, Νο.71, Νο.70 καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως απεικονίζεται στα
σχήµατα 2.34(α,β) και 2.35. Τέλος, ο κορµός του πυλώνα Νο.69 υπέστη πολύ σοβαρές
ζηµιές. Κατά τη διάρκεια αντικατάστασης των καλωδίων, µια νέα διαδροµή καθορίστηκε
σύµφωνα µε τη γεωτεχνική µελέτη και νέοι πυλώνες τοποθετήθηκαν έξω από την κεκλιµένη
περιοχή.

Κατολίσθηση κοντά στην περιοχή του πυλώνα Νο.72.
Σχήµα 2.32

Τοπική κατολίσθηση στη βάση του πυλώνα.
Σχήµα 2.33
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Κατάρρευση πυλώνα Νο.72.
Σχήµα 2.34(α)

Λεπτοµέρεια πυλώνα Νο.72.
Σχήµα 2.34(β)

Όψη πυλώνα Νο.71 µετά την κατάρρευση.
Σχήµα 2.35
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2.6 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ.
Είναι φανερό, ότι η αστοχία των φερόντων στοιχείων µια µεταλλικής κατασκευής
σπάνια οφείλεται µόνο σε µια αιτία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αστοχία είναι
αποτέλεσµα πολλών αιτιών οι οποίες συµβαίνουν ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
κύρια αιτία κρίνεται, ως αυτή της οποίας η επιρροή στο να συντελεστεί η αστοχία θεωρείται
µεγαλύτερη. Η εµπειρία έχει δείξει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των αστοχιών, οφείλεται σε
λάθη κατά την ανέγερση της κατασκευής και κατά το σχεδιασµό της, σε συνδυασµό µε την
ανεπαρκή ή ακόµα και ανύπαρκτη συντήρηση των µεταλλικών κατασκευών.
Στην επιστηµονική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές αναλύσεις για τα αίτια των
αστοχιών. Ενδεικτικά, η αξιολόγηση 150 αναλύσεων αστοχιών έδωσε την ακόλουθη αναλογία
των αιτιών:
o Ελαττώµατα κατά την ανέγερση
29.5%.
o Λάθη κατά το σχεδιασµό και στα δελτία παραγγελίας των υλικών
26.7%.
o Αστοχίες κατά τη λειτουργία (υπερφόρτωση, κλπ.)
14.3%.
o Σφάλµατα κατά τη διάρκεια της κατασκευής
12.4%.
o Αναποτελεσµατική ποιότητα του χάλυβα
10.5%.
o Ατέλειες στον κανονισµό σχεδιασµού και στις τεχνικές προδιαγραφές..6.6%.
Σε σχέση µε τα τεχνικά αίτια των αστοχιών, η ανάλυση των δεδοµένων 63 αστοχιών
έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
o Απώλεια της σταθερότητας
41.3%.
o Θραύση του κύριου υλικού
22.2%.
o Θραύση των συγκολλητών συνδέσεων
23.8%.
o Άλλες αιτίες
12.7%.
Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα από τις αναλύσεις των αιτιών των αστοχιών,
είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη σπουδαιότητα των φάσεων της ανέγερσης
στις µεταλλικές κατασκευές, για την µετέπειτα αξιοπιστία και ασφάλεια τους, η οποία τείνει
να υποτιµηθεί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελµατιών στις µέρες µας. Όσο
αφορά τα λάθη στο σχεδιασµό του µοντέλου αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός ότι κατά τη
διάρκεια των σπουδών παρατηρείται µια ανικανότητα των νέων να καταλήξουν σε
κατάλληλες κατασκευαστικές λύσεις για το σχεδιασµό λεπτοµερειών, µε τη χρήση της
κριτικής τους σκέψης και ικανότητας, η οποία είναι απόρροια της τάσης τους να προτιµούν
την επίλυση των στατικών υπολογισµών µε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης µιας κατασκευής, ακολουθούνται τα ισχύοντα
πρότυπα και οι κανονισµοί και όχι αυτά τα οποία ίσχυαν την περίοδο του σχεδιασµού της. Οι
κανονισµοί σχεδιασµού οι οποίοι ήταν σε ισχύ, συνήθως χρησιµοποιούνται ως πηγή
πληροφοριών και δεδοµένων. Προτού ξεκινήσει η διαδικασία µιας αξιολόγησης, είναι
απαραίτητο να προσδιοριστεί το είδος της, αλλά και ο σκοπός πραγµατοποίησής της. Είναι
ακόµα απαραίτητο ο µηχανικός, ο οποίος αναλαµβάνει τη διαδικασία, να έρθει σε συµφωνία
µε τον ιδιοκτήτη για τη χρονική περίοδο της έναρξης της αξιολόγησης, έτσι ώστε να έχει
προγραµµατιστεί η διακοπή της λειτουργίας της κατασκευής, σε περίπτωση που αυτό κριθεί
απαραίτητο για την ευκολότερη και ακριβέστερη εφαρµογή της µεθόδου.
Με την εµπειρία, έχει διαπιστωθεί ότι οι επιθεωρήσεις των µεταλλικών κατασκευών
δεν εκτελούνται συστηµατικά και ότι δεν τηρείται αρχείο επεµβάσεων κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας τους και σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα και τα αρχικά κατασκευαστικά σχέδια
δεν είναι διαθέσιµα. Μερικές φορές, δεν έχει εφαρµοστεί ούτε η βασική συντήρηση του
έργου, τα αποτελέσµατα µικρών αστοχιών δεν έχουν διορθωθεί και δεν έχουν ανανεωθεί τα
προστατευτικά επιχρίσµατα έναντι της διάβρωσης. Η αρχειοθέτηση των διαδικασιών για την
ολοκλήρωση µιας κατασκευής, θα µπορούσε να αποτελέσει έναν πλήρη οδηγό για όλα τα είδη
των διαδικασιών αξιολόγησης.
Μερικά στοιχεία απαραίτητα για τη σωστή αρχειοθέτηση µιας κατασκευής είναι τα
ακόλουθα:
o Τα κατασκευαστικά σχέδια µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς.
o Τα σχέδια λεπτοµερειών µαζί µε τους στατικούς υπολογισµούς.
o Η αρχειοθέτηση των µελών της κατασκευής και του τεχνικού εξοπλισµού της.
o Οι καταγραφές των κατασκευαστών κατά τη διάρκεια ανέγερσης και κατασκευής
και τα εγχειρίδια του τεχνικού εξοπλισµού ο οποίος χρησιµοποιήθηκε.
o Τα σχέδια της ολοκληρωµένης κατασκευής.
o Η άδεια κατασκευής και η πιστοποίηση ολοκλήρωσή της.
Τέλος, ο χρήστης είναι απαραίτητο να κρατάει αρχείο στο οποίο θα φαίνονται όλες οι
αλλαγές-επεµβάσεις, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στη µεταλλική κατασκευή είτε για
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αλλαγή της χρήσης της, είτε για την επιδιόρθωση κάποιας µορφής αστοχίας, η οποία
εκδηλώθηκε σε αυτή.
Η πραγµατική κατάσταση µιας µεταλλικής κατασκευής προσδιορίζεται µε τη χρήση
διάφορων διαγνωστικών µεθόδων. Η ταξινόµηση αυτών των µεθόδων εξαρτάται από το
είδος και την κρισιµότητα των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Για τη ταυτοποίηση της
φύσης της κατασκευής και την επιθεώρηση των γεωµετρικών στοιχείων της,
χρησιµοποιούνται µέθοδοι επιτόπου αυτοψίας και µέτρησης. Οι οπτικές µέθοδοι
περιλαµβάνουν διαδικασίες αξιολόγησης στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η άµεση επαφή
µε τη συσκευή ελέγχου. Αυτές αποτελούν τις βασικές µεθόδους περιοδικής αξιολόγησης, και
τα αποτελέσµατά τους παρέχονται στο χρήστη µαζί µε τις αρχικές πληροφορίες για τη
τεχνική κατάσταση της κατασκευής. Ακόµα συνεισφέρουν στην επιλογή της καταλληλότερης
διαδικασίας αξιολόγησης, την έκταση και τη µέθοδο µε την οποία θα πραγµατοποιηθούν οι
απαραίτητες µετρήσεις.
Στις µεθόδους τις οποίες είναι αναγκαία η επαφή µε την κατασκευή, είναι απαραίτητη
η χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, ο οποίος συνήθως εφαρµόζεται στην επιφάνεια των µελών
της, αλλά υπάρχει πιθανότητα κατά περιπτώσεις να ενσωµατωθεί µε αυτά. Ο εξοπλισµός
παρακολούθησης µπορεί να ελέγξει φυσικές ποσότητες όπως µετατοπίσεις, παραµορφώσεις
και ρωγµές. Με τον προσδιορισµό αυτών των µεγεθών, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η
κατάσταση λειτουργίας της κατασκευής.
Καταστροφικές και µη καταστροφικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν
τις ιδιότητες των υλικών οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για την ασφάλεια ή µη της
κατασκευής. Μη καταστροφικοί µέθοδοι έχουν σχεδιαστεί για την εκτίµηση των βασικών
ιδιοτήτων των υλικών και τον προσδιορισµό της έκτασης της αστοχίας, χωρίς την
καταστροφή ενός µέλους ή ολόκληρης της κατασκευής. Οι ιδιότητες ενός υλικού και ιδίως η
αντοχή του καθορίζονται έµµεσα, µέσω φυσικών-µηχανικών ποσοτήτων όπως η σκληρότητα, η ελαστικότητα, η ταχύτητα διάδοσης του ακουστικού κύµατος µέσα στο υλικό, η
µείωση της ακτινοβολίας γ µέσω της µετάβασής της µέσα από το υλικό ή από την
αντανάκλαση στα άτοµα του υλικού. Οι καταστροφικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό ιδίως της αντοχής των υλικών, ελέγχοντας δείγµατα τα οποία έχουν παρθεί
από την κατασκευή. Με τη χρήση καταστροφικών µεθόδων σε µια κατασκευή η οποία
βρίσκεται σε λειτουργία µειώνεται σηµαντικά η αντοχή της ή ένα µέρος αυτής, µε
αποτέλεσµα να είναι σπάνια η χρήση τους στις µεταλλικές κατασκευές.
Μεταξύ των µεθόδων εκτίµησης, σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το πείραµα αντοχής
του φορτίου. Αυτός ο έλεγχος εφαρµόζεται κυρίως στις µεταλλικές κατασκευές οι οποίες
είναι θεµελιωµένες σε έδαφος –ground structures- και ιδιαίτερα στις µεταλλικές γέφυρες.
Η µέθοδος χρησιµοποιεί τα αποτελέσµατα όλων των επιµέρους µεθόδων για τη διενέργεια
της αξιολόγησης και σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων επιβολής φόρτισης,
καταλήγει σε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για την κατάσταση της κατασκευής και
συγκεκριµένα για τη συµπεριφορά της κάτω από συνθήκες φόρτισης. Ακόµα, η επιβολή
φόρτισης παρέχει βασικές πληροφορίες για την καταλληλότητα και την εγκυρότητα του
επιλεγµένου µοντέλου υπολογισµών, όσο αφορά την περαιτέρω αξιολόγηση της κατασκευής.
Οι δοκιµές συνήθως εφαρµόζονται όταν πρόκειται να κατασκευαστούν νέες γέφυρες, αλλά
βρίσκουν και εφαρµογή ως έλεγχοι κατά τη διάρκεια λειτουργίας µιας κατασκευής και
συγκεκριµένα µετά από σηµαντικές παρεµβάσεις στα φέροντα στοιχεία αυτής, όπως για
παράδειγµα κατά τη διάρκεια ανακαίνισής της.
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Οι δοκιµές φόρτισης χωρίζονται σε δυναµικές και στατικές. Σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς, οι στατικές δοκιµές φόρτισης συνιστώνται για όλες τις νέες µόνιµες
γέφυρες µε άνοιγµα µεγαλύτερο των 18,0 m. Οι δυναµικές δοκιµές φόρτισης εφαρµόζονται
σε νέες γέφυρες µε µήκος ανοίγµατος µεγαλύτερο των 50,0 m. Στις υπάρχουσες γέφυρες,
µπορούν να εφαρµοστούν και τα δύο είδη δοκιµών, αλλά η τελική επιλογή εξαρτάται από τον
επιθεωρητή της γέφυρας και γίνεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης και τις
συστάσεις για την πραγµατοποίησή της. Σε ορισµένες γέφυρες, σηµαντικής σηµασίας,
ανάλογα µε τα αποτελέσµατα των διαγνωστικών επιθεωρήσεων, υπάρχει η πιθανότητα να
συστηθεί µακράς διάρκειας παρακολούθησης της συµπεριφοράς της γέφυρας κάτω από
πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας. Συγκρίνοντας τη συµπεριφορά της γέφυρας στην αρχή
της λειτουργίας της, µε αυτή την οποία έχει µετά από ένα χρονικό διάστηµα, είναι δυνατό να
αξιολογηθούν οι διαφορές οι οποίες παρουσιάζονται. Όµως αυτή η σύγκριση θα πρέπει να
συνδυάζεται µε κλασικές διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες θα βοηθήσουν να προσδιοριστούν µε µεγαλύτερη ακρίβεια, οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην αλλαγή της συµπεριφοράς
της γέφυρας κατά τη λειτουργία της.

3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
3.2.1 Περιοδικές αξιολογήσεις.
Η περιοδική αξιολόγηση έχει το χαρακτήρα της προληπτικής διαδικασίας, µε
αποτέλεσµα να διατηρεί την αξιοπιστία της κατασκευής, να µειώνει το κόστος συντήρησής
της και να επιµηκύνει τη διάρκεια ζωής του έργου. Κατά την εκτέλεση των περιοδικών
αξιολογήσεων, µε τη χρήση προληπτικών επιθεωρήσεων, ο υπεύθυνος µηχανικός ακολουθεί
τις παρακάτω διαδικασίες:
o Έλεγχο του γεωµετρικού σχήµατος των φερόντων στοιχείων της κατασκευής,
µετρώντας την κατακόρυφη και την οριζόντια µετατόπιση των κύριων κόµβων.
o Έλεγχο της κατασκευής για το αν παρουσιάζεται η εκδήλωση στρέβλωσης, ή
υπερβολικών κραδασµών είτε λόγω των φερόντων στοιχείων της, είτε των µελών
της ενίσχυσής της.
o Προσδιορισµό και καταγραφή των τοπικών παραµορφώσεων, οι οποίες αναπτύσσονται στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής.
o Προσδιορισµό της κατάστασης των επιχρισµάτων στην επιφάνεια των µελών, τα
οποία τους παρέχουν προστασία από την εκδήλωση της διάβρωσης, αλλά και το
µέγεθος της απώλειας υλικού εξαιτίας αυτής.
o Παρακολούθηση της αύξησης της θερµοκρασίας στις επιφάνειες των φερόντων
στοιχείων.
o Προσδιορισµό της κατάστασης των συνδέσεων της κατασκευής.
o Έλεγχο των αγκυρίων θεµελίωσης και τις µετατοπίσεις αυτής και ιδιαίτερα τη
θέση των στύλων.
o Προσδιορισµό των αποκλίσεων από το αρχικό σχήµα και το στατικό µοντέλο της
µεταλλικής κατασκευής.
o Έλεγχο για την πιθανότητα υπερφόρτωσης ορισµένων µελών σε σχέση µε το
σχεδιασµό τους.
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Έλεγχο της φθοράς των εκτεθειµένων µελών, όπως η δοκός κύλισης µιας
γερανογέφυρας ή των ελαστικών των τροχών του βαρουλκοφορείου.
o Παρακολούθηση της ανάπτυξης των ρωγµών οι οποίες εµφανίζονται στα φέροντα
στοιχεία και τις συγκολλήσεις της κατασκευής.
Μέσω µιας λεπτοµερούς περιοδικής επιθεώρησης, υπάρχει η δυνατότητα του
προσδιορισµού της συνολικής φυσικής κατάστασης των φερόντων στοιχείων της κατασκευής
και των υπόλοιπων στοιχείων της. Ο σκοπός, το βάθος και η χρονική περίοδος ανάµεσα σε
αυτού του είδους των επιθεωρήσεων καθορίζεται από τη χρήση της κατασκευής, τις
συνθήκες λειτουργίας της, την κατάσταση του εδάφους θεµελίωσης και την πιθανότητα της
εκδήλωσης µιας µορφής αστοχίας γενικότερα.
Για τον προσδιορισµό της χρονικής µεσολάβησης ανάµεσα σε δύο επιθεωρήσεις µε τη
χρήση της περιοδικής διαδικασίας αξιολόγησης, οι νέες κατασκευές µπορούν να
διαχωριστούν βάσει του ακόλουθου πίνακα:
o

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙ∆Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
•

Α

•
•
•
•
•
•
•

Β
•
•
•
Γ

•
•

Χωρικές σύνθετες κατασκευές και τεχνικός εξοπλισµός, οι οποίοι είναι άµεσα εκτεθειµένοι και η αξιοπιστία λειτουργίας τους
είναι ζωτικής σηµασίας, όπως τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας, οι εγκαταστάσεις χηµικής επεξεργασίας, οι αγωγοί µεταφοράς
πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Μεταλλικές γέφυρες.
Καλωδιωτές επιβατικές κατασκευές.
Φέροντα στοιχεία του τεχνικού εξοπλισµού των υδραυλικών
κατασκευών µε κινητά µέλη.
Κεραίες και πυλώνες της τηλεόρασης, καθώς και φέρουσες δοµές
για ραδιοτηλεσκόπια και ραντάρ.
Άλλοι φέροντες οργανισµοί µε παρόµοια λειτουργία.
Βιοµηχανικά, αστικά, γεωργικά και κατοικίες µονώροφες ή
πολυώροφες κατασκευές.
Φέρουσες δοµές για τις υψικαµίνους, τους λέβητες των θερµικών
σταθµών παραγωγής ενέργειας, τα ορυχεία, τους πύργους ψύξης,
τους εκσκαφείς-φορτωτήρες.
Πυλώνες της ηλεκτρικής ενέργειας, κολώνες φωτισµού και
πυλώνες µέχρι ύψους 25,0 m.
∆οκοί κύλισης γερανογέφυρας.
Στηθαία ασφαλείας είτε λόγω ασφαλείας, είτε λόγω αρχιτεκτονικής.
Σκάλες και κιγκλιδώµατα.
Στέγες, φεγγίτες και άλλα είδη βοηθητικών κατασκευών –
auxiliary structures-.

Πίνακας 3.1
Κατηγορίες µεταλλικών κατασκευών για την εφαρµογή προληπτικής περιοδικής αξιολόγησης.
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Σε γενικές γραµµές, οι επιθεωρήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την πρόληψη των
αστοχιών, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε την εξής συχνότητα:
o Τουλάχιστον µια φορά στους έξι µήνες, συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο,
για τις κατασκευές οι οποίες υπόκεινται σε ισχυρά δυναµική φόρτιση ή για αυτές
τις οποίες είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί ότι η κατεύθυνση, το ύψος και άλλα
στοιχεία δεν έχουν αλλάξει για λειτουργικούς ρόλους. Επίσης, εφαρµόζονται και
σε κατασκευές θεµελιωµένες σε έδαφος στο οποίο υπάρχει υπόγεια δραστηριότητα όπως ορυχεία, υπόγειες οδοί.
o Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο και συνήθως την άνοιξη, για τις υπόλοιπες
κατασκευές της κατηγορίας Α σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας.
o Τουλάχιστον µια φορά στα πέντε χρόνια για κατασκευές τις κατηγορίας Β και Γ
σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας.
Αν σφάλµατα και ατέλειες, οι οποίες θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην εκδήλωση
σηµαντικότερων απειλών για τη λειτουργία ή την ασφάλεια της κατασκευής διαπιστωθούν
κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια λεπτοµερής
διαγνωστική επιθεώρηση.
Μια λεπτοµερής επιθεώρηση πρέπει να πραγµατοποιείται, ακόµα και όταν τα
αποτελέσµατα των προληπτικών ελέγχων είναι καθαρά, στις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
o Τουλάχιστον µια φορά στα 3 χρόνια για τις µεταλλικές κατασκευές οι οποίες
υπόκεινται σε πολύ µεγάλη δυναµική φόρτιση, καθώς ακόµα και σε κατασκευές, οι
οποίες είναι θεµελιωµένες σε έδαφος µε έντονη υπόγεια δραστηριότητα.
o Τουλάχιστον µια φορά στα πέντε χρόνια, για τις υπόλοιπες κατασκευές της
κατηγορίας Α.
o Τουλάχιστον µια φορά στα δέκα χρόνια για τις µεταλλικές κατασκευές των
κατηγοριών Β και Γ σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας τους.
Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται από ειδικευµένους φορείς, οι
οποίοι είναι ικανοί να αναγνωρίσουν ελαττώµατα και ατέλειες και να προσδιορίσουν τη
σοβαρότητά τους. Αν τα καταγεγραµµένα σφάλµατα και ελαττώµατα απειλούν την αξιοπιστία
και τη λειτουργικότητα της κατασκευής, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται όσο το δυνατόν
ταχύτερα και αποτελεσµατικότερα.
Οι επιθεωρήσεις οι οποίες έχουν ως στόχο τον έλεγχο των επικαλύψεων και των
υπολοίπων µέσων προστασίας των µεταλλικών στοιχείων κατά της διάβρωσης, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το χρονικό διάστηµα το οποίο ορίζεται από το διαβρωτικό περιβάλλον
στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή. Τα αποτελέσµατα των περιοδικών επιθεωρήσεων
καταγράφονται από τον ιδιοκτήτη-χρήστη της κατασκευής σε ένα βιβλίο αξιολόγησης, το
οποίο συνοδεύει τον εξοπλισµό ελέγχου. Η αρχική κατάσταση της κατασκευής, αµέσως µετά
την ολοκλήρωσή της, αποτελεί την πρώτη καταγραφή σε αυτό το βιβλίο. Εάν η αρχική
κατάσταση της κατασκευής δεν έχει καταγραφεί ή ακόµα δεν είναι διαθέσιµη, θα πρέπει να
ετοιµαστεί µια πρωταρχική καταγραφή από τα αποτελέσµατα της πρώτης αξιολόγησης.
Για τις γέφυρες υπάρχει µια συστηµατική διαδικασία η οποία ορίζει µε ακρίβεια και
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς, τα βήµατα και το περιεχόµενο της προληπτικής
αξιολόγησης. Αυτό πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συµπεριφοράς
των γεφυρών, η οποία περιλαµβάνει τακτικές επιθεωρήσεις, χωρισµένες στις εξής κατηγορίες:
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•

Επιτόπου
Οι επιτόπου επιθεωρήσεις µια γέφυρας πραγµατοποιούνται από τους διαχειριστές
της. Η περιοδικότητά τους συνήθως καθορίζεται από το τύπο της γέφυρας. Για τις οδικές
γέφυρες –for ground communications- είναι απαραίτητο να πραγµατοποιούνται επιθεωρήσεις δύο φορές το χρόνο και µάλιστα πρέπει να γίνονται πάντα πριν και µετά το τέλος του
χειµώνα. Οι σιδηροδροµικές γέφυρες είναι προγραµµατισµένες για επιτόπου –currentεπιθεωρήσεις µια φορά το χρόνο, εφόσον δεν επηρεάζονται από τη χειµερινή συντήρηση των
δρόµων. Στις επιτόπου επιθεωρήσεις όλα τα προσβάσιµα µέλη της γέφυρας αξιολογούνται
µέσω της οπτικής επιθεώρησης. Μικρές παραµορφώσεις µπορούν να διορθωθούν αµέσως
µετά το πέρας της επιθεώρησης στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης των γεφυρών.
Παραµορφώσεις και ελαττώµατα τα οποία εκτείνονται σε µεγαλύτερο βαθµό και είναι πιο
σοβαρά, κοινοποιούνται στους αρµόδιους φορείς οι οποίοι εξασφαλίζουν τις επισκευές, οι
οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα των επισκευών και ανακατασκευών.
• Ελέγχου.
Αυτού του είδους οι επιθεωρήσεις πραγµατοποιούνται µια φορά το χρόνο και
επιτηρούνται από την ανώτερη αρχή διαχείρισης της γέφυρας. Για παράδειγµα λεπτοµερείς ή
βασικές επιθεωρήσεις εφαρµόζονται στη Σλοβακία µια φορά στα τρία χρόνια για τις
σιδηροδροµικές γέφυρες και µια φορά στα 4 χρόνια για τις οδικές γέφυρες. Οι λεπτοµερείς
επιθεωρήσεις γίνονται από οµάδες ελέγχου, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τα διαγνωστικά
κέντρα τα οποία είναι εγκατεστηµένα κοντά στην περιοχή των γεφυρών. Οι οδικές γέφυρες
ελέγχονται από τα διαγνωστικά κέντρα του διαχειριστή των Σλοβενικών δρόµων.
• Λεπτοµερείς ή βασικές.
Ο σκοπός των λεπτοµερών επιθεωρήσεων είναι να αξιολογούνται τόσο τα ορατά, όσα
και τα καλυπτόµενα µέλη µιας γέφυρας όσο αφορά τη τεχνική τους κατάσταση και την
επιρροή τους στην αξιοπιστία της κατασκευής και στη λειτουργία της. Ακόµα να λαµβάνονται
αποφάσεις για την περαιτέρω λειτουργία της γέφυρας, ή για την αναγκαιότητα προσωρινών
επεµβάσεων σε αυτή ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης. Σύµφωνα µε την
κρισιµότητα των λεπτοµερών επιθεωρήσεων, το αρµόδιο όργανο από την κρατική διοίκηση
έχει το δικαίωµα να ζητήσει την παρέµβαση οποιουδήποτε φορέα κατά την εφαρµογή της
επιθεώρησης. Τέτοιοι φορείς µπορεί να είναι ειδικοί από πανεπιστήµια ή ερευνητικά κέντρα.

3.2.1.1. Έλεγχος του γεωµετρικού σχήµατος.
Κατά τον έλεγχο του γεωµετρικού σχήµατος µιας µεταλλικής κατασκευής, µετρούνται
η κατακόρυφη και οριζόντια θέση των επιλεγµένων κόµβων. Οι κύριοι κόµβοι του
συστήµατος είναι τα κρίσιµα σηµεία τοµής των αξόνων των διαγωνίων και των διαδοκίδων µε
αυτών των υποστυλωµάτων. Αυτά τα σηµεία προσδιορίζονται µε τον καθορισµό µόνιµων
σηµαδιών, τα οποία διευκολύνουν την αξιολόγηση της περιοδικής επιθεώρησης. Το
γεωµετρικό σχήµα ελέγχεται µε τον προσδιορισµό της ακριβής θέσης αυτών των
καθορισµένων σηµείων σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, µε τη χρήση γεωδαιτικών
οργάνων. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε ένα σχηµατικό διάγραµµα της κατασκευής, το
οποίο υπογράφει ο υπεύθυνος µηχανικός. Τέλος, σηµειώνονται σε αυτό η ηµεροµηνία της
µέτρησης και η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια αυτής.
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Ως ένα ανώτερο όριο της οριζόντιας µετατόπισης του κόµβου εξαιτίας είτε των
νεκρών φορτίων, είτε λόγω τυχηµατικών µακράς διάρκειας φορτίσεων, µπορεί να θεωρεί η
επόµενη τιµή:

 1


 *H
 500 1000 

v =

÷

1

(3.1)

Όπου το Η αντιστοιχεί στο κατακόρυφο ύψος του κόµβου, το οποίο υπολογίζεται, από το
σηµείο αγκύρωσής του. Τα όρια των κατακόρυφων µετατοπίσεων προσδιορίζονται κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της κατασκευής και καθορίζονται από τους κανονισµούς.
Όταν αξιολογούνται αποκλίσεις στις τιµές, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται είτε
το αρχικό σχήµα, είτε το προσαρµοσµένο γεωµετρικό σχήµα. Σε περίπτωση την οποία οι
τιµές των ορίων για την οριζόντια και την κατακόρυφη µετατόπιση υπερβαίνονται, είναι
απαραίτητο να παρέχεται µια ειδική γνώµη για την επίδραση της αυξηµένης µετατόπισης
στην αξιοπιστία της κατασκευής. Η οριζόντια µετατόπιση των κόµβων είναι υπολογισµένη µε
ακρίβεια της τάξεως των ±5 mm ή ±H/2000.
Στον έλεγχο του γεωµετρικού σχήµατος των χωρικών κατασκευών µε µεγάλα
ανοίγµατα, θα µπορούσε να φανεί αποτελεσµατική η φωτογραµµετρία (Παράρτηµα Α).
Χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το πραγµατικό σχήµα των προεντεταµένων καλωδιωτών
συστηµάτων [1], ως υπόβαθρο για τον έλεγχο της κατασκευής και της περαιτέρω
αποκατάστασής της µέσω της πρόσθετης προέντασης. Μια όψη καλωδιωτής γέφυρας µε
σηµειωµένους τους κόµβους των καλωδίων οι οποίοι µετρήθηκαν, παρουσιάζονται στο σχήµα
3.1. Η θέση των κόµβων σύνδεσης είτε στο καµπύλο καλώδιο, είτε στους κεκλιµένους
αναρτήρες, απεικονίζονται στο σχήµα 3.2.
Η επιθεώρηση του γεωµετρικού σχήµατος της γέφυρας αποτελεί µια πολύ σηµαντική
διαδικασία. Η αλλαγή τόσο στο ύψος, όσο και στη διεύθυνση του φέροντα οργανισµού, µπορεί
να έχει µεγάλη επιρροή στην κυκλοφορία της γέφυρας ή κάτω από αυτή µε µεγαλύτερη ή
µικρότερη επιρροή στη λειτουργία της. Το σωστό ύψος και η σωστή διεύθυνση του φέροντα
οργανισµού των σιδηροδροµικών γεφυρών, όπου ακόµα και οι µικρές αποκλίσεις από τα
αρχικά σχέδια µπορούν να προκαλέσουν τον περιορισµό της λειτουργίας του σιδηροδρόµου,
διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο.
Το πραγµατικό ύψος και η διεύθυνση του φέροντα οργανισµού των γεφυρών
ελέγχεται στη λεπτοµερή-κύρια επιθεώρησή τους. Μια εκτενής µελέτη για τη µέτρηση κάθε
κύριας δοκού, γίνεται µε µεγάλη ακρίβεια. Η µελέτη αυτή ενσωµατώνεται στη σχηµατική
απεικόνιση και συγκρίνεται µε την προηγούµενη, µε αποτέλεσµα να µπορεί να ελεγχθεί το
ύψος και η θέση του φέροντα οργανισµού.
Η θέση και η διεύθυνση του φέροντα οργανισµού της γέφυρας µπορεί να
προσδιοριστεί ακόµα µε τη χρήση γεωδαιτικών µεθόδων. Ο διαµήκης άξονας της γέφυρας
αντιστοιχεί στους διαµήκης άξονες των κύριων δοκών. Οι µετρούµενες τιµές καταγράφονται
σχηµατικά και οι αλλαγές στη θέση και τη διεύθυνση του φέροντα οργανισµού ορίζονται από
τη σύγκριση των προηγούµενων καταγραφών.
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Μέτρηση του σχήµατος ενός προεντεταµένου καλωδίου της κρεµαστής γέφυρας.
Σχήµα 3.1

Υπολογισµένοι κόµβοι L7, L8 και L18 στους αναρτήρες.
Σχήµα 3.2

3.2.1.2. Τοπικές παραµορφώσεις.
Οι τοπικές παραµορφώσεις σε µια µεταλλική κατασκευή, παρουσιάζονται πιο συχνά
λόγω υπερφόρτωσης, θερµικής επιρροής ή εξαιτίας της επίδρασης των φερόντων στοιχείων
της. Εάν η θερµοκρασία στην επιφάνεια των φερόντων στοιχείων υπερβεί τους 100˚C κατά
τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής και η περίπτωση της θερµικής επιρροής δεν έχει
υπολογιστεί κατά το σχεδιασµό, θα είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η αιτία ανάπτυξης της
αυξηµένης θερµοκρασίας και στη συνέχεια να αντικατασταθεί το µέλος ή τα µέλη τα οποία
έχουν επηρεαστεί από τη µεταβολή αυτή. Όταν η επίδραση των υψηλών θερµοκρασιών σε
µια κατασκευή εντοπιστεί, είναι απαραίτητο να εξεταστεί το κατά πόσο οι µηχανικές
ιδιότητες του χάλυβα έχουν µεταβληθεί. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων, είναι
αναγκαίο να προσδιοριστεί η αιτία ανάπτυξης του µηχανισµού αστοχίας και να καταγραφεί η
φύση, η µορφή και το πεδίο εφαρµογής των παραµορφώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των
επιπτώσεων της διάβρωσης.
Η εµφάνιση των τοπικών παραµορφώσεων πρέπει να αρχειοθετηθεί µε τη δηµιουργία
σκαριφήµατος και τη λήψη φωτογραφιών, τα οποία στη συνέχεια θα εισαχθούν στις
καταγραφές της αξιολόγησης. Η επίδραση των τοπικών παραµορφώσεων εξαιτίας της
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υπέρβασης του φορτίου αντοχής και ασφάλειας των φερόντων στοιχείων, όπως και
ολόκληρης της κατασκευής, είναι αναγκαίο να κριθεί από µηχανικούς εξειδικευµένους στις
µεταλλικές κατασκευές, καθώς θα πρέπει να υποβληθούν προτάσεις για τυχόν αναγκαίες
προσαρµογές. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στις παραµορφώσεις οι οποίες έχουν
εµφανιστεί σε θλιβόµενα και σε λεπτότοιχα µέλη. Οι τοπικές παραµορφώσεις εκδηλώνονται
µε την ανάπτυξη γεωµετρικών ατελειών, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά την ανθεκτικότητα
–resistibility-, ενός δεδοµένου στοιχείου. Όταν τέτοιου είδους ελαττώµατα έχουν διαπιστωθεί, είναι απαραίτητο να µετρηθεί άµεσα η ανάπτυξη και η θέση της τοπικής παραµόρφωσης
του στοιχείου, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η µορφή, η καµπυλότητα και το µέγεθος των
αποκλίσεων από τους κατάλληλους-κανονικούς άξονες των µελών. Στα θλιβόµενα µέλη,
είναι πιθανόν να µετρηθεί η τοπική παραµόρφωση ως απόκλιση από τη σωστή θέση ενός
εφελκυόµενου καλωδίου. Στους θλιβόµενους τοίχους όπου η παραµόρφωση είναι επίπεδη,
είναι απαραίτητη η χρήση γεωδαιτικών µεθόδων, κατά τις οποίες η περιοχή καθορίζεται
γραφικά από ένα δίκτυο σηµείων πάνω στο τοίχο µε τη χρήση κιµωλίας ή άλλου οργάνου. Οι
τοπικές παραµορφώσεις οι οποίες προκαλούνται από µηχανική αστοχία, θα πρέπει να
παρακολουθούνται για την πιθανή εµφάνιση ρωγµών. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου
Πολέµου, το άνω πέλµα της κύριας δοκού της δικτυωτής γέφυρας “Mària-Valéria” πάνω
από το ∆ούναβη αστόχησε όπως απεικονίζεται στο σχήµα 3.3.
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, διαπιστώθηκε ότι το 25% του πλάτους και η
γωνία του δικτυώµατος καταστράφηκε. Κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης η διατοµή του
πάνω πέλµατος του δικτυώµατος ενισχύθηκε. Μια ακόµα παρόµοια περίπτωση τοπικής
παραµόρφωσης καταγράφτηκε στην επιθεώρηση της γέφυρας πάνω από τον παραπόταµο
Μικρό ∆ούναβη στη Σλοβακία κοντά στο Kolárovo [73], όπου η τοπική παραµόρφωση ενός
θλιβόµενου ορθοστάτη προκλήθηκε από τη σύγκρουση ενός αυτοκινήτου και έθεσε σε
µεγάλο κίνδυνο την αξιοπιστία του µέλους. Αυτό οδήγησε στη µείωση της φέρουσας
ικανότητας της γέφυρας, καθώς όπως απεικονίζεται στο σχήµα 3.4 ένα τµήµα της διατοµής
του ορθοστάτη αστόχησε-θραύτηκε. Στοιχεία ενίσχυσης, σαν αυτά τα οποία παρουσιάζονται
στο σχήµα 3.5, κατά µήκος της γέφυρας συναντιούνται αρκετά συχνά, εξαιτίας της
σύγκρουσης οχηµάτων σε αυτή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο έλεγχος της ευθυγραµµίας του
άνω µέρους του δικτυώµατος είναι απαραίτητος, καθώς η παραµόρφωση της ενίσχυσης
µπορεί να προκαλέσει αποκλίσεις στα µέλη αυτά, από το επίπεδο των κύριων δοκών [68].

Τοπική παραµόρφωση του άνω πέλµατος της δικτυωτής γέφυρας.
Σχήµα 3.3
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Τοπική παραµόρφωση θλιβόµενου ορθοστάτη δικτυωτής γέφυρας.
Σχήµα 3.4

Τοπική παραµόρφωση των ενισχύσεων κατά µήκος της γέφυρας.
Σχήµα 3.5

3.2.1.3. Κατάσταση των επιφανειακών επιχρισµάτων και µέτρηση των απωλειών λόγω
διάβρωσης.
Όταν ελέγχεται η κατάσταση των επικαλύψεων µιας µεταλλικής φέρουσας δοµής,
είναι απαραίτητο να εστιάσει κανείς σε θέσεις µε αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης
διάβρωσης, όπως στις βάσεις των υποστυλωµάτων, όπου τα υποστυλώµατα περνάνε µέσα
από το έδαφος, στις γέφυρες όπου υπάρχουν περιοχές όπου ένα δίκτυο µελών περνάει µέσα
από το επίπεδο της γέφυρας ή το δρόµο και γενικότερα στις περιοχές στις οποίες
δηµιουργούνται διεπιφάνειες υλικών. Ακόµα, τέτοιες θέσεις θεωρούνται οι περιοχές µε
υγρασία ή συσσωρευµένη σκόνη και άλλες ουσίες, οι οποίες επηρεάζουν τη χηµική σύσταση
του χάλυβα.
Όταν καταστραφεί ποσοστό µεγαλύτερο από το 30% του επιχρίσµατος της
επιφανειακής προστασίας του χάλυβα εξαιτίας της διάβρωσης, θα πρέπει να ανανεωθεί το
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επίχρισµα και να εφαρµοστεί κάθε µέθοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας. Η απώλεια υλικού
λόγω διάβρωσης, οδηγεί σε µείωση της φέρουσας ικανότητας των µεταλλικών διατοµών,
εποµένως είναι απαραίτητο να ελέγχεται συχνά η έκταση εκδήλωσής της. Η ανάπτυξη της
διάβρωσης θα πρέπει να ελέγχεται σε όλη την έκταση της διατοµής.
Στα σηµεία ελέγχου, οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ελεύθερες από σκουριά. Θα
πρέπει να έχει αφαιρεθεί µε σκαρπέλο και συρµάτινη βούρτσα και η επιφάνεια θα πρέπει στη
συνέχεια να λειανθεί µε ηλεκτρικό τροχό. Είναι πιθανό να µετρηθεί το πάχος του
εναποµείναντα υλικού µε τη χρήση παχυµέτρων Βερνιέρου. Ακόµα αναφέρεται ότι γενική
εφαρµογή βρίσκουν τα ηλεκτρικά παχύµετρα υπερήχων. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
καταγράφονται µαζί µε άλλα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν την αξιολόγηση, όπως:
o Η ηµεροµηνία µέτρησης.
o Η καταγραφή των οργάνων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν.
o Η καταγραφή των σηµείων τα οποία µετρήθηκαν για τον έλεγχο της ανάπτυξης
της διάβρωσης.
o Οι τιµές των µετρήσεων για τα πάχη του καθαρού χάλυβα.
o Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
Θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον τρεις µετρήσεις σε κάθε σηµείο ελέγχου. Για τους
υπολογισµούς θα χρησιµοποιείται η µέση τιµή tpr:
n

tp r =

ti
∑
i
=1

n

(3.2)

Όπου:
ti: Η τιµή του πάχος από τη µέτρηση.
n: Ο αριθµός των µετρήσεων.
Όταν το πάχος ενός ελεγχόµενου µέλους µειωθεί πάνω από το 5% της αρχικής του
τιµής εξαιτίας της ανάπτυξης της διάβρωσης, είναι απαραίτητο να επανεκτιµηθεί η
στατικότητα του µέλους εξαιτίας της δεδοµένης επίδρασης της διάβρωσης στη φέρουσα
ικανότητά του.
Κατά τη διάρκεια διενέργειας λεπτοµερούς διαγνωστικής επιθεώρησης της γέφυρας η
οποία απεικονίζεται στο σχήµα 3.6, [68], τέθηκε το θέµα της ανακαίνισης. Το πιο κρίσιµο
µέρος της ανάπτυξης της αστοχίας λόγω της διάβρωσης ήταν στη θέση όπου το δίκτυο των
κύριων δοκαριών διερχόταν µέσα από το πεζοδρόµιο το οποίο ήταν κατασκευασµένο από
οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι απώλειες του υλικού εξαιτίας της διάβρωσης στο P.16 500 mm του
ορθοστάτη ήταν 50mm από την άκρη και αποτελούσε το 50% µιας απόστασης 100 mm όπου
η απώλεια έφτανε το 36% του αρχικού υλικού. Η µέτρηση της απώλειας λόγω διάβρωσης µε
τη χρήση ψηφιακού παχυµέτρου απεικονίζεται στο σχήµα 3.7(α) και ακόµα απεικονίζεται η
µπροστινή όψη της κατεστραµµένης περιοχής στο σχήµα 3.7(b).
Άλλες περιοχές ευαίσθητες, ως προς την εµφάνιση της διάβρωσης, είναι τα κενά
µεταξύ των συνδεόµενων µελών µε τη χρήση ήλων –rivets-. Στο σχήµα 3.8 παρουσιάζεται
ένα µεγάλο άνοιγµα κενών, στο οποίο µπορεί να αναπτυχθεί η διάβρωση.
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Όψη του µέρους µετρήσεων στον ορθοστάτη.
Σχήµα 3.6

(α)

(β)

(α) Μέτρηση της απώλειας λόγω διάβρωσης.
(β) Μπροστινή όψη της κατεστραµµένης περιοχής.
Σχήµα 3.7

Ανοιχτές γωνίες στη διαγώνιο.
Σχήµα 3.8

3.2.1.4. Έλεγχος συνδέσεων.
Σε παλαιότερες κατασκευές, συνήθως χρησιµοποιούνταν για την επίτευξη των
συνδέσεων ήλοι -rivet joints-, στις νεότερες συνήθως χρησιµοποιούνται οι συγκολλήσεις και
οι κοχλιωτές συνδέσεις. Εκτεθειµένες λεπτοµέρειες, γωνίες πλαισίων, κόµβοι, συγκολλήσεις
και ήλοι των δοκών αποτελούν µέλη µιας κατασκευής τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται.
Στις συγκολλητές συνδέσεις, ο έλεγχος πρέπει να εστιάζεται στην ανάπτυξη των
ρωγµών στην περιοχή της συγκόλλησης και στο υλικό βάσης. Τυχηµατικοί έλεγχοι θα πρέπει
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να εφαρµόζονται µε σειρά τουλάχιστον στο 10% του µήκους της συγκόλλησης. Οι έλεγχοι οι
οποίοι εφαρµόζονται, είναι κυρίως οπτικοί και συστήνεται η χρήση µεγεθυντικού φακού. Εάν
εντοπιστεί η ανάπτυξη ρωγµών, είναι απαραίτητη η εφαρµογή λεπτοµερούς ελέγχου στη
βάση των ρωγµών, χρησιµοποιώντας πιο ακριβείς µεθόδους πέρα του οπτικού ελέγχου,
όπως η χρήση υπερήχων και ο έλεγχος του βάθους διείσδυσης.
Κατά την κατασκευή ενός κτηρίου γραφείων µε µεταλλικό φέροντα οργανισµό, ο
οποίος απεικονίζεται το σχήµα 3.9(α), είχε βρεθεί µια ρωγµή στη συγκόλληση της διατοµής
υψίκορµου διπλού ταυ της διαγωνίου ενός κόµβου του δικτυώµατος στην οροφή της
κατασκευής (σχήµα 3.9(b)). ∆ιαπιστώθηκε ότι η συγκόλληση πραγµατοποιήθηκε χωρίς την
κατάλληλη προετοιµασία των άκρων του υλικού.
(α)

(β)

(α) Στέγη κτηρίου.
(β) Ρωγµή στη συνδετήρια δοκό.
Σχήµα 3.9

Κατά τον έλεγχο των κοχλιωτών συνδέσεων πρέπει να δίνεται προσοχή στην
πληρότητά τους, στη χαλαρότητα των δακτυλίων (ροδελών) και στην έλλειψη των
περικοχλίων (παξιµαδιών). Κοχλίες και ήλοι οι οποίοι απουσιάζουν, πρέπει να συµπληρώνονται άµεσα και να εξασφαλίζεται παράλληλα ότι η ποιότητα και η αντοχή της σύνδεσης,
ταιριάζει σε αυτή για την οποία αρχικά έγινε ο σχεδιασµός. Το µήκος του κορµού του κοχλία
θα πρέπει µετά το σφίξιµο να ξεπερνάει το περικόχλιο (παξιµάδι) για τουλάχιστον δύο
σπειρώµατα. Η απουσία κοχλιών και ήλων µπορεί να ελεγχθεί τόσο οπτικά, όσο και δια της
αφής. Οι δακτύλιοι χαλαρών κοχλιών θα πρέπει να περισφίγγονται µε τη χρήση τυποποιηµένων κλειδιών. Χαλαροί και κατεστραµµένοι κοχλίες πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα.
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Στην επιθεώρηση της γέφυρας στο σχήµα 3.10 [3], παρατηρήθηκαν πολλές ελλείψεις ήλων,
οι οποίοι αντικαταστάθηκαν κατά την ανακαίνιση.

Χαλαρωµένος ήλος στο άνω πέλµα του δικτυώµατος της γέφυρας.
Σχήµα 3.10

Ο έλεγχος των υψηλής αντοχής –ΗS- προεντεταµένων κοχλιών εστιάζεται στον
κίνδυνο της χαλάρωσης του κοχλία, τις δυνάµεις αντίδρασης των περικοχλίων, και στην
καταστροφή των µηχανικών ιδιοτήτων των κοχλιών. Σε µια τυχηµατική επιθεώρηση, θα
πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον το 5% του συνόλου των κοχλιών αυτού του τύπου. Όταν η
ροπή σύσφιξης ενός κοχλία υψηλής αντοχής κάποιου κόµβου, βρεθεί να είναι µικρότερη από
τη συνιστώµενη, τότε θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι κοχλίες της σύνδεσης αυτής. Οι
χαλαροί και οι κατεστραµµένοι κοχλίες υψηλής αντοχής θα πρέπει να αντικαθίστανται. Κατά
τη διάρκεια των ελέγχων των συνδέσεων, είναι απαραίτητο να δίνεται µεγαλύτερη προσοχή
στις συνδέσεις οι οποίες παρουσιάζουν αυξηµένη πιθανότητα ανάπτυξης διάβρωσης.

3.2.1.5. Απόκλιση από το αρχικό γεωµετρικό σχήµα και το στατικό σύστηµα.
Κατά την αρχική εκτίµηση, είναι απαραίτητος ο έλεγχος για το αν η πραγµατική
διάταξη των κύριων κόµβων, αλλά και ολόκληρη η κατασκευή, αντιστοιχεί στο στατικό
σύστηµα του σχεδιασµού. Αποκλίσεις στο γεωµετρικό σχήµα και στο στατικό σύστηµα
ελέγχονται σε σύγκριση µε τα δεδοµένα του σχεδιασµού ή σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα
των περιοδικών επιθεωρήσεων. Κατά την επιθεώρηση του φέροντα οργανισµού, θα πρέπει
να εξακριβώνεται εάν έχει υπάρξει αλλαγή στο γεωµετρικό σχήµα, εάν έχει αναπτυχθεί
κάποια διαταραχή στην ακεραιότητα της δοµής των φερόντων στοιχείων και τέλος εάν έχει
εκδηλωθεί κάποια µορφή αστοχίας ή αλλοίωσης ή ακόµα κάποιο µέλος έχει αφαιρεθεί. Η
αξιοπιστία και η ασφάλεια ολόκληρης της κατασκευής µπορεί να απειληθεί είτε από την
αλλαγή µιας λεπτοµέρειας χωρίς την κατάλληλη άδεια, είτε από την έλλειψη ή την αστοχία
ορισµένων µελών. Αναγνωρισµένες παραµορφώσεις θα πρέπει να επιδιορθώνονται και να
επανέρχονται τα φέροντα στοιχεία στην αρχική τους κατάσταση, ή σε συνθήκες λειτουργίας
οι οποίες έχουν καθοριστεί από εµπειρογνώµονες.
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Η µεταλλική κατασκευή µιας µονάδας καθαρισµού άνθρακα [28] χτίστηκε το 1937.
Το 1978 κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, πριν από µια προγραµµατισµένη ανακατασκευή,
ανακαλύφτηκε ότι εξαιτίας ακατάλληλων επεµβάσεων στην ακεραιότητα της φέρουσας
δοµής, προκλήθηκαν διαταραχές στις δοµές, µε αποτέλεσµα την αλλαγή του στατικού
συστήµατος. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαγώνιοι των δικτυωµάτων ενίσχυσης αφαιρέθηκαν
σταδιακά (σχήµα 3.11(α) κ’ (b)), γεγονός το οποίο οδήγησε σε ταλαντώσεις, ανεπιθύµητες για
την κατασκευή.
(α)

(β)

(α),(β) Ανειδίκευτες επεµβάσεις στη φέρουσα δοµή της κατασκευής
µε την αφαίρεση των διαγώνιων ενισχύσεων.
Σχήµα 3.11

3.2.1.6. Επιθεώρηση της εµφάνισης και της διάδοσης των ρωγµών.
Η εµφάνιση των ρωγµών στα στοιχεία των µεταλλικών κατασκευών ανήκει στα πιο
συχνά και βασικά είδη των αστοχιών. Η δηµιουργία ρωγµών λόγω των µηχανικών αστοχιών,
προκαλείται από την αλληλεπίδραση των στοιχείων ή από την ανάπτυξη της κόπωσης στις
κατασκευές µε δυναµική ένταση. Οι ρωγµές κοπώσεως παρουσιάζονται εξαιτίας της
συγκέντρωσης των τάσεων, οι οποίες προκαλούνται από τα φορτία λειτουργίας. Αυτή η
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µορφή αστοχίας είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς οι ρωγµές κοπώσεως είναι δύσκολο να
εντοπιστούν µε τη χρήση των τρεχουσών µεθόδων αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, η
προληπτική αξιολόγηση θα πρέπει να επικεντρώνεται στον έλεγχο επιλεγµένων θέσεων της
κατασκευής, όπου η ρωγµές κοπώσεως έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτυχθούν.
Οι θέσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος συνδέσεων το οποίο επικρατεί σε µια
κατασκευή αλλά και το είδος της φόρτισης η οποία επιβάλλεται σε αυτή.
• Σε παλιές γέφυρες όπου οι συνδέσεις πραγµατοποιούνται µε τη χρήση ήλων, οι
θέσεις υψηλής επικινδυνότητας για την εµφάνιση ρωγµών κοπώσεως είναι:
o Οι συνδέσεις µε τη χρήση ήλων των συνδετικών ελασµάτων µε τις δοκούς ledgers to binders- (σχήµα 3.12(α)).
o Στο άνω µέρος των δοκών κάτω από τις επικαλύψεις (σχήµα 3.12(β)).
o Στις συνδέσεις µελών δικτυώµατος µε την κύρια δοκό (σχήµα 3.12(γ)).
(α)

(β)

(γ)

Τοποθεσίες στις οποίες εµφανίζονται πιο συχνά ρωγµές εξαιτίας κόπωσης σε µεταλλικές
γέφυρες όπου επικρατούν οι συνδέσεις µε τη χρήση ήλων.
Σχήµα 3.12

•

Στις συγκολλητές µεταλλικές κατασκευές, οι οποίες υποβάλλονται σε δυναµική
φόρτιση, οι θέσεις οι οποίες εµφανίζουν µεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης ρωγµών
κοπώσεως είναι:
o Όπου υπάρχει αλλαγή της διατοµής των µελών τα οποία εντείνονται.
o Στην αρχή ή το τέλος των συγκολλήσεων.
o Στην περιοχή των συγκολλήσεων οι οποίες είναι προσανατολισµένες κάθετα
προς τη διεύθυνση των κύριων τάσεων (σχήµα 3.13).
o Στην περιοχή των συγκολλήσεων στην οποία συνδέονται οι διαµήκεις
ενισχύσεις των κλειστών διατοµών στο δάπεδο των µοντέρνων επίπεδων
«γεφυρώσεων» plate-wall bridges (σχήµα 3.14).
o Σε λανθασµένες σχεδιασµένες λεπτοµέρειες, όπως ακατάλληλες συνδέσεις
των ενισχύσεων τόσο των εγκάρσιων, όσο και των διαµηκών (σχήµα 3.15).
Μεγάλη προσοχή, πρέπει να δίνεται σε λεπτοµέρειες, κατά τη διάρκεια εκπόνησης
των προληπτικών αξιολογήσεων των µεταλλικών γεφυρών, για αυτό πρέπει να προγραµµατίζονται πιο συχνές επιθεωρήσεις. Αν, ο σκοπός των επιθεωρήσεων είναι η ανίχνευση
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ρωγµών, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται στις οπτικές επιθεωρήσεις µεγεθυντικοί φακοί, ή
να γίνονται έλεγχοι διεισδύσεως ή έλεγχοι για τον εντοπισµό ελαττωµάτων -defectoscopic
checks-. Οποιεσδήποτε ρωγµές ανιχνευτούν στην κατασκευή, θα πρέπει να καταγραφούν
στην έκθεση αναφοράς της επιθεώρησης, όπως και η σοβαρότητά τους και όλες οι
απαραίτητες επεµβάσεις οι οποίες χρειάστηκαν ή χρειάζεται να εφαρµοστούν. Αυτή η
καταγραφή θα πρέπει να στοχεύει στην πλήρη αναστολή της εξάπλωσης των ρωγµών
κοπώσεως, πιο συχνά µε τη διάνοιξη οπών, µε τη συγκόλληση ή µέσω της λείανσης (βλ.
Κεφάλαιο 4).

Λεπτοµέρεια µιας τυπικής εµφάνισης ρωγµών κοπώσεων σε συγκολλητές γέφυρες.
Σχήµα 3.13

Θέση εµφάνισης ρωγµών σε ορθοτροπική πλάκα δαπέδου.
Σχήµα 3.14

Λανθασµένη κατασκευαστική λεπτοµέρεια ως προς τη δηµιουργία ρωγµών κοπώσεως.
Σχήµα 3.15
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3.2.1.7 Έλεγχος επιτρεπόµενης φόρτισης.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µιας κατασκευής και µε τις παράλληλες αλλαγές
στη τεχνολογία, µπορεί να µεταβληθούν οι συντελεστές φόρτισης ή να αλλάξουν οι θέσεις
επιβολής της φόρτισης. Η επιτρεπόµενη εφαρµοστέα φόρτιση µπορεί να υπερβληθεί κατά τη
διάρκεια της ανέγερσης ή της επισκευής. Η αλλαγή στις συνθήκες λειτουργίας, συνήθως
αποτελεί την πηγή της µεταβολής των λειτουργικών φορτίων, στις περιπτώσεις τις οποίες
εµπλέκονται κατασκευές στις οποίες κινούνται µέσα µεταφοράς. Στις περισσότερες
περιπτώσεις συµπεριλαµβάνονται αλλαγές στη ταχύτητα λειτουργίας, προσαρµογές στη
δυναµικότητα του σιδηροδρόµου ή αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες έχουν
προκληθεί από τη συντήρηση των σιδηροδροµικών τροχιών και σταθµών ή από τη διακοπή, ή
τον περιορισµό της λειτουργίας ορισµένων δικτύων µεταφοράς.
Η περιοδική αξιολόγηση θα πρέπει να προσδιορίζει:
o Το κατά πόσο οι επιτρεπόµενες τιµές των εφαρµοσµένων και τεχνικών φορτίων
έχουν υπερβληθεί.
o Την ανάπτυξη και τη θέση των δράσεων φόρτισης.
o Τις αλλαγές στα τεχνικά φορτία εξαιτίας των τεχνολογικών καινοτοµιών.
o Το κατά πόσο οι ετικέτες των µελών οι οποίες φέρουν την επιτρεπόµενη φόρτιση
έχουν καταστραφεί, αφαιρεθεί ή αλλαχθεί.

Υπερβολικά φορτία στις πλατφόρµες της φέρουσας δοµής της κατασκευής τα οποία δεν
είχαν προβλεφτεί κατά το σχεδιασµό.
Σχήµα 3.16

Τα αποτελέσµατα µιας περιοδικής αξιολόγησης καταγράφονται στο βιβλίο των
αξιολογήσεων της εκάστοτε µεταλλικής κατασκευής. Η πρώτη καταγραφή στο βιβλίο των
εκτιµήσεων γίνεται για την αρχική κατάσταση της κατασκευής, αµέσως µετά την ολοκλήρωση
της ανέγερσής της.
Εάν δεν είναι διαθέσιµη η αρχική κατάσταση της κατασκευής, η καταγραφή της
πρώτης αξιολόγησης θα πρέπει να θεωρηθεί ως η πρώτη. Σε αυτή την περίπτωση είναι
απαραίτητο, εκτός από τα δεδοµένα τα οποία προσδιορίζονται από την περιοδική
αξιολόγηση, να καθορίζονται:
o Το σχήµα και οι διαστάσεις των στοιχείων υποστήριξης.
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Οι στατικές ιδιότητες των κόµβων, όπως η αντοχή και ανθεκτικότητα των
συνδέσεων, οι συνθήκες στη θέση θεµελίωσης και στις θέσεις επαφής µε άλλες
κατασκευές.
Οι βασικές µηχανικές και τεχνικές ιδιότητες των υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται.

3.2.2 Αξιολόγηση η οποία έχει ζητηθεί από το χρήστη.
Η εκτίµηση µιας κατασκευής η οποία ζητείται από το χρήστη όταν έχουν διαπιστωθεί
σοβαρές µορφές αστοχίας στην κατασκευή ή σε µέλη αυτής, διεξάγεται από µια ειδικευµένη
µονάδα αξιολόγησης.
Οι αιτίες και η έκταση των αστοχιών πρέπει να προσδιορίζονται µε ιδιαίτερη
προσοχή, εστιάζοντας στην περιοχή των κατεστραµµένων µελών της κατασκευής. Τα
αποτελέσµατα καταγράφονται στο βιβλίο αξιολόγησης της κατασκευής. Τέλος, µετά από µια
εκδήλωση αστοχίας, θα πρέπει να γίνονται άµεσα µετρήσεις για την πρόληψη της περεταίρω
ανάπτυξης της αστοχίας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εναποµεινάντων µελών
της κατασκευής.

3.2.3 Αξιολόγηση πριν την ανακαίνιση.
Όταν λαµβάνεται η απόφαση για την πραγµατοποίηση ανακαίνισης, κατά κανόνα θα
πρέπει να διεξάγεται µια λεπτοµερή επιθεώρηση της φέρουσας δοµής της κατασκευής.
Συνήθως, µια λεπτοµερή ανάλυση της τεχνικής κατάστασης της φέρουσας δοµής, η οποία
µπορεί να ελέγξει το πεδίο αποτελεσµατικότητας της χρήσης της αρχικής κατασκευής ή
µελών της για τις καινούργιες χρήσεις, είναι απαραίτητη. Ύστερα από τη διαπίστωση της
«φυσικής κατάστασης» της µεταλλικής κατασκευής, τα αποτελέσµατα της περιοδικής
ανάλυσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Ο σκοπός της αξιολόγησης πριν από την εφαρµογή
της συνιστώµενης ανακαίνισης, θα πρέπει να κριθεί σύµφωνα µε τη τεχνική κατάσταση της
φέρουσας δοµής και τις προθέσεις του χρήστη. Η αξιολόγηση η οποία προηγείται της
ανακαίνισης χωρίζεται σε:
• Η αρχική αξιολόγηση.
Η αρχική αξιολόγηση πραγµατοποιείται ενώ ο χρήστης κάνει τις προετοιµασίες για την
ανακαίνιση, ή για τις αλλαγές του τεχνικού προφίλ της κατασκευής. Σε αυτό το στάδιο θα
πρέπει να παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήσεις για το αν είναι πιθανό να γίνει λειτουργικός
ο πρωταρχικός φέρον οργανισµός της κατασκευής και σε ποιο βαθµό θα χρειαστούν νέες
κατασκευαστικές διατάξεις. Τα ακόλουθα έγγραφα µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν πηγή
πληροφοριών για τον προσδιορισµό της κατάστασης της φέρουσας δοµής της κατασκευής:
o Πρωτότυπη ή τροποποιηµένη µελέτη του έργου.
o Εκθέσεις για τη συντήρηση και τη λειτουργία της κατασκευής από τους εργάτες.
o Έντυπα λειτουργίας.
o Βιβλία αναθεωρήσεων.
o Καταγραφές των περιοδικών αξιολογήσεων ή το βιβλίο των αξιολογήσεων.
o Καταγραφές των επεµβάσεων, των τροποποιήσεων και των ανακαινίσεων.
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o Επιθεωρήσεις της κατασκευής.
Πριν από την αρχική καταγραφή, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν καινούργιες
απαιτήσεις για τη δοµή στήριξης της κατασκευής η οποία θα προκύψει από την ανακαίνιση ή
από τις αλλαγές στη δοµή εξαιτίας τεχνικών λόγων.
• Η πλήρης αξιολόγηση.
Η πλήρης αξιολόγηση ακολουθεί την αρχική αξιολόγηση, αλλά πριν και κατά τη διάρκεια
της προετοιµασίας του σχεδιασµού της ανακαίνισης. Η αρχική εκτίµηση συχνά εφαρµόζεται
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όταν κάποια µέλη της κατασκευής δεν ήταν προσβάσιµα,
όπως η φέρουσα δοµή των θερµικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τα φέροντα στοιχεία
του δαπέδου της γέφυρας. Ο στόχος της πλήρους αξιολόγησης είναι να ληφθούν πλήρεις
πληροφορίες για τη φέρουσα δοµή της µεταλλικής κατασκευής, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα
αυτής να παρέχουν ένα ακριβές υπόβαθρο για την αποτελεσµατικότητα της προετοιµασίας
του σχεδιασµού της κατασκευής.

3.2.4 Fitness-For-Service (FFS).
Η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιεί τις πραγµατικές τάσεις λειτουργίας, τα
ελαττώµατα, τις ιδιότητες και το λειτουργικό περιβάλλον των ήδη τοποθετηµένων υλικών,
για τον προσδιορισµό της ασφάλειας και της αξιοπιστίας µιας κατασκευής στην παρούσα
κατάσταση ή σε µια αναµενόµενη µελλοντική κατάσταση, είναι η FFS (Fitness-For-Service).
Η FFS αποτελεί µια κοινή προσέγγιση των µηχανικών για την εκτίµηση της καταλληλότητας
µια κατασκευής όσο αφορά τη χρήση για την οποία έχει προοριστεί. Ακόµα, η µέθοδος FFS
µπορεί να θέσει τα θεµέλια για τον υπολογισµό της εναποµείνασας διάρκειας ζωής µιας
κατασκευής και παράλληλα να δηµιουργήσει και ένα χρονοδιάγραµµα για την αντικατάσταση ή
την επισκευή των µελών της.
Η µέθοδος αυτή αναλύεται σε επόµενες ενότητες, καθώς αποτελεί µια από τις πιο
ολοκληρωµένες και εφαρµόσιµες αξιολογήσεις.

3.3.ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ.
Ο εξοπλισµός ο οποίος χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των µεταλλικών
κατασκευών, χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα µε τη χρήση του:
• Στα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση και τον προσδιορισµό του
γεωµετρικού σχήµατος της κατασκευής.
• Στα όργανα τα οποία υπολογίζουν τη φθορά των κατασκευών και την ανάπτυξη της
αστοχίας σε αυτές, όπως για παράδειγµα:
o Ελαττώµατα στα υλικά και στις συνδέσεις.
o Απώλειες λόγω διάβρωσης.
o Έλλειψη επιφανειακής προστασίας των µελών της κατασκευής.
o Αλλαγές στη δοµή των κατασκευών.
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•

Στα όργανα για τον προσδιορισµό της στατικής και της δυναµικής συµπεριφοράς
της κατασκευής µέσω:
o Του προσδιορισµού των θερµοκρασιακών συνθηκών στις κατασκευές.
o Του υπολογισµού των τάσεων και των παραµορφώσεων.
o Της µέτρησης της συχνότητας και του πλάτους ταλάντωσης και της συµπεριφοράς τους µέσα στο χρόνο.
o Της επιβολής του πειραµατικού φορτίου.
Οι µέθοδοι µε τις οποίες γίνονται οι αξιολογήσεις, ο σκοπός των υπολογισµών και
των µετρήσεων και ο εξοπλισµός ο οποίος είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίησή τους,
περιγράφεται στο Παράρτηµα Α.

3.3.1 Μέτρηση του γεωµετρικού σχήµατος µιας κατασκευής.
Ο σκοπός της µέτρησης και του προσδιορισµού του γεωµετρικού σχήµατος, είναι να
παρέχεται το υπόβαθρο των δεδοµένων τα οποία χρειάζονται για τον προσδιορισµό της
συµπεριφοράς της κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση των αλλαγών του
γεωµετρικού σχήµατος. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη
δηµιουργία προτάσεων για την ανακαίνιση των κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένης και της
κατασκευής καινούργιων πρόσθετων µελών και στοιχείων. Τα όργανα µέσω των οποίων
προσδιορίζεται το γεωµετρικό σχήµα, χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό:
o Της θέση στο χώρο των δοµικών µελών.
o Του σχήµατος και των διαστάσεων του καθενός φέροντος στοιχείου της
κατασκευής.
Η θέση των µελών της κατασκευής µπορεί να προσδιοριστεί µε απευθείας µέτρηση
των αποστάσεων κατά µήκος της διεύθυνσης των αξόνων, ή µε τη µέτρηση των αποστάσεων
απρόσιτων µελών της κατασκευής από τα σηµεία επαφών τους µε τους άξονες διεύθυνσης.
Οι αποστάσεις των απρόσιτων µελών µπορούν να µετρηθούν µε τη χρήση ειδικών οπτικών
και ηλεκτρικών οργάνων, εκ των οποίων µερικά παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α.

3.3.2 Υπολογισµός της φθοράς και εντοπισµός της ανάπτυξης της αστοχίας στις
κατασκευές.
Οι επιδράσεις του περιβάλλοντος σε µια κατασκευή αλλά και των συνθηκών
λειτουργίας της, κάνουν την εµφάνιση τους µε το πέρασµα του χρόνου και εκδηλώνονται
κυρίως µετά από τις ακόλουθες συνθήκες:
o Ανάπτυξη των µηχανικών διαδικασιών σε υλικά τα οποία είναι εκτεθειµένα σε
επιρροές µακράς διάρκειας ή επαναλαµβανόµενης τάσης, όπως και σε δυσµενείς
συνθήκες θερµοκρασίας (πολύ υψηλές θερµοκρασίες ή πολύ χαµηλές θερµοκρασίες). Αυτό µπορεί να εκδηλωθεί µέσα στο χρόνο υπό τη µορφή ρωγµών οι οποίες
µειώνουν την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη διάρκεια λειτουργίας της
κατασκευής. Άλλο µηχανισµό διαταραχής της κατασκευής, αποτελεί η πλαστική
παραµόρφωση η οποία οφείλεται στον εφελκυσµό των µελών συνήθως κάτω από
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υψηλές θερµοκρασίες, καθώς και οι ρωγµές κοπώσεως οι οποίες προκαλούνται
από τη ταλάντωση της κατασκευής.
o Μείωση του πάχους ενός δοµικού στοιχείου λόγω της ανάπτυξης της διάβρωσης,
έτσι ώστε οι διαστάσεις των διατοµών να µικραίνουν, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται
η επιβαλλόµενη τάση –αφού η δύναµη παραµένει σταθερή ενώ η επιφάνεια της
διατοµής η οποία την αναλαµβάνει µειώνεται- και να επιταχύνεται η ανάπτυξη και
η διάδοση των ρωγµών.
o Μείωση του πάχους των αντιδιαβρωτικών στρωµάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο
της ανάπτυξης της διάβρωσης .
o Υψηλή θερµοκρασία. Αν και η δράση της είναι παροδική, εξαιτίας της µπορούν να
εµφανιστούν δοµικές αλλαγές στο χάλυβα, µε επακόλουθη τη µείωση της αντοχής
του υλικού και ως εκ τούτου της φέρουσας ικανότητας της κατασκευής.
Η ειδικευµένη µονάδα εργασίας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε κατάλληλο
εξοπλισµό (πίνακας Α.1), ικανό για:
o Εύρεση ελαττωµάτων-ρωγµών στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής µε τη χρήση
µαγνητών και υπερήχων.
o Μέτρηση του πάχους των φερόντων στοιχείων.
o Μέτρηση της αντοχής των υλικών µε τη χρήση µη καταστρεπτικών µεθόδων µέσω του προσδιορισµού της σκληρότητάς τους- και µε τη δειγµατοληψία για τη
χρήση καταστρεπτικών µεθόδων.
o Καταστρεπτικές δοκιµές για τις µηχανικές ιδιότητες του χάλυβα (τάση διαρροής,
µέγιστη εφελκυστική τάση, επιµήκυνση, ολκιµότητα). Πραγµατοποιούνται µε
δοκιµές στο εργαστήριο.

3.3.3 Έλεγχος της στατικής και της δυναµικής συµπεριφοράς της κατασκευής.
Ο προσδιορισµός της πραγµατικής στατικής και της δυναµικής συµπεριφοράς των
κατασκευών, µπορεί να γίνει µετά τον προσδιορισµό της αστοχίας σε µια δοµή στήριξης κατά
τη διάρκεια µιας περιοδικής αξιολόγησης, ή κατά τη διάρκεια µιας αξιολόγησης η οποία είναι
απαραίτητη για την ανακαίνιση της κατασκευής. Ο έλεγχος της δυναµικής και της στατικής
συµπεριφοράς των κατασκευών πραγµατοποιείται:
o Όταν είναι απαραίτητο να δηλωθεί το πεδίο εφαρµογής για συνθήκες
συνεχόµενης χρήσης της κατασκευής για πολλά χρόνια, πρέπει να εµφανίζονται
ελαττώµατα των οποίων η επίδραση στη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής δεν
µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα µέσω των υπολογισµών.
o Όταν είναι απαραίτητο να επεκταθεί το λειτουργικό φορτίο και να προσδιοριστεί
η ύπαρξη πρόσθετης φέρουσας ικανότητας.
o Μετά την ανίχνευση διαφόρων λαθών σε νέες κατασκευές, όταν η επίδραση
αυτών στην αξιοπιστία της κατασκευής δεν µπορεί αποδειχθεί απόλυτα.
o Μετά την ολοκλήρωση ενός µεγάλου έργου, αλλά πριν την έναρξη της κανονικής
λειτουργίας του, όταν η ποιότητα της κατασκευής πρέπει να πιστοποιηθεί µέσω
των δοκιµών φορτίσεως.
o Όταν καινούργιες κατασκευές βρίσκονται σε συνθήκες λειτουργίας για πρώτη
φορά, των οποίων η αξιοπιστία δεν έχει διαπιστωθεί στην πράξη.
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Για τον προσδιορισµό της µέγιστης φέρουσας ικανότητας της κατασκευής µετά
την ενίσχυση, την ανακατασκευή ή την ανακαίνισή της.
Σκοπό των µετρήσεων σε µια κατασκευή, αποτελεί ο προσδιορισµός των επιδράσεων
των δράσεων και της θερµοκρασίας σε αυτή, καθώς επίσης και η καταγραφή των
αντιδράσεων και των µεταβολών στην κατασκευή –τάσεις, παραµορφώσεις-.
Για τον υπολογισµό µεγεθών τα οποία παρακολουθούνται µέσω στατικών ή
δυναµικών δοκιµών, δηµιουργήθηκαν πολλές µεµονωµένες συσκευές. Όµως, οι σηµερινές
συνθήκες ευνοούν τη χρήση πολυµηχανηµάτων, ικανών για τον υπολογισµό µιας σειράς
µεγεθών όπως η ένταση, η επιβαλλόµενη δράση, οι διακυµάνσεις του µήκους, η θερµοκρασία
κ.λπ. µε τη χρήση µόνο µιας συσκευής και µε την ικανότητα καταγραφής των µετρήσεων και
της αριθµητικής επεξεργασίας τους µέσω της σύνδεσης µε έναν υπολογιστή.
o

3.3.4 Αξιολόγηση µε τη χρήση συµπληρωµατικού εξοπλισµού.
Πέρα από τις τρεις κατηγορίες εξοπλισµού οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω είναι
απαραίτητος και πρόσθετος εξοπλισµός και ιδιαίτερα για:
o Τη µεταφορά και τη µετακίνηση των οργάνων και την επιστροφή τους στο κέντρο
µέτρησης και επεξεργασίας.
o Τη φωτογραφική αρχειοθέτηση των εξεταζόµενων λεπτοµερειών και κατασκευών, καθώς επίσης και της επεξεργασίας τους στο εργαστήριο.
o Τη γραφική απεικόνιση των αξιολογούµενων στοιχείων.
o Την αρχειοθέτηση των ψηφιακών αρχείων.
o Την επεξεργασία των δεδοµένων των µετρήσεων.

3.4.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ FITNESS-FOR-SERVICE (FFS) ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ.
Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν συγκεκριµένοι Κώδικες οι οποίοι να αναφέρονται στην
εκτίµηση της παρούσας κατάστασης µιας κατασκευής, όµως σήµερα είναι αρκετοί αυτοί οι
οποίοι αναφέρονται στην FFS. Μερικοί από αυτούς είναι:
o API 579 (American Petroleum Institute, Fitness-for-Service)
o ASME Section XI In-Service Inspection of Nuclear Power Plant Components
(American Society of Mechanical Engineers)
o BS 7910 Guide On Methods For Assessing The Acceptability of Flaws In
Fusion Welded Structures (British Standards Institute)
Τα ουσιώδη βήµατα της FFS είναι τα παρακάτω:
• Ο προσδιορισµός της χρήσης της κατασκευής κατά τη διάρκεια των χρόνων και τα
στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί από τις επιθεωρήσεις οι οποίες έχουν γίνει
κατά διαστήµατα σε αυτή.
Πριν την έναρξη µιας FFS εκτίµησης, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τη
ταυτοποίηση και τη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται στη λειτουργία της
κατασκευής καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της. Αυτό το στάδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει, αλλά
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να µην περιορίζεται, στην εύρεση των αυθεντικών αρχιτεκτονικών και στατικών σχεδίων,
της στατικής µελέτης, τον ορισµό των ορίων ασφαλείας, τα αποτελέσµατα των φορτίσεων, τα
πιστοποιητικά των υλικών, τις φάσεις κατασκευής, τη λειτουργία και τη συντήρηση της
κατασκευής από τη στιγµή της ανέγερσής της µέχρι και σήµερα. Ακόµα θα πρέπει να
περιλαµβάνει τα αρχεία επισκευής, της τωρινή κατάστασης λειτουργίας, της αναµενόµενης
κατάστασης λειτουργίας, τα αποτελέσµατα ελέγχων των µη καταστρεπτικών µεθόδων και τις
απαιτήσεις για τον εναποµείναντα χρόνο ζωής του έργου.
• Η εκτίµηση των ατελειών και των αστοχιών.
Είναι πολύ σηµαντικό η φύση και η επέκταση της υπάρχουσας αστοχίας να
ποσοτικοποιείται. Αν γίνουν λάθη κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τότε η FFS
εκτίµηση υπάρχει πιθανότητα να µην έχει το χαρακτήρα µιας συντηρητικής και υπέρ της
ασφαλείας µεθόδου.
• Η ανάλυση των τάσεων.
Η FFS απαιτεί και έναν βαθµό ανάλυσης τάσεων, από την αναθεώρηση των αρχικών
υπολογισµών σχεδιασµού σε λεπτοµερή έλεγχο παραµορφώσεων και/ή ανάλυση πεπερασµένων στοιχείων. Οι µετρήσεις επί τόπου παραµορφώσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε
κατασκευές µε ανακυκλιζόµενες φορτίσεις, δεδοµένου ότι τα πραγµατικά στοιχεία φόρτισης
αποτελούν ασφαλέστερα δεδοµένα από οποιεσδήποτε πιθανές φορτίσεις ή από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων µε τη χρήση πεπερασµένων στοιχείων.
• Ο προσδιορισµός του κρίσιµου µέγεθος ζηµίας/της αποµένουσας διάρκειας ζωής
του έργου.
Το πιο σηµαντικό µέρος µιας FFS εκτίµησης είναι ο υπολογισµός του κρίσιµου
µεγέθους αστοχίας, των µέγιστων αποδεκτών ορίων των ρωγµών ή του µέγιστου ποσού
απώλειας µετάλλου το οποίο είναι ανεκτό για την κατασκευή. Αφού αποφασιστεί το κρίσιµο
µέγεθος της ζηµιάς, όλες οι άλλες απαιτήσεις, όπως η εναποµείνασα διάρκεια ζωής ή οι
εκτιµήσεις για επισκευή µπορούν εύκολα να προσδιοριστούν.
• Η επισκευή/αντικατάσταση.
Η καταλληλότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας, είναι πλήρως εξαρτώµενη από τη
µορφή επιθεώρησης ή ελέγχου κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Όµως αν για παράδειγµα, το
ποσοστό της διάβρωσης ή η επέκταση των ρωγµών δεν είναι γνωστά µε µεγάλη βεβαιότητα ή
τα αποτελέσµατα της FFS εκτίµησης υποδεικνύουν ότι η κατασκευή δεν είναι κατάλληλη για
λειτουργία, τότε είναι απαραίτητη η επισκευή ή η αντικατάσταση των µελών τα οποία
πάσχουν. Στην περίπτωση της επισκευής των µελών, θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη
προσοχή η επιλογή της µεθόδου επέµβασης, έτσι ώστε να επηρεάζεται από αυτή όσο το
δυνατόν λιγότερο η υπόλοιπη δοµή της κατασκευής.
• Η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
Ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της FFS, είναι σηµαντικό τα προγράµµατα
παρακολούθησης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής να εφαρµοστούν για να
εξασφαλίσουν την καταλληλότητα της κατασκευής για τις προβλεπόµενες χρήσεις. Η
παρακολούθηση αυτή γίνεται για να επαληθευθούν οι παραδοχές οι οποίες έγιναν κατά τη
διάρκεια της FFS, για να αξιολογηθεί ο ρυθµός ανάπτυξης των ρωγµών ή η συνέχιση της
διάβρωσης η οποία προκαλείται από τις αλλοιώσεις των αντιδιαβρωτικών στρωµάτων, για να
αναγνωριστούν νέες ρωγµές ή αλλοιώσεις από τη διάβρωση πριν αυτές φτάσουν σε κρίσιµο
σηµείο, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί το κατά πόσο οι αλλαγές στις συνιστώµενες
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διαδικασίες λειτουργίας µπορούν να διεξαχθούν και να εντοπιστούν οι σηµαντικές αλλαγές
στο λειτουργικό περιβάλλον.
Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι η FFS είναι µια ποσοτική αξιολόγηση των µηχανικών,
βασισµένη σε λογικές εκτιµήσεις των τάσεων και των ιδιοτήτων των υλικών, σε ελέγχους µε
τη χρήση µη καταστροφικών µεθόδων και στη θραυστοµηχανική, η οποία µας ενηµερώνει για
την ακεραιότητα των υπαρχόντων υλικών-µελών, τα οποία έχουν παρουσιάσει ορισµένες
ατέλειες ή έχουν εµφανίσει κάποια µορφή αστοχίας. Με το τρόπο αυτό εκτιµάται η
αναγκαιότητα της επισκευής ή της αντικατάστασης των µελών µιας κατασκευής. Η FFS
αξιολόγηση µας προσδιορίζει για τη χρονική στιγµή την οποία διεξάγεται, την αξιοπιστία των
µελών µιας κατασκευής δίνοντας παράλληλα πληροφορίες για τη µορφή της αστοχίας η οποία
έχει παρουσιαστεί και τον προβλεπόµενο εναποµείναντα χρόνο ζωής της. Στις µεθόδους
αξιολόγησης συµπεριλαµβάνεται η αξιολόγηση ατελειών και αστοχιών όπως: η γενική και
τοπική διάβρωση, διαδεδοµένα και τοπικά σκασίµατα, προβλήµατα στις συγκολλήσεις και
ρωγµές. Επιπλέον οι τεχνικές αξιολόγησης της µεθόδου εκτιµούν την κατάσταση των µελών,
την αντοχή τους σε ψαθυρή αστοχία, αστοχία από φωτιά ή λόγω ερπυσµού. Η θέσπιση της
εναποµείνασας διάρκειας ζωής γίνεται τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά, έτσι ώστε να γίνουν
γνωστά τα περιθώρια µιας υπάρχουσας κατασκευής, σε ότι αφορά µελλοντικές συνθήκες
εκµετάλλευσης και περιβαλλοντολογικής συµβατότητάς της.
Οι ευθύνες για την ορθή αξιολόγηση µιας κατασκευής µοιράζονται κυρίως σε τρία
πρόσωπα. Ο πρώτος ο οποίος φέρει ευθύνη είναι ο ιδιοκτήτης-χρήστης της κατασκευής, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή της µεθόδου FFS σύµφωνα µε τα πρότυπα. Στη
συνέχεια υπάρχει ένας επιθεωρητής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ιδιοκτήτη και για τον
έλεγχο του κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις των εκάστοτε προτύπων όσο αφορά την
επιθεώρηση και τον έλεγχο της κατασκευής. Ακόµα, οφείλει να παρέχει όλα τα εργαλεία τα
οποία είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της µεθόδου FFS και να εξασφαλίζει ότι τα
αποτελέσµατα της αξιολόγησης ερµηνεύονται, τεκµηριώνονται και υποβάλλονται στα
αντίστοιχα µητρώα των υλικών. Τέλος, για την εφαρµογή της µεθόδου κρίνεται απαραίτητη η
παρουσία µηχανικού, αφού είναι υπεύθυνος για τα περισσότερα στάδια της FFS εκτός από το
πρώτο στάδιο της ανάλυσης το οποίο έχει ως στόχο να παρέχει συντηρητικά κριτήρια
ελέγχου, τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν µε έναν ελάχιστο αριθµό επιθεωρήσεων και
πληροφοριών. Το στάδιο αυτό µπορεί να εκτελεστεί και µόνο από τον επιθεωρητή. Σε κάθε
περίπτωση όµως, πρέπει τα αποτελέσµατα να ελεγχτούν και να αξιολογηθούν από τον
αρµόδιο µηχανικό. Σηµειώνεται, ότι µε τον όρο µηχανικός, αναφερόµαστε στο σύνολο των
κλάδων του επαγγέλµατος. Σε πολλές περιπτώσεις, η µέθοδος FFS χρειάζεται για την
εφαρµογή της, τη συνεργασία πολλών ειδικοτήτων µηχανικών, όπως:
o Μεταλλειολόγος µηχανικός (Materials or Metallurgical Engineer): Οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν την αναγνώριση του µηχανισµού αστοχίας του υλικού,
την εύρεση του ρυθµού ανάπτυξης της διάβρωσης, τον καθορισµό των ιδιοτήτων
του υλικού συµπεριλαµβανοµένων των παραµέτρων αντοχής και το ρυθµό
ανάπτυξης ρωγµών, καθώς επίσης και την ανάπτυξη κατάλληλων µεθόδων
αποκατάστασης και µεθόδων διαρκούς παρακολούθησης της έντασης της κατασκευής και της καταγραφής των αποτελεσµάτων αυτών.
o Μηχανολόγος ή ∆οµοστατικός πολιτικός µηχανικός (Mechanical or Structural
Engineer): Οι αρµοδιότητές του περιλαµβάνουν υπολογισµούς για την εύρεση των
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ελάχιστων απαιτούµενων διαστάσεων των µελών και όλες τις θερµικές αναλύσεις
ή αναλύσεις τάσεων οι οποίες κρίνονται απαραίτητες.
o Επιβλέπων µηχανικός (Inspection Engineer): Στις ευθύνες του συγκαταλέγονται αυτές του µεταλλειολόγου αλλά και του δοµοστατικού.
o Μηχανικός µε ειδίκευση στη θραυστοµηχανική (Fracture Mechanics Engineer):
Στις αρµοδιότητές του συγκαταλέγεται η αξιολόγηση των ρωγµών και των
ατελειών µε βάση τις αρχές της θραυστοµηχανικής. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να
γίνει και από το µηχανολόγο µηχανικό και το δοµοστατικό πολιτικό µηχανικό.
o Μηχανικός ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή ελέγχου µε τη χρήση
µη καταστροφικών µεθόδων (Non-Destructive Examination (NDE) Engineer):
Είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή µεθόδων, σχετικές µε τον ποσοτικό ή ποιοτικό
εντοπισµό και το χαρακτηρισµό µιας αστοχίας. Ακόµα είναι υποχρεωµένος να
συνιστά µεθόδους µη καταστροφικών αξιολογήσεων και να διασφαλίζει την
αξιοπιστία της. Υπεύθυνοι για αυτή τη διαδικασία µπορεί να είναι ακόµη ο
επιβλέπων µηχανικός ή ο µηχανολόγος.
o Μηχανικός ο οποίος εξασφαλίζει την οµαλή εφαρµογή της µεθόδου (Process
Engineer): Είναι υπεύθυνος για την καταγραφή των προηγούµενων αλλά και των
µελλοντικών συνθηκών λειτουργίας της κατασκευής. Είναι υποχρεωµένος να έχει
εµπειρία στην κατασκευή του είδους του κτηριακού το οποίο αναλύει.
Ανεξάρτητα από την ειδικότητα του κάθε µηχανικού, όσοι εµπλέκονται στη µέθοδο της
Fitness-For-Service θα πρέπει να είναι απόφοιτοι της εκάστοτε σχολής και να έχουν
τουλάχιστον δύο χρόνια εµπειρία στις επιθεωρήσεις και τον εντοπισµό αστοχιών ή το
σχεδιασµό, την κατασκευή, την επιδιόρθωση και το τρόπο λειτουργίας της κατασκευής την
οποία έχουν αναλάβει.

3.4.1 Βασικά βήµατα της FFS.
Η γενική πορεία της FFS η οποία χρησιµοποιείται στην προτεινόµενη αυτή διαδικασία
περιγράφεται στα επόµενα 8 βήµατα, ανεξάρτητα µε το είδος του ελαττώµατος ή της µορφής
της αστοχίας η οποία παρουσιάζεται στην κατασκευή.
ΒΗΜΑ 1: Αναγνώριση της ατέλειας ή του µηχανισµού αστοχίας.
Το πρώτο βήµα για την FFS, είναι η αναγνώριση της ατέλειας και ο προσδιορισµός
της αιτίας εµφάνισής της. Ανάλογα µε το µηχανισµό αστοχίας η οποία εµφανίζεται σε µια
κατασκευή ή ακόµα και σε ένα µέλος της, εφαρµόζεται και µια αντίστοιχη µορφή αξιολόγησης
όπως περιγράφεται στον πίνακα 3.2. Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να
χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός µεθόδων αξιολόγησης, εφόσον η αρχική µορφή αστοχίας
δεν είναι προφανής. Για παράδειγµα, η απώλεια υλικού σε ένα στοιχείο µπορεί να
συσχετιστεί µε τη γενική διάβρωση, τη τοπική διάβρωση ή τα σκασίµατα –pitting-. Αν
συνυπάρχουν πολλοί µηχανισµοί αστοχίας, τότε είναι αποδεκτό να γίνει ένας υποβιβασµός
στην ποιότητα του υλικού, ή να γίνει θεώρηση εµφάνισης µεγαλύτερης µορφής αστοχίας, έτσι
ώστε να γίνει ευκολότερα η αξιολόγηση. Μια γενική εικόνα του τρόπου αποµείωσης
παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3.1. Όπως αναφέρεται στο σχήµα αυτό, πολλά είδη ατελειών
και µορφές αστοχιών είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν, έτσι ώστε να προσδιορισθεί η
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µέθοδος της FFS που θα χρησιµοποιηθεί για το κάθε µέλος. Σε κάθε υποβάθµιση µιας
τάξεως περιλαµβάνεται και ένας οδηγός για το πώς να εκτελεστεί η αξιολόγηση.
Ο αρχικός σχεδιασµός της κατασκευής, η µέθοδος µε την οποία κατασκευάστηκε, το
υλικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε, ο τρόπος χρήσης της, καθώς και οι περιβαλλοντολογικές
συνθήκες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, έτσι ώστε να οδηγηθεί κανείς σε ασφαλέστερα
συµπεράσµατα για τα αίτια τα οποία οδήγησαν στην αστοχία της. Μόλις εντοπιστεί ο σωστός
µηχανισµός ο οποίος οδήγησε στην αστοχία, τότε είναι εφικτό να επιλεχθεί η σωστή µέθοδος
µέσα από τον πίνακα 3.2 και το διάγραµµα 3.1.
Ατέλεια ή
µηχανισµός αστοχίας

1. Ψαθυρή αστοχία

2. Γενική απώλεια
υλικού

3. Τοπική απώλεια
υλικού

4. ∆ιάβρωση

5. Εκδορές και
HIC/SOHIC
αστοχίες

Γενική µέθοδος εκτίµησης
Οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται για την αξιολόγηση της
αντοχής σε ψαθυρή θραύση ενός υπάρχοντος µέλους από
ανθρακούχο χάλυβα µε πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε
κράµατα, σε συνθήκες κανονικής -και µη- λειτουργίας της
κατασκευής.
Χρησιµοποιούνται δεδοµένα µέτρησης του πάχους τα οποία
µπορούν να χαρακτηριστούν ως τοπικές αναγνώσεις του
πάχους ή ως λεπτοµερές προφίλ ανάλυσης πάχους. Όταν τα
δεδοµένα από τις µετρήσεις του πάχους δείχνουν ότι η
απώλεια του µετάλλου είναι συγκεντρωµένη κατά τόπους, τότε
µπορεί να αντιµετωπιστεί σαν τοπική απώλεια υλικού.
Παρέχονται τεχνικές αξιολόγησης στα µέλη τα οποία
βρίσκονται υπό πίεση, για την εκτίµηση περιοχών µε πάχος
υλικού πολύ µικρό ή ακόµα έχουν κάνει την εµφάνισή τους
ρωγµές στην επιφάνεια των µελών αυτών. Για να µπορέσει
αυτού του είδους η αξιολόγηση να είναι ακριβής, κρίνεται
απαραίτητη η δηµιουργία ενός λεπτοµερούς προφίλ του πάχους
των µελών της κατασκευής. Η συγκεκριµένη διαδικασία
αξιολόγησης είναι κατάλληλη και για µέλη που παρουσιάζουν
τοπικό ξεφλούδισµα –blister-.
Παρέχονται διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτίµηση ενός
µέλους το οποίο παρουσιάζει σκασίµατα –pitting- τα οποία
µπορούν να χαρακτηριστούν ως διάσπαρτα, συγκεντρωµένα ή
ακόµα και ως σκασίµατα τα οποία κάνουν την εµφάνιση τους σε
περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί τοπική απώλεια υλικού. Οι
διαδικασίες αυτές µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν για την
εκτίµηση ενός δικτύου το οποίο αποτελείται από εκδορές οι
οποίες εµφανίζονται στην επιφάνεια του µέλους σε κοντινές
αποστάσεις µεταξύ τους.
Υπάρχει η δυνατότητα µε συγκεκριµένες µεθόδους να
αξιολογηθούν αποµονωµένες εκδορές και HIC/SOHIC –
hydrogen induced cracking/stress orientated induced
cracking- αστοχίες ή ακόµα και δίκτυα αυτών. Ο οδηγός
αξιολόγησης περιλαµβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν τον
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6. Μη
ευθυγραµµισµένες
συγκολλήσεις και
στρέβλωση κελυφών

7. Ρωγµές

8. Αστοχία από
πυρκαγιά

9. Λειτουργία
κατασκευής υπό
υψηλές θερµοκρασίες
και ανάπτυξη
ερπυσµού
10. Βαθουλώµατα και
σχισµές

11. Πλαστικοποίηση

έλεγχο εκδορών και HIC/SOHIC αστοχιών, οι οποίες
βρίσκονται σε συγκολλητές συνδέσεις και σε κατασκευαστικές
ασυνέχειες όπως shell transitions, άκαµπτους κόµβους stiffening rings- και nozzles.
Παρέχονται διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτίµηση των
τάσεων οι οποίες προκύπτουν από τις γεωµετρικές ασυνέχειες
σε κελύφη συµπεριλαµβανοµένων των «κακών» συγκολλήσεων
και των στρεβλώσεων κελυφών (π.χ. εξογκώµατα, βαθουλώµατα, έλλειψη ορθής καµπυλότητας)
Προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτίµηση των
ρωγµών. Προσδιορίζονται οι τιµές του συντελεστή τάσεων Κ
αλλά και αυτές των µέγιστων τάσεων οι οποίες αναφέρονται
στο οριακό φορτίο. Παρουσιάζονται µέθοδοι εκτίµησης των
παραµενουσών τάσεων όπως υποδεικνύονται από τον οδηγό
αξιολόγησης. Είναι απαραίτητες συγκεκριµένες ιδιότητες των
υλικών. Ακόµα προτείνονται µέθοδοι εκτίµησης της ανάπτυξης
των ρωγµών όπως και την επίδραση του περιβάλλοντος στην
κατασκευή.
Περιλαµβάνονται διαδικασίες αξιολόγησης µελών τα οποία
έχουν υποστεί αστοχίες εξαιτίας της πυρκαγιάς. Ακόµα
διατίθεται µια µεθοδολογία για τη ταξινόµηση και τον έλεγχο
των µελών βάσει της θερµότητας στην οποία εκτέθηκε το
καθένα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
Μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης ορίζεται η υπολειπόµενη διάρκεια ζωής ενός µέλους το οποίο λειτουργεί υπό
ερπυστικό καθεστώς. Οι ιδιότητες των υλικών οι οποίες απαιτούνται βάσει αυτής της αξιολόγησης είναι συγκεκριµένες.
Ακόµα προτείνονται µέθοδοι εκτίµησης της ανάπτυξης των
ρωγµών, όπως και της επίδρασης του περιβάλλοντος στην
κατασκευή.
Παρέχονται τεχνικές µε τις οποίες είναι δυνατή η αξιολόγηση
των βαθουλωµάτων και των σχισµών τα οποία έχουν αναπτυχθεί στα υπό εξέταση µέλη.
Παρέχονται διαδικασίες αξιολόγησης για την εκτίµηση της
πλαστικοποίησης ενός µέλους. Ο οδηγός αξιολόγησης περιλαµβάνει ακόµα και διατάξεις οι οποίες σχετίζονται µε τον έλεγχο
πλαστικοποιηµένων περιοχών, οι οποίες βρίσκονται σε
συγκολλητές συνδέσεις και σε κατασκευαστικές ασυνέχειες
όπως shell transitions, άκαµπτους κόµβους (stiffening rings)
και nozzles.
Πίνακας 3.2

Γενική µέθοδος εκτίµησης ατελειών και µηχανισµών αστοχιών.
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Τάξεις
διαβάθµισης

Ψαθυρή
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∆ιαδικασίες αξιολόγησης FFS για διάφορες κατηγορίες υποβάθµισης,
σύµφωνα µε τον API-579-ASME-FFS-1.
∆ιάγραµµα 3.1
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ΒΗΜΑ 2: Η δυνατότητα εφαρµογής και οι περιορισµοί της FFS αξιολόγησης.
Το πεδίο εφαρµογής αλλά και οι περιορισµοί της µεθόδου αναφέρονται σε κάθε
ενότητα ξεχωριστά και είναι εφικτό να κριθεί το κατά πόσο η εφαρµογή της FFS µπορεί να
οδηγήσει σε αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης έχουν αναπτυχθεί για την αξιολόγηση µελών τα οποία
έχουν αστοχήσει µε απλό ή σύνθετο µηχανισµό. Ως µέλος ορίζεται οποιοδήποτε στοιχείο
βρίσκεται υπό τάση και έχει σχεδιαστεί βάσει των ακόλουθων κανονισµών:
o ASME B&PV Code, Section VIII, Division 1
o ASME B&PV Code, Section VIII, Division 2
o ASME B&PV Code, Section 1
o ASME B31.3 Piping Code
o ASME 831 .I Piping Code
o API 650
o API 620
Ακόµα οι διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια, µπορούν να
εφαρµοστούν και σε µέλη τα οποία έχουν κατασκευαστεί βάσει άλλων αναγνωρισµένων
κανονισµών ή προτύπων συµπεριλαµβανοµένων και των διεθνών και εσωτερικών εταιρικών
προτύπων. Η συνιστώµενη διαδικασία έχει ευρεία εφαρµογή, µε δεδοµένο ότι οι διαδικασίες
αξιολόγησης βασίζονται σε αναλύσεις οι οποίες δείχνουν τις επιτρεπόµενες τάσεις και το
πλαστικό φορτίο αστοχίας χωρίς την ύπαρξη ατελειών, αλλά και στα ∆ιαγράµµατα Εκτίµησης
της Αστοχίας (Lr-Kr) –Failure Assessment Diagram (FAD)-, σε περιπτώσεις ύπαρξης
ατελειών.
Αν εφαρµοστεί η προτεινόµενη µέθοδος σε µέλη τα οποία έχουν κατασκευαστεί µε
βάση διαφορετικούς κανονισµούς από αυτούς οι οποίοι αναφέρθηκαν, τότε ο χρήστης θα
πρέπει να ανατρέξει στο Annex H του API-579-ASME-FFS-1 . Οι πληροφορίες οι οποίες
δίνονται στο Annex Η, σε συνδυασµό µε τη γνώση των διαφορών οι οποίες υπάρχουν
ανάµεσα στον κανονισµό ο οποίος τελικά χρησιµοποιήθηκε και αυτών των οποίων
προτείνονται δίνουν τη δυνατότητα µε τη χρήση διάφορων συντελεστών, να ρυθµίζονται τα
όρια αποδοχής της προτεινόµενης µεθόδου, έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα ισοδύναµο
µοντέλο της FFS. Κατά την αξιολόγηση µε τη χρήση διαφορετικών κανονισµών και
προτύπων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά των API και ASME:
o Οι προδιαγραφές των υλικών.
o Τα ανώτατα και /ή κατώτατα όρια θερµοκρασίας για συγκεκριµένα υλικά.
o Η αντοχή των υλικών και τα επιτρεπόµενα όρια της τάσης σχεδιασµού.
o Το όριο αντοχής θραύσης των υλικών.
o Οι κανόνες σχεδιασµού κελυφών.
o Οι κανόνες σχεδιασµού οι οποίοι αφορούν ασυνέχειες κελύφους, όπως τα nozzle
–ακροφύσια- και κωνικές µεταβάσεις.
o Οι απαιτήσεις σχεδιασµού στην περίπτωση της κυκλικής φόρτισης.
o Οι απαιτήσεις σχεδιασµού για λειτουργία µέσα στο φάσµα ερπυσµού.
o Η απόδοση των συγκολλητών συνδέσεων ή οι ποιοτικοί συντελεστές.
o Οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και η ποιότητα της κατασκευής.
o Οι απαιτήσεις επίβλεψης και κυρίως στις συγκολλητές συνδέσεις.
Ως εναλλακτική λύση, οι χρήστες µπορούν να επιλέξουν ένα υλικό µε παρεµφερείς
ιδιότητες αυτών των οποίων συµπεριλαµβάνονται στους ΑPI και ASME, για να καθορίσουν
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µια συγκεκριµένη επιτρεπόµενη τάση. Με αυτόν το τρόπο δηµιουργείται µια γενική
ισοδυναµία και ο χρήστης µπορεί να εφαρµόσει τα όρια και τους περιορισµούς της
προτεινόµενης διαδικασίας. Όµως ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να εξετάσει τις φθορές
στην κατασκευή, αλλά και τα σηµεία στα οποία κρίνεται απαραίτητη η επιθεώρησή τους,
βάσει του κανονισµού µε τον οποίο έγινε ο σχεδιασµός, π.χ. η αποτελεσµατικότητα των
συνδέσεων σε σχέση µε την απαίτηση για ελάχιστο πάχος. Οι FFS αυτού του είδους θα
πρέπει να γίνονται από µηχανικούς οι οποίοι γνωρίζουν καλά και είναι εξοικειωµένοι µε τον
ισχύοντα κανονισµό.
Τέλος, κάθε φορά που προτείνεται µια µέθοδος της FFS, γίνεται αναφορά στο πεδίο
εφαρµογής της, καθώς και στους περιορισµούς οι οποίοι ισχύουν και συσχετίζονται πάντα µε
το επίπεδο της εκάστοτε αξιολόγησης.

ΒΗΜΑ 3: Συγκέντρωση απαραίτητων δεδοµένων-στοιχείων.
Τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται για µια αξιολόγηση FFS εξαρτώνται από το τύπο
της ατέλειας ή το µηχανισµό αστοχίας που εξετάζεται. Μερικά από αυτά µπορεί να είναι: τα
αρχικά δεδοµένα του σχεδιασµού, πληροφορίες που αφορούν τη συντήρηση και τη λειτουργία
της κατασκευής µέσα στο χρόνο, για τις µελλοντικές χρήσεις της. Ακόµα, µερικά στοιχεία τα
οποία αφορούν άµεσα την FFS είναι το µέγεθος των ατελειών και οι τάσεις οι οποίες
αναπτύσσονται στα µέλη τα οποία τις παρουσιάζουν, καθώς και οι ιδιότητες των υλικών. Στη
συνέχεια, καλύπτονται οι απαιτήσεις οι οποίες είναι κοινές για όλες τις εκτιµήσεις FFS και
για κάθε ειδικό µηχανισµό αστοχίας ή ατέλειας ο οποίος αναφέρεται, προτείνεται και η
αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης.
Τα ακόλουθα στοιχεία σχεδιασµού θα πρέπει να συγκεντρώνονται για τη διασφάλιση
της σωστής εκτίµησης της FFS. Η έκταση των απαιτούµενων δεδοµένων εξαρτάται από το
µηχανισµό αστοχίας ο οποίος έχει αναπτυχθεί, αλλά και από το επίπεδο της αξιολόγησης το
οποίο έχει ζητηθεί. Στον πίνακα 3.3 φαίνεται η µορφή του δελτίου δεδοµένων το οποίο είναι
κοινό σε όλες τις FFS αξιολογήσεις. Επιπλέον, παρέχεται και ένα πρόσθετο δελτίο, στο
οποίο σηµειώνεται το είδος της ατέλειας την οποία παρουσιάζει το µέλος το οποίο
εξετάζεται, καθώς και ο µηχανισµός αστοχίας που ενδεχοµένως έχει αναπτυχθεί σε αυτό,
καθώς επίσης και η µέθοδος η οποία εφαρµόστηκε για την εκτίµηση της παρούσας
κατάστασης του.
Μερικά απαραίτητα στοιχεία για τα µέλη τα οποία εξετάζονται, είναι τα ακόλουθα:
o Η έκθεση του εκάστοτε κατασκευαστή στην οποία αναφέρονται οι ιδιότητες του
υλικού, οι έλεγχοι αντοχής οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν, αλλά και οι συνθήκες
κάτω από τις οποίες αυτό παράχθηκε.
o Τα κατασκευαστικά σχέδια µέσω των οποίων γίνεται ο υπολογισµός των
µέγιστων επιτρεπόµενων τάσεων του µέλους στο οποίο παρουσιάστηκε η ατέλεια.
Εάν είναι απαραίτητο να γίνουν υπολογισµοί για διαφορετικές συνθήκες
λειτουργίας από αυτές του αρχικού σχεδιασµού, τότε τα στοιχεία αυτά θα πρέπει
να είναι γνωστά, για όλα τα µέλη τα οποία επηρεάζονται από αυτές. Τα σχέδια
λεπτοµερειών θα χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση στην οποία τα αρχικά
κατασκευαστικά σχέδια δεν είναι διαθέσιµα, ή δεν παρέχουν αρκετά δεδοµένα για
τον υπολογισµό των µέγιστων ορίων αντοχής.
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Οι υπολογισµοί σχεδιασµού για τις περιπτώσεις φόρτισης, οι οποίες αναφέρονται
στον πίνακα 3.4.
o Οι επιθεωρήσεις οι οποίες έγιναν στο/στα υπό εξέταση µέλος/η κατά τη διάρκεια
της κατασκευής.
o Τα όρια αντοχής των υλικών κατά τη διάρκεια των πειραµάτων.
o Τις συνθήκες διεξαγωγής των πειραµάτων, π.χ. θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Εάν κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα, τότε θα πρέπει να γίνουν
επιτόπου µετρήσεις και επιθεωρήσεις, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα
δεδοµένα για τη διενέργεια της αξιολόγησης.
Κατά τη διάρκεια της ζωής µιας κατασκευής, θα πρέπει να καταγράφεται το ιστορικό
συντήρησης και λειτουργίας της, όµως το µέγεθος των στοιχείων τα οποία χρειάζονται,
εξαρτάται από το µηχανισµό αστοχίας τον οποίο παρουσιάζει και το επίπεδο της
αξιολόγησης το οποίο ζητείται. Μια βαθµιαία καταγραφή η οποία θα αναφέρεται στα µέλη, τα
οποία αξιολογούνται, θα πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
o Τον πραγµατικό φάκελο λειτουργίας της κατασκευής στον οποίο περιλαµβάνονται
οι συνθήκες του περιβάλλοντος αυτής και όποιες διαταραχές έχουν παρουσιαστεί. Αν ο φάκελος αυτός δεν είναι διαθέσιµος, θα πρέπει να δηµιουργηθεί σε
συνεργασία µε το προσωπικό συντήρησης και λειτουργίας της. Σε περιπτώσεις
ανάπτυξης ερπυσµού είναι χρήσιµο για την FFS αξιολόγηση, ο φάκελος αυτός να
περιλαµβάνει και ένα ιστόγραµµα, στο οποίο θα φαίνεται η µεταβολή των τάσεων
σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία.
o Τις καταγραφές οποιονδήποτε σηµαντικών αλλαγών οι οποίες έχουν εφαρµοστεί
στην κατασκευή, σε όλη την περίοδο λειτουργίας της συµπεριλαµβανοµένων των
τάσεων, τη θερµοκρασία και το ρυθµό διάβρωσης.
o Την ηµερολογιακή καταγραφή όλων των σχετικών τροποποιήσεων και
επιδιορθώσεων, καθώς και µιας σύνοψης αυτών. Ακόµα, θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται όλοι οι υπολογισµοί οι οποίοι έγιναν, τα υλικά-µέλη τα οποία
αντικαταστάθηκαν, τα κατασκευαστικά σχέδια αλλά και οι διαδικασίες επισκευής
συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας των συγκολλήσεων, για τη
βελτίωση των χηµικών ιδιοτήτων των συνδέσεων -Post Weld Heat Treatment
(PWHT)-, εφόσον αυτή εφαρµόστηκε. Στους υπολογισµούς θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται τα ελάχιστα πάχη και τα όρια των µέγιστων επιτρεπόµενων
τάσεων και για τις περιπτώσεις φόρτισης σεισµού και ανέµου.
o Τις καταγραφές των πειραµάτων τα οποία γίνονταν στα πλαίσια της
αντικατάστασης των µελών, καθώς και των συνθηκών στις οποίες αυτά
διεξήχθησαν.
o Τα αποτελέσµατα των ελέγχων τα οποία διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της κατασκευής. Όπως για παράδειγµα, η µέτρηση του πάχους των
µελών, µέσω της οποίας µπορούν να βγουν συµπεράσµατα για την ακεραιότητα
της δοµής, ή για το ρυθµό εξάπλωσης της διάβρωσης σε αυτά.
o Τα αρχεία των εσωτερικών επισκευών, των συγκολλήσεων και τυχόν τροποποιήσεων του εσωτερικού χώρου.
Εάν κάποια από αυτά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα, τότε θα πρέπει να γίνουν
επιτόπου µετρήσεις και επιθεωρήσεις, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα
δεδοµένα για τη διενέργεια της αξιολόγησης.
o
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Κάθε φορά που εφαρµόζεται η FFS αξιολόγηση, είναι απαραίτητο να πληρούνται
ειδικές απαιτήσεις για την ποιότητα των δεδοµένων των µετρήσεων και ο χαρακτηρισµός
των ατελειών να γίνεται µε βάση το είδος της αστοχίας η οποία αξιολογείται. Σε
παραδείγµατα στα οποία γίνεται χαρακτηρισµός ατέλειας, περιλαµβάνεται το προφίλ του
πάχους κατά µήκους τους µέλους το οποίο εξετάζεται, έτσι ώστε να ελέγχονται µηχανισµοί
αστοχιών, όπως η τοπική ή ολική διάβρωση, τα σκασίµατα και η ρηγµάτωση. Το πλήθος των
δεδοµένων, το οποίο απαιτείται για µια FFS αξιολόγηση, εξαρτάται τόσο από το επιθυµητό
επίπεδο της αξιολόγησης, όσο και από το µηχανισµό αστοχίας ο οποίος έχει αναπτυχθεί.
Σε µερικές περιπτώσεις εφαρµογής της FFS η διάβρωση του µέλους ή της
κατασκευής αγνοείται. Συνεπώς, εφαρµόζεται µια µέθοδος, η οποία θα εξασφαλίζει την
ανοχή µιας κατασκευής στη διάβρωση –Future Corrosion Allowance (FCA)-. Στη µέθοδο
αυτή θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η υπολειπόµενη διάρκεια λειτουργίας της, η οποία
βασίζεται σε επιτόπου επιθεωρήσεις του παρελθόντος, αλλά και σε δεδοµένα τα οποία
αναφέρουν το ποσοστό διάβρωσης του συγκεκριµένου υλικού σε παρόµοιες συνθήκες
λειτουργίας. ∆εδοµένα για τα ποσοστά διάβρωσης µπορούν να ληφθούν από τον API
Publication 581 ή από άλλες πηγές. Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται πολλαπλασιάζοντας τον
αναµενόµενο ρυθµό διάβρωσης µε την εναποµείνασα διάρκεια ζωής, λαµβάνοντας υπόψη και
τις απαιτήσεις της επόµενης επιθεώρησης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό επιθεωρήσεων. Οι FFS αξιολογήσεις οι οποίες αναπτύσσονται στη συνέχεια, περιλαµβάνουν διατάξεις,
οι οποίες εξασφαλίζουν ότι είναι διαθέσιµη η ανοχή της κατασκευής σε διάβρωση για την
προβλεπόµενη περίοδο λειτουργίας της. Σηµειώνεται, ότι στην περίπτωση των συµπληρωµατικών φορτίων -supplemental loads- το απαιτούµενο πάχος θα πρέπει να υπολογιστεί σε
συνδυασµό µε το ελάχιστο πάχος, τα µέγιστα όρια αντοχής και/ή τη τάση µεµβράνης.
Τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούνται για τις περισσότερες αξιολογήσεις µε τη µέθοδο της
Fitness-For-Service και συστήνεται να συνοδεύεται µε τον αντίστοιχη µορφή αστοχίας η
οποία αναπτύσσεται.
Ταυτότητα κατασκευής: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Είδος κατασκευής: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Είδος µέλους και ακριβής τοποθεσία: …………………………………………………………………………………………………………
Κανονισµός Σχεδιασµού:
o
ASME B&PV Code, Section VIII, Division 1
o
ASME B&PV Code, Section VIII, Division 2
o
ASME B&PV Code, Section 1
o
ASME B31.3 Piping Code
o
ASME 831 .I Piping Code
o
API 650
o
Άλλος: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Υλικό κατασκευής: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Μέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις: …………………………………………………………………………………………………………………
Ελάχιστα πάχη: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Θερµοκρασία: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Μορφή αστοχίας
Γενική απώλεια υλικού: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Τοπική απώλεια υλικού: ………………………………………………………………………………………………………………………………
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Απώλεια υλικού από σκασίµατα: …………………………………………………………………………………………………………………
HIC, SOHIC & εκδορές: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Μη ευθυγραµµισµένες συγκολλήσεις και στρεβλώσεις κελυφών: …………………………………………………………..
Κυρτώσεις: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ρωγµές: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ανάπτυξη ερπυσµού: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Αστοχία από πυρκαγιά: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Βαθουλώµατα και σχισµές: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Πλαστικοποίηση: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τοποθεσία της αστοχίας (να δοθεί σκαρίφηµα)
Εσωτερική/ Εξωτερική: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Κοντά σε συγκόλληση: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Προσανατολισµός: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Περιβάλλον
Εσωτερικό: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εξωτερικό: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ιστορικό επισκευών και επιθεωρήσεων (Συµπεριλαµβανοµένου και προηγούµενων FFS
αξιολογήσεων)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ιστορικό επεµβάσεων
................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Αναµενόµενες µελλοντικές επεµβάσεις
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Πίνακας 3.3
∆ελτίο απαιτούµενων στοιχείων για τη διαδικασία αξιολόγησης ατελειών και αστοχιών.

Περίοδος φόρτισης

Περιγραφή φορτίου

Τυπικά επιτρεπόµενη τάση
µεµβράνης

Φάση Κατασκευής

1. Νεκρά φορτία
κατασκευής.
2. Προσωρινά φορτία κατά
την ώρα της κατασκευής.
3. Φόρτιση ανέµου ή σεισµός.
ανάλογα µε το πια είναι
πιο µεγάλη.

Οι
επιτρεπόµενες
τάσεις
αναφέρονται στην παράγραφο
Α2.4 του API 579-1/ASME
FFS-1, 2007.
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1. Νεκρά φορτία
κατασκευής.
2. Φορτία λειτουργίας.
3. Θερµικά φορτία.

Οι
επιτρεπόµενες
τάσεις
αναφέρονται στην παράγραφο
Α2.4 του API 579-1/ASME
FFS-1, 2007.

1. Νεκρά φορτία
κατασκευής.
2. Φορτία λειτουργίας.
3. Θερµικά φορτία.
4. Πλήρης φόρτιση ανέµου,
σεισµού ή άλλου
τυχηµατικού φορτίου,
οποιουδήποτε είναι
δυσµενέστερο.

Οι
επιτρεπόµενες
τάσεις
αναφέρονται στην παράγραφο
Α2.4 του API 579-1/ASME
FFS-1, 2007. Ο ορισµός των
φορτίων και οι συνδυασµοί αυτών
που πρέπει να ληφθούν υπόψη
αναφέρονται στο ANNEX B1 του
API 579-1/ASME FFS-1, 2007.

1. Νεκρά φορτία
κατασκευής.
2. Φορτία λειτουργίας.
3. Θερµικά φορτία.
Μη κανονικές
4. Πλήρης φόρτιση ανέµου,
συνθήκες λειτουργίας ή
σεισµού ή άλλου
συνθήκες λειτουργίας
τυχηµατικού φορτίου,
για t=0 µε τυχηµατική
οποιουδήποτε είναι
φόρτιση.
δυσµενέστερο.
5. Φορτία ανέµου για
ταχύτητα ανέµου
µεγαλύτερη των 56,3
km/h.

Ο κανονισµός σχεδιασµού ο
οποίος
αναφέρεται
στις
επιτρεπόµενες
τάσεις
στην
παράγραφο Α2.4 του API 5791/ASME
FFS-1,
2007
τροποποιείται ως εξής:
• Για δεξαµενές: Μη κανονικές
συνθήκες λειτουργίας ή για
συνθήκες
λειτουργίας
τη
χρονική στιγµή t=0 θεωρείται
µέρος
της
κανονικής
λειτουργίας του κανονισµού
ASME
B&PV.
∆εν
επιτρέπεται η τροποποίηση
των τάσεων σχεδιασµού.
• Για
σωληνώσεις:
η
παράγραφος 303.3.5, για τη
τυχηµατική φόρτιση σύµφωνα
µε την παράγραφο 302.3.6,
για τις διακυµάνσεις στην
πίεση και τη θερµοκρασία,
σύµφωνα µε την παράγραφο
302.2.4. του ASME B31.3 του
κανονισµό σωληνώσεων.

Φάση κανονικής
λειτουργίας
Φάση κανονικής
λειτουργίας και
τυχηµατικής φόρτισης
(ως τυχηµατική
φόρτιση λαµβάνεται η
φόρτιση του ανέµου και
ο σεισµός αλλά µπορεί
να θεωρηθεί και το
φορτίο χιονιού και
πάγου, ASCE-7)

Πίνακας 3.4
Φορτία, περιπτώσεις φόρτισης, επιτρεπόµενες τάσεις,
τα οποία λαµβάνονται υπόψη στην FFS αξιολόγηση.
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ΒΗΜΑ 4: Τεχνικές αξιολόγησης και κριτήρια αποδοχής.
Όλες οι FFS αξιολογήσεις διακρίνονται σε τρία επίπεδα. Σε κάθε διαδικασία
αξιολόγησης περιλαµβάνεται και ένα λογικό διάγραµµα, στο οποίο παρίσταται η σύνδεση αυτή
των επιπέδων. Σε γενικές γραµµές, σε κάθε επίπεδο της αξιολόγησης παρέχεται µια
ισορροπία µεταξύ των συντηρητικών αποτελεσµάτων, του όγκου των πληροφοριών ο οποίος
απαιτείται, της δεξιοτεχνίας του προσωπικού το οποίο εφαρµόζει τη µέθοδο και της
πολυπλοκότητας της ανάλυσης η οποία εκτελείται. Το πρώτο επίπεδο είναι το πιο
συντηρητικό, αλλά και το πιο εύκολο για το χρήστη. Οι ασκούµενοι συνήθως πηγαίνουν οµαλά
από το πρώτο επίπεδο στο τρίτο, εκτός και αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από την εκάστοτε
διαδικασία αξιολόγησης. Εάν το τρέχον επίπεδο αξιολόγησης δεν παρέχει ένα αποδεκτό
αποτέλεσµα, ή µια σαφή πορεία δράσης δεν µπορεί να τερµατιστεί. Στη συνέχεια, ακολουθεί
µια επισκόπηση του κάθε επιπέδου αξιολόγησης.
o Πρώτο επίπεδο αξιολόγησης: Οι διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες εµπεριέχονται σε αυτό το επίπεδο, έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν συντηρητικά κριτήρια
ελέγχου χρησιµοποιώντας ένα µικρό ποσοστό των δεδοµένων τα οποία έχουν
συλλεχτεί από τις επιθεωρήσεις στην κατασκευή, ή από τις πληροφορίες για τα
υλικά τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί σε αυτή.
o ∆εύτερο επίπεδο αξιολόγησης: Οι διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες περιλαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο, έχουν ως στόχο να παρέχουν µια αξιολόγηση η οποία
θα δίνει στο χρήστη πιο ακριβή αποτελέσµατα από αυτά του πρώτου επιπέδου.
Για το δεύτερο επίπεδο αξιολόγησης, απαιτείται να συλλεχθούν ίδιες πληροφορίες µε αυτές του πρώτου από την επιτόπου αυτοψία του µέλους ή της κατασκευής, όµως γίνονται πιο λεπτοµερείς υπολογισµοί. Το δεύτερο επίπεδο αξιολόγησης
γίνεται από τους plant engineers, ή από µηχανικούς οι οποίοι φέρουν γνώση και
εµπειρία στην εφαρµογή των FFS αξιολογήσεων.
o Τρίτο επίπεδο αξιολόγησης: Οι διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες περιλαµβάνονται σε αυτό το επίπεδο, έχουν ως στόχο να παρέχουν µια πιο λεπτοµερή
αξιολόγηση η οποία θα δίνει στο χρήστη, πιο ακριβή αποτελέσµατα από αυτά του
δευτέρου επιπέδου. Στο τρίτο επίπεδο αξιολόγησης οι πληροφορίες από την
επιτόπου αυτοψία της κατασκευής, αλλά και από τις καρτέλες των υλικών είναι
τυπικά απαραίτητες και η συνιστώµενη ανάλυση είναι βασισµένη στη χρήση
πεπερασµένων στοιχείων ή πειραµατικών µεθόδων, όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Το τρίτο επίπεδο εφαρµόζεται αποκλειστικά από εξειδικευµένους
µηχανικούς στις FFS αξιολογήσεις.
Κάθε µέθοδος η οποία εφαρµόζει τις FFS αξιολογήσεις, χρησιµοποιεί ένα από τα
ακόλουθα κριτήρια αποδοχής:
• Επιτρεπόµενη τάση.
Το κριτήριο αυτό είναι βασισµένο στον υπολογισµό των τάσεων οι οποίες
προέρχονται από διαφορετικές συνθήκες φόρτισης, τη ταξινόµηση και την επαλληλία των
τάσεων και τη σύγκριση των τιµών των υπολογισµένων τάσεων, µε αυτές των επιτρεπόµενων τιµών βάσει των κανονισµών. Η επιτρεπόµενη τιµή της τάσης, συνήθως ορίζεται ως ένα
ποσοστό τη τάσης διαρροής ή της τάσης θραύσεως σε θερµοκρασία λειτουργίας και δωµατίου
και το ποσοστό αυτό µπορεί να συσχετιστεί µε ένα περιθώριο ασφαλείας κατά το σχεδιασµό.
Το κριτήριο αυτό εφαρµόζεται σήµερα στους περισσότερους κανονισµούς σχεδιασµού, όµως
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στις FFS αξιολογήσεις έχει περιορισµένη εφαρµοσιµότητα, εξαιτίας της δυσκολίας της
σωστής ταξινόµησης των τάσεων σε µέλη τα οποία παρουσιάζουν ατέλειες. Ως εναλλακτική
λύση χρησιµοποιούνται µέθοδοι, οι οποίες στηρίζονται στις ελαστοπλαστικές αναλύσεις.
• Συντελεστής εναποµείνασας αντοχής –Remaining Strength Factor (RSF)-.
Για τις διαδικασίες αξιολόγησης κτηριακών χρησιµοποιούνται γραµµικές ελαστικές
αναλύσεις τάσεων, µέσα από τις οποίες η κατανοµή των τάσεων η οποία προκύπτει σε
συνδυασµό µε τα επιτρεπόµενα όρια αυτών µπορούν να παρέχουν, µόνο µια εκτίµηση για το
µέγεθος των φορτίων τα οποία µπορεί να αντέξει ένα µέλος χωρίς να αστοχήσει. Μια
καλύτερη εκτίµηση για το φορτίο αντοχής του κάθε µέλους παρέχεται µέσα από µη
γραµµικές αναλύσεις τάσεων, όπου υπολογίζεται το πλαστικό φορτίο κατάρρευσης,
αξιολογείται η παραµόρφωση του στοιχείου και η αστοχία από κόπωση και/ή ερπυσµό.
Σε αυτό το κανονισµό, ο RSF χρησιµοποιείται για να καθορίσει κατά πόσο, ένα µέλος
µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, ή χρειάζεται επισκευή/αντικατάσταση. Ο RSF
ορίζεται ως:
L
(3.3)
R S F = DC
LUC
Όπου:
LDC: Πλαστικό φορτίο αστοχίας ενός µέλους µε ατέλειες -limit or plastic collapse load of
the damaged component (component with flaws)-.
LUC: Πλαστικό φορτίο αστοχίας ενός µέλους χωρίς φθορές και ατέλειες -limit or plastic
collapse load of the undamaged component-.
Με αυτόν τον ορισµό του RSF, η αποδοχή του κριτηρίου µπορεί να καθοριστεί, όπως
και στους περισσότερους κανονισµούς, χρησιµοποιώντας ελαστική ανάλυση τάσεων ή το
φορτίο αντοχής ή ελαστο-πλαστική ανάλυση. Εάν το υπολογισµένο RSF είναι µεγαλύτερο από
την επιτρεπόµενη τιµή στο µέλος στο οποίο γίνεται ο έλεγχος, δεν απαιτείται καµία επέµβαση. Εάν το υπολογισµένο RSF είναι µικρότερο από την επιτρεπόµενη τιµή, το µέλος πρέπει
να επισκευαστεί, να αντικατασταθεί, ή να εφαρµοστεί κάποια µορφή αποκατάστασης της
βλάβης, έτσι ώστε να µην έχει καµία επίπτωση στο λειτουργικό περιβάλλον της κατασκευής.
Η νέα επιτρεπόµενη τιµή της τάσης µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση του RSF ως εξής:

 RSF
MAWPr = MAW P 
 RSF
a






for RSF < RSFa
(3.4)

MAWPr = MAW P

for RSF > RSFa

Όπου:
MAWPr: Μειωµένη αποδεκτή µέγιστη επιτρεπόµενη τάση λειτουργίας του µέλους το οποίο
έχει εµφανίσει έναν ή περισσότερους µηχανισµούς αστοχίας -reduced permissible
maximum allowable working pressure of the damaged component-.
MAWP: Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση λειτουργίας ενός µέλους το οποίο δεν παρουσιάζει
κανέναν µηχανισµό αστοχίας -maximum allowable working pressure of the
undamaged component-.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

RSF:

RSFa:

Συντελεστής εναποµείνασας αντοχής, υπολογισµένος βάσει της ατέλειας ή του
µηχανισµού αστοχίας ο οποίος παρουσιάζεται στο µέλος -remaining strength
factor computed based on the flaw and damage mechanism in the component-.
Επιτρεπόµενος συντελεστής εναποµείνασας αντοχής -allowable remaining strength
factor-.

Οι συνιστώµενες τιµές για τον RSFa δίνονται στον πίνακα 3.5. Οι τιµές αυτές έχει
αποδειχτεί ότι είναι συντηρητικές. Οι τιµές αυτές µπορούν να µειωθούν µε βάση το είδος
της φόρτισης (πχ. κανονικά φορτία λειτουργίας, τυχηµατικά φορτία) και/ή τις συνέπειες της
αστοχίας. Για παράδειγµα, µικρότερη τιµή του RSFα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε τµήµα
κελύφους, στο οποίο έχει εντοπιστεί κάποια ατέλεια και στο οποίο αναπτύσσονται κανονικές
τάσεις λειτουργίας και εφαρµόζονται τα αναµενόµενα φορτία ανέµου.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ
RSFa

ASME Section 1

0.90

ASME Section VIII, Division 1 (pre 1999)

0.90

ASME Section VIII, Division 1 (post 1999)

0.90

ASME Section VIII, Division 2

0.90

AS 1210

0.90

BS PD 5500

0.90

CODAP

0.90

ASME B31.1

0.90

ASME B31.3

0.90

API 620

0.90

API 650

0.90

Πίνακας 3.5
Συνιστώµενη τιµή του Επιτρεπόµενου Συντελεστή Εναποµείνασας Αντοχής (RSFa),
βάσει του κανονισµού, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε κατά το σχεδιασµό.

•

∆ιάγραµµα Εκτίµησης της Αστοχίας –Failure Assessment Diagram (FAD)
Το FAD χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση µελών µε την ανάπτυξη ρωγµών. Η
αξιολόγηση ενός µέλους µε τη χρήση αυτού του διαγράµµατος υιοθετήθηκε, επειδή προσφέρει
µια βολική µέθοδο βασισµένη σε τεχνικά κριτήρια, η οπoία παρέχει ένα µέτρο το οποίο
καθιστά αποδεκτό ένα µέλος µε ρωγµές, όταν ο µηχανισµός αστοχίας έχει υποδειχθεί
χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικά κριτήρια, της ακανόνιστης θραύσης-unstable fractureκαι του οριακού φορτίου. Η ακανόνιστη θραύση συνήθως ελέγχει την αστοχία µελών τα οποία
εµφανίζουν µικρές ρωγµές και είναι κατασκευασµένα από ψαθυρό υλικό. Το πλαστικό φορτίο
αντοχής είναι αυτό το οποίο καθορίζει την αστοχία σε µέλη τα οποία παρουσιάζουν µεγάλες
ατέλειες και το υλικό κατασκευής τους παρουσιάζει µεγάλη αντοχή. Σε µια FFS αξιολόγηση
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µέλους µε ρωγµές, τα αποτελέσµατα από την ανάλυση τάσεων, ο συντελεστής τάσεων –stress
intensity factor- και το οριακό φορτίο, η αντοχή του υλικού και η δυσθραυστότητα του
συνδυάζονται για τον υπολογισµό της αναλογίας αντοχής-φορτίου, (Kr-Lr). Αυτές οι δύο
ποσότητες αντιπροσωπεύουν τις συντεταγµένες ενός σηµείου το οποίο απεικονίζεται σε ένα
δισδιάστατο διάγραµµα FAD και βάσει αυτού καθορίζεται το κατά πόσο οι ιδιότητες αυτού
είναι αποδεκτές ή όχι. Εάν το σηµείο το οποίο προκύπτει από την αξιολόγηση, βρίσκεται
πάνω από την καµπύλη FAD, ή τρέχει πάνω σε αυτή, τότε το µέλος είναι λειτουργικό. Στο
σχήµα 3.17 παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης ρωγµών, µε τη χρήση του διαγράµµατος
αστοχίας -FAD-.
Κατά την αξιολόγηση των ρωγµών, οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας χρησιµοποιούνται µαζί µε τα κριτήρια αποδοχής του διαγράµµατος αστοχίας, έτσι ώστε να ελέγχουν τη
µεταβλητότητα των παραµέτρων εισόδου σε ένα ντετερµινιστικό µοντέλο. Οι επιµέρους
συντελεστές ασφαλείας οι οποίοι χρησιµοποιούνται είναι οι:
o επιµέρους συντελεστής ασφαλείας φόρτισης,
o επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τις ιδιότητες του υλικού,
o επιµέρους συντελεστής ασφαλείας για τις διαστάσεις των ρωγµών.
Οι ανωτέρω συντελεστές εφαρµόζονται στα αποτελέσµατα των τάσεων τα οποία
έχουν προκύψει για µια συγκεκριµένη φόρτιση, δυσθραυστότητα υλικού και διαστάσεων
ρωγµών, διαµορφώνοντας το προφίλ του µέλους πριν από την εφαρµογή της αξιολόγησης µε
τη χρήση του διαγράµµατος FAD. Οι συντελεστές ασφαλείας οι οποίοι προτείνονται (βλ.
πίνακα 3.6), αναπτύχθηκαν µε τη χρήση µιας σειράς αποτελεσµάτων, πιθανολογικών
αναλύσεων, οι οποίες εφαρµόστηκαν σε µέλη τα οποία εµφάνιζαν ρωγµές. ∆ιαφορετικές
τιµές από αυτές του πίνακα 3.6 θα έχουν καθοριστεί από µη ασφαλείς αναλύσεις, όπου
εξετάζονται πιθανά µοντέλα αστοχίας και συνθήκες φόρτισης (πχ. φορτία: µόνιµα, ωφέλιµα,
τυχηµατικά).
Τα περιθώρια της αξιολόγησης ενός µέλους στο οποίο εµφανίζονται ρωγµές,
παρέχουν ένα µέτρο για το πόσο κοντά είναι το µέλος στην οριακή κατάσταση του FAD. Τα
περιθώρια ορίζονται από το πόσο µακριά είναι το σηµείο αξιολόγησης, το οποίο αντιστοιχεί
σε µια συγκεκριµένη κατάσταση λειτουργίας και από τη συνθήκη αστοχίας στο FAD. Το
σηµείο αυτό προσδιορίζεται από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων τάσεων και δυσθραυστότητας του υλικού, αφού έχουν πρώτα εφαρµοστεί οι τρεις επιµέρους συντελεστές
ασφαλείας οι οποίοι αναφέρθηκαν νωρίτερα. Τα όρια της αξιολόγησης ορίζονται, έτσι ώστε
να είναι ίσα ή µεγαλύτερα της µονάδας, όταν το σηµείο βρίσκεται πάνω στην καµπύλη FAD ή
κάτω από αυτή. Η ελάχιστη αποδεκτή τιµή για τα όρια της αξιολόγησης αντιστοιχεί στη
µονάδα.
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∆ιαστάσεις ρωγµών

Ανάλυση τάσεων

Συντελεστής έντασης
τάσεως

Ανθεκτικότητα του
υλικού Κ mat

Ανθεκτικότητα

Ψαθυρή αστοχία

∆ιάγραµµα
αξιολόγησης αστοχίας

Μοντέλο ψαθυρής αστοχίας
και πλαστικής κατάρρευσης

Σηµείο
αξιολόγησης
Αποδεκτή
περιοχή

Πλαστική
κατάρρευση

Φορτίο

Τάση αναφοράς

∆ιαστάσεις
ελαττώµατος

Τάση διαρροής υλικού

Ανάλυση τάσεων

Επισκόπηση µιας FFS αξιολόγησης για ρωγµές µε τη χρήση του FAD.
Σχήµα 3.17

Για τις διαδικασίες αξιολόγησης FFS, οι οποίες αναπτύσσονται σε επόµενες
ενότητες, είναι απαραίτητο όλες οι πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την ανάλυση
(ανεξάρτητες µεταβλητές) να είναι γνωστές. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις
στις οποίες δεν είναι γνωστές µε µεγάλη ακρίβεια όλες οι ανεξάρτητες µεταβλητές. Σε
αυτές τις περιπτώσεις γίνεται µια συντηρητική εκτίµηση των άγνωστων µεταβλητών, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται ένα αποδεκτό περιθώριο ασφαλείας. Η προσέγγιση αυτή, όµως
µπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά συντηρητικά αποτελέσµατα αναλύσεων, καθώς εξαρτώ-
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νται άµεσα από τις τιµές των µεταβλητών αυτών. Η εξάρτηση αυτή γίνεται καλύτερα
αντιληπτή µέσα από τις ακόλουθες αναλύσεις:
• Ανάλυση Ευαισθησίας –Sensitivity Analysis-.
Ο σκοπός µιας τέτοιου είδους ανάλυσης είναι να δείξει την επιρροή της αλλαγής της
τιµής οποιασδήποτε ανεξάρτητης µεταβλητής στους συντελεστές ασφαλείας. Η ανάλυση
ευαισθησίας θα πρέπει να εξετάζει και την επιρροή των διαφορετικών συνθηκών φόρτισης,
ιδιοτήτων των υλικών και διαστάσεων των ατελειών. Για παράδειγµα, υπάρχουν µεγάλες
αβεβαιότητες ως προς τα λειτουργικά φορτία, τη συµπεριφορά των υλικών κάτω από τις
συνθήκες λειτουργίας και το τύπο, το µέγεθος και το σχήµα των ατελειών. Μια αξιολόγηση
θεωρείται ακριβής, όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι µικρές αλλαγές στις τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών, δεν αλλάζουν θεαµατικά τα αποτελέσµατα της, καθώς και όταν οι
ρεαλιστικές αυτές µεταβολές στις παραµέτρους, συνδυαστικές ή µεµονωµένες εξακολουθούν να οδηγούν σε αποδεκτά περιθώρια ασφαλείας.
• Πιθανοτική ανάλυση –Probabilistic Analysis-.
Το µέγεθος της εξάρτησης των περιθωρίων ασφαλείας από την αβεβαιότητα των
τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών µπορεί να υπολογιστεί µέσα από αυτή την ανάλυση.
Όλες ή ένας µεγάλος αριθµός των τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών χαρακτηρίζονται
από τυχαία κατανοµή. Η πιθανότητα αστοχίας µπορεί να εκτιµηθεί µε τη χρήση του µοντέλο
Monte Carlo ή οποιασδήποτε άλλης τεχνικής ανάλυσης. Αυτές οι µέθοδοι µπορούν να
χρησιµοποιηθούν, για να συνδυαστούν τα αποτελέσµατα µιας ντετερµινιστικής ανάλυσης FFS
µε τις κατανοµές οι οποίες προβλέπονται για τις τιµές των ανεξάρτητων µεταβλητών, έτσι
ώστε να υπολογιστεί η πιθανότητα αστοχίας του υπό εξέταση µέλους. Μόλις καθοριστεί η
πιθανότητα αστοχίας, µπορεί να προσδιοριστεί ένα αποδεκτό όριο αυτής, λαµβάνοντας
υπόψη τα όρια των κανονισµών και τις συνέπειες της αστοχίας.
• Επιµέρους συντελεστές ασφαλείας –Partial Safety Factors-.
Οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας εφαρµόζονται, κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης, στις ανεξάρτητες µεταβλητές. Οι συντελεστές αυτοί βαθµονοµούνται πιθανολογικά, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η συµµετοχή της κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής στην
πιθανότητα της αστοχία. Έχουν αναπτυχθεί µε τη χρήση πιθανοτικών τεχνικών ανάλυσης,
λαµβάνοντας υπόψη τη µέθοδο της συνολικής ανοχής –limit state model-, τις κατανοµές
των κύριων ανεξάρτητων µεταβλητών και θέτοντας ένα κατώτερο επίπεδο αξιοπιστίας της
ανάλυσης, ή αποδεκτά όρια για την πιθανότητα αστοχίας του µέλους. Το πλεονέκτηµα αυτής
της προσέγγισης είναι ότι η αβεβαιότητα µπορεί να εισαχθεί στην αξιολόγηση, µε τον
ξεχωριστό συνδυασµό των επιµέρους µεταβλητών, µε τις ανεξάρτητες µεταβλητές σε ένα
ντετερµινιστικό µοντέλο ανάλυσης. Η µορφή αυτού του είδους της ανάλυσης είναι παρόµοια
µε αυτή η οποία χρησιµοποιείται από πολλούς κανονισµούς. Στις αξιολογήσεις οι οποίες
αναπτύσσονται σε ακόλουθες ενότητες, οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας χρησιµοποιούνται µόνο στην αξιολόγηση µελών στα οποία παρουσιάζονται ρωγµές.
Επιφανειακές ρωγµές: α ‹ 5 mm (0.2 ίντσες) (1)
Πιθανότητα
αστοχίας.
Κατηγορία (2)

COVs
(3)

Rc (4)

pf = 2.3(10 −2 )

0.10

1.0

Rky ≤ Rc (5), (6)

Rky › Rc (5), (6)

PSFs

PSFk

PSFa

PSFs

PSFk

PSFa

1.20

1.43

1.08

1.25

1.0

1.0
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(β= 2.0)

pf = 10

0.20

1.0

1.30

1.43

1.08

1.50

1.0

1.0

0.30

1.0

1.55

1.43

1.08

1.75

1.0

1.0

0.10

1.4

1.40

1.43

1.20

1.50

1.0

1.0

0.20

1.4

1.50

1.82

1.10

2.0

1.0

1.0

0.30

1.4

2.00

2.0

1.05

2.50

1.0

1.0

0.10

2.0

1.75

2.0

1.35

2.0

1.0

1.0

0.20

2.0

2.50

2.0

1.50

3.10

1.0

1.0

0.30

2.0

2.6

2.0

1.50

4.10

1.0

1.0

−3

(β= 3.09)

pf = 10−6
(β= 4.75)

Βαθιές ρωγµές: α ≥ 5 mm (0.2 ίντσες) (1)
Πιθανότητα
αστοχίας.
Κατηγορία (2)

COVs
(3)

Rc (4)

0.10

Rky ≤ Rc (5), (6)

Rky › Rc (5), (6)

PSFs

PSFk

PSFa

PSFs

PSFk

PSFa

1.8

1.20

1.33

1.10

1.25

1.0

1.0

0.20

1.3

1.40

1.54

1.10

1.50

1.0

1.0

0.30

1.1

1.60

1.67

1.10

1.75

1.0

1.0

0.10

1.9

1.40

1.67

1.15

1.50

1.0

1.0

0.20

1.5

1.80

1.43

1.10

2.0

1.0

1.0

0.30

1.3

2.30

1.43

1.10

2.50

1.0

1.0

0.10

1.8

1.70

2.0

1.25

2.0

1.0

1.0

0.20

1.5

2.60

1.82

1.25

3.10

1.0

1.0

0.30

1.5

3.50

1.67

1.25

4.10

1.0

1.0

−2

pf = 2.3(10 )
(β= 2.0)

pf = 10

−3

(β= 3.09)

pf = 10

−6

(β= 4.75)

Πίνακας 3.6
Επιµέρους Συντελεστές Ασφαλείας για την αξιολόγηση ρωγµών.

ΒΗΜΑ 5: Εκτίµηση υπολειπόµενης ασφαλούς διάρκειας λειτουργίας της κατασκευής.
Η εκτίµηση της υπολειπόµενης ασφαλούς διάρκειας λειτουργίας της κατασκευής, ή ο
περιορισµός του µεγέθους των ατελειών είναι απαραίτητα για τον καθορισµό του χρονικού
διαστήµατος, µετά τον οποίο θα πραγµατοποιηθεί η επόµενη επιθεώρηση σε αυτή. Η
υπολειπόµενη ασφαλή διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής προσδιορίζεται µέσω των FFS
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αξιολογήσεων και τις εκτιµήσεις των µελλοντικών αστοχιών. Η εναποµείνασα διάρκεια
«ζωής» της κατασκευής σε συνδυασµό µε τον κανονισµό επιθεωρήσεων είναι τα στοιχεία
αυτά τα οποία µπορούν να καθορίσουν το διάστηµα το οποίο θα µεσολαβήσει, µέχρι την
επόµενη επιθεώρηση στην κατασκευή.
Εφόσον έχει διαπιστωθεί, ότι ένα µέλος το οποίο παρουσιάζει κάποια µορφή
ατέλειας, είναι αποδεκτό τη τρέχουσα χρονική στιγµή, ο χρήστης θα πρέπει να προσδιορίσει
τον υπολειπόµενο χρόνο λειτουργίας του. Με αυτό τον τρόπο, ορίζεται το χρονικό διάστηµα
στο οποίο το µέλος είτε θα πρέπει να επιθεωρηθεί ξανά µέσω παρακολούθησης της
µεταβολής των τάσεων ή των παραµορφώσεων, είτε θα πρέπει να αντικατασταθεί. Η
υπολειπόµενη διάρκεια λειτουργίας του µέλους δεν έχει ως στόχο να προσδιορίσει τον
ακριβή χρόνο αστοχίας του µέλους. Συνεπώς, η υπολειπόµενη διάρκεια λειτουργίας του
µπορεί να εκτιµηθεί µε βάση την ποιότητα των διαθέσιµων πληροφοριών, το επίπεδο
αξιολόγησης το οποίο ζητείται, καθώς και µε τη χρήση κατάλληλων παραδοχών, έτσι ώστε
να διασφαλίζεται ένας συντελεστής ασφαλείας για τη σωστή λειτουργία του µέλους µέχρι την
επόµενη προγραµµατισµένη επιθεώρηση.
Κάθε περίπτωση αξιολόγησης µέλους, η οποία θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, έχει
τις δικές της οδηγίες για τον υπολογισµό της εναποµείνασας διάρκειας. Σε γενικές γραµµές
η εναποµείνασα διάρκεια µπορεί να υπολογιστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες αξιολόγησης οι
οποίες περιγράφονται σε κάθε ενότητα, µε την προσθήκη µιας παραµέτρου η οποία δηλώνει
την εξάρτηση του υπολειπόµενου χρόνου από τη µορφή της αστοχίας, η οποία έχει ήδη
εµφανιστεί. Στη συνέχεια, η εναποµείνασα διάρκεια προσδιορίζεται ανάλογα µε το χρόνο τον
οποίο χρειάζεται το µέλος να φτάσει σε µια συγκεκριµένη κατάσταση λειτουργίας, όπως η
µέγιστη επιτρεπόµενη τάση λειτουργίας (MAWP) ή η µειωµένη αποδεκτή µέγιστη επιτρεπόµενη τάση λειτουργίας (MAWPr).
Όλες οι µέθοδοι για την εκτίµηση της εναποµείνασας διάρκειας ζωής θα εµπίπτουν
σε µια από τις ακόλουθες τρεις γενικές κατηγορίες:
• Η εναποµείνασα διάρκεια «ζωής» µπορεί να υπολογιστεί µε εύλογη ακρίβεια.
Παράδειγµα αστοχίας µέλους το οποίο ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι η γενική
οµοιόµορφη διάβρωση. Η µελλοντική ανοχή σε διάβρωση του µέλους µπορεί να υπολογιστεί
και η υπολειπόµενη διάρκεια «ζωής» ορίζεται ως το πηλίκο της ανοχής σε διάβρωση µε τον
πιθανό ρυθµό διάβρωσης ο οποίος θα αναπτυχθεί στο µέλος. Ο ρυθµός αυτός µπορεί να
υπολογιστεί είτε από τη σύγκριση δεδοµένων τα οποία δείχνουν τη µεταβολή του πάχους του
µέλους µέσα στο χρόνο, είτε χρησιµοποιώντας τις καµπύλες διάβρωσης των υλικών, είτε
βάσει της εµπειρίας της οποίας έχει αποκτήσει ο χρήστης από την εφαρµογή της µεθόδου σε
παρόµοιες περιπτώσεις. Ένα ακόµα παράδειγµα είναι η αστοχία λόγου ερπυσµού, όπου και σε
αυτή την περίπτωση είναι εφικτός ο υπολογισµός του ρυθµού ανάπτυξης του. Κατάλληλο
διάστηµα, µέσα στο οποίο θα γίνει η επόµενη επιθεώρηση, θεωρείται αυτό το οποίο ορίζεται
ως ένα συγκεκριµένο ποσοστό της εναποµείνασας διάρκειας σωστής λειτουργίας. Οι
εκτιµήσεις της υπολειπόµενης «ζωής» θα πρέπει να θεωρούνται συντηρητικές, έτσι ώστε να
λαµβάνονται υπόψη αβεβαιότητες, οι οποίες αφορούν τις ιδιότητες των υλικών, τις
παραδοχές στον προσδιορισµό των τάσεων και του ρυθµού εξάπλωσης της αστοχίας.
• Η εναποµείνασα διάρκεια «ζωής» δεν µπορεί να υπολογιστεί µε εύλογη ακρίβεια.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν µέλη, τα οποία βρίσκονται σε διαβρωτικό περιβάλλον
µε την ανάπτυξη ταυτόχρονα υψηλών θερµοκρασιών και είναι κατασκευασµένα από όλκιµο
υλικό, υπόκεινται σε εφελκυσµό και αστοχούν αιφνίδια –stress corrosion cracking
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mechanism (SCC)-, ή σε όσα αναπτύσσεται ο µηχανισµός hydrogen induced cracking/stress
orientated induced cracking, µιας και ο ρυθµός εξέλιξης της αστοχίας δεν µπορεί να
προσδιοριστεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνονται επεµβάσεις του τύπο:
εφαρµογής επενδύσεων, ή αποµόνωσης του διαβρωτικού περιβάλλοντος, ή τη συνεχή
παρακολούθηση της εξέλιξης των τάσεων και των παραµορφώσεων.
• Η κατασκευή δεν είναι πια λειτουργική ή είναι για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα.
Σε αυτή την περίπτωση, επεµβάσεις όπως η επισκευή/αντικατάσταση του µέλους το
οποίο έχει αστοχήσει ή η ενίσχυση του µέλους και/ή συνεχής παρακολούθησης της εξέλιξης
των τάσεων και των παραµορφώσεων, κρίνονται απαραίτητες για τη µελλοντική λειτουργία
της κατασκευής.

ΒΗΜΑ 6: Αποκατάσταση.
Οι µέθοδοι αποκατάστασης παρέχονται κατά περίπτωση, µε βάση τη µορφή της
αστοχίας η οποία εξελίσσεται, ή το τύπο της ατέλειας η οποία εµφανίζεται. Σε ορισµένες
περιπτώσεις, οι τεχνικές αποκατάστασης µπορούν να χρησιµοποιηθούν, έτσι ώστε να
προλάβουν µελλοντικούς µηχανισµούς αστοχίας, οι οποίοι σχετίζονται µε την ανάπτυξη της
υπάρχουσας ατέλειας ή την αλλοίωση των ιδιοτήτων του υλικού.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, θα πρέπει να εφαρµοστεί η αποκατάσταση ενός µέλους
σύµφωνα µε το Βήµα 5. Στα παραδείγµατα συµπεριλαµβάνονται ακόµα οι περιπτώσεις όπου:
o το µέγεθος της ατέλειας είναι µεγαλύτερο από τα αποδεκτά όρια των κανονισµών,
o η εκτιµώµενη εναποµείνασα διάρκεια λειτουργίας του µέλους είναι πολύ µικρή, ή πολύ
δύσκολο να προσδιοριστεί,
o οι γνώσεις, όσων ασχολούνται µε την FFS, δεν επαρκούν για την παροχή µιας
ακριβούς αξιολόγησης.
Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι παρέχονται µόνο γενικές κατευθυντήριες, καθώς σε
κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη µια προσαρµοσµένη µέθοδος αποκατάστασης. Ακόµα,
κανονισµοί οι οποίοι περιέχουν οδηγίες για την επισκευή µελών και θα µπορούσαν να
χρησιµοποιηθούν στην FFS αξιολόγηση είναι οι: API 510, API 570, API 653, ANSI/NB23. Τέλος, θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι στα µέλη, έτσι ώστε να διαπιστώνεται
το κατά πόσο οι επεµβάσεις οι οποίες έγιναν, δεν προκάλεσαν νέους µηχανισµούς αστοχίας
και ότι καθίστανται δυνατές να αποτρέψουν τη µελλοντική εµφάνιση αυτών.

ΒΗΜΑ 7: Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
Οι µέθοδοι παρακολούθησης της κατασκευής ή ενός µέλους αυτής παρέχονται σε
κάθε περίπτωση, µε βάση τη µορφή της αστοχίας η οποία εξελίσσεται, ή το τύπο της
ατέλειας η οποία εµφανίζεται. Η συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης των τάσεων και των
παραµορφώσεων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις, όπου δεν µπορεί να
προσδιοριστεί µε ακρίβεια η εναποµείνασα διάρκεια ζωής και το χρονικό διάστηµα µετά το
οποίο θα πρέπει να γίνει η επόµενη επιθεώρηση, λόγω των δυσκολιών οι οποίες
εµφανίζονται εξαιτίας του περιβάλλοντος λειτουργίας.
Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, ο ρυθµός ανάπτυξης της αστοχίας δεν µπορεί
εύκολα να προσδιοριστεί, ή η εναποµείνασα διάρκεια ζωής είναι πολύ µικρή. Η συνεχής
παρακολούθηση της εξέλιξης των τάσεων και των παραµορφώσεων είναι µια µέθοδος όπου
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η εµφάνιση µελλοντικών µηχανισµών αστοχίας, ή οι συνθήκες οι οποίες θα οδηγήσουν σε
µελλοντική αστοχία µπορούν να εκτιµηθούν, καθώς και η εκτίµηση της εναποµείνασας
διάρκειας λειτουργίας µπορεί να αυξηθεί. Οι µέθοδοι διαρκούς παρακολούθησης οι οποίες
εφαρµόζονται, συνήθως περιλαµβάνουν:
o ανιχνευτές διάβρωσης, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισµός του ρυθµού
ανάπτυξης της,
o ανιχνευτές υδρογόνου, για να µπορέσει να αξιολογηθεί η δραστικότητα του,
o διάφορες µορφές εφαρµογής υπερήχων για τη µέτρηση απώλειας υλικού ή της
ταχύτητας ανάπτυξης των ρωγµών.
Κατάλληλες µέθοδοι συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργίας µιας κατασκευής
αναφέρονται αντίστοιχα στις περιπτώσεις FFS αξιολογήσεων, οι οποίες περιγράφονται.

ΒΗΜΑ 8: Τεχνική έκθεση.
Η τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες και τις αποφάσεις
οι οποίες πάρθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής της µεθόδου. Μια FFS αξιολόγηση θα
πρέπει να περιγράφεται λεπτοµερέστατα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα µετέπειτα
εφαρµογής της, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Η τεχνική έκθεση σε γενικές γραµµές, θα
πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
• τα δεδοµένα σχεδιασµού όλων των µελών και την ιστορική καταγραφή των
επεµβάσεων και διαδικασιών συντήρησης οι οποίες έγιναν σε αυτά,
• τις πληροφορίες οι οποίες µαζεύτηκαν κατά τη διάρκεια των επιτόπου επιθεωρήσεων,
• τις παραδοχές οι οποίες έγιναν στις αναλύσεις και τα αποτελέσµατα αυτών, συµπεριλαµβανοµένου και:
o του επίπεδου της αξιολόγησης FFS το οποίο χρησιµοποιήθηκε και των στοιχείων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν από οποιονδήποτε άλλο κανονισµό, για την
αξιολόγηση µιας ατέλειας ή αστοχίας,
o της µελλοντικής λειτουργίας της κατασκευής και των παραδοχών οι οποίες
αφορούν τις συνθήκες λειτουργίας και έγιναν κατά τη φάση του σχεδιασµού,
o τους υπολογισµούς για την εύρεση του ελάχιστου απαιτούµενου πάχους και/ή
της µέγιστης επιτρεπόµενης τάσης λειτουργίας –MAWP-,
o τους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της υπολειπόµενης διάρκειας
λειτουργίας του µέλους/κατασκευής, καθώς και του χρονικού διαστήµατος το
οποίο θα µεσολαβήσει, µέχρι την επόµενη επιθεώρηση,
o της οποιασδήποτε αντικατάστασης ή διαρκής παρακολούθησης κρίθηκε απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της κατασκευής.
Ειδικές απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης για µια
συγκεκριµένη διαδικασία αξιολόγησης FFS ανάλυσης, αναφέρονται αναλυτικά σε αντίστοιχες
εφαρµογές.
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3.5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΨΑΘΥΡΗΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ.
3.5.1 Εισαγωγή.
Σε αυτή την ενότητα παρέχονται γενικές οδηγίες για την αξιολόγηση της αντοχής
έναντι της ψαθυρής αστοχίας των µεταλλικών δεξαµενών υπό πίεση οι οποίες περιέχουν
κάποιο αέριο ή υγρό, σωληνώσεων και δεξαµενών αποθήκευσης, κατασκευασµένες από κοινό
ή ανθρακούχου χάλυβα –carbon steel- και χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα κραµάτων
σιδήρου –low alloy steels-. Σηµειώνεται ότι άλλα υλικά, τα οποία θα µπορούσαν να είναι
ευαίσθητα στην εκδήλωση ψαθυρής αστοχίας, όπως είναι οι φερρετικοί –ferritic-,
µαντερσιντικοί –martensitic- και διαφασικοί –duplex- ανοξείδωτοι χάλυβες δεν εξετάζονται,
όµως µερικές από τις αρχές οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο στάδιο (Β και C µέθοδος)
της αξιολόγησης αλλά και στο τρίτο στάδιο αυτής, µπορούν να εφαρµοστούν και σε αυτά.
Ωστόσο ο χρήστης της µεθόδου θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να την εφαρµόσει σε
υλικά, τα οποία έχουν διαφορετική transition curve slope από αυτή του ανθρακούχου
χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα κραµάτων σιδήρου. Τέλος, µε αυτή τη µέθοδο δεν
εξετάζονται λέβητες εσωτερικών ή εξωτερικών σωληνώσεων.
Ο σκοπός αυτού του είδους αξιολόγησης, είναι να αποφευχθεί µια καταστροφική
εκδήλωση ψαθυρής αστοχίας σύµφωνα µε τη φιλοσοφία σχεδιασµού του ASME Code,
Section VIII. Στόχο της αποτελεί η αποφυγή της ανάπτυξης της ψαθυρής αστοχίας, χωρίς
όµως να διασφαλίζει ταυτόχρονα την αποφυγή ανάπτυξης µηχανισµών ρωγµών στα µέλη και
τη διακοπή της εξέλιξης ενός υπάρχοντος µηχανισµού ψαθυρής αστοχίας. Με αυτή τη
µέθοδο ελέγχεται η προδιάθεση ενός µέλους ή µιας κατασκευής να αναπτύξει το µηχανισµό
της ψαθυρής αστοχίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε περίπτωση εντοπισµού ρωγµών ή
ατελειών είναι απαραίτητο να εφαρµοστεί διαφορετική µέθοδος αξιολόγησης και η διαδικασία
η οποία περιγράφεται στην ενότητα αυτή να αποτελέσει τµήµα αξιολόγησης διαφορετικού
µηχανισµού αστοχίας. Στο διάγραµµα 3.2 παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης ενός
µέλους στο οποίο είναι υπαρκτός ο κίνδυνος εκδήλωσης ψαθυρής αστοχίας. Οι καταστάσεις
οι οποίες ενδέχεται να υποδηλώνουν την ανάγκη για τη διενέργεια µιας αξιολόγησης για την
ανίχνευση του συγκεκριµένου µηχανισµού αστοχίας, είναι:
o Αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένου και αυτών οι οποίες
επικρατούν κατά την εκκίνηση και το τερµατισµό, οι οποίες αυξάνουν την
πιθανότητα να διατηρούν χαµηλές θερµοκρασίες στο χάλυβα.
o Μετά από την επανεξέταση επικίνδυνων διαδικασιών γίνεται φανερό, ότι η
εξέλιξη της θερµοκρασίας, συµπεριλαµβανοµένου και των συνθηκών λειτουργίας
της εκκίνησης και του τερµατισµού, ενδέχεται να κυµαίνεται σε χαµηλότερα
επίπεδα από αυτά τα οποία θεωρήθηκαν κατά τον αρχικό σχεδιασµό.
o Επανεκτιµηθεί ο εξοπλισµός µε τη χρήση χαµηλότερων ορίων κατά το σχεδιασµό.
o Είναι απαραίτητη η ελάχιστη θερµοκρασία για την πραγµατοποίηση του υδροστατικού ελέγχου.
o Ο εξοπλισµός αναµένεται να είναι εκτεθειµένος σε µια γενική αρχική
εφελκυστική τάση µεµβράνης µεγαλύτερη των 55 MPa και να βρίσκεται σε ή
κοντά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ενώ ισχύει παράλληλα κάποια από τις
ακόλουθες συνθήκες:
1. Το πάχος των µελών είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 50 mm.
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2. Τα µέλη λειτουργούν σε συνθήκες οι οποίες αυξάνουν την ευθραυστότητα
τους.
Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης της εκάστοτε κατασκευής µπορεί να αναγνωρίσει διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες να δικαιολογούν την εφαρµογή µιας αξιολόγησης των µελών για
ψαθυρή αστοχία σε συνάρτηση µε τις συνθήκες λειτουργίας ή/και την κατάσταση των µελών
της κατασκευής.
Η τιµή της Κρίσιµης Θερµοκρασίας Έκθεσης των µελών –Critical Exposure
Temperature (CET)-, η οποία χρησιµοποιείται σε αυτή την ενότητα, ορίζεται ως η
χαµηλότερη (πιο κρύα) θερµοκρασία µετάλλου η οποία προέρχεται είτε από τις συνθήκες
λειτουργίας, είτε από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, µε τη µέγιστη αξιοπιστία στο µέγεθος της
τιµής, να βρίσκεται στο τυχαίο συνδυασµό της πίεσης και των συµπληρωµατικών φορτίων ο
οποίος καταλήγει σε αρχική τάση µεγαλύτερη αυτής των 55 MPa. Σηµειώνεται ότι στις
συνθήκες λειτουργίας συµπεριλαµβάνονται και οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν κατά την
εκκίνηση, το τερµατισµό, την κατάσταση αναµονής και όλες οι µεταβολές οι οποίες
παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Η CET µπορεί να αντιστοιχεί σε
µια µοναδική τιµή, η οποία έχει τη µέγιστη αξιοπιστία εάν προέρχεται από το τυχαίο
συνδυασµό της πίεσης και των συµπληρωµατικών φορτίων, εφόσον αυτή η τιµή αποτελεί τη
χαµηλότερη θερµοκρασία του χάλυβα για όλους τους συνδυασµούς της πίεσης και των
αρχικών συµπληρωµατικών φορτίων. Ακόµα, εάν οι χαµηλότερες θερµοκρασίες στους
χαµηλότερους συνδυασµούς πίεσης και συµπληρωµατικών φορτίων είναι αξιόπιστες, η CET
θα πρέπει να καθορίζεται από ένα αρχείο συνδυασµών θερµοκρασίας-πίεσης, το οποίο
αναπτύσσεται σε επόµενη ενότητα. Επίσης, η CET για δεξαµενές αποθήκευσης υπό
ατµοσφαιρική πίεση, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί βάσει του API 650, ορίζεται ως η
ελάχιστη τιµή µεταξύ της χαµηλότερης µέσης ηµερήσιας θερµοκρασίας περιβάλλοντος
αυξηµένη κατά 8˚C και της θερµοκρασίας του υδροστατικού ελέγχου. Τέλος, η CET για
δεξαµενές χαµηλής πίεσης κατασκευασµένες, σύµφωνα µε τον ΑPI 620, είναι απαραίτητο να
καθορίζεται µε τη χρήση της µεθοδολογίας των δεξαµενών υψηλής πίεσης, όπως
περιγράφεται στη συνέχεια.
Η Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –Minimum Allowable Temperature (MAT)ορίζεται ως η ελάχιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία χάλυβα για ένα δεδοµένο υλικό και
πάχος βασιζόµενη στην αντοχή του έναντι ψαθυρής αστοχίας. Μπορεί να είναι µια
µεµονωµένη τιµή θερµοκρασίας ή µια οµάδα θερµοκρασιών η οποία περιλαµβάνει αποδεκτές
τιµές θερµοκρασιών συναρτήσει της πίεσης. Η MAT προέρχεται από τις πληροφορίες
σχεδιασµού, τις προδιαγραφές των υλικών και/ή τα δεδοµένα των υλικών χρησιµοποιώντας
τις κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες αναπτύσσονται σε αυτή την ενότητα.
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Χρήση πραγµατικών
δεδοµένων σχεδιασµού

Χρήση ιστορικού
συντήρησης και
λειτουργίας

Προσδιορισµός της CET

Μέθοδος
αξιολόγησης

Στάδιο 1

Στάδιο 2
Μέθοδος Α

0XI

ΜΑΤ<=CET ?

Στάδιο 2
Μέθοδος Β

0XI

Λειτουργία υπό
συνθήκες MAT ?

ΝΑΙ

Στάδιο 2
Μέθοδος C

0XI

Λειτουργία υπό
συνθήκες MAT ?

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Στάδιο 3

0XI

Λειτουργία υπό
συνθήκες MAT ?
ΝΑΙ

Το µέλος είναι
κατάλληλο για
λειτουργία

Λειτουργία υπό
συνθήκες MAT ?
ΝΑΙ

0XΙ

Το µέλος δεν
είναι κατάλληλο
για χρήση για την
ορισµένη CET

Επιθεώρηση συντήρησης
σύµφωνα µε ΑPI 510 ή µε
API 570

ΝΑΙ

Αλλαγή
λειτουργίας ?

0XΙ

∆ιαδικασία αξιολόγησης ψαθυρής αστοχίας για δεξαµενές υπό πίεση και σωληνώσεις.
∆ιάγραµµα 3.2

3.5.2 Εφαρµογή και περιορισµοί της µεθόδου.
Αυτή η µέθοδος αξιολόγησης ψαθυρής αστοχίας θα πρέπει να εφαρµόζεται µόνο σε:
o ∆εξαµενές υπό πίεση κατασκευασµένες σύµφωνα µε οποιαδήποτε έκδοση του
ASME Boiler και του Pressure Vessel Code, Section VIII, Divisions 1 και 2.
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Όµως ο ίδιος οδηγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί από δεξαµενές υπό πίεση
κατασκευασµένες από άλλους αναγνωρισµένους κανονισµούς (ενότητα 3.4.1 Βήµα
2).
o ∆εξαµενές υπό πίεση κατασκευασµένες σύµφωνα µε οποιαδήποτε έκδοση του
API ή API/ASME κανονισµού για µη θερµαινόµενες δεξαµενές υπό πίεση από
υγρά παράγωγα πετρελαίου ή αερίου.
o Συστήµατα σωληνώσεων κατασκευασµένα σύµφωνα µε τον ASME B31.3 ή ASME
B31.3 κανονισµό. Όµως ο ίδιος οδηγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συστήµατα
σωληνώσεων κατασκευασµένα από άλλους αναγνωρισµένους κανονισµούς
(ενότητα 3.4.1 Βήµα 2).
o Επίγειες δεξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική ή χαµηλή πίεση, στις οποίες
οι συνδέσεις τους είναι συγκολλητές ή έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ήλων.
∆εξαµενές µη ψυχόµενες ή δεξαµενές οι οποίες λειτουργούν υπό ατµοσφαιρική
πίεση ή χαµηλή πίεση και είναι κατασκευασµένες µε τη χρήση οποιασδήποτε
έκδοσης του API 650 ή του API 620 κανονισµού.
Το στάδιο 1 και 2 της αξιολόγησης είναι πιθανό να µπορεί να εφαρµοστεί σε µέλη στα
οποία εκδηλώνεται γενική διάβρωση, τοπική απώλεια υλικού και σκασίµατα µε την
προϋπόθεση να εξασφαλίζονται τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στις αντίστοιχες
διαδικασίες αξιολόγησης.
Η µέθοδος της παρούσας αξιολόγησης αναφέρεται µόνο σε µέλη τα οποία είναι και θα
συνεχίσουν να είναι σε ένα πρόγραµµα επιθεώρησης και συντήρησης σύµφωνα µε τους
κανονισµούς API 510, API 570, API 653, NB23 ή µε οποιονδήποτε άλλο κανονισµό, ο
οποίος αναφέρεται στις επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι αν είναι πιθανή η
εµφάνιση ρωγµών εξαιτίας της επιρροής του περιβάλλοντος, ή οι συνθήκες λειτουργίας
µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση της αντοχής των µελών, θα πρέπει να εφαρµοστεί το 3
στάδιο της αξιολόγησης. Για παράδειγµα, χάλυβες χαµηλής περιεκτικότητας κραµάτων όπως
µε 2.25 Cr (χρώµιο) και 1.0 Mo (µολυβδαίνειο) µπορούν να χάσουν ένα µέρος της αντοχής
τους σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, αν εκτεθούν σε υψηλές θερµοκρασίες άνω των 400˚C
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα εξαιτίας της θερµικής γήρανσης µηχανισµών υποβάθµισης
(βλ. API-RP571). Σηµειώνεται, ότι για µέλη τα οποία είναι κατασκευασµένα µε τέτοιου
είδους υλικά απαιτείται ειδική προφύλαξη, εφόσον είναι αναγκαία η εφαρµογή υδροστατικού
ελέγχου ή άλλου είδους ελέγχου χαµηλής πίεσης.

3.5.3 Απαραίτητα δεδοµένα.
Τα δεδοµένα τα οποία χρειάζονται για την εκτέλεση της αξιολόγησης είναι
εξαρτηµένα από το είδος του µέλους αλλά και το επίπεδο της αξιολόγησης το οποίο ζητείται.

3.5.3.1 Γνήσια στοιχεία σχεδιασµού.
Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, εφόσον είναι διαθέσιµες, για τα δεδοµένα του
σχεδιασµού, για τα υλικά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά την κατασκευή και τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων δοκιµών των υλικών για τον προσδιορισµό των ιδιοτήτων τους, όπως
το Charpy V-notch, κατά το οποίο υπολογίζεται η ενέργεια η οποία ελευθερώνεται κατά τη
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θραύση και οι δοκιµές εφελκυσµού. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται για το
χάλυβα ο οποίος χρησιµοποιήθηκε στα φέροντα στοιχεία, στις συγκολλήσεις και στις
περιοχές όπου αναπτύχθηκε ή αναµένεται να παρουσιαστεί αυξηµένη θερµοκρασία. Στην
ενότητα 3.4.1 αναφέρθηκαν περιληπτικά τα αρχικά στοιχεία των µελών τα οποία είναι
απαραίτητα για την αξιολόγηση. Στον πίνακα 3.7 παρουσιάζεται η µορφή της φόρµας των
υλικών η οποία χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση της ψαθυρής αστοχίας.
Μορφή φόρµας η οποία χρησιµοποιείται για τη συγκέντρωση των δεδοµένων τα οποία
συγκεντρώνονται από µια επιθεώρηση πεδίου.
Ταυτότητα µέλους: …………………………………………………………………………………………………………………….
Είδος µέλους: …… ∆εξαµενή υπό πίεση
…… ∆εξαµενή αποθήκευσης
…… Σωληνώσεις
Είδος µέλους και ακριβής τοποθεσία: …………………………………………………………………………………….
Χρονιά κατασκευής:…………………………………………………………………………………………………………………....
∆εδοµένα τα οποία χρειάζονται στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης (V: δεξαµενές υπό
πίεση, P: σωληνώσεις, T: δεξαµενές αποθήκευσης).
Θερµοκρασία σχεδιασµού {V, P, T}: ………………………………………………………………………………………….
Αρχική υδροστατική πίεση {V, P}: ……………………………………………………………………………………………
Ειδικό βάρος και ύψος σχεδιασµού του υγρού {V}: ………………………………………………………….……
Θερµοκρασία κατά τον πρώτο υδροστατικό έλεγχο {V, P, T}: …………………………………………….
Ονοµαστικό πάχος όλων των στοιχείων {V, P, T}: ……………………………………………………………….
Κρίσιµη Θερµοκρασία Έκθεσης µελών –Critical Exposure Temperature (CET)-,
{V, P, T}: ……….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Ελάχιστη επιτρεπόµενη θερµοκρασία –Minimum Allowable Temperature (MAT)-,
{V, P, T}: ………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Η βελτίωση των χηµικών ιδιοτήτων των συνδέσεων -Post Weld Heat Treatment
(PWHT)- έγινε στην αρχή της κατασκευής; {V, P, T}: …………………………………………………………
Η βελτίωση των χηµικών ιδιοτήτων των συνδέσεων -Post Weld Heat Treatment
(PWHT)- έγινε µετά από όλες τις επισκευές; {V, P, T}: ………………………………………………………
∆εδοµένα τα οποία χρειάζονται στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης (πρόσθετα αυτών του
πρώτου σταδίου)
Η αποτελεσµατικότητα των συγκολλήσεων (στάδιο 2) {V, P, T}: .…………………………………….
Απώλεια χάλυβα {V, P}: …………………………………………………………………………………………………………
Μελλοντικά αποδεκτά επίπεδα διάβρωσης {V, P}: ……………………………………………………………..
Η αποτελεσµατικότητα των συγκολλήσεων {V, P}: …………………………………………………………….
Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση {V, P, T}: …………………………………………………………………………………
∆εδοµένα του Charpy V-notch, εφόσον είναι διαθέσιµα {V, P, T}: …………………………………

Πίνακας 3.7
Φόρµα δεδοµένων υλικών τα οποία συµµετέχουν στην αξιολόγηση για ψαθυρή αστοχία.
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3.5.3.2 Ιστορικό συντήρησης και λειτουργίας.
Για την εκτέλεση µιας αξιολόγησης θα πρέπει κατά τη διάρκεια λειτουργίας µιας
κατασκευής να συγκεντρώνονται στοιχεία πέρα από τα δεδοµένα του σχεδιασµού, όπως
είναι: πληροφορίες, οι οποίες αφορούν το ιστορικό των επεµβάσεων και των επιδιορθώσεων,
οι συνθήκες λειτουργίας οι οποίες επικρατούσαν στο παρελθόν αλλά και αυτές οι οποίες
αναµένονται στο µέλλον. Σε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται και µια
περίληψη των επεµβάσεων και των επιδιορθώσεων οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο
χρόνο, όπως και η καταγραφή της τωρινής τιµής σχεδιασµού της πίεσης και της
θερµοκρασίας αλλά και του υπάρχοντος πάχους των µελών. Ακόµα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται όλες οι τιµές σχεδιασµού των πιέσεων και των θερµοκρασιών οι οποίες έχουν
προταθεί µέσα στα χρόνια λειτουργίας της κατασκευής αλλά και οι συνθήκες λειτουργίας
κατά την έναρξη και την παύση λειτουργίας της, όλες οι διαταραχές οι οποίες παρουσιάστηκαν σε αυτές, καθώς επίσης και οι ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες οι οποίες τυχόν
εµφανίστηκαν. Αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση ενός προφίλ το
οποίο θα περιλαµβάνει τις πιο ακραίες συνθήκες, οι οποίες παρουσιάστηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες χρησιµοποιούνται
ακόµα, για τον προσδιορισµό της πιθανότητας ανάπτυξης του φαινοµένου της περιβαλλοντικής ρηγµάτωσης. Στην ενότητα 3.4.1 αναφέρθηκαν περιληπτικά τα ιστορικά στοιχεία
συντήρησης και λειτουργίας της κατασκευής τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση.
Στον πίνακα 3.7 παρουσιάζεται µια τυπική µορφή των στοιχείων τα οποία αναφέρονται στη
συντήρηση και στη λειτουργία µιας κατασκευής µέσα στο χρόνο.

3.5.3.3 Απαραίτητα δεδοµένα και µετρήσεις για την FFS αξιολόγηση.
Η Κρίσιµη Θερµοκρασία Έκθεσης των µελών –Critical Exposure Temperature
(CET)- θα πρέπει να καθορίζεται µετά από την εξέταση όλων των πιθανών συνθηκών
λειτουργίας, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών έναρξης και λήξης αλλά και τις πιθανές
µεταβολές αυτών, χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες επανεξέτασης στις οποίες περιλαµβάνεται και η ανάλυση των κινδύνων ή άλλες συγκρίσιµες µέθοδοι αξιολόγησης. Ιδιαίτερη
ανησυχία για τον υπάρχοντα εξοπλισµό προκαλεί οποιαδήποτε αλλαγή το τρόπο λειτουργίας
του, η οποία σηµειώθηκε µετά την έναρξη αυτής και θα µπορούσε να οδηγήσει σε
χαµηλότερη CET από αυτή η οποία θεωρήθηκε κατά τον αρχικό σχεδιασµό. Κατά τον
προσδιορισµό της CET, η διαδικασία σχεδιασµού και οι κανόνες ασφαλείας θα πρέπει να είναι
προκαθορισµένοι και να εξασφαλίζονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες:
o Η χαµηλότερη µέση ηµερήσια τιµή της ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας, εκτός και
εάν καθορίζεται µια υψηλότερη θερµοκρασία, π.χ. να προσδιορίζεται η ελάχιστη
απαιτούµενη θερµοκρασία για την έναρξη της λειτουργίας της κατασκευής και η
αντίστοιχη πίεση. Εάν προσδιορίζεται µια µέγιστη τιµή θερµοκρασίας θα πρέπει
να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συστηµάτων ελέγχου και/ή οι διαδικασίες λειτουργίας να έχουν τεθεί σε εφαρµογή, έτσι ώστε να διατηρείται η τιµή αυτή.
o Η χαµηλότερη θερµοκρασία του χάλυβα κάτω από κανονικές συνθήκες
λειτουργίας.
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o

o

o

Η χαµηλότερη θερµοκρασία του χάλυβα σε συνάρτηση µε την εκκίνηση, την
αναµονή και την παύση λειτουργίας, µε τη µεταβολή των συνθηκών λειτουργίας,
τον έλεγχο της στεγανότητας, και τον υδροστατικό έλεγχο. Σηµειώνεται ότι θα
πρέπει να έχουν θεωρηθεί αρχικά, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Η αστοχία της προειδοποίησης και/ή το κλείσιµο του συστήµατος (π.χ.
κλείσιµο αντλιών, κλείσιµο βαλβίδας ελέγχου κ.λπ.)
2. Πιο κρύα από τα αναµενόµενα ζεστά ρεύµατα.
3. Η αστοχία του βραστήρα –reboiler- ή αστοχία της στήριξης (π.χ. η αστοχία
της βαλβίδας ελέγχου, απώλεια ροής στο reboiler κ.λπ.)
4. Η πιθανότητα µελλοντικής εφαρµογής υδροστατικού ελέγχου.
Η δυνατότητα αυτόµατης ψύξης εξαιτίας της αποφόρτισης είτε κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας, είτε κατά την αστοχία του εξοπλισµού. Σε ορισµένες
περιπτώσεις όπου µπορεί να εµφανιστεί η αυτόµατη ψύξη, ο εξοπλισµός µπορεί
να ψυχθεί σε θερµοκρασία µικρότερης αυτής της CET όταν βρίσκεται σε πιέση
χαµηλότερη από αυτή η οποία περιγράφτηκε στην ενότητα 3.5.1. Όταν εµφανιστεί
αυτό το φαινόµενο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα αποφόρτισης
οποιουδήποτε µέλους, προτού ο χάλυβας θερµανθεί ως την CET. Η επίδραση της
αυτόµατης ψύξης στον εξοπλισµό εξαρτάται από το υγρό το οποίο συµµετέχει στη
διαδικασία. ∆ηλαδή, οι επιδράσεις στα µέλη είναι διαφορετικές ανάλογα µε το αν η
δεξαµενή είναι γεµάτη µε υγρό, µε αέριο ή µε µια µίξη αυτών αλλά και από το πώς
γίνεται ο εξαερισµός της. Η αυτόµατη ψύξη συµβαίνει εξαιτίας της αποφόρτισης
και είναι πιθανόν να εµφανιστεί και σε ένα σύστηµα το οποίο περιέχει flashing
υγρό (χαρακτηριστικό υγρό του οποίου η µετατροπή σε αέριο είναι άµεση). Καθώς
λοιπόν, η πίεση µειώνεται, η θερµοκρασία ακολουθεί την καµπύλη των τάσεων
ατµών. Όταν υπάρχουν µόνο ατµοί µέσα στη δεξαµενή η επιρροή της πίεσης στη
θερµοκρασία είναι µικρή και διέπεται από την αρχή της ψύξης του JouleThompson. Όµως, όταν µια δεξαµενή είναι αποφορτισµένη για µεγάλο χρονικό
διάστηµα το αέριο το οποίο περιέχει θα είναι κρύο, αφού αυτό ψύχθηκε αυτόµατα
µέσα σε αυτή.
Η CET δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από τη θερµοκρασία του υγρού το οποίο
προκαλεί την απότοµη ψύξη –shock chilling-. Η απότοµη ψύξη είναι το φαινόµενο
της γρήγορης µείωσης της θερµοκρασίας του χάλυβα µέσω της επαφής του µε
ένα υγρό ή µέσα σε δύο φάσεις µε φυσικό αέριο και υγρό, όταν αυτά βρίσκονται σε
χαµηλότερη θερµοκρασία από αυτή του χάλυβα και τη στιγµή της επαφής
διαφέρουν περισσότερο από 56˚C (100˚F) ή σε χαµηλότερη θερµοκρασία από τη
διαφορά θερµοκρασίας, η οποία προσδιορίζεται στο διάγραµµα 3.3. Εάν δεν είναι
γνωστές οι ιδιότητες µεταφοράς της θερµότητας, καθώς χρησιµοποιείται το
διάγραµµα 3.3, θα πρέπει να εξεταστεί το φαινόµενο της απότοµης ψύξης µε τη
θεώρηση, ότι η διαφορά µεταξύ χάλυβα και υγρού είναι µεγαλύτερη των 56˚C τη
στιγµή της επαφής. Το φαινόµενο της απότοµης ψύξης δε προκαλείται από τη
γρήγορη αλλαγή της θερµοκρασίας των υγρών, αλλά από την επαφή τους µε
θερµότερες επιφάνειες. Για παράδειγµα, αυτό συµβαίνει σε ένα σύστηµα
εξαέρωσης -flare header-, το οποίο δέχεται ψυκτικό υγρό µέσω του ανοίγµατος
µιας βαλβίδας ασφαλείας.
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Συντελεστής Μεταφοράς θερµότητας BTU/hr-ft2 -˚F

∆ιαφορά θερµοκρασίας , ˚C

Προσδιορισµός της shock chilling σε ένα κοινό ή ανθρακούχου χάλυβα –carbon steel- και
µε χαµηλή περιεκτικότητα κραµάτων σιδήρου –low alloy steels-.
∆ιάγραµµα 3.3(α)

Συντελεστής Μεταφοράς θερµότητας J/s-m2 -˚C

Προσδιορισµός της shock chilling σε ένα κοινό ή ανθρακούχου χάλυβα –carbon steel- και
µε χαµηλή περιεκτικότητα κραµάτων σιδήρου –low alloy steels-.
∆ιάγραµµα 3.3(b)

Σηµείωση διαγράµµατος 3.3:
Οι συνθήκες οι οποίες βρίσκονται πάνω και δεξιά από τις γραµµές αντιστοιχούν στο
φαινόµενο απότοµης ψύξης -shock chilling-. Ακόµα, οι καµπύλες προέρχονται από τις
εξισώσεις οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 3.8.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

∆ιάγραµµα 3.3
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(Σηµείωση 1)

Καµπύλη Α –Curve AMAT =18
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-76, 911 + 284, 85t - 27,560t2
1, 0 + 1, 7971t - 0,17887t2

for 0,394 < t < 6,0

Καµπύλη B –Curve BMAT = -20

for 0 < t ≤ 0,394

 -135, 79 +171, 56t 0,5 +103, 63t - 
1,5
2
2,5 
 172, 0t + 73, 737t -10,535t 

MAT = 

for 0,394 < t < 6,0

∆ιάγραµµα 3.5

Καµπύλη C –Curve C-

(Σηµείωση 2)
MAT = -55
MAT = 101,29 -

for 0 < t ≤ 0,394
255,50 287,86 196, 42 69, 457 9,8082
+
+
t
t2
t3
t4
t5
for 0,394 < t < 6,0

Καµπύλη D –Curve DMAT = -55

 -92, 965 + 94, 065t - 39,812t2 + 
3
4
5
 9, 683t -1,169t + 0, 054687t 

MAT = 
∆ιάγραµµα 3.6

P1 = 0,5T1
(Σηµείωση 2)
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TR = 100, 0(1, 0 − Rts )

∆ιάγραµµα 3.7
(Σηµείωση 2)

∆ιάγραµµα 3.8
(Σηµείωση 2)

for Rts ≥ 0,6 (βλ. σηµείωση 2)

1,5


−9979,57 − 14125Rts
+


TR = 
ln[Rts ] 
 9088,11 exp[Rts ] − 17,3893 R2 
ts



for 0,6 > Rts >
0,3 (βλ. σηµείωση 2)

TR = 105, 0 to 275

for Rts ≤ 0,40 (βλ. Σηµ. 2 στο διάγραµµα 3.3)

TR = 140, 0 to 275

for Rts ≤ 0,35 (βλ. Σηµ. 3 στο διάγραµµα 3.3)

TR = 200, 0 to 275

for Rts ≤ 0,30 (βλ. Σηµ. 4 στο διάγραµµα 3.3)

TRH = 52,1971 − 53,3079HR − 15, 7042HR2 +

16, 7548
HR

TRH = 105 to 275,0

for HR ≤ 0,25

TS = 30
∆ιάγραµµα 3.10
TS = 191, 03 − 0, 48321t2 −

(Σηµείωση 2)

for HR > 0,25

for 0 < t ≤ 0,50
133, 75 10, 775
+
t 0,5
t1,5

for 0,50 < t ≤ 0,875

TS = 60

for 0,875 < t ≤ 2,0

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Το SΙ -∆ιεθνές σύστηµα µονάδων- και οι συνήθεις αµερικάνικες µονάδες για τις
εξισώσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σηµειώνεται ότι οι καµπύλες ανίχνευσης
αναπτύχθηκαν µε βάση τα: K=2,3 BTU/hr-in-F, Ey=29,3E6 psi και α=6,13Ε-6 in/in-F.
∆Τmax: Θερµοκρασιακή διαφορά µεταξύ του υγρού και του µετάλλου, ˚C, ˚F.
C1

: 55,2 MPa για το SI και 8000 psi για τις αµερικάνικες µονάδες.

C2
: 55,6˚C για το SI και 100˚F για τις αµερικάνικες µονάδες.
Ε
: Μέτρο ελαστικότητας, MPa, psi.
a
: Συντελεστής θερµικής διαστολής, mm/mm-˚C, in/in-˚F.
k
: Θερµική αγωγιµότητα του µετάλλου, J/s-m-˚C, BTU/hr-in2-˚F.
h
: Θερµικός συντελεστής µεταφοράς, J/s-m-˚C, BTU/hr-in2-˚F.
t
: Πάχος µέλους, mm, in.
ν
: Λόγος του Poisson.
2. Τα µεγέθη τα οποία βασίζονται σε αµερικάνικες µονάδες παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Όταν όµως τα δεδοµένα δίνονται στο σύστηµα SI θα πρέπει να µετατραπούν σε
αµερικάνικες µονάδες µε ακρίβεια τουλάχιστον τεσσάρων σηµαντικών ψηφίων, για να
µπορέσουν να εισαχθούν στις εξισώσεις. Όµοια τα αποτελέσµατα των εξισώσεων θα
πρέπει να µετατραπούν ξανά σε µονάδες του συστήµατος SI.
MAT: Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ.
P1

: Το ποσοστό αύξησης της πίεσης πάνω από το αρχικό σηµείο.
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T1 : Αύξηση της θερµοκρασίας πάνω από το αρχικό σηµείο σε βαθµούς Φαρενάιτ.
TR : Μείωση της ΜΑΤ µε βάση το διαθέσιµο πρόσθετο πάχος σε βαθµούς Φαρενάιτ.
TRH: Μείωση της ΜΑΤ µε βάση τον υδροστατικό έλεγχο σε λειτουργία σε αναλογία
βαθµών Φαρεναίτ.
TS : Θερµοκρασία µεταλλικού στοιχείου σε βαθµούς Φαρενάιτ.
t : Το πάχος του µέλους σε ίντσες.

Πίνακας 3.8
Εξισώσεις για τις Καµπύλες στα ∆ιαγράµµατα 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10.

3.5.3.4 Συστάσεις για τις µεθόδους επιθεώρησης και τις απαιτήσεις των µεγεθών.
Ο προσδιορισµός του υπάρχοντος πάχους των µελών είναι απαραίτητος για τις
αξιολογήσεις. Μέθοδοι για τον προσδιορισµό του πάχους παρέχονται στο Παράρτηµα Α.

3.5.4 Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια αποδοχής.
3.5.4.1 Εισαγωγή.
Μια γενική µορφή των σταδίων αξιολόγησης των δεξαµενών υπό πίεση και των
σωληνώσεων παρουσιάστηκε στο διάγραµµα 3.2 στην ενότητα 3.5.1. Για τις δεξαµενές
αποθήκευσης ακολουθείται διαφορετική πορεία αξιολόγησης η οποία παρουσιάζεται στο
διάγραµµα 3.4. Μια σύνοψη και των τριών σταδίων της αξιολόγησης περιγράφεται στη
συνέχεια.
o Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης βασίζεται στις απαιτήσεις ανθεκτικότητας των
κανονισµών ASME Boiler και Pressure Vessel Code, Section VIII, Divisions 1
and 2. Tο πρώτο στάδιο µπορεί να ικανοποιηθεί από τα αποτελέσµατα ή τις
καµπύλες των δοκιµών κρούσεων -impact tests-. Σε αυτό το στάδιο η Ελάχιστη
Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –MAT- προσδιορίζεται τη στιγµή τη µέγιστης τάσης
λειτουργίας. Η ανάπτυξη του φορτίου/της τάσης συναρτήσει της θερµοκρασίας
απαιτείται στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.
o Το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης για τις δεξαµενές υπό πίεση και τις
σωληνώσεις χωρίζεται σε τρεις µεθοδολογίες (διάγραµµα 3.2). Στη Μέθοδο Α, ο
εξοπλισµός µπορεί να απαλλαγεί από περεταίρω αξιολογήσεις εφόσον αποδειχτεί
ότι η πίεση και η θερµοκρασία την ώρα λειτουργίας κυµαίνονται σε ασφαλή
περιοχή. Στη Μέθοδο Β, εξετάζεται το κατά πόσο ο εξοπλισµός πληροί τις
προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας του βάσει των αποτελεσµάτων του
υδροστατικού ελέγχου. Στη Μέθοδο C, ελέγχεται η ικανότητα του εξοπλισµού για
κανονική λειτουργία βάσει της κατασκευής των µελών, τις συνθήκες λειτουργίας,
το περιβάλλον λειτουργίας και της λειτουργίας του µέσα στο χρόνο. Μια διαφορετική µέθοδος προτείνεται για δεξαµενές αποθήκευσης (διάγραµµα 3.4), η οποία
στηρίζεται στο συνδυασµό των τριών αυτών Μεθόδων.
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Το τρίτο στάδιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εξοπλισµό ο οποίος δεν πληροί
τα κριτήρια εφαρµογής των σταδίων 1 και 2. Ο εξοπλισµός είναι απαραίτητο να
αξιολογηθεί σε ξεχωριστή βάση µε τη βοήθεια των υπευθύνων, της διαδικασίας,
των υλικών, της µηχανικής λειτουργίας, της επιθεώρησης, της ασφάλειας και µε
τη βοήθεια οποιονδήποτε άλλων ειδικών κριθεί απαραίτητο. Σε αυτό το στάδιο
περιέχεται µια πιο λεπτοµερής αξιολόγηση χρησιµοποιώντας τους µηχανισµούς
θραύσης. Τέλος, σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να περιλαµβάνεται µια συστηµατική
αξιολόγηση όλων των παραγόντων, οι οποίοι αποτελούν δείκτες της ευαισθησίας
των µελών στην ψαθυρή αστοχία. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η τάση, το µέγεθος
των ρωγµών και η αντοχή των υλικών.
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Πληροφορίες για
την αξιολόγηση της
ψαθυρής αστοχίας

Στάδιο 1
Στάδιο 2

0XΙ

Πριν από τον
υδροστατικό έλεγχο
απαιτείται αξιολόγηση
FFS, (3)?

H δεξαµενή ικανοποιεί τις
απαιτήσεις ανθεκτικότητας
των τωρινών κανονισµών,
(1),(2)?

ΝΑΙ

ΝΑΙ

0XΙ

Πάχος δεξαµενής ≤ 12,7
mm (0,5 in), (4)?

Η δεξαµενή συνεχίζει να
λειτουργεί κάτω από τις ίδιες
συνθήκες, (10)?

ΝΑΙ

0XΙ

ΝΑΙ

0XΙ

Θερµοκρασία λειτουργίας
πάνω από τους 16˚C
(60˚F), (5)?

ΝΑΙ

0XΙ

Τάση µεµβράνης ≤ 55,2
MPa (8 ksi), (6)?

Η µελλοντική
λειτουργίας της
είναι πιο δύσκολη,
(11)?

ΝΑΙ

0XΙ

Η δεξαµενή είναι
ικανή για συνέχιση
της λειτουργίας.

ΝΑΙ

0XΙ

Η δεξαµενή εξαιρέθηκε
από τη δοκιµή κρούσης,
(7)?

ΝΑΙ

0XΙ

Η δεξαµενή ήταν πλήρη
στη χαµηλότερη ηµερήσια
θερµοκρασία, (8)?

ΝΑΙ

0XΙ
ΝΑΙ

Εφαρµόζεται στάδιο
αξιολόγησης 3?
0XΙ

ΝΑΙ

Ικανοποιητικά τα
αποτελέσµατα του 3
σταδίου αξιολόγησης?
0XΙ

Χρειάζεται υδροστατικός
έλεγχος για την FFS,
(3)?

0XΙ

ΝΑΙ

Επαναξιολόγηση της
δεξαµενής µε βάση το
ιστορικό λειτουργίας της,
(9)?

0XΙ

Απόσυρση
δεξαµενής

∆ιαδικασία αξιολόγησης ψαθυρής αστοχίας σε δεξαµενές αποθήκευσης.
∆ιάγραµµα 3.4
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Οδηγός διαγράµµατος 3.4.
Η διαδικασία αξιολόγησης η οποία παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3.4 πρέπει να
εφαρµόζεται στο πρώτο και δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των υπέργειων δεξαµενών
αποθήκευσης πετρελαίου και άλλων χηµικών. Καθένα από τα βασικά βήµατα της
αξιολόγησης, τα οποία απεικονίζονται υπό τη µορφή δέντρου, φέρει έναν αριθµό ο οποίος
έρχεται σε αντιστοιχία µε τους αριθµούς των αναλύσεων οι οποίες ακολουθούν:
1. Οι δεξαµενές αποθήκευσης οι οποίες λειτουργούν υπό ατµοσφαιρική πίεση και έχουν
κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον κανονισµό API 650, 7η έκδοση ή µετέπειτα έκδοσης,
περιλαµβάνουν απαιτήσεις οι οποίες συντελούν στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας της
εκδήλωσης της ψαθυρής αστοχίας. ∆εξαµενές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί µε παλαιότερες εκδόσεις του κανονισµού µπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις για την αντοχή τους
σύµφωνα µε την 7η έκδοση ή και νεώτερη µέσω κρουστικών δοκιµών –impact testing- σε
ένα αντιπροσωπευτικό αριθµό κυλινδρικών πλακών –shell plates-.
2. Πολλές δεξαµενές συνεχίζουν να λειτουργούν επιτυχώς και ας µην έχουν κατασκευαστεί
σύµφωνα µε την 7η έκδοση του API 650 ή νεώτερης. Οι δεξαµενές αυτές είναι δυνητικά
επιρρεπείς στην εκδήλωση ψαθυρής αστοχίας και απαιτούν την εφαρµογή του δεύτερου
σταδίου της αξιολόγησης.
3. Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης ο υδροστατικός έλεγχος αποδεικνύει ότι για
τις δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου και άλλων χηµικών ουσιών, οι οποίες λειτουργούν υπό την ατµοσφαιρική πίεση, είναι ικανές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ακόµα
και µετά την πολύ µικρή πιθανότητα εκδήλωσης ψαθυρής αστοχίας, µε την προϋπόθεση
ότι όλες οι απαιτήσεις για επισκευή, ανακατασκευή, αντικατάσταση ή ακόµα και αλλαγή
της χρήσης τους γίνονται σύµφωνα µε τον κανονισµό API 653 συµπεριλαµβανοµένου και
του πρόσθετου υδροστατικού ελέγχου µετά την ολοκλήρωση σηµαντικών επεµβάσεων. Η
αποτελεσµατικότητα του υδροστατικού ελέγχου για την έγκριση της καταλληλότητας της
κατασκευής κρίνεται σύµφωνα µε την εµπειρία όσων ασχολούνται µε το συγκεκριµένο
είδος ελέγχου.
4. Εάν το πάχος του κελύφους µιας δεξαµενής είναι µεγαλύτερο από 12,7 mm, η πιθανότητα
εκδήλωσης αστοχίας υπό τη µορφή της ψαθυρής αστοχίας είναι πολύ µικρή, µε την
προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αξιολόγηση της καταλληλότητας του σύµφωνα µε τον
κανονισµό API 653, Section 2. Σε αυτού του είδους την αξιολόγηση πρέπει να
χρησιµοποιηθεί το αρχικό ονοµαστικό πάχος του παχύτερου κελύφους της δεξαµενής.
5. ∆εν έχει παρατηρηθεί καµία εκδήλωση ψαθυρής αστοχίας σε κελύφη για θερµοκρασία
χάλυβα ίση ή µεγαλύτερη των 16˚C (60˚F). Παρόµοια ασφάλεια έναντι της εκδήλωσης
της συγκεκριµένης αστοχίας µπορεί να εξασφαλιστεί µε την αύξηση της θερµοκρασίας του
περιεχοµένου των δεξαµενών.
6. Η εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο αλλά και οι εργαστηριακές δοκιµές έχουν δείξει
ότι η τάση µεµβράνης του κελύφους µιας δεξαµενής πρέπει να έχει φτάσει τουλάχιστον τη
τιµή των 55,2 MPa (8 psi) για να εκδηλωθεί η ψαθυρή αστοχία.
7. Οι δεξαµενές οι οποίες είναι κατασκευασµένες από χάλυβα ο οποίος εµπεριέχεται στις
λίστες του Figure 2-1 του API 650 κανονισµού µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε
τις καµπύλες απαλλαγής τους –exemption curves-, µε την προϋπόθεση ότι έχει
προηγηθεί αξιολόγηση της καταλληλότητας της λειτουργίας τους σύµφωνα µε τον
κανονισµό API 653, Section 2. Οι δεξαµενές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί µε χάλυβα
άγνωστης αντοχής, µε πάχος µικρότερο των 12,7 mm και έχουν θερµοκρασία λειτουργίας
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στο κέλυφος χαµηλότερη των 16˚C (60˚F) µπορούν να χρησιµοποιηθούν εφόσον οι
δεξαµενές καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγράµµατος 3.10. Το αρχικό ονοµαστικό πάχος
του παχύτερου κελύφους της δεξαµενής πρέπει να χρησιµοποιείται στην αξιολόγηση. Για
τις µη θερµαινόµενες δεξαµενές η θερµοκρασία του χάλυβα, ο οποίος χρησιµοποιείται στο
κέλυφος, θα πρέπει να σχεδιάζεται σύµφωνα µε την ενότητα 2.2.9.3 του API κανονισµού.
8. Η πιθανότητα αστοχίας εξαιτίας του φαινοµένου της ψαθυρής αστοχίας είναι µηδαµινή
στην περίπτωση όπου, η δεξαµενή έχει αποδείξει ότι µπορεί να λειτουργήσει σε ένα
συγκεκριµένο ανώτερο όριο υγρού κάτω από τη χαµηλότερη αναµενόµενη θερµοκρασία
χωρίς να αστοχήσει εκτός και ένα έχουν ήδη υπάρξει αντικαταστάσεις και επισκευές. Για
τους στόχους αυτής της αξιολόγησης η κατώτερη αναµενόµενη θερµοκρασία ορίζεται ως
η χαµηλότερη µέση ηµερήσια θερµοκρασία, όπως απεικονίζεται στο Figure 2-2 του API
650 κανονισµού για της ηπειρωτικές Ηνωµένες Πολιτείες. Είναι απαραίτητο να γίνει
έλεγχος στα αρχεία καταγραφής τα οποία αφορούν την κατασκευή και στις µετεωρολογικές καταγραφές για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί στο ανώτερο όριο περιεκτικότητας
υγρού όταν η µέση ηµερήσια θερµοκρασία ήταν όσο χαµηλή υποδεικνύεται στο Figure 2-2
του API 650 κανονισµού.
9. Η αξιολόγηση µπορεί να βοηθήσει στη δηµιουργία ενός φακέλου ο οποίος θα περιλαµβάνει
τις συνθήκες λειτουργίας της δεξαµενής µέσα στο χρόνο και θα χρησιµοποιηθεί για την
εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της. Αυτή η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται στον
πιο αυστηρό συνδυασµό της πληρότητας της χωρητικότητας της δεξαµενής και της
θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Επίσης θα µπορούσε να φανεί µέσα από
αυτή την αξιολόγηση η αναγκαιότητα της επανεξέτασης της δεξαµενής ή η αλλαγή του
τρόπου λειτουργίας της. Για παράδειγµα: περιορισµού του ανώτερου ορίου του υγρού,
περιορισµός της ελάχιστης θερµοκρασίας του χάλυβα, αλλαγή του αποθηκευµένου υλικού
µε κάποιο µε µικρότερο ειδικό βάρος ή και ο συνδυασµός των τριών τους.
10. Πρέπει να εφαρµοστεί διαδικασία αξιολόγησης της λειτουργίας της δεξαµενής για να
διαπιστωθεί αν αυξήθηκε η πιθανότητα εµφάνισης ψαθυρής αστοχίας σε περίπτωση όπου
υπήρξαν αλλαγές στη λειτουργίας της. Η καινούργια λειτουργία της δεξαµενής µπορεί να
θεωρηθεί πιο επικίνδυνη και να δηµιουργεί µεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης ψαθυρής
αστοχίας εφόσον η θερµοκρασία λειτουργίας µειωθεί. Για παράδειγµα, η αλλαγή του
υγρού αποθήκευσης από θερµαινόµενο πετρέλαιο σε προϊόν, το οποίο βρίσκεται σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος, ή αν το καινούργιο υγρό έχει µεγαλύτερο ειδικό βάρος µε
αποτέλεσµα να αυξάνονται οι τάσεις.
11. Κάθε αλλαγή στη λειτουργία των δεξαµενών θα πρέπει να αξιολογείται για να
προσδιορίζεται αν αυξάνεται η πιθανότητα εκδήλωσης ψαθυρής αστοχίας ή όχι. Στην
περίπτωση όπου οι αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας οδηγούν σε πιο επικίνδυνη
λειτουργία (όπως λειτουργία σε χαµηλότερη θερµοκρασία ή αποθήκευση υγρού µε
µεγαλύτερο ειδικό βάρος) είναι απαραίτητο να θεωρηθούν οι µελλοντικές συνθήκες
λειτουργίας της δεξαµενής µε την FFS αξιολόγηση.
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3.5.4.2 Πρώτο στάδιο Αξιολόγησης.
Α. ∆εξαµενές υπό πίεση.
Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης είναι κατάλληλο για εξοπλισµό ο οποίος καλύπτει
τις απαιτήσεις αντοχής των κανονισµών ASME Boiler και Pressure Vessel Code, Section
VIII, Divisions 1 and 2 και µπορεί να προσδιοριστεί µέσω των δοκιµών κρούσεως –impact
testing-.
Οι δεξαµενές πίεσης, οι οποίες έχουν Κρίσιµη Θερµοκρασία Έκθεσης µελών –CETίση ή µεγαλύτερη από την Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –MAT-, όπως προκύπτει
από την ακόλουθη διαδικασία, απαλλάσσονται από περαιτέρω αξιολογήσεις για την ψαθυρή
αστοχία εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας δεν πρόκειται να αλλάξουν στο µέλλον. Εάν όµως
προκύψει κάποια αλλαγή, η οποία επηρεάζει την CET, θα πρέπει το µέλος να επανεκτιµηθεί.
Για αυτές τις δεξαµενές δεν απαιτείται κάποια ειδική µεταχείριση, εκτός από το να είναι
ενταγµένες σε ένα πρόγραµµα συστηµατικής παρακολούθησης και η µέθοδος συντήρησης να
περιλαµβάνει τις γενικά αποδεκτές εφαρµογές της µηχανικής όπως αναφέρονται στους
κανονισµούς API 510, NB-23 ή σε άλλους αναγνωρισµένους κανονισµούς επιθεώρησης.
Μια γενική διαδικασία για τον προσδιορισµό της ΜΑΤ ενός µέλους αναπτύσσεται στη
συνέχεια, όµως πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΜΑΤ για τις δεξαµενές υπό πίεση λαµβάνει τη
µεγαλύτερη τιµή από οποιαδήποτε άλλο µέλος της. Τα βήµατα του προσδιορισµού της ΜΑΤ
είναι τα εξής:
• ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισµός του αρχικού σηµείου για την ΜΑΤ χρησιµοποιώντας µια
από τις δύο µεθόδους.
o Μέθοδος Α: Προσδιορισµός του αρχικού σηµείου µε τη χρήση του πάχους των
µελών και των καµπύλων του διαγράµµατος 3.5. Αυτές οι καµπύλες είναι στηριγµένες σε µέλη τα οποία έχουν σχεδιαστεί βάσει του ASME Code, Section VIII,
Divisions 1 and 2 και άλλων αναγνωρισµένων κανονισµών για δεξαµενές υπό
πίεση, όπου η επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού είναι µικρότερη ή ίση των 172.5
MPa. Εναλλακτικά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν οι καµπύλες από οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισµένο κώδικα. Τα βήµατα της µεθόδου είναι τα εξής:
1. Προσδιορισµός των ακόλουθων παραµέτρων για το µέλος το οποίο αξιολογείται:
α. Το ονοµαστικό πάχος κάθε συγκολλητής σύνδεσης πριν την ανάπτυξη της
διάβρωσης, tn.
β. Το υλικό το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά την κατασκευή.
2. Προσδιορισµός του πάχους το οποίο κυριαρχεί στην κατασκευή, πριν από την
εκδήλωση της διάβρωσης, tg, στηριζόµενοι στο αρχικό ονοµαστικό πάχος του
µέλους. Για ήδη σχηµατισµένα καπάκια δεξαµενών µπορεί να χρησιµοποιηθεί το
ελάχιστο απαιτούµενο πάχος αντί του ονοµαστικού. Για στοιχεία κατασκευασµένα
από σωλήνες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το πάχος µετά την αφαίρεση της ανοχής
του εργοστασίου.
3. Προσδιορισµός της καµπύλης αντοχής του διαγράµµατος 3.5, η οποία µπορεί να
προσδιοριστεί από τις προδιαγραφές των υλικών (πίνακας 3.9), τη θερµική
επεξεργασία και το τρόπο παραγωγής του χάλυβα. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν
είναι διαθέσιµες θα πρέπει να γίνει χρήση της καµπύλης Α.
4. Προσδιορισµός της ΜΑΤ από το διάγραµµα 3.5, της καµπύλης αντοχής και του
δεσπόζοντος πάχους, tg. Η MAT των συζευκτήρων (φλάντζες) –flanges-, σχεδιασµένων βάσει ASME B16.5 ή Β16.47 πρέπει να ορίζεται στους -29˚C, εκτός και
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αν προσδιορίζεται το δεσπόζων πάχος στο ακροφύσιο του συζευκτήρα στη
συγκολλητή σύνδεση, όπου σε συνδυασµό µε τη καµπύλη, η οποία αντιστοιχεί στο
υλικό του συζευκτήρα, δίνει υψηλότερη τιµή. Η ΜΑΤ για ένα µέλος από κοινό ή
ανθρακούχου χάλυβα όπου το δεσπόζων πάχος είναι µικρότερο από 2,5 mm
πρέπει να είναι -48˚C όπως και για κοχλίες/παξιµάδια από κοινό ή ανθρακούχο
χάλυβα.
5. Η τιµή της ΜΑΤ η οποία υπολογίστηκε στο προηγούµενο βήµα µπορεί να µειωθεί
χρησιµοποιώντας την εξίσωση 3.5, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α. Το µέλος να είναι κατασκευασµένο από τα υλικά του ASME P1 Group 1 ή
Group 2.
β. Το πάχος του µέλους να είναι µικρότερο ή ίσο από 38 mm.
γ. Για τα µέλη στα οποία εφαρµόστηκαν µέθοδοι για τη βελτίωση των χηµικών
ιδιοτήτων των συνδέσεων -Post Weld Heat Treatment (PWHT)- αλλά οι
ιδιότητες δεν άλλαξαν εξαιτίας των επισκευών και των µετατροπών ισχύει:
ΜΑΤ = ΜΑTSTEP1.4 - 17°C
(3.5)
Μέθοδος Β: Εάν τα αποτελέσµατα των δοκιµών κρούσεως είναι διαθέσιµα για το
µέλος, τότε ως ΜΑΤ ίσως θα πρέπει να οριστούν οι τιµές της θερµοκρασίας της
δοκιµής κρούσης, οι οποίες απαιτούνται από τον ASME Code, Section VIII,
Division 1 or 2, κατά περίπτωση ή από οποιοδήποτε άλλο διεθνή κανονισµό ο
οποίος είναι εφαρµόσιµος. Όµως η µείωση της ΜΑΤ από την εφαρµογή της
PWHΤ η οποία περιγράφτηκε στο βήµα 5 της µεθόδου Α δεν θα πρέπει να
εφαρµόζεται σε µέλη στα οποία έχει γίνει έλεγχος κρούσεως.

Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία,
-MAT-, ˚F

o

∆εσπόζον πάχος πλάκας, in

Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία Χάλυβα –ΜΑΤ-.
∆ιάγραµµα 3.5(α)
Σηµειώσεις διαγράµµατος 3.5(α).
1. Οι καµπύλες από την Α έως την D ορίζουν τις κατηγορίες των υλικών σύµφωνα µε τον
πίνακα 3.9.
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Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία,
-MAT-, ˚C

2. Το διάγραµµα είναι από τον κανονισµό ASME, Section VIII, Division 1, παράγραφος
UCS-66.
3. Η καµπύλη Α τέµνει τον άξονα της Ελάχιστης Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤστους 18˚F, η Β στους -20˚F και οι καµπύλες C και D στους -55˚F.
4. Αυτές οι καµπύλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση µελών σωληνώσεων.
Σε αυτή την περίπτωση, η καµπύλη Β θα πρέπει να µετατοπιστεί δεξιά, έτσι ώστε το
πάχος για τιµή 0,5 in να αντιστοιχεί στη θερµοκρασία των -20˚F. Για να ληφθεί υπόψη
αυτή η µετατόπιση στην αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποτελεσµατικό δεσπόζων πάχος, το πραγµατικό δεσπόζων πάχος µειωµένο κατά 0,106 in, για τον προσδιορισµό της Ελάχιστης επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤ-.
5. Οι εξισώσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές τις καµπύλες αναφέρονται στον πίνακα 10.

∆εσπόζον πάχος πλάκας, mm

Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία Χάλυβα –ΜΑΤ-.
∆ιάγραµµα 3.5(b)
Σηµειώσεις διαγράµµατος 3.5(b).
1. Οι καµπύλες από την Α έως την D ορίζουν τις κατηγορίες των υλικών σύµφωνα µε τον
πίνακα 3.9.
2. Το διάγραµµα είναι από τον κανονισµό ASME, Section VIII, Division 1, παράγραφος
UCS-66.
3. Η καµπύλη Α τέµνει τον άξονα της Ελάχιστης Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤστους -8˚C, η Β στους -29˚C και οι καµπύλες C και D στους -48˚C.
4. Αυτές οι καµπύλες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση µελών σωληνώσεων.
Σε αυτή την περίπτωση η καµπύλη Β θα πρέπει να µετατοπιστεί δεξιά, έτσι ώστε το
πάχος για τιµή 12,7 mm να αντιστοιχεί στη θερµοκρασία των -29˚C. Για να ληφθεί υπόψη
αυτή η µετατόπιση στην αξιολόγηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αποτελεσµατικό δεσπόζων πάχος, το πραγµατικό δεσπόζων πάχος µειωµένο κατά 2,69 mm, για τον προσδιορισµό της Ελάχιστης επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤ-.
5. Οι εξισώσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε αυτές τις καµπύλες αναφέρονται στον πίνακα 3.8.
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•

ΒΗΜΑ 2: Επανάληψη του Βήµατος 1 για όλα τα µέλη του εξοπλισµού, ο οποίος
αξιολογείται. Η Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –ΜΑΤ- για τον εξοπλισµό
αποτελεί τη µέγιστη τιµή η οποία λαµβάνεται για κάθε µέλος.

Μετά από τον προσδιορισµό της Ελάχιστης Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –CET-, µέλη
όπως shells –το κυλινδρικό τµήµα των δεξαµενών-, heads -καπάκια δεξαµενών-, nozzles –
ακροφύσια-, manways –καπάκια δεξαµενών-, reinforcing pads -παξιµάδια ενίσχυσης-,
flanges –συζευκτήρες-, tubesheets –µια πλάκα, ένα φύλλο ή διάφραγµα διάτρητο το οποίο
χρησιµοποιείται για την υποστήριξη και την αποµόνωση σωλήνων εναλλαγής θερµότητας ή
λεβήτων-, flat cover plates – επίπεδη πλάκα η οποία συγκολλείται ή κοχλιώνεται στο τέλος
του κυλινδρικού τµήµατος της δεξαµενής-, skirts –κύλινδρος όµοιος µε το shell, το οποίο
χρησιµοποιείται για τη στήριξη κατακόρυφων δεξαµενών- και άλλα εξαρτήµατα τα οποία
είναι απαραίτητα για την ακεραιότητα της δεξαµενής θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν
ξεχωριστά µέλη. Κάθε µέλος θα πρέπει να εξετάζεται σύµφωνα µε την ατοµική
κατηγοριοποίηση του υλικού του (πίνακας 3.9, πίνακας 3.10 και διάγραµµα 3.5) και το
κυρίαρχο πάχος του (σχήµα 3.18).
Το κυρίαρχο πάχος στο οποίο δεν έχει εκδηλωθεί διάβρωση, tg, σε ένα µέλος στο
οποίο κυριαρχούν οι συγκολλήσεις -εξαιρούνται οι χυτοί χάλυβες-, αντιστοιχεί στα εξής:
o Για την πιο απλή µορφή σύνδεσης -butt joints-, εκτός από αυτές οι οποίες
βρίσκονται στο head και στο tubesheet της δεξαµενής, το tg αντιστοιχεί στο
ονοµαστικό πάχος του µέλους στην περιοχή της συγκόλλησης (σχήµα 3.18 (i)).
o Για τις γωνιακές, στρογγυλεµένες –fillet-, σταυροειδής συγκολλήσεις, το tg
αντιστοιχεί στο ονοµαστικό πάχος του λεπτότερου µέλους αυτών τα οποία
συµµετέχουν στη συγκόλληση (σχήµα 3.18 (ii), (vi) και (vii)).
o Για τα µέλη τα οποία περιλαµβάνονται στα flanges, flat heads, tubesheets, το
tg αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή του πάχος του λεπτότερου µέλους το οποίο
συµµετέχει στη συγκόλληση ή τη τιµή του πάχους του επίπεδου µέλους
διαιρηµένου µε το τέσσερα (σχήµα 3.18 (iii), (iv) και (v)).
o Για τις συγκολλητές συνδέσεις οι οποίες περιελάµβαναν περισσότερα από δύο
µέλη, το tg αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή, η οποία προσδιορίζει την κάθε σύνδεση
(σχήµα 3.18 (ii)).
Ακόµα, το δεσπόζων πάχος σε χυτούς χάλυβες αντιστοιχεί στο µέγιστο ονοµαστικό
πάχος. Τέλος, το κυρίαρχο πάχος σε επίπεδα µέλη, στα οποία δεν εµφανίζονται συγκολλητές
συνδέσεις, όπως οι κοχλιωτοί συζευκτήρες –flanges- (ενότητα 3.5.4.2. Βήµα 1.4),
tubesheets και επίπεδα καπάκια –flat heads-, αντιστοιχεί στο πάχος του µέλους διαιρηµένο
µε το τέσσερα (σχήµα 3.18 (iii)).
Στις δεξαµενές υπό πίεση, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί βάσει του ASME Code,
Section VIII, Division 1 και πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις και ικανοποιείται το
πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, σηµειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισµός της
Ελάχιστης Αποδεκτής Θερµοκρασίας –ΜΑΤ- για κάθε µέλος για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης:
o Το υλικό είναι περιορισµένο στο P-1, Group 1 ή Group 2, όπως προσδιορίζεται
από τον κανονισµό ASME Section IX, και το δεσπόζων πάχος το οποίο δεν έχει
επηρεαστεί από τη διάβρωση, όπου ο τρόπος προσδιορισµού του έχει ήδη
αναπτυχθεί, δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές:
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1. 12,7 mm για τα υλικά τα οποία ανήκουν στην Καµπύλη Α του διαγράµµατος 3.5.
2. 25,4 mm για τα υλικά τα οποία ανήκουν στις Καµπύλες B, C ή D του
διαγράµµατος 3.5.
Η δεξαµενή ύστερα από την ολοκλήρωση της κατασκευής της ελέγχεται
υδροστατικά, σύµφωνα µε τον κανονισµό ASME, Section VIII, Division 1, µε την
προϋπόθεση ότι η πίεση του ελέγχου θα είναι τουλάχιστον 1,5 φορά µεγαλύτερη
από την πίεση σχεδιασµού για όσες κατασκευάστηκαν πριν από το Προσάρτηµα
του 1999 και 1,3 φορές την πίεση σχεδιασµού για όσες κατασκευάστηκαν µετά.
Η θερµοκρασία σχεδιασµού είναι µικρότερη ή ίση των 343˚C και η Κρίσιµη
Θερµοκρασία Έκθεσης των µελών –CET- είναι µεγαλύτερη ή ίση µε τους -29˚C.
Περιστασιακή θερµοκρασία λειτουργίας µικρότερη των -29˚C είναι αποδεκτή σε
περίπτωση χαµηλότερης ατµοσφαιρικής πίεσης.
Η απότοµη ψύξη και η ακαριαία επιβολή φόρτισης δεν αποτελούν αξιόπιστες
συνθήκες.
Η κυκλική φόρτιση δεν αποτελεί απαιτούµενο κριτήριο ελέγχου κατά το
σχεδιασµό.

tg1=ta
tg2=ta (χωρίς ραφή) ή tb (συγκολλήσιµο)

Απλή µορφή συγκολλητής σύνδεσης πλήρους διείσδυσης –butt joint-.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(i)

Συγκολλητή σύνδεση µε ή χωρίς πλάκα ενίσχυσης.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(ii)
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tg1=ta/4 (για συγκολλήσιµα ή µη)
tg2=tc

Κοχλιωτά επίπεδα καπάκια –flat heads-, tubesheet και συζευκτήρες –flanges-.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(iii)

tg1=ta/4 (για συγκολλήσιµα ή µη)
tg2=tc

Ενσωµατωµένα επίπεδα καπάκια –flat heads- και tubesheet.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(iv)

tg1=ta/4 (για συγκολλήσιµα ή µη)
tg2= min(ta,tb)

Επίπεδα καπάκια –flat heads- και tubesheet µε γωνιακή σύνδεση.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(v)
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Μέλος υπό πίεση

Μέλος υπό πίεση

Συγκολλητές προσθήκες.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(vi)

Ενσωµατωµένες συγκολλήσεις µελών ενίσχυσης.
Απεικόνιση δεσπόζοντος πάχους σε τυπική µορφή λεπτοµέρειας για δεξαµενές υπό πίεση.
Σχήµα 3.18(vii)
Σηµειώσεις σχήµατος 3.18:
1. Σε γενικές γραµµές στις συγκολλητές συνδέσεις το δεσπόζων πάχος αντιστοιχεί στο
πάχος του λεπτότερου µέλους.
2. Στις λεπτοµέρειες του σχήµατος 3.18 από (i) έως (vi), tgi, αντιστοιχεί στο δεσπόζων
πάχος τις συγκολλητής σύνδεσης i.
3. Η Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –ΜΑΤ- ενός µέλους υπολογίζεται για κάθε
δεσπόζων πάχος tgi.
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ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Α

B

ΥΛΙΚΑ (1), (2), (3)
1. Όλοι οι ανθρακούχοι χάλυβες και όλοι οι χάλυβες στους οποίους
περιέχονται χαµηλές ποσότητες κραµάτων, οι οποίοι έχουν δοµικές
µορφές και δεν περιλαµβάνονται στις λίστες για τις καµπύλες B, C, D.
2. SA-216 Grades –Βαθµών- WCB και WCC, εφόσον έχουν παραχθεί µε τη
διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –
tempered- ή της βαφής µέσα σε νερό –water-quenched- και της
επαναφοράς –tempered-.
SA-217 Grade WC6, εφόσον έχουν παραχθεί µε τη διαδικασία της
οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –tempered- ή της βαφής
µέσα σε νερό –water-quenched- και της επαναφοράς –tempered-.
3. Οι ακόλουθες προδιαγραφές για πεπαλαιωµένα υλικά: Α7, Α10, Α30,
Α70, Α113, Α149, Α150 (3).
4. Οι ακόλουθες προδιαγραφές για πεπαλαιωµένα υλικά από την έκδοση του
κανονισµού ASME του 1943, Section VIII: S1, S2, S25, S26 και S27
(4).
5. Α201 και Α212 εκτός και αν µπορεί να αποδειχθεί ότι ο χάλυβας
παράχθηκε µε τη διαδικασία της fine-grain practice (µέσω αυτής της
διαδικασίας η περιεκτικότητα του χάλυβα σε αλουµίνιο είναι µεγαλύτερη
του 20%), (5).
1. SA-216 Grades WCA, εφόσον έχουν παραχθεί µε τη διαδικασία της
οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –tempered- ή της
βαφής µέσα σε νερό –water-quenched- και της επαναφοράς –tempered-.
SA-216 Grades WCB και WCC για πάχη που δεν ξεπερνούν τις 2 ίντσες,
εφόσον έχουν παραχθεί µε τη διαδικασία της fine-grain και της βαφής
µέσα σε νερό –water-quenched- και της επαναφοράς –tempered-.
SA-217 Grade WC9, εφόσον έχουν παραχθεί µε τη διαδικασία της
οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –tempered-.
SA-285 Grade A και B.
SA-414 Grade A.
SA-442 Grade 55 > 1 in., εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη
διαδικασία της fine-grain και της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-442 Grade 60, εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη διαδικασία
της fine-grain και της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-515 Grade 55 και 60.
SA-516 Grade 65 και 70, εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη
διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-612, εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της
οµαλοποίησης –normalized-.
SA-662 Grade B, εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη διαδικασία
της οµαλοποίησης –normalized-.
2. Με εξαίρεση τους χυτοχάλυβες, όλα τα υλικά της καµπύλης Α, εφόσον ο
χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της fine-grain και της
οµαλοποίησης –normalized- τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις λίστες για
τις καµπύλες C, D.
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3. Όλοι οι σωλήνες, τα εξαρτήµατα και τα σφυρηλατηµένα µέλη τα οποία δεν
περιλαµβάνονται στις λίστες για τις καµπύλες C, D.
4. Μέλη τα οποία επιτρέπονται από την παράγραφο UG-11 του κανονισµού
ASME, Section VIII, Division 1, πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στην
καµπύλη Β ακόµη και όταν κατασκευάζονται από πλάκα η οποία θα
τοποθετούταν σε διαφορετική καµπύλη.
5. Α201 και Α212, εφόσον µπορεί να αποδειχθεί ότι ο χάλυβας παρήχθηκε
µε τη διαδικασία της fine-grain.
1. SA-182 Grades 21 και 22, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –tempered-.
SA-302 Grades C και D.
SA-336 Grades F21 και F22, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη
διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –
tempered-.
SA-387 Grades 21 και 22, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη
διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized- και της επαναφοράς –
tempered-.
C
SA-442 Grade 55<1 in., εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη
διαδικασία της fine-grain και της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-516 Grade 55 και 60, εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε τη
διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-533 Grade B και C.
SA-662 Grades A.
2. Όλα τα υλικά της καµπύλης Β, εφόσον ο χάλυβας δεν έχει παραχθεί µε
τη διαδικασία της fine-grain και της οµαλοποίησης –normalized- τα
οποία δεν περιλαµβάνονται στη λίστα για την καµπύλη D.
SA-203
SA-442, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της fine-grain
και της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-508 Class 1.
SA-516, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized-.
D
SA-524 Classes 1 και 2.
SA-537 Classes 1 και 2.
SA-612, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-662, εφόσον ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της οµαλοποίησης –normalized-.
SA-738 Grade A.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Όταν δεν φαίνεται ο βαθµός –grade- και η κλάση –class- ενός υλικού, περιλαµβάνονται
όλοι οι βαθµοί και οι κλάσεις.
2. Τα ακόλουθα ισχύουν για όλα τα υλικά τα οποία αναφέρονται στις σηµειώσεις.
o Η ταχύτερη ψύξη αυτών, από αυτά τα οποία βρίσκονται στον αέρα και στη
συνέχεια η επαναφορά τους γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού,
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θεωρούνται ισοδύναµα µε αυτά τα οποία οµαλοποιούνται και επαναφέρονται κάτω
από θερµικές επεξεργασίες.
o Η fine-grain practice έχει οριστεί σαν την απαραίτητη διαδικασία για να περιέχει
ο χάλυβας λεπτούς κόκκους ωστενίτη όπως περιγράφεται στον SA-20.
Η πρώτη έκδοση του API κανονισµού για της Unfired Pressure Vessels –δεξαµενές υπό
πίεση µη θερµαινόµενες- συµπεριλαµβανοµένου και τις προδιαγραφές οι οποίες περιλαµβάνονται στον ASTM για πλάκες ανθρακούχων χαλύβων. Αυτές οι προδιαγραφές έχουν
οριστεί ποικιλοτρόπως για το δοµικό χάλυβα ο οποίος χρησιµοποιείται για γέφυρες,
ατµοµηχανές, οχήµατα σταθερής τροχιάς ή για λέβητες –boilers- και λέβητες
ατµοµηχανών. O ASME A 201 και Α 202 εφαρµόζεται σε ανθρακούχους χάλυβες
υψηλής εφελκυστικής αντοχής, οι οποίοι προορίζονται για πλάκες δεξαµενών υπό πίεση.
Ο ASME Code, Section VIII, έκδοσης 1934, περιλαµβάνει µια σειρά από προδιαγραφές
του ASME χάλυβα, συµπεριλαµβανοµένου των S1 και S2 για σφυρηλατηµένες συγκολλήσεις, των S26 και S27 για ανθρακούχες χαλύβδινες πλάκες και S25 για open-hearth
iron. Οι τίτλοι ορισµένων προδιαγραφών είναι όµοιοι µε τις ASTM προδιαγραφές οι
οποίες περιλαµβάνονται στις λίστες της έκδοσης του 1934 του API Code for Unfired
Pressure Vessels.
Αυτοί οι 2 χάλυβες αντικαταστάθηκαν σε βαθµούς αντοχής –strength grade- από τους
τέσσερις grades οι οποίοι προσδιορίζονται στον ASTM A 515 και από τους τέσσερις
grades οι οποίοι προσδιορίζονται στον ASTM A 516. Ο χάλυβας σύµφωνα µε τον ASTM
A 212 είναι κατασκευασµένος µόνο σε strength grade όπως οι Grades 65 και 70 και
έχουν διαπιστωθεί σε διάφορες ψαθυρές αστοχίες. Οι χάλυβες οι οποίοι πληρούν τις
προδιαγραφές των ASTM A 201 και Α 212 θα πρέπει να τοποθετούνται στην καµπύλη
Α εκτός και αν µπορεί να αποδειχθεί ότι ο χάλυβας έχει παραχθεί µε τη διαδικασία της
fine-grain, µέσω της οποίας, ενδεχοµένως, να έχει ενισχυθεί η σκληρότητα του χάλυβα.
∆εν έγινε καµία προσπάθεια να φτιαχτεί µια λίστα από παρωχηµένες προδιαγραφές οι
οποίες αφορούν σωλήνες, εξαρτήµατα, σφυρηλατηµένα µέλη και µέλη χύτευσης. Εκτός αν
διατίθενται συγκεκριµένες πληροφορίες για το αντίθετο όλα αυτά τα προϊόντα θα πρέπει
να τοποθετούνται στην καµπύλη Α.
Πίνακας 3.9
Αναφορά των υλικών των καµπύλων του διαγράµµατος 3.5 (MAT-t).

Προδιαγραφές
SA-193
SA-193
SA-193
SA-193

Βαθµός –GradeB5
B7 {Dia ≤ 63,5 mm (2,5
in.)}
B7 {Dia > 63,5 mm (2,5
in.)}
B7M

Θερµοκρασία απαλλαγής κρουστικού ελέγχου
(˚C)

(˚F)

-29

-20

-46

-50

-40

-40

-48

-55
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SA-193

B16

-29

-20

SA-307

B

-29

-20

SA-320

L7, L7A, L7M, L43

∆οκιµή κρούσης για
κάθε προδιαγραφή.

∆οκιµή κρούσης για
κάθε προδιαγραφή.

SA-325

1,2

-29

-20

SA-354

BC

-18

0

SA-354

BD

-7

+20

SA-449

--

-29

-20

SA-540

B23/24

-12

+10

-48

-55

-48

-55

SA-194
SA-540

2, 2H, 2HM, 3, 4, 7, 7M
και 16
B23/B24

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κοχλιωτά υλικά εξαιρούνται από την αξιολόγηση, λόγω των συνθηκών φόρτισης.
Πίνακας 3.10
Θερµοκρασία απαλλαγής από τη δοκιµή κρούσης για κοχλιωτά υλικά.

Β. Συστήµατα σωληνώσεων.
Οι σωληνώσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις αντοχής οι οποίες
αναφέρονται στον ASME B31.3 ή οποιουδήποτε άλλου ισοδύναµου κανονισµού, εφόσον αυτός
περιέχει απαιτήσεις για την αντοχή των υλικών, τη στιγµή της κατασκευής τους. Τα
συστήµατα των σωληνώσεων θα πρέπει να αξιολογούνται µε βάση τα µέλη τους
χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες οι οποίες αναπτύχθηκαν στην ενότητα 3.5.4.2.Α. Η
Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία -MAT- για τα συστήµατα σωληνώσεων λαµβάνει τη
µεγαλύτερη τιµή από όλα τα µέλη. Οι σωληνώσεις οι οποίες έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα
µε τον ASME B31.1 πρέπει να αξιολογούνται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κανονισµού
ASME Β31.3.

Γ. ∆εξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική και χαµηλή πίεση.
Οι δεξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική πίεση, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί
µε τον ΑPI 650 θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια του πρώτου σταδίου αξιολόγησης τα
οποία αναφέρονται στο διάγραµµα 3.4 αλλά και των συνοδευτικών σηµειώσεων. Οι δεξαµενές
υπό χαµηλή πίεση, οι οποίες είναι κατασκευασµένες µε τον API 620 θα πρέπει να αξιολογούνται ως δεξαµενές υπό πίεση χρησιµοποιώντας τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην
ενότητα 3.5.4.2.Α. Το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης δεν είναι εφαρµόσιµο
σε δεξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική ή υπό χαµηλή πίεση, εφόσον περιέχουν ψυγµένο προϊόν.
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Εφόσον τα µέλη δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης, µπορεί να εκτελεστεί το δεύτερο και το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης.

3.5.4.3 ∆εύτερο στάδιο Αξιολόγησης.
Α.1 ∆εξαµενές υπό πίεση - Μέθοδος Α.
Οι δεξαµενές υπό πίεση µπορεί να εξαιρεθούν από τη διαδικασία της περαιτέρω
αξιολόγησης, σε αυτό το στάδιο, αν αποδειχτεί ότι η πίεση και η θερµοκρασία λειτουργίας
τους κυµαίνεται σε ασφαλή επίπεδα, µε έµφαση στη τάση σχεδιασµού του µέλους και την
Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –MAT-.
Η ΜΑΤ µπορεί να προσδιοριστεί µε τη χρήση της τιµής, η οποία καθορίζεται στο
πρώτο στάδιο της αξιολόγησης συµπεριλαµβανοµένου και της δυνατότητας µείωσης της
θερµοκρασίας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Εφόσον, στο πρώτο στάδιο η ΜΑΤ έχει
προσδιοριστεί από τις τιµές των κρουστικών δοκιµών και αυτές υπερβαίνουν τις ελάχιστες
τιµές του κανονισµού, τότε η ΜΑΤ από το πρώτο στάδιο, για να χρησιµοποιηθεί ως αρχική
τιµή για το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, µπορεί να χρειαστεί να ρυθµιστεί σε
χαµηλότερη θερµοκρασία. Αυτές οι µειώσεις στις τιµές του πρώτου σταδίου εφαρµόζονται σε
δεξαµενές υπό πίεση µε πρόσθετο πάχος εξαιτίας των χαµηλότερων πραγµατικών τάσεων
λειτουργίας σε συνθήκες υπό πίεση µε χαµηλή θερµοκρασία. Ακόµα, µπορούν να
εφαρµοστούν σε δεξαµενές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για αυξηµένες θερµοκρασίες και
έχουν υπερβολικό πάχος για συνθήκες λειτουργίας χαµηλής θερµοκρασίας εξαιτίας της
διαφοράς των επιτρεπόµενων τάσεων σχεδιασµού. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η διαδικασία
προσδιορισµού της ΜΑΤ λαµβάνοντας υπόψη και τις µειώσεις της θερµοκρασίας. Σηµειώνεται, ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να εφαρµοστεί µόνο σε µέλη, στα οποία η επιτρεπόµενη
τάση δεν ξεπερνάει τη τιµή των 172,5 MPa (25 ksi), σε διαφορετική περίπτωση είναι
απαραίτητο να εφαρµοστεί το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης. Ο προσδιορισµός της ΜΑΤ,
λαµβάνοντας υπόψη και τις µειώσεις της θερµοκρασίας, πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή
των ακόλουθων βηµάτων:
• ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισµός του αρχικού σηµείου για την ΜΑΤ χρησιµοποιώντας έναν
από τους δύο ακόλουθους τρόπους.
o Τρόπος Α: Η ΜΑΤ προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη Μέθοδο Α του βήµατος
1.4, το οποίο αναπτύσσεται στην ενότητα 3.5.4.2, χωρίς όµως να εφαρµοστεί η
µείωση για την PWHΤ του βήµατος 1.5.
o Τρόπος Β: Η ΜΑΤ προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας τη Μέθοδο Β, του βήµατος 1
της ενότητας 3.5.4.2.
• ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισµός των ακόλουθων παραµέτρων, για το υπό εξέταση µέλος.
o Όλα τα φορτία τα οποία εφαρµόζονται και την αντίστοιχη Ελάχιστη Επιτρεπόµενη
Θερµοκρασία –ΜΑΤ-. Μια περίληψη όλων των φορτίσεων οι οποίες θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη αναφέρονται στον πίνακα 3.4 στην ενότητα 3.4.1.
o Τις προηγούµενες τοπικές απώλειες σε σύγκριση µε το ονοµαστικό πάχος –
LOSS-.
o Τη µελλοντική ανοχή στη διάβρωση –FCA-, σε σχέση µε το ονοµαστικό πάχος.
o Την αποτελεσµατικότητα των συγκολλήσεων, Ε και Ε*.
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Το απαιτούµενο πάχος για διαβρωτικές συνθήκες για όλα τα εφαρµόσιµα φορτία,
tmin, χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα αποτελεσµατικότητα των συγκολλητών
συνδέσεων.
• ΒΗΜΑ 3: Προσδιορισµός του λόγου των τάσεων, Rts, χρησιµοποιώντας µια από τις
ακόλουθες σχέσεις. Σηµειώνεται ότι ο λόγος αυτός υπολογίζεται σε σχέση µε το
πάχος και την αποδοτικότητα των συγκολλήσεων, των εφαρµόσιµων και των
αποδεκτών τάσεων, ή της εφαρµόσιµης πίεσης και της αποδεκτής πίεσης ανάλογα
µε τις τιµές πίεσης-θερµοκρασίας.
tmin E *
Rts =
(Βασισµένη στο πάχος)
(3.6)
tg − LOSS − FCA
o

Rts =

Rts =

•

S*E *
SE

Pa
Prating

(Βασισµένη στη τάση)

(3.7)

(Βασισµένη στη σχέση πίεσης-θερµοκρασίας)

(3.8)

ΒΗΜΑ 4: Προσδιορισµός της µείωσης της ΜΑΤ µε βάση το λόγο Rts.
o Εάν το σηµείο έναρξης έχει προσδιοριστεί από το Τρόπο Α του βήµατος 1 τότε:
1. Εάν από το βήµα 3 έχει υπολογιστεί η τιµή του λόγου Rts µικρότερη ή ίση µε τη
τιµή του Rts η οποία λαµβάνεται από το διάγραµµα 3.7, τότε η ΜΑΤ ορίζεται
στους -104˚C (-155˚F).
2. Εάν από το βήµα 3 έχει υπολογιστεί η τιµή του λόγου Rts µεγαλύτερη από τη
τιµή του Rts η οποία λαµβάνεται από το διάγραµµα 3.7, τότε προσδιορίζεται η
µείωση της θερµοκρασίας, ΤR, µε βάση τη τιµή του λόγου Rts από το διάγραµµα
3.7. Η µείωση της ΜΑΤ µπορεί να υπολογιστεί µέσω της εξίσωσης:
(3.9)
ΜΑΤ=max[(MATSTEP1 - ΤR), - 48˚C (-55˚F)]

o

•

Εάν το σηµείο έναρξης έχει προσδιοριστεί από το Τρόπο B του βήµατος 1 τότε η
µείωση της ΜΑΤ προσδιορίζεται από την εξίσωση:
(3.10)
ΜΑΤ=max[(MATSTEP1 - ΤR), - 104˚C (-155˚F)]

ΒΗΜΑ 5: Η ΜΑΤ η οποία υπολογίστηκε στο βήµα 4 µπορεί να µειωθεί ακόµα
περισσότερο, εφόσον ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
o Το αρχικό σηµείο της ΜΑΤ στο βήµα 1, έχει προσδιοριστεί µε τη χρήση της
Μεθόδου Α.
o Το µέλος έχει κατασκευαστεί από υλικό το οποίο ανήκει στο P1 Group1 ή στο P2
Group 2.
o Το πάχος του µέλους δεν ξεπερνά τα 38 mm (1,5 in).
o Στο µέλος το οποίο έχει εφαρµοστεί η µέθοδος για τη βελτίωση των χηµικών
ιδιοτήτων των συνδέσεων -PWHT-, αλλά οι ιδιότητες του δεν άλλαξαν εξαιτίας
των επισκευών και των µετατροπών, ισχύει:
(3.11)
ΜΑΤ= MATSTEP5 - 17˚C (30˚F)
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•

ΒΗΜΑ 6: Επανάληψη των βηµάτων 1 έως 5 για όλα τα µέλη τα οποία συµµετέχουν
στον εξοπλισµό, ο οποίος αξιολογείται (π.χ. σύστηµα σωληνώσεων, δεξαµενές υπό
πίεση). Η τιµή της ΜΑΤ ενός µέλους, η οποία είναι η µέγιστη, θεωρείται ενιαία για
όλο τον εξοπλισµό.

Κατά την αξιολόγηση, το πάχος των µελών θα πρέπει να συγκρίνεται µε το ελάχιστο
επιτρεπόµενο πάχος του µέλους, πριν από την εµφάνιση της αστοχίας, για τις συνθήκες
σχεδιασµού, tmin.

Α.2 ∆εξαµενές υπό πίεση - Μέθοδος Β.
Μια δεξαµενή µπορεί να στηρίζεται για τη συνέχιση της λειτουργίας της στα
αποτελέσµατα του υδροστατικού ελέγχου. Η ελάχιστη αποδεκτή τιµής της θερµοκρασίας για
πίεση λειτουργίας µικρότερη αυτής της πίεσης του υδροστατικού ελέγχου µπορεί να
προσδιοριστεί µε τη χρήση του διαγράµµατος 3.8. Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε
υδροστατικές πιέσεις της τάξεως του 125%, 130%, 150% της τάσεως σχεδιασµού διορθωµένη µε το λόγο της αποδεκτής τάσης στη θερµοκρασία του ελέγχου προς την αποδεκτή
τάση στη θερµοκρασία σχεδιασµού µε βάση τον πρότυπο κανονισµό σχεδιασµού και των
υλικών µε επιτρεποµένη τάση σχεδιασµού µικρότερη ή ίση µε 172,5 MPa (25 ksi).
Η πίεση του ελέγχου πρέπει να διορθώνεται για διαφορά η οποία εµφανίζεται στην
επιτρεπόµενη τάση µεταξύ αυτής στη θερµοκρασία του σχεδιασµού και του υδροστατικού
ελέγχου, αλλά η πίεση του ελέγχου θα πρέπει να περιορίζεται σε µια τιµή, η οποία δεν θα
παράγει µια γενική κύρια τάση µεµβράνης υψηλότερη από το 90% της µικρότερης τιµής της
τάσης διαρροής των χαλύβων οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή της δεξαµενής.
Αυτό µπορεί να παρέχει ένα πρόσθετο πλεονέκτηµα για τις δεξαµενές οι οποίες είναι
σχεδιασµένες για υψηλές θερµοκρασίες µε τάση σχεδιασµού µικρότερη από την επιτρεπόµενη
τάση για δεξαµενές σε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Η θερµοκρασία του χάλυβα κατά τη διάρκεια του υδροστατικού ελέγχου και όχι η
θερµοκρασία του νερού, είναι η παράµετρος η οποία σχετίζεται µε την ψαθυρή αστοχία. Ως
εκ τούτου είναι προτιµότερη η απευθείας µέτρηση και χρήση αυτής της τιµής, για αυτό και
πρέπει να καταγράφονται οι µετρήσεις της θερµοκρασίας του χάλυβα οι οποίες χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση.
Εάν ο υδροστατικός έλεγχος πραγµατοποιείται σε θερµοκρασία χαµηλότερης αυτής
της Ελάχιστης Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤ-, όπως προσδιορίστηκε στο πρώτο
στάδιο της αξιολόγησης αυξηµένη κατά 17˚C (30˚F), η εµφάνιση της ψαθυρής αστοχίας
µπορεί να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια του υδροστατικού ελέγχου. Μέσω της
εφαρµογής της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι η τιµή της ΜΑΤ δεν πρέπει να λαµβάνει τιµές
µικρότερες των -104˚C (-155 ˚F). Σηµειώνεται, ότι οι δεξαµενές οι οποίες λειτουργούν υπό
συνεχώς εναλλασσόµενες συνθήκες λειτουργίας, η καµπύλη της ΜΑΤ µπορεί να δηµιουργηθεί µε τη χρήση του διαγράµµατος 3.8 µε τη γραφική απεικόνιση της πίεσης σε σχέση µε την
επιτρεπόµενη θερµοκρασία.
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Α.3 ∆εξαµενές υπό πίεση - Μέθοδος Γ.
Στις δεξαµενές υπό πίεση όπου όλα τα µέλη έχουν δεσπόζων πάχος µικρότερο ή ίσο
των 12,7 mm (0,5 in) ή ικανοποιούν όλα τα κριτήρια τα οποία αναπτύσσονται στη συνέχεια,
µπορεί να θεωρηθούν ικανές για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας τους, χωρίς τη
διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης. Στις δεξαµενές, οι οποίες ικανοποιούν αυτά τα κριτήρια,
θα πρέπει να ορίζεται µια τιµή της Ελάχιστης Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤ- σε
αντιστοιχία µε τη λειτουργία τους µέσα στο χρόνο. Σηµειώνεται, ότι η ΜΑΤ µπορεί να είναι
µια µοναδική τιµή θερµοκρασίας ή ένα αρχείο µε ζευγάρια πίεσης-θερµοκρασίας τα οποία
αφορούν τη λειτουργία της κατασκευής.
Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται είναι τα εξής:
o Οι δεξαµενές υπό πίεση να είναι κατασκευασµένες από χάλυβα κατηγορίας P-1
και P-3, όπως ορίζεται από τον κανονισµό ASME, Section IX, όπου η θερµοκρασία σχεδιασµού είναι µικρότερη ή ίση των 343˚C (650˚F). Ακόµα χάλυβες των
κατηγοριών P4 και Ρ5 µπορούν να αξιολογηθούν σε αυτό το στάδιο µε την
προϋπόθεση ότι οι κατάλληλες προφυλάξεις έχουν πραγµατοποιηθεί για την
αποφυγή της εκδήλωσης της ψαθυρής αστοχίας εξαιτίας της ευθραυστότητας
κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους.
o Ο εξοπλισµός να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις ενός αναγνωρισµένου κανονισµού τη στιγµή της κατασκευής, οι οποίες αναπτύχθηκαν στην ενότητα 3.4.1,
βήµα 2.
o Οι ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας να είναι ουσιαστικά οι ίδιες και σύµφωνες
µε συγκεκριµένες συνθήκες σχεδιασµού για µια σηµαντική περίοδο λειτουργίας
και πιο αντίξοες συνθήκες λειτουργίας, όπως είναι οι χαµηλότερες θερµοκρασίες
και/ή οι υψηλότερες τάσεις, δεν αναµένονται στο µέλλον.
o Η τιµή της Κρίσιµης Θερµοκρασίας Έκθεσης των µελών -CET-, στη Μέγιστη
Επιτρεπόµενη Τάση λειτουργίας ενός µέλους το οποίο δεν παρουσιάζει κανέναν
µηχανισµό αστοχίας –MAWP- είναι µεγαλύτερη ή ίση µε -29˚C (-20˚F).
o Το ονοµαστικό δεσπόζων πάχος χωρίς την παρουσία διάβρωσης δεν υπερβαίνει
τη τιµή των 50,8 mm (2 in).
o Η κυκλική φόρτιση (συµπεριλαµβανοµένου και των θερµικών µεταβολών) δεν
αποτελεί προϋπόθεση κατά το σχεδιασµό.
o Ο εξοπλισµός δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική ρηγµάτωση.
o Ο εξοπλισµός δεν υπόκειται στο φαινόµενο της απότοµης ψύξης –shock chilling(βλ. 3.5.3.3).
Οι δεξαµενές υπό πίεση οι οποίες αξιολογούνται σύµφωνα µε τη Μέθοδο Γ του
δεύτερου σταδίου της αξιολόγησης πληρούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της
λειτουργία τους, µε βάση την επιτυχηµένη λειτουργία τους µέσα στο χρόνο. Ωστόσο, εάν
είναι απαραίτητη µια επισκευή, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία
αναπτύσσεται στο κεφάλαιο 4, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αποφυγή της αύξησης της
πιθανότητας της ψαθυρής αστοχίας.
Οι συνδυασµοί τάσεως-θερµοκρασίας, οι οποίοι έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια
λειτουργίας ενός µέλους µπορούν να οδηγήσουν σε µια αύξηση της τάσης, όχι όµως
µεγαλύτερη από το 10% των καταγραφέντων τιµών της τάσης µέσα στο χρόνο, µε τη χρήση
του διαγράµµατος 3.6. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει το αποτέλεσµα της τάσης να
ξεπερνάει την MAWP.
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Οι συνδυασµοί τάσεως-θερµοκρασίας, οι οποίοι έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια
λειτουργίας ενός µέλους, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για τη δηµιουργία ενός
αρχείου ΜΑΤ µε ζευγάρια πίεσης-θερµοκρασίας τα οποία αφορούν τη λειτουργία της
κατασκευής µε την ακόλουθη διαδικασία:
• ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισµός του λόγου τάσεως, Rts, για µια σειρά θερµοκρασιών
χαµηλότερων αυτών των οποίων έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας
του µέλους. Ο λόγος τάσης, Rts, είναι ο λόγος της γενικής κύριας τάσης του µέλους
στη µειωµένη θερµοκρασία προς τη γενική τάση του µέλους στην καταγεγραµµένη
θερµοκρασία του χάλυβα µέσα στο χρόνο.
• ΒΗΜΑ 2: Προσδιορισµός της µείωσης της θερµοκρασίας, TR, µε βάση τη τιµή του
λόγου Rts, από το βήµα 1 και από τη τιµή του λόγου Rts, η οποία λαµβάνεται από το
διάγραµµα 3.7.
• ΒΗΜΑ 3: Προσδιορισµός της µείωσης της ΜΑΤ µε βάση τη τιµή του λόγου Rts, από
το βήµα 1.
o Εάν από το βήµα 1 έχει υπολογιστεί η τιµή του λόγου Rts µικρότερη ή ίση από τη

o

τιµή του Rts η οποία λαµβάνεται από το διάγραµµα 3.7, τότε η ΜΑΤ ορίζεται
στους -104˚C (-155˚F).
Εάν από το βήµα 1 έχει υπολογιστεί η τιµή του λόγου Rts µεγαλύτερη από τη τιµή
του Rts η οποία λαµβάνεται από το διάγραµµα 3.7, τότε προσδιορίζεται η µείωση

Αύξηση τάσης πάνω από το
αρχικό σηµείο, %

της θερµοκρασίας, ΤR, µε βάση τη τιµή του λόγου Rts από το διάγραµµα 3.7. Η
µείωση της ΜΑΤ µπορεί να υπολογιστεί µέσω της εξίσωσης:
ΜΑΤ=max[(MATSTEP1 - TR), - 48˚C (-55˚F)]
(3.12)

Αύξηση θερµοκρασίας πάνω από το αρχικό σηµείο, ˚F

Καµπύλη τάσης-θερµοκρασίας (˚F).
∆ιάγραµµα 3.6(α)
Σηµείωση διαγράµµατος 3.6(α).
Η εξίσωση για την καµπύλη του διαγράµµατος βρίσκεται στον πίνακα 3.8.
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Αύξηση θερµοκρασίας πάνω από το αρχικό σηµείο, ˚C

Καµπύλη τάσης-θερµοκρασίας (˚C).
∆ιάγραµµα 3.6(β)

Λόγος τάσεως, Rts

Σηµείωση διαγράµµατος 3.6(β).
Η εξίσωση για την καµπύλη του διαγράµµατος βρίσκεται στον πίνακα 3.8.

Μείωση θερµοκρασίας, ˚F

Η µείωση της ΜΑΤ µε βάση το πρόσθετο διαθέσιµο πάχος σε µέλη από ανθρακούχο και
χαµηλής περιεκτικότητας κραµάτων χάλυβα (psi -˚F).
∆ιάγραµµα 3.7(α)
Σηµειώσεις διαγράµµατος 3.7(α).
1. Ο ορισµός των παραµέτρων οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε αυτή τη καµπύλη περιγράφονται στην ενότητα 3.5.4.3.
2. Η καµπύλη χρησιµοποιείται για µέλη τα οποία έχουν επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού για
θερµοκρασία δωµατίου ίση ή µικρότερη των 17,5 psi. Ακόµα, αυτή η καµπύλη µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για δεξαµενές κατασκευασµένες σύµφωνα µε όλες τις εκδόσεις και τις
προσθήκες τους πριν την έκδοση του 1999 του ASME Code, Section VII, Division1 και
για σωληνώσεις κατασκευασµένες µε όλες τις εκδόσεις και τις προσθήκες τους πριν την
έκδοση του 2002 του ASME B31.1. Η οριακή τιµή για αυτή την καµπύλη είναι 0,40.
3. Η καµπύλη χρησιµοποιείται για µέλη τα οποία έχουν επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού για
θερµοκρασία δωµατίου ίση ή µικρότερη των 20 ksi αλλά µεγαλύτερη των 17,5 psi. Ακόµα,
αυτή η καµπύλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δεξαµενές κατασκευασµένες σύµφωνα µε
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Λόγος τάσεως, Rts

την έκδοση και τις προσθήκες του 1999 του ASME Code, Section VII, Division1 αλλά
και όλων των ακόλουθων εκδόσεων και για σωληνώσεις κατασκευασµένες σύµφωνα µε τις
προσθήκες του 2002 και µετέπειτα εκδόσεις και προσθήκες του ASME B31.1. Η οριακή
τιµή για αυτή την καµπύλη είναι 0,35.
4. Η καµπύλη χρησιµοποιείται για µέλη τα οποία έχουν επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού για
θερµοκρασία δωµατίου ίση ή µικρότερη των 25 ksi αλλά µεγαλύτερη των 20 ksi. Ακόµα
αυτή η καµπύλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δεξαµενές κατασκευασµένες σύµφωνα µε
τον ASME Code, Section VIII, Division 2 και για σωληνώσεις κατασκευασµένες
σύµφωνα µε τον ASME B31.3. Η οριακή τιµή για αυτή την καµπύλη είναι 0,30.
5. Οι εξισώσεις για τις καµπύλες του διαγράµµατος βρίσκονται στον πίνακα 3.8.

Μείωση θερµοκρασίας, ˚C

Η µείωση της ΜΑΤ µε βάση το πρόσθετο διαθέσιµο πάχος σε µέλη από ανθρακούχο και
χαµηλής περιεκτικότητας κραµάτων χάλυβα (MPa -˚C).
∆ιάγραµµα 3.7(β)
Σηµειώσεις διαγράµµατος 3.7(β).
1. Ο ορισµός των παραµέτρων οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε αυτή τη καµπύλη περιγράφονται στην ενότητα 3.5.4.3.
2. Η καµπύλη χρησιµοποιείται για µέλη τα οποία έχουν επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού για
θερµοκρασία δωµατίου ίση ή µικρότερη των 120,8 MPa. Ακόµα αυτή η καµπύλη µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για δεξαµενές κατασκευασµένες σύµφωνα µε όλες τις εκδόσεις και τις
προσθήκες τους πριν την έκδοση του 1999 του ASME Code, Section VII, Division1 και
για σωληνώσεις κατασκευασµένες µε όλες τις εκδόσεις και τις προσθήκες τους πριν την
έκδοση του 2002 του ASME B31.1. Η οριακή τιµή για αυτή την καµπύλη είναι 0,40.
3. Η καµπύλη χρησιµοποιείται για µέλη τα οποία έχουν επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού, για
θερµοκρασία δωµατίου ίση ή µικρότερη των 137,8 MPa αλλά µεγαλύτερη των 120,8 MPa.
Ακόµα αυτή η καµπύλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δεξαµενές κατασκευασµένες
σύµφωνα µε την έκδοση και τις προσθήκες του 1999 του ASME Code, Section VII,
Division1 αλλά και όλων των ακόλουθων εκδόσεων και για σωληνώσεις κατασκευασµένες
σύµφωνα µε τις προσθήκες του 2002 και µετέπειτα εκδόσεις και προσθήκες του ASME
B31.1. Η οριακή τιµή για αυτή την καµπύλη είναι 0,35.
4. Η καµπύλη χρησιµοποιείται για µέλη τα οποία έχουν επιτρεπόµενη τάση σχεδιασµού για
θερµοκρασία δωµατίου ίση ή µικρότερη των 172,5 MPa αλλά µεγαλύτερη των 137,5 MPa.
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ΗR- Μέγιστη αναµενόµενη τάση
λειτουργίας /Υδροστατικού ελέγχου

Ακόµα αυτή η καµπύλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε δεξαµενές κατασκευασµένες σύµφωνα µε τον ASME Code, Section VIII, Division 2 και για σωληνώσεις κατασκευασµένες
σύµφωνα µε τον ASME B31.3. Η οριακή τιµή για αυτή την καµπύλη είναι 0,30.
5. Οι εξισώσεις για τις καµπύλες του διαγράµµατος βρίσκονται στον πίνακα 3.8.

ΤRH, Μείωση της θερµοκρασίας κάτω από τη θερµοκρασία
του υδροστατικού ελέγχου, ˚F

Η επιτρεπόµενη µείωση της ΜΑΤ βασισµένη στα αποτελέσµατα
του υδροστατικού ελέγχου (˚F).
∆ιάγραµµα 3.8(a)

ΗR- Μέγιστη αναµενόµενη τάση
λειτουργίας /Υδροστατικού ελέγχου

Σηµείωση διαγράµµατος 3.8(a).
Οι εξισώσεις για τις καµπύλες του διαγράµµατος βρίσκονται στον πίνακα 3.8.

ΤRH, Μείωση της θερµοκρασίας κάτω από τη θερµοκρασία του
υδροστατικού ελέγχου, ˚C

Η επιτρεπόµενη µείωση της ΜΑΤ βασισµένη στα αποτελέσµατα
του υδροστατικού ελέγχου (˚C).
∆ιάγραµµα 3.8(β)
Σηµείωση διαγράµµατος 3.8(β).
Οι εξισώσεις για τις καµπύλες του διαγράµµατος βρίσκονται στον πίνακα 3.8.
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Β.1 Συστήµατα σωληνώσεων – Μέθοδος Α.
Τα συστήµατα σωληνώσεων είναι αποδεκτά, όταν µπορεί να προσδιοριστεί ότι η
τάση/θερµοκρασία λειτουργίας τους κυµαίνεται σε ασφαλή επίπεδα µε έµφαση στη τάση
σχεδιασµού του µέλους και την Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –MAT-. Οι διατάξεις
της ενότητας 3.5.4.3 Α.1 µπορούν να εφαρµοστούν στις σωληνώσεις για τη µείωση της ΜΑΤ
όταν το επίπεδο της τάσης λειτουργίας είναι κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια της τάσης
σχεδιασµού. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να εξετάζουν τις τάσεις των µελών, οι οποίες
προκύπτουν από τη συνδυαστική φόρτιση των µόνιµων και των θερµικών φορτίων (βλ.
σηµείωση 5 του διαγράµµατος 3.9).

Β.2 Συστήµατα σωληνώσεων – Μέθοδος B.
Τα συστήµατα σωληνώσεων είναι αποδεκτά ,όταν µπορεί να προσδιοριστεί ότι η τάση
λειτουργίας µε την αντίστοιχη θερµοκρασία κυµαίνεται σε ασφαλή επίπεδα µε έµφαση στις
συνθήκες του υδροστατικού ελέγχου. Η προσέγγιση η οποία περιγράφτηκε στην ενότητα
3.5.4.3 Α.2 και αφορούσε τη µείωση της ΜΑΤ, µπορεί να εφαρµοστεί και στα συστήµατα
σωληνώσεων. Οι αξιολογήσεις θα πρέπει να εξετάζουν τις τάσεις των µελών, οι οποίες
προκύπτουν από τη συνδυαστική φόρτιση των µόνιµων και των θερµικών φορτίων (βλ.
σηµείωση 5 του διαγράµµατος 3.9).

Β.3 Συστήµατα σωληνώσεων – Μέθοδος Γ.
Τα συστήµατα των σωληνώσεων είναι αποδεκτά εάν τα κριτήρια της αξιολόγησης, τα
οποία αναφέρονται στο διάγραµµα 3.9 και οι σηµειώσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτό,
ικανοποιούνται. Αυτή η µέθοδος περιορίζεται σε µέλη σωλήνων µε πάχος µικρότερο ή ίσο
των 38 mm (1,5 in).

Γ. ∆εξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική και χαµηλή πίεση.
∆εξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική και χαµηλή πίεση οι οποίες λειτουργούν
σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένου και αυτές οι οποίες περιέχουν
θερµαινόµενο υλικό, πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου
τα οποία περιέχονται στο διάγραµµα 3.4.
∆εξαµενές αποθήκευσης οι οποίες λειτουργούν υπό χαµηλή πίεση κατασκευασµένες
σύµφωνα µε τον API 620 πρέπει να αξιολογούνται ως δεξαµενές υπό πίεση χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες αναπτύσσονται στις ενότητες 3.5.4.3 Α.1, Α.2,
Α.3.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου δεν µπορούν να
εφαρµοστούν σε δεξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική και χαµηλή πίεση, οι οποίες
περιέχουν ψυγµένο προϊόν.
• Εφόσον τα µέλη δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης, µπορεί να εκτελεστεί το τρίτο στάδιο αυτής.
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Οι σωληνώσεις δεν
καλύπτουν τα κριτήρια
του 1 επιπέδου της
αξιολόγησης

Περιέχονται οι
πληροφορίες για το 2
στάδιο της αξιολόγησης

ΝΑΙ

Ισχύει: CET ≤ -104˚C (155˚F), (1)?
ΟΧΙ

Είναι δυνατή η άµεση
ψύξη µε τη χρήση υγρού
σε χαµηλότερη θερµοκρασία των -30˚C
(-20˚F), (2)?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είναι πιθανή η
επιρροή δονήσεων
ή της χαµηλής
θερµοκρασίας, (3)?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Οι σωληνώσεις
καλύπτουν τα
κριτήρια του 2
επιπέδου

ΟΧΙ

Ισχύει: CET ≤
-48˚C
(-55˚F), (1)?

ΟΧΙ

Είναι το ονοµαστικό
πάχος > 12,7mm
(0,5in)?
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ικανοποιεί το
µέλος το κριτήριο
λειτουργίας, (4)?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Σωλήνας
χωρίς ραφές?

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Είναι η διαµήκης
και η κυκλική τάση
≤ 55 MPa (8 ksi)?

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Είναι η διαµήκης
τάση ≤ 55 MPa
(8 ksi)?

ΟΧΙ

Ανησυχία για ψαθυρή
αστοχίας απαραίτητο το
3 στάδιο της
αξιολόγησης

∆εύτερο στάδιο αξιολόγησης, µέθοδος Γ, συστηµάτων σωληνώσεων από
κοινό ανθρακούχο χάλυβα.
∆ιάγραµµα 3.9
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Οδηγός διαγράµµατος 3.9.
1. Μέσω της µελέτης των περιστατικών της ψαθυρής αστοχίας σε σωληνώσεις έχει διαπιστωθεί ότι, συνήθως η εκδήλωση τους συνδέεται µε την ανάπτυξη απρόβλεπτων χαµηλών
θερµοκρασιών.
2. Προσδιορισµός της απότοµης ψύξης –shock chilling- στην ενότητα 3.5.3.3.
3. Οι δονήσεις σε ένα τµήµα των σωληνώσεων µπορούν να προκαλέσουν την ανάπτυξη
ρωγµών, οι οποίες αποτελούν έναν από τους βασικότερους λόγους για την εκδήλωση του
φαινοµένου της ψαθυρής αστοχίας. Εάν το σύστηµα λειτουργεί σε θερµοκρασία κάτω των
-29˚C (-20˚F) και υπάρχει πιθανότητα κυκλικής ή κρουστικής φόρτισης, τότε πρέπει να
πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για τη διαπίστωση του κατά πόσο οι τάσεις οι οποίες
δηµιουργούνται από την κυκλική φόρτιση µπορούν να αναπτύξουν ρηγµάτωση στα µέλη.
Εάν η έναρξη και/ή η ανάπτυξη της ρηγµάτωσης αποδειχτούν πιθανά σενάρια, τότε είναι
απαραίτητο να εφαρµοστεί το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης. Οι κρουστικές φορτίσεις
περιλαµβάνουν σφυροκοπήσεις από τη ροή ή από τις διακοπές της λειτουργίας του
συστήµατος. Μικρά κρουστικά φαινόµενα από εργαλεία χειρός, εκτός της εσκεµµένης
σφυρηλάτησης, δεν αποτελούν αιτία για εκδήλωση ανησυχίας.
4. Η αποδοχή της ασφάλειας της λειτουργίας του συστήµατος, βασίζεται στην επιτυχηµένη
λειτουργία του µέσα στο χρόνο ή οποία στηρίζεται στα εξής:
o Οι ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας είναι ουσιαστικά οι ίδιες και σταθερές
για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα και δυσµενέστερες συνθήκες λειτουργίας,
όπως χαµηλότερη θερµοκρασία και/ή υψηλότερη τάση, δεν αναµένονται στο
µέλλον. Ακόµα δεν έχουν σηµειωθεί µεγαλύτερες τιµές θερµοκρασίας και
τάσης από αυτές του σχεδιασµού για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.
o Οι σωληνώσεις να µην καταπονούνται από πρόσθετες τάσεις λόγω περιβαλλοντολογικής διάβρωσης και να µην έχει εφαρµοστεί η PWHT µέθοδος.
Αυτός ο περιορισµός δεν ισχύει για τους σωλήνες στους οποίους δεν
παρουσιάζονται ραφές συγκολλήσεων και λειτουργούν υπό υγρό υδρόθειο
(H2S) και για αυτούς οι οποίοι λειτουργούν υπό καθαρή αµµωνία εκτός και αν
υπάρχουν ενδείξεις για την ανάπτυξη ρωγµών στους σωλήνες.
o Το σύστηµα των σωληνώσεων βρίσκεται σε καλή κατάσταση όπως προσδιορίζεται µέσω της επιθεώρησης, µε τη χρήση του API 570 ή οποιουδήποτε
άλλου ισχύοντα κανονισµού.
o Το σύστηµα των σωληνώσεων χαρακτηρίζεται από επαρκή ευελιξία λόγω της
διάταξης του, της ελευθερίας θερµικής ανάπτυξης και της καλής κατάστασης
των στηρίξεων όπως προσδιορίστηκε µέσω της επιτόπου οπτικής επιθεώρησης.
5. Οι κατευθυντήριες για τον υπολογισµό των τάσεων είναι, οι εξής:
o Η περιµετρική τάση πρέπει να υπολογίζεται µε βάση το ονοµαστικό πάχος των
τοιχίων µειωµένο κατά την απώλεια του χάλυβα, τη µελλοντική ανοχή του σε
διάβρωση, τη µηχανική ανοχή του και την κατασκευαστική ανοχή του.
o Η διαµήκης τάση πρέπει να υπολογίζεται µε βάση τα συνδυαστικά αποτελέσµατα
της πίεσης, των ωφέλιµων φορτίων και των τάσεων λόγω µετατόπισης. Κατά τον
υπολογισµό της διαµήκους τάσης οι δυνάµεις και οι ροπές στο σύστηµα των
σωληνώσεων πρέπει να προσδιορίζονται µε τη χρήση των ιδιοτήτων των
τµηµάτων τα οποία εξετάζονται και να είναι βασισµένες στις ονοµαστικές
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διαστάσεις προσαρµοσµένες σύµφωνα µε τις απώλειες του χάλυβα και τη
µελλοντική ανοχή του σε διάβρωση και τη µηχανική ανοχή του. Οι συντελεστές
εντατικοποίησης της τάσης –stress intensification factors- οι οποίοι σχετίζονται µε στροφές σωλήνων, αγκώνες κλπ. δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν στο
διαµήκη υπολογισµό των τάσεων. Οι τάσεις λόγω θερµικής αύξησης δεν χρειάζεται να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό, όπως θα συνέβαινε σε ένα σύστηµα µε
υψηλή θερµοκρασία σχεδιασµού, καθώς είναι προτιµότερο να αντανακλούνται, οι
πραγµατικές τάσεις οι οποίες επιβάλλονται σε χαµηλές θερµοκρασίες.

Θερµοκρασία χάλυβα κελύφους, ˚F

Ασφαλής η χρήση

Απαραίτητη η πρόσθετη αξιολόγηση
Ασφαλής η χρήση

Πάχος κελύφους, in

Καµπύλη απαλλαγής δεξαµενών αποθήκευσης κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα
και άγνωστης ανθεκτικότητας παχύτερο από το 1/2 της ίντσας και η θερµοκρασία
λειτουργίας του χάλυβα του κελύφους είναι µικρότερη των 60˚F (in-˚F).
∆ιάγραµµα 3.10(a)
Σηµείωση διαγράµµατος 3.10(a).
Η καµπύλη απαλλαγής µεταξύ των 30˚F και των 60˚F βασίζεται στην καµπύλη Α του
διαγράµµατος 3.5. Τα υπόλοιπα µέλη της καµπύλης βασίζονται στην επιτυχηµένη λειτουργία
της µέσα στο χρόνο. Οι εξισώσεις για τις καµπύλες του διαγράµµατος βρίσκονται στον
πίνακα 3.8.
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Θερµοκρασία χάλυβα κελύφους, ˚C

Ασφαλής η χρήση

Ασφαλής η χρήση

Απαραίτητη η πρόσθετη αξιολόγηση

Πάχος κελύφους, mm

Καµπύλη απαλλαγής δεξαµενών αποθήκευσης κατασκευασµένων από ανθρακούχο χάλυβα
και άγνωστης ανθεκτικότητας παχύτερο από 12,7 mm και η θερµοκρασία λειτουργίας του
χάλυβα του κελύφους είναι µικρότερη των 16˚C (mm-˚C).
∆ιάγραµµα 3.10(β)
Σηµείωση διαγράµµατος 3.10(β).
Η καµπύλη απαλλαγής µεταξύ των -1˚C και των 16˚C βασίζεται στην καµπύλη Α του
διαγράµµατος 3.5. Τα υπόλοιπα µέλη της καµπύλης βασίζονται στην επιτυχηµένη λειτουργία
της µέσα στο χρόνο. Οι εξισώσεις για τις καµπύλες του διαγράµµατος βρίσκονται στον
πίνακα 3.8.

3.5.4.4 Τρίτο στάδιο Αξιολόγησης.
Οι δεξαµενές υπό πίεση, οι σωληνώσεις και οι δεξαµενές αποθήκευσης οι οποίες δεν
ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης του πρώτου και του δεύτερου σταδίου µπορούν να
αξιολογηθούν µε τη χρήση του τρίτου σταδίου της αξιολόγησης. Το τρίτο στάδιο παραδοσιακά
περιλαµβάνει έναν πιο λεπτοµερή προσδιορισµό των τριών παραµέτρων, οι οποίοι ελέγχουν
την ευαισθησία του µέλους στην ψαθυρή αστοχία, τη τάση, το µέγεθος ρωγµών και τη
σκληρότητα του χάλυβα.
Η αξιολόγηση των ρωγµών ενός µέλους µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως η βάση για τη
πραγµατοποίηση του τρίτου σταδίου της αξιολόγησης της ψαθυρής αστοχίας. Στο στάδιο
αυτό θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται µια ανάλυση η οποία θα περιλαµβάνει την πιθανότητα
και τις δυνητικές συνέπειες της εκδήλωσης της ψαθυρής αστοχίας.
Σε αυτό το επίπεδο της αξιολόγησης, η κριτική ικανότητα των µηχανικών, οι οποίοι
εµπλέκονται σε αυτή, ίσως χρησιµοποιηθεί για να εφαρµοστούν κάποιες αρχές του πρώτου
και του δεύτερου σταδίου χωρίς τη χρήση ορισµένων περιορισµών. Παραδείγµατα αυτής της
αντιµετώπισης είναι τα εξής:
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Η πιθανότητα εκτέλεσης ανάλυσης µεταφοράς θερµότητας µπορεί να χρειαστεί
για µια λιγότερο συντηρητική εκτίµηση της χαµηλότερης θερµοκρασίας του χάλυβα στην οποία θα εκτεθεί η δεξαµενή.
o Η επιθεώρηση των ραφών συγκόλλησης –seam- και οι συγκολλήσεις σύνδεσης µε
το κέλυφος της δεξαµενής µπορούν να πραγµατοποιηθούν για τον προσδιορισµό
της θέσης και του µεγέθους των ρωγµών, µε τη χρήση του οδηγού για την
αξιολόγηση της ρηγµάτωσης. Η έκταση των επιθεωρήσεων θα πρέπει να βασίζεται στη βαρύτητα της λειτουργίας της κατασκευής, λαµβάνοντας υπόψη τις
προϋποθέσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στην ενότητα 3.5.3.3. Ο έλεγχος µε τη
χρήση υπερήχων από το εξωτερικό της κατασκευής είναι αποδεκτός εφόσον η
εσωτερική επιφάνεια δεν µπορεί να επιθεωρηθεί απευθείας.
Στο στάδιο αυτό ενδεχοµένως να είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των τάσεων µε τη
χρήση προηγµένων τεχνικών, όπως τα πεπερασµένα στοιχεία. Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να
εξεταστούν όλα τα σχετικά φορτία ακόµα και αυτά τα οποία δηµιουργούν συγκεντρωµένες
τάσεις, όπως δυνάµεις και ροπές στα ακροφύσια –nozzles-, θερµικές παροδικές επιδράσεις
και παραµένουσες τάσεις. Αυτές οι πρόσθετες επιδράσεις µπορεί να έχουν ως αποτέλεσµα
την εφαρµογή διαφορετικών κριτηρίων σε διαφορετικές περιοχές ενός µέλους. Τέλος, θα
πρέπει να πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός πιθανών θέσεων εµφάνισης ρωγµών, έτσι ώστε
να δηµιουργείται ένας οδηγός για τις περιοχές, τις οποίες θα γίνει έλεγχος τάσεων.
Συνήθως το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης βασίζεται στον προσδιορισµό του µέγιστου
αναµενόµενου µεγέθους των ρωγµών στις θέσεις µέγιστης τάσεως. Γενικά, αυτές οι πιθανές
ρωγµές θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι επιφανειακές και µε διεύθυνση κάθετη στη
µέγιστη τάση. Για τις κατασκευές στις οποίες κυριαρχούν οι συγκολλητές συνδέσεις,
συνήθως αυτό ερµηνεύεται, ότι οι ρωγµές αναπτύσσονται στο πεδίο των παραµενουσών
τάσεων το οποίο είναι παράλληλο σε µία ευθύγραµµη συγκόλληση ή κάθετο σε µια
περιµετρική συγκόλληση. Το µέγιστο αναµενόµενο µήκος των ρωγµών θα πρέπει να
ανιχνεύεται αλλά και να περιορίζεται µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µη καταστροφικών
µεθόδων εξέτασης –non destructive examination (NDE)-. Το µέγεθος των ανιχνεύσιµων
ρωγµών εξαρτάται από παράγοντες όπως η κατάσταση της επιφάνειας, η θέση, η
προσβασιµότητα, η ικανότητα του χειριστή. Σε αυτή την αξιολόγηση, η αναλογία των
διαστάσεων των υποτιθέµενων ρωγµών θα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι υπολογισµοί δεν είναι ευαίσθητοι στις µικρές διακυµάνσεις του βάθους
των ρωγµών κατά τη διεύθυνση του πάχους του µέλους. Για τη µείωση αυτής της
ευαισθησίας συστήνεται ως ελάχιστη τιµή της αναλογίας των διαστάσεων της ρωγµής η 6:1.
Η χρήση δεδοµένων, τα οποία αφορούν την ανθεκτικότητα-σκληρότητα του χάλυβα
και έχουν εξαχθεί από κατάλληλες δοκιµές, αποτελεί το καλύτερο µέσο για την έναρξη του
τρίτου επιπέδου της αξιολόγησης. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να γίνονται
κατάλληλες και επαρκώς συντηρητικές εκτιµήσεις για το µέγεθος της αντοχής σε θραύση
των µελών.
o

3.5.5 Εναποµείνασα διάρκεια ζωής-Αποδοχή για τη συνέχιση της λειτουργίας.
Η εναποµείνασα διάρκεια ζωής δεν σχετίζεται συνήθως µε την αντοχή του µέλους
έναντι της ψαθυρής αστοχίας. Κατά συνέπεια, ο εξοπλισµός ο οποίος έχει αξιολογηθεί µε τη
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χρήση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου κρίνεται ικανός για µελλοντική λειτουργία,
εφόσον οι συνθήκες λειτουργίας δεν γίνονται δυσµενέστερες και δεν είναι ενεργός κάποιος
µηχανισµός υποβάθµισης ο οποίος µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της
ανθεκτικότητας του και την ανάπτυξη µηχανισµών ρηγµάτωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα
πρέπει να πραγµατοποιηθεί και το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης και να υπολογιστεί η
εναποµείνασα διάρκεια ζωής, σε σχέση µε το χρονικό διάστηµα το οποίο χρειάζονται οι
ρωγµές να αναπτυχθούν µέχρι να φτάσουν σε κρίσιµο µέγεθος.
Οι δεξαµενές υπό πίεση, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί µε υλικά τα οποία
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου σταδίου της
αξιολόγησης, θεωρούνται ικανές για τη συνέχιση των υπηρεσιών τους. Τέλος, επισηµαίνεται
ότι οι δεξαµενές µπορούν να δέχονται τη µέγιστη πίεση, µέσα στα όρια του κανονισµού του
σχεδιασµού τους, για κάθε θερµοκρασία µεγαλύτερη της Ελάχιστης Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤ-.
Ακόµα, τα συστήµατα σωληνώσεων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί µε υλικά, τα οποία
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου σταδίου της
αξιολόγησης θεωρούνται ικανές για τη συνέχιση των υπηρεσιών τους. Επισηµαίνεται, ότι τα
συστήµατα σωληνώσεων µπορούν να δέχονται τη µέγιστη πίεση, µέσα στα όρια του
κανονισµού του σχεδιασµού τους, για κάθε θερµοκρασία µεγαλύτερη της Ελάχιστης
Επιτρεπόµενης Θερµοκρασίας –ΜΑΤ-. Τα συστήµατα σωληνώσεων µπορούν να χαρακτηριστούν αποδεκτά για τη συνέχιση της λειτουργίας τους µε τη χρήση µεθόδων, οι οποίες
χρησιµοποιούνται στην αξιολόγηση των δεξαµενών υπό πίεση. Ωστόσο, υπάρχουν δυο
παράγοντες οι οποίοι διαχωρίζουν τις δεξαµενές από τις σωληνώσεις και καθιστούν τις
πρώτες λιγότερο εκτεθειµένες στο φαινόµενο της ψαθυρής αστοχίας:
o Στις σωληνώσεις ο ορισµός χαµηλότερης ΜΑΤ είναι πιο εφικτός, καθώς το
πάχος τους είναι µικρότερο (βλ. διάγραµµα 3.5, σηµείωση 4).
o Υπάρχει µικρότερη πιθανότητα για την εµφάνιση ρωγµών κάθετων στη διεύθυνση
της µέγιστης τάσης στις σωληνώσεις, καθώς υπάρχουν λιγότερες ευθύγραµµες
ραφές συγκολλήσεων.
Τέλος, οι δεξαµενές αποθήκευσης υπό ατµοσφαιρική και χαµηλή πίεση, οι οποίες
έχουν κατασκευαστεί µε υλικά, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πρώτου, του
δεύτερου και του τρίτου σταδίου της αξιολόγησης θεωρούνται ικανές για τη συνέχιση των
υπηρεσιών τους. Στο τρίτο στάδιο της αξιολόγησης των δεξαµενών αποθήκευσης θα πρέπει
να ακολουθηθούν οι ίδιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές µε αυτές της αξιολόγησης, των
δεξαµενών υπό πίεση. Ωστόσο στην ανάλυση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές
θεωρήσεις του σχεδιασµού των δεξαµενών αποθήκευσης όπως αυτές για τη σύνδεση της
πλάκας µε το κέλυφος στον πάτο της δεξαµενής.
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3.6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ –ΓΕΦΥΡΩΝ- ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΟΠΩΣΕΩΣ.
3.6.1 Εισαγωγή.
Η κόπωση αποτελεί µια ειδική περίπτωση φθοράς στην οποία αντιστοιχεί ιδιαίτερη
διαδικασία αξιολόγησης για τις µεταλλικές κατασκευές και κυρίως για τις γέφυρες. Με τον
όρο κόπωση, γίνεται αναφορά σε ένα φαινόµενο, κατά το οποίο κάνουν την εµφάνιση τους
ρωγµές οι οποίες διαδίδονται σε ένα δοµικό µέλος, εξαιτίας των διακυµάνσεων των τάσεων.
Στις επόµενες ενότητες, αναλύονται τα στάδια της αξιολόγησης για την περίπτωση της
εµφάνισης αυτού του φαινοµένου, τα οποία απεικονίζονται γραφικά στο διάγραµµα 3.11. Στις
περισσότερες περιπτώσεις η αξιολόγηση µιας υφιστάµενης µεταλλικής γέφυρας, για το
φαινόµενο της κόπωσης προκύπτει από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης της γενικής
στατικής αντοχής της κατασκευής. Ωστόσο, στη συγκεκριµένη ενότητα θεωρείται ότι στη
γέφυρα δεν έχει εφαρµοστεί κανένα άλλο είδος αξιολόγησης και δεν έχουν εφαρµοστεί µέτρα
για την εξασφάλιση επαρκούς στατικής αντοχής.
Σε γενικές γραµµές, η αξιολόγηση η οποία περιγράφεται στη συνέχεια µπορεί να
εφαρµοστεί σε όλες τις υπάρχουσες κατασκευές, αλλά εστιάζεται κυρίως στις µεταλλικές
γέφυρες οι οποίες είναι κατασκευασµένες από όλους τους βαθµούς του δοµικού χάλυβα,
παλαιούς χάλυβες, ανοξείδωτους χάλυβες και απροστάτευτους από τις καιρικές συνθήκες.
Ως εκ τούτου, µπορούν να εφαρµοστούν οι ακόλουθες διαδικασίες και σε άλλα είδη µεταλλικών κατασκευών, πέρα των γεφυρών.
Το πρόβληµα της σωστής αξιολόγησης των υφιστάµενων µεταλλικών γεφυρών, έχει
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η χαµηλή χρηµατοδότηση στο τοµέα των υποδοµών
πολλών Ευρωπαϊκών χωρών αναγκάζει τους ιδιοκτήτες τους, καθώς και τους υπεύθυνους
φορείς να αναβάλουν τις επενδύσεις τους σε νέες οδικές ή σιδηροδροµικές γέφυρες, µε
αποτέλεσµα να γίνεται προσπάθεια, για την παράταση ζωής των ήδη ανεγερθέντων. Αυτό
έχει ως συνέπεια, οι ιδιοκτήτες των κατασκευών να έρχονται αντιµέτωποι µε δύο
προκλήσεις: την ανάγκη για περαιτέρω συνέχιση της ασφαλούς λειτουργίας των γεφυρών,
στις οποίες ήδη έχει παρουσιαστεί η «γήρανση» και την οικονοµική τους συντήρηση. Οι
µέθοδοι οι οποίες θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να επιτρέπουν στους µηχανικούς ασφαλή και
οικονοµικά αποδεκτή αξιολόγηση και συντήρηση, στους πελάτες τους.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι γενικές κατηγορίες των κατασκευών, στις οποίες
µπορεί να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη αξιολόγηση, καθώς και οι περιορισµοί αυτών:
o Σε κατασκευές οι οποίες λειτουργούν κάτω από φυσιολογικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες και προστατεύονται επαρκώς έναντι διάβρωσης. Σε περίπτωση
αναποτελεσµατικής αντιδιαβρωτικής προστασίας, η απώλεια της διατοµής
εξαιτίας της διάβρωσης θα πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά. Ο τρόπος
αντιµετώπισης της διάβρωσης, εξαιτίας συγκεκριµένων περιβαλλοντολογικών
συνθηκών, όπως το θαλάσσιο ή βιοµηχανικό περιβάλλον, περιλαµβάνεται σε
ειδικές διατάξεις.
o Σε κατασκευές όπου η θερµοκρασία λειτουργίας κυµαίνεται από τους -40˚C
µέχρι τους +150˚C. Ειδικές διατάξεις, οι οποίες δεν περιλαµβάνονται σε αυτή τη
µέθοδο αξιολόγησης, είναι απαραίτητες για τον έλεγχο κατασκευών οι οποίες
βρίσκονται σε αρκτικές περιοχές ή για κατασκευές οι οποίες φτάνουν σε υψηλές
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θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, καθώς και για κατασκευές
στις οποίες έχει αναπτυχθεί πυρκαγιά.
o ∆εν εφαρµόζεται σε κατασκευές στις οποίες η αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη,
µετά από σεισµικές καταπονήσεις.
o Σε κατασκευές όπου το ελάχιστο πάχος των µελών τους αντιστοιχεί στη τιµή
των 8 mm, καθώς σε αυτά τα µέλη υπάρχει µεγάλη εµπειρία αντιµετώπισης συνδυαστικών προβληµάτων κόπωσης και ευστάθειας. Ακόµα, σε αυτά τα µέλη υπάρχει η δυνατότητα χρήσης λεπτοµερών κατηγοριών οι οποίες αναφέρονται στους
κανονισµούς. Η τιµή αυτή του πάχους αντιστοιχεί σχεδόν στη τιµή του ορίου,
όπου από την εµφάνιση τάσεων επιπέδου πραγµατοποιείται εκδήλωση µηχανισµού
θραύσης, εξαιτίας των παραµορφώσεων οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί στο
επίπεδο.
o Σε προσβάσιµα και επιθεωρήσιµα µέλη.
Η αξιολόγηση οποιασδήποτε µεταλλικής κατασκευής και όχι µόνο των µεταλλικών
γεφυρών µπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια:
• Στάδιο 1: Προκαταρκτική αξιολόγηση.
Στόχο της αποτελεί η εξάλειψη αµφιβολιών για την ασφάλεια της κατασκευής, µε τη
χρήση απλών µεθόδων, για τον εντοπισµό των κρίσιµων σηµείων της. Αυτό επιτυγχάνεται µε
τη συγκέντρωση πληροφοριών, για την κατασκευή από τα κατασκευαστικά σχέδια, τους
υπολογισµούς και την επί τόπου αυτοψία. Η αξιολόγηση πρέπει να εφαρµόζεται από τον
υπεύθυνο µηχανικό και µόνο. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε τη χρήση των εκάστοτε
εφαρµόσιµων κανονισµών και µε συντηρητικές υποθέσεις στην περίπτωση έλλειψης
πληροφοριών ή ύπαρξης αµφιβολιών.
• Στάδιο 2: Λεπτοµερής έρευνα.
Στόχο της αποτελεί η ανανέωση των πληροφοριών και η αξιολόγηση των µελών για τα
οποία δεν έχει εξασφαλιστεί η ασφαλή λειτουργία τους. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διενέργεια
ποσοτικών ελέγχων, µε την εφαρµογή µη καταστροφικών ελέγχων –NDT-, οι οποίοι είναι
εύκολα εφαρµόσιµοι από το χρήστη και µε τη χρήση ανανεωµένων τιµών φόρτισης, αντοχής
και πιο έγκυρων στατικών µοντέλων. Στο συγκεκριµένο στάδιο είναι προτιµητέο να εµπλέκονται, εκτός από τον υπεύθυνο µηχανικό και ειδικοί εξοικειωµένοι, µε την εφαρµογή αυτών
των µεθόδων.
• Στάδιο 3: Έρευνα από εµπειρογνώµονες.
Για προβλήµατα µε µεγάλες συνέπειες στην ασφάλεια ή στο κόστος, τα οποία
σχετίζονται µε τη λήψη µιας απόφασης, θα πρέπει να καλείται µια οµάδα εξειδικευµένων
ανθρώπων στις αξιολογήσεις, έτσι ώστε να ελέγχονται προσεκτικά τα συµπεράσµατα και οι
προτάσεις των µέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρµοστούν και αποφασίστηκαν κατά το
δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης. Συζητήσεις και περεταίρω αξιολογήσεις, µε τη χρήση
ειδικών εργαλείων, όπως υψηλής τεχνολογίας NDT, πιθανοτικές µέθοδοι και δοκιµές
θραύσης µπορούν να πραγµατοποιηθούν για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων.
• Στάδιο 4: Επισκευές και ενισχύσεις.
Στόχο αυτού του σταδίου αποτελεί η πρόταση και η εφαρµογή µεθόδων για την
επίτευξη µιας κατάλληλης για λειτουργία -Fit For Service- κατασκευής µε την εξασφάλιση
της επαρκούς ασφάλειάς της. ∆ιάφορα µέτρα µπορούν να εφαρµοστούν µεταξύ των οποίων,
κανείς µπορεί να αναφέρει: την εντατικοποίηση της παρακολούθησης της λειτουργίας της
κατασκευής, τη µείωση της φόρτισης, την αλλαγή της χρήσης της κατασκευής, την αντικατά-
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σταση, την ενίσχυση και την επισκευή. Η επιλογή του κατάλληλου µέτρου σε κάθε περίπτωση
εξαρτάται από τη λειτουργία της κατασκευής, αλλά είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η
επάρκεια αυτού για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της κατασκευής.

3.6.2 Στάδιο πρώτο: Προκαταρκτική αξιολόγηση.
Στόχο αυτού του σταδίου αποτελεί η εξάλειψη αµφιβολιών για την ασφάλεια της
κατασκευής, µε τη χρήση απλών µεθόδων, για τον εντοπισµό των κρίσιµων σηµείων σε αυτή.
Η αξιολόγηση πρέπει να πραγµατοποιείται από τον υπεύθυνο µηχανικό και µόνο. Για τον
εντοπισµό των κρίσιµων σηµείων είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί µια εντατική µελέτη
των διαθέσιµων αρχείων, σε συνδυασµό µε µια µακροσκοπική επί τόπου επιθεώρηση της
κατασκευής (βλ. Παράρτηµα Α). Μερικές φορές, δεν είναι διαθέσιµος όλος ο όγκος των
εγγράφων ο οποίος είναι απαραίτητος και ενδεχοµένως να γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι
κατά το σχεδιασµό έγινε µικρός ή καθόλου υπολογισµός του φαινοµένου της κόπωσης. Σε
κάθε περίπτωση πάντως, ακόµα και αν τα διαθέσιµα έγγραφα και οι πληροφορίες είναι σε
πλεονασµό, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η αυτοψία της γέφυρας.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι κανένας µηχανικός ή µη, δεν µπορεί να βασιστεί
αποκλειστικά στους υπολογισµούς και τα σχέδια τα οποία έγιναν κατά το σχεδιασµό, αλλά θα
πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη γέφυρα από την περίοδο της κατασκευής της,
αλλά και για όλες τις συντηρήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε αυτή. Κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να ελεγχθούν τα ακόλουθα στοιχεία:
o Κατά πόσο συµφωνούν τα κατασκευαστικά σχέδια µε την πραγµατική µορφή της
γέφυρας. Στην περίπτωση εύρεσης αποκλίσεων, θα πρέπει να ακολουθηθεί
περαιτέρω έλεγχος, για τον ακριβέστερο προσδιορισµό τους.
o Κατά πόσο έχουν πραγµατοποιηθεί στη γέφυρα αλλαγές, οι οποίες αφορούν το
στατικό της σύστηµα ή κατά πόσο κάποια µέλη της έχουν ενισχυθεί, ανακαινιστεί
ή αντικατασταθεί.
o Κατά πόσο υπάρχουν οπτικές αποδείξεις για την υποβάθµισή της, όπως κατεστραµµένοι αρµοί διαστολής ή στηρίξεις, ενδείξεις ανάπτυξης διάβρωσης ή ρηγµάτωσης, ή απώλεια ήλων, ή ακόµα και ο συνδυασµός όλων των προαναφερθέντων.
Γίνεται λοιπόν, εύκολα αντιληπτό ότι τα αρχεία της επιθεώρησης και της συντήρησης
µιας κατασκευής µπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιµα. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος επιθεώρησης γεφυρών, για την ανίχνευση οποιασδήποτε µορφή φθοράς ακόµα και ρωγµών κοπώσεως,
είναι η στοιχειώδης οπτική επιθεώρηση (βλ. Παράρτηµα Α).
Στο πρώτο στάδιο, η προκαταρκτική αξιολόγηση θα πρέπει να διεξαχθεί όπως η
διαδικασία του σχεδιασµού µιας καινούργιας κατασκευής. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση
των ισχυόντων κανονισµών και διατάξεων και µε τη θεώρηση συντηρητικών υποθέσεων,
όπου υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση ή ανάπτυξη αµφιβολιών για την ποιότητα των υπαρχόντων δεδοµένων. Με αυτό τον τρόπο, τα κρίσιµα σηµεία της κατασκευής µπορούν να αναγνωριστούν. Υπολογισµοί αυτού του είδους είναι γρήγοροι και µπορούν να δώσουν µια καλή
εκτίµηση του επιπέδου ασφαλείας της κάθε κατασκευαστικής λεπτοµέρειας της γέφυρας.
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Απαραίτητα βήµατα για την
αξιολόγηση της κόπωσης

Μελέτη αρχείων και επιτόπου αυτοψία

Μπορεί να
πραγµατοποιηθεί
από το µηχανικό.

1 Στάδιο

Απλοί έλεγχοι µε τους ισχύοντες κανονισµούς για
τον προσδιορισµό των κρίσιµων µελών

µfat =

∆σ C / γΜf

γFf * ∆σ Ε

Τα κρίσιµα µέλη έχουν τις χαµηλότερες τιµές των µfat µε µfat <1.

Τεχνική Έκθεση (Ι)

Αποδεκτή
ασφάλεια?
µfat ≥1.

ΟΧΙ

Μετρήσεις (πραγµατικά φορτία,
χαρακτηριστικά υλικών), ποσοτικές
NDT, αξιολόγηση µε τη χρήση
διαγραµµάτων τάσεων.

D=∑

ΝΑΙ

Μπορεί να
πραγµατοποιηθεί
από το µηχανικό.

2 Στάδιο

ni
Ni

Τεχνική Έκθεση (ΙΙ)
ΝΑΙ

Υπολογισµός
εναποµείνασας
διάρκειας
κοπώσεως, Τfat

ΝΑΙ

Αποδεκτή
ασφάλεια?
D≤1.

ΟΧΙ

Άλλη
ανανέωση
δυνατή?

ΟΧΙ

Μεγάλες
συνέπειες
?

ΟΧΙ

Τfat ≤10
χρόνια?

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Πραγµατοποιείται
από το µηχανικό
σε συνεργασία µε
ειδικευµένες
οµάδες.

3 Στάδιο

Συνέχιση
λειτουργίας µε
προγραµµατισµένη
πραγµατοποίηση
επιθεωρήσεων

Επιτόπου επιθεωρήσεις,
αναλύσεις µε τη χρήση της
θραυστοµηχανικής και/ή
πιθανοτικών µεθόδων

ΝΑΙ

Τεχνική Έκθεση (ΙΙΙ)

4 Στάδιο

Εντατικοποίηση της
παρακολούθησης

Επισκευή

Μείωση
φορτίων

Ενίσχυση
κατασκευής

Κατεδάφιση

Πρέπει να υπολογιστεί η νέα διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής

∆ιαδικασία αξιολόγησης κόπωσης υφιστάµενων µεταλλικών κατασκευών.
∆ιάγραµµα 3.11
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Οι πιο πρόσφατοι κανονισµοί βασίζονται στη µέθοδο της ταξινόµησης –classification
method- η οποία στηρίζεται στη χρήση καµπύλων S-N (τάση-αριθµός κύκλων), σε συνδυασµό µε πίνακες κατηγοριοποίησης των λεπτοµερειών, [67], [42]. Για την οριακή κατάσταση
κοπώσεως, το επίπεδο ασφαλείας εκφράζεται µέσω της τιµής του συντελεστή µfat:
∆σ c γ Mf
∆σ c
µfat =
=
(3.13)
γFf∆σΕ,2
γFf γΜf∆σΕ,2
Όπου:
µfat
: Επίπεδο ασφαλείας κόπωσης.
γFf
: Μερικός συντελεστής ασφαλείας για το ισοδύναµο συνεχές εύρος τάσεων, ∆σΕ,2.
∆σΕ,2 : Ισοδύναµο συνεχές εύρος τάσεων στους 2*106 κύκλους.
∆σc

: Αντοχή κόπωσης στους 2*106 κύκλους, ανάλογη της κατηγορίας της κατασκευαστικής λεπτοµέρειας.

γΜf

: Μερικός συντελεστής ασφαλείας για την αντοχή σε κόπωση, ∆σc.
Η µέθοδος αυτή, παρουσιάζεται θεωρητικά σε λογαριθµική κλίµακα στο διάγραµµα

3.12. Οι κανονισµοί για τον προσδιορισµό των τιµών των γFf, ∆σΕ,2, ∆σc, γΜf δίνονται στους
ισχύοντες κανονισµούς, [42]. Για διάφορες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, ο προσδιορισµός
της τιµής της αντοχής κόπωσης για τους 2*106 κύκλους, ∆σc, ή αλλιώς αντοχή σε κόπωση,
κανονικά παρουσιάζεται υπό τη µορφή πίνακα, µε αναφορά στην κατασκευαστική λεπτοµέρεια
και την επιβαλλόµενη ονοµαστική τάση.

Αστοχία

Όχι Αστοχία

Προκαταρκτική αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας για την εµφάνιση κόπωσης.
∆ιάγραµµα 3.12

Μια παραλλαγή της µεθόδου της ταξινόµησης είναι η γεωµετρική µέθοδος της τάσης
–geometrical (hot spot) stress method-. Σε αυτή τη µέθοδο, η τιµή του εύρους των τάσεων
έχει αξιολογηθεί µε βάση τη θέση της ρηγµάτωσης, η οποία συνήθως εµφανίζεται στη
φτέρνα της συγκόλλησης, µε τη χρήση κατάλληλων µέσων, [67], [42]. Η καµπύλη σχεδιασµού σε αυτή την περίπτωση, εξαρτάται µόνο από τη κατασκευαστική λεπτοµέρεια η οποία
εξετάζεται και µόνο λίγες καµπύλες αντιστοιχούν σε αυτή, [67].
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Πολλοί σηµερινοί κανονισµοί απαιτούν την αξιολόγηση µιας κατασκευής όταν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές σε αυτή. Σε αυτή την περίπτωση, αλλά και όταν η αξιολόγηση
έχει ξεκινήσει εξαιτίας αλλαγών στις συνθήκες λειτουργίας, στην προκαταρκτική αξιολόγηση
θα πρέπει να εξεταστούν οι αλλαγές αυτές. Ένα συντηρητικό τρόπο αντιµετώπισης αποτελεί
η αξιολόγηση του κάθε µέλους, µε το δυσµενέστερο σενάριο φόρτισης πριν ή µετά από την
εµφάνιση των αλλαγών στην κατασκευή ή στις συνθήκες λειτουργίας.
Για τιµές του µfat ≥ 1 το εξεταζόµενο µέλος πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας για το
φαινόµενο της κοπώσεως, ενώ για τιµές του µfat < 1 θα πρέπει το µέλος να αξιολογηθεί
περαιτέρω, έτσι ώστε να µπορέσει να καταστεί ασφαλή η λειτουργία του έναντι κοπώσεως.
Αξιολογώντας τα µέλη µιας κατασκευής µε αυτόν το τρόπο, µπορεί κανείς να δηµιουργήσει
µια λίστα µε τις προτεραιότητες, οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στις επόµενες
ενδελεχέστερες αξιολογήσεις. Μόλις τα κρίσιµα σηµεία των κατασκευαστικών λεπτοµερειών
γίνουν γνωστά, τα οποία θα αντιστοιχούν στις λεπτοµέρειες µε τις χαµηλότερες τιµές του
µfat, µπορεί να διενεργηθεί ο υπολογισµός της εναποµείνασας διάρκειας ζωής λόγω
κόπωσης –remaining fatigue life-, η οποία αντιστοιχεί στο προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα
το οποίο απαιτείται για την αστοχία της κατασκευής λόγω κόπωσης κάτω από την εφαρµογή
των φορτίων σχεδιασµού ή όσων θεωρήθηκαν κατά την αξιολόγηση.
Στο τέλος του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης, σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή,
θα πρέπει να συνταχθεί µια Τεχνική Έκθεση –Reports I του διαγράµµατος 3.11- όπου θα
αναφέρονται τα κρίσιµα σηµεία των µελών, θα γίνεται σύνοψη των υπολογισµών οι οποίοι
πραγµατοποιήθηκαν και των συµπερασµάτων των οποίων βγήκαν. Αυτό αποτελεί ένα
σηµαντικό βήµα της αξιολόγησης, αφού αυτή η Έκθεση θα παρέχει στον ιδιοκτήτη της
γέφυρας και στους υπεύθυνος µηχανικούς, για τα ακόλουθα στάδια της αξιολόγησης, µαζί µε
τις απαραίτητες πληροφορίες µια υπόδειξη/αιτιολογία για ενδεχόµενη περαιτέρω αξιολόγηση
ή για την εφαρµογή κάποιων διορθωτικών µέτρων.

3.6.3 Στάδιο δεύτερο: Λεπτοµερή έρευνα.
Στόχο της λεπτοµερής έρευνας αποτελεί η αναθεώρηση των πληροφοριών, οι οποίες
περιλαµβάνονται στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, µε τη διεξαγωγή µιας µεγαλύτερης
ακριβείας έρευνας µόνο για τα µέλη των οποίων η ασφαλή λειτουργία τους δεν
εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Στο συγκεκριµένο στάδιο
είναι επιθυµητό να εµπλέκονται, εκτός από τον υπεύθυνο µηχανικό και εξοικειωµένοι ειδικοί
µε την εφαρµογή αυτών των µεθόδων. Σηµειώνεται ότι µόλις εντοπιστεί το κρίσιµο σηµείο
των κατασκευαστικών λεπτοµερειών, µπορεί να πραγµατοποιηθεί ο υπολογισµός της εναποµείνασας διάρκειας ζωής λόγω κόπωσης.
Ο υπολογισµός της εναποµείνασας διάρκειας ζωής λόγω κόπωσης, συνήθως
πραγµατοποιείται υπό τη µορφή ενός υπολογισµού συσσώρευσης των αστοχιών, όπως
απεικονίζεται στο διάγραµµα 3.8. Η πιο συνηθισµένη µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται είναι
ο γραµµικός κανόνας αστοχίας Palmgren-Miner –linear Palmgren-Miner damage rule- [61],
ο οποίος µπορεί να εκφραστεί, ως:
n
D= ∑ i ≤1
(3.14)
Ni
Όπου:
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ni : O αριθµός των κύκλων οι οποίοι εµφανίζονται σε εύρος τάσεων µεγέθους, ∆σi ενός
φάσµατος τάσεων.
Ni: Ο αριθµός των κύκλων οι οποίοι απευθύνονται σε συγκεκριµένη αντοχή κοπώσεως ενός
φάσµατος τάσεων, ∆σi.

Υπολογισµός συσσώρευσης αστοχιών.
∆ιάγραµµα 3.8

Στην πράξη, η εξίσωση (3.14) στο απλούστερο στάδιο µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα
σταθερό εύρος τάσεων, όπως στην περίπτωση της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Στην
περίπτωση µιας πιο λεπτοµερής έρευνας η εξίσωση (3.14) µπορεί να εφαρµοστεί για
πολλαπλά εύρη τάσεων στα οποία θα περιλαµβάνεται ένα φάσµα τάσεων σχεδιασµού ή ένα
ιστόγραµµα (βλ. διάγραµµα 3.8). Ο Ni σε κάθε περίπτωση προσδιορίζεται µε τη χρήση των
καµπύλων S-N οι οποίες βασίζονται στη µέθοδο ταξινόµησης. Για τη βελτίωση της
αξιοπιστίας αυτών των υπολογισµών, οι πληροφορίες οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στο
πρώτο στάδιο πρέπει να επανεξεταστούν.
Η επιβαλλόµενη φόρτιση µπορεί να είναι είτε ανώτερη, είτε κατώτερη της τιµής
σχεδιασµού. Κατά το σχεδιασµό χρησιµοποιούνται, συντηρητικές τιµές µόνιµου φορτίου,
τυπικά µοντέλα φόρτισης και οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας των ισχυόντων κανονισµών. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της κατασκευής, χρησιµοποιούνται
βαθµονοµηµένοι κανόνες, οι οποίοι υποθέτουν ότι ακόµα και το δυσµενέστερο σενάριο είναι
δυνατό ακόµα και αν αυτό είναι απίθανο και πρέπει να προβλέπονται διατάξεις για τη
µελλοντική αύξηση της επιβαλλόµενης φόρτισης και για την υποβάθµιση της αντοχής της
κατασκευής. Για να είναι εφαρµόσιµη αυτή η µέθοδος θα πρέπει να χρησιµοποιούνται συχνά
αναθεωρηµένες τιµές των παραµέτρων φόρτισης και αντοχής και να υιοθετούνται µοντέλα
µεγαλύτερης ακρίβειας για την απεικόνιση του στατικού συστήµατος και της δοµικής
συµπεριφοράς, ακόµα θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ποσοτικές επιθεωρήσεις µε τη χρήση
µη καταστρεπτικών µεθόδων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, αλλά αυτό αποτελεί αντικείµενο κυρίως του τρίτου σταδίου.
Συνεπώς, µπορούν να ακολουθηθούν τα εξής βήµατα:
• Αναθεώρηση των τιµών της επιβαλλόµενης φόρτισης.
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Σε γενικές γραµµές η φόρτιση αντιστοιχεί στον παράγοντα µε τη µεγαλύτερη
αβεβαιότητα σε σύγκριση µε άλλες παραµέτρους και για αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται
πρώτη µε ακρίβεια. Στη θέση του τωρινού κανονισµού ο οποίος προσδιορίζει φορτία αξόνων
και τιµές του όγκου κυκλοφορίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν πραγµατικές µετρήσεις ή πιο
τελειοποιηµένα µοντέλα κίνησης κυκλοφορίας. Η χρήση αυτών των πιο ρεαλιστικών µοντέλων έχει ως αποτέλεσµα την πιο αξιόπιστη και εκτεταµένη πρόβλεψη της εναποµείνασας
διάρκειας ζωής λόγω κόπωσης. Ωστόσο, σηµειώνεται ότι οι µετρήσεις µιας συγκεκριµένης
χρονικής στιγµής θα πρέπει να προβληθούν τόσο στο παρελθόν, όσο και στο µέλλον.
Ορισµένες φόρες και κυρίως για τις σιδηροδροµικές γέφυρες τα στατιστικά δεδοµένα τα
οποία βασίζονται στην πραγµατική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ζωής της κατασκευής
µπορούν να συµπεριληφθούν για τη βελτίωση των προβλέψεων.
• Υιοθέτηση πιο ακριβών µοντέλων.
Συνήθως τα στατικά µοντέλα είναι πιο συντηρητικά από όσο χρειάζεται. Οι
υπολογιζόµενες αρχικές τάσεις µπορούν γενικά να είναι µεγαλύτερες των πραγµατικών
τάσεων κατά 10% έως 40%, ανάλογα µε το µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται κατά την
αξιολόγηση. Για την περίπτωση της κοπώσεως αυτό αντιστοιχεί σε µια παράταση της
αναµενόµενης διάρκειας ζωής µε έναν συντελεστή της τάξεως του 1,3 έως 1,7 υποθέτοντας
m=3,0 και 1,6 έως 5,4 υποθέτοντας m=5,0 (όπου m, αντιστοιχεί σε περιοχές της καµπύλης
κοπώσεως µε σταθερή κλίση). Από την άλλη, εκτός από την αρχική επιβαλλόµενη τάση, η
διακύµανση των φορτίων µπορεί επίσης να προκαλέσει δευτερογενείς τάσεις, τάσεις λόγω
κρούσεως, στρεβλώσεις και εκτός επιπέδου παραµορφώσεις. Αυτές οι επιδράσεις γενικά δεν
λαµβάνονται υπόψη στο στατικό µοντέλο και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, ωστόσο
είναι υπεύθυνες, κυρίως οι στρεβλώσεις και οι δευτερογενείς τάσεις, για το µεγαλύτερο
αριθµό των ρωγµών κοπώσεως οι οποίες ανιχνεύονται στη κατασκευή. Με τη διενέργεια
κατάλληλων µετρήσεων πάνω στη γέφυρα οι αβεβαιότητες για τις τάσεις και το εύρος
διακύµανσης αυτών µπορούν να µειωθούν (βλ. Παράρτηµα Α). Αυτές οι αβεβαιότητες ενδεχοµένως να µπορούν να µειωθούν µε τη χρήση µεγαλύτερης ακρίβειας στατικών µοντέλων,
όπως πεπερασµένα στοιχεία πλάκας ή κελύφους, πιθανότατα επικυρωµένα µε τη χρήση των
δεδοµένων µέτρησης.
• Αναθεώρηση των πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στην αντοχή της κατάσκευής.
Οι χαρακτηριστικές τιµές οι οποίες λαµβάνονται από τις καµπύλες αντίστασης έναντι
κοπώσεως, S-N, είναι συχνά συντηρητικές. Ίσως οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της
γέφυρας να έχουν κατηγοριοποιηθεί ακατάλληλα, και ως εκ τούτου να έχουν χρησιµοποιηθεί
στο πρώτο στάδιο χαµηλότερες κατηγορίες λεπτοµερειών. Ακόµα ο τύπος του χάλυβα ο
οποίος χρησιµοποιείται ενδεχοµένως να µην είναι γνωστός. Για τη βελτίωση της
αξιολόγησης ενδεχοµένως να µπορούν να βοηθήσουν πληροφορίες από παρόµοιες
περιπτώσεις στη διαθέσιµη βιβλιογραφία ή η εφαρµογή δοκιµών ελέγχων είτε στα υλικά, είτε
στα αντικαταστάσιµα µέλη, είτε σε µέλη τα οποία έχουν ήδη αφαιρεθεί από τη γέφυρα (βλ.
Παράρτηµα Α).
Μια απεικόνιση των τριών αυτών βηµάτων παρουσιάζεται στο σχήµα 3.19, όπου η
αξιολόγηση κρίνεται αναγκαία λόγω της αύξησης των φορτίων κυκλοφορίας. Ο επαναπροσδιορισµός των φορτίσεων µπορεί να δείξει ότι υπήρξε ένας συντηρητισµός στον προσδιορισµό
της τιµής της αντοχής, των νεκρών φορτίων, και των µόνιµων δράσεων. Μέσω της αξιολόγησης φαίνεται ότι µε τη χρησιµοποίηση των αναθεωρηµένων δράσεων, η κατασκευή µπορεί
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να αντέξει τις καινούργιες τιµές των φορτίων κυκλοφορίας ακόµα και αν έχουν µεγαλύτερη
τιµή από την ωφέλιµη φόρτιση για την οποία έχει σχεδιαστεί η κατασκευή.
Εάν αυτά τα βήµατα δεν οδηγήσουν σε αστοχία D µικρότερη της 1, τότε η
επικινδυνότητα των συνεπειών της αστοχίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη (διάγραµµα 3.11).
Ανάλογα µε τις συνέπειες της αστοχίας και/ή το κόστος των διορθωτικών µέτρων µπορεί να
κριθεί απαραίτητη η έρευνα από εµπειρογνώµονες, η οποία αντιστοιχεί στο τρίτο στάδιο της
αξιολόγησης.
Τέλος, σηµειώνεται ότι για να ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο θα πρέπει να
συνταχθεί µια Τεχνική Έκθεση –Reports IΙ του διαγράµµατος 3.11- στην οποία να
σηµειώνονται τα κρίσιµα σηµεία των µελών της κατασκευής και να συνοψίζονται οι
υπολογισµοί οι οποίοι πραγµατοποιήθηκαν και τα συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν κατά τη
διάρκεια αυτού του σταδίου της αξιολόγησης.

Σχεδιασµός

Αξιολόγηση

Συµβατικές τιµές

Ανανεωµένες τιµές

Απεικόνιση των συνθηκών σχεδιασµού και αξιολόγησης.
(Στα φορτία εµπεριέχονται και οι επιµέρους συντελεστές ασφαλείας.)
Σχήµα 3.19

3.6.4 Στάδιο Τρίτο: ∆ιεξαγωγή έρευνας από εµπειρογνώµονες.
3.6.4.1 Εισαγωγή.
Για προβλήµατα τα οποία µπορούν να επιφέρουν µεγάλες συνέπειες στην ασφάλεια
της κατασκευής ή στην αύξηση του κόστους, τα οποία σχετίζονται µε τη λήψη µιας
απόφασης, θα πρέπει να καλείται µια οµάδα εξειδικευµένων ανθρώπων, έτσι ώστε να
ελέγχονται προσεκτικά τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις των µέτρων τα οποία
εφαρµόστηκαν στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης. Συζητήσεις και περεταίρω αξιολογήσεις
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µε τη χρήση ειδικών εργαλείων µπορούν να πραγµατοποιηθούν για τη διευκόλυνση της λήψης
αποφάσεων. Στην ενότητα αυτή γίνεται µια προσπάθεια για τον ορισµό και την ανάπτυξη
αυτών των εργαλείων.

3.6.4.2 Μηχανισµοί θραύσης.
Μέχρι αυτό το σηµείο η αξιολόγηση των κατασκευών έναντι κοπώσεως είτε στο
στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης, είτε σε λεπτοµερέστερο στάδιο έχει περιοριστεί
στην ποικιλία των καµπύλων S-N οι οποίες βασίζονται στη µέθοδο της ταξινόµησης. Αυτή η
µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα της απλοϊκής εφαρµογής της και της ευρείας χρήσης της στο
χώρο των µηχανικών. Προς υποστήριξη της µεθόδου αυτής, υπάρχουν πολλά δεδοµένα τα
οποία αφορούν δοκιµές κοπώσεως µικρής ή µεγάλης κλίµακας σε ποικίλες κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες. Μέσα από αυτή την πληθώρα έχει αναπτυχθεί ένας συγκεκριµένος βαθµός
αυτοπεποίθησης, ο οποίος µπορεί να βοηθήσει το µηχανικό τόσο κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης παλιών κατασκευών, όσο και κατά το σχεδιασµό των νέων.
Παρόλα αυτά η µέθοδος της ταξινόµησης παρουσιάζει και πολλά µειονεκτήµατα, εκ
των οποίων το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν µπορεί να παρέχει πληροφορίες για το µέγεθος
των ρωγµών και για τον αναµενόµενο ρυθµό ανάπτυξης τους στα διάφορα στάδια λειτουργίας
της κατασκευής. Η χρήση των µεθόδων µηχανισµών θραύσης –fracture mechanics
methods- µπορεί να είναι χρήσιµη, όταν είναι γνωστές ή απαραίτητες πληροφορίες για το
µέγεθος της ρηγµάτωσης. Αυτή η µέθοδος µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις τις οποίες
έχει ανιχνευτεί µια ρωγµή λόγω κόπωσης και χρειάζονται πληροφορίες για την
εναποµείνασα διάρκεια ζωής της κατασκευής ή του µέλους.
Αυτές οι µέθοδοι µπορεί να είναι ακόµα χρήσιµες για τον προσδιορισµό της συχνότητας των επιθεωρήσεων, ως συνάρτηση για παράδειγµα της ικανότητας ανίχνευσης ρωγµών
δεδοµένου µεγέθους. Η αποτελεσµατικότητα τους κρίνεται κάτω από δεδοµένες συνθήκες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους µηχανισµών θραύσεως στη βιβλιογραφία αναφέρονται στα [37], [15], [11], [35] στις οποίες ο αναγνώστης καλείται να ανατρέξει.
Ένας περιορισµός της µεθόδου µηχανισµών θραύσεων ο οποίος είναι απαραίτητο να
αναφερθεί, είναι ότι η εφαρµογή τους για την αξιολόγηση στρεβλώσεων οι οποίες οφείλονται
στις ρωγµές κοπώσεως, εξαιτίας των δευτερογενών τάσεων, είναι περίπλοκη και για αυτό
το λόγο συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση όπου είναι αναµενόµενο ότι οι τάσεις
δευτέρας τάξεως θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο.
Τη βάση για µια γραµµική ελαστική µέθοδο µηχανισµού θραύσεως –linear elastic
fracture mechanics (LEFM) methods- αποτελεί η αρχή, ότι οι τάσεις κοντά στην άκρη µιας
ρωγµής µπορεί να περιγραφτούν µοναδικά από µια µόνο παράµετρο, η οποία αναφέρεται ως
συντελεστής έντασης τάσεων, Κ, –stress intensity factor-, ή κάτω από την επίδραση
κυκλικής φόρτισης ως συντελεστής έντασης εύρους τάσεων, ∆Κ, –stress intensity factor
range-. Σε γενικές γραµµές ο ∆Κ µπορεί να οριστεί µέσω της εξίσωσης (3.15):
∆Κ = Υ ∗ ∆σ ∗ π ∗ α

Όπου:
α : Μέγεθος ρωγµής (βάθος ή µήκος).
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∆σ : Επιβαλλόµενο εύρος κυκλικής φόρτισης (συχνά στη πλήρη διατοµή –gross cross
section- για κατασκευές στις οποίες οι συνδέσεις έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση
ήλων).
Υ : Το προϊόν των διαφόρων παραγόντων, οι οποίοι υπολογίζονται για τη γεωµετρία της
ρηγµάτωσης, τη γεωµετρία του ρηγµατωµένου µέλους και εφόσον είναι απαραίτητο την
επιβολή της µη οµοιόµορφης τάσης. ∆ιάφορες λεπτοµέρειες και συγκεκριµένα είδη
φόρτισης για το Υ µπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία, [35], [64].
Με τη χρήση του νόµου των Paris-Erdogan –Paris-Erdogan law- o οποίος παρουσιάζεται στο διάγραµµα 3.14, ο συντελεστής εντάσεως εύρους τάσεως ο οποίος εφαρµόζεται
µπορεί να συσχετιστεί µε το ρυθµό ανάπτυξης της ρηγµάτωσης µέσω της εξίσωσης (3.16):
da
= C ∗ ∆Κ m
(3.16)
dN
Όπου:
C : Σταθερά του Paris-Erdogan law.
m: Εκθέτης του Paris-Erdogan law.
Εισάγοντας στο µέγεθος της ρηγµάτωσης το Paris-Erdogan law, το χρονικό διάστηµα
για την εκδήλωση της αστοχίας λόγω κοπώσεως µιας κατασκευαστικής λεπτοµέρειας
υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (3.17):
ac
da
N=∫
(3.17)
a0
C ∗ ∆K m
Όπου:
α0: Το αρχικό µέγεθος της ρωγµής (βάθος ή µήκος).
αc: Το τελικό ή το κρίσιµο µέγεθος της ρωγµής (βάθος ή µήκος).
Οι εξισώσεις (3.15) έως (3.17) παρέχουν τη βάση για τον υπολογισµό των
µηχανισµών θραύσεως για ένα µεγάλο εύρος περιπτώσεων, συµπεριλαµβανοµένου και των
ευπαθών σε κόπωση κατασκευαστικών λεπτοµερειών των µεταλλικών γεφυρών. Μια
σηµαντική παραδοχή της LEFM µεθόδου βασισµένη στους υπολογισµούς κοπώσεως,
αποτελεί η ανάπτυξη των πρώτων ρωγµών και ατελειών πριν από την εφαρµογή της
φόρτισης. Μέσα από έρευνες έχει αποδειχθεί ότι αυτή η παραδοχή (για πρακτικούς λόγους)
είναι κατάλληλη για µεταλλικές κατασκευές στις οποίες επικρατούν οι συγκολλήσεις, [71].
Για την αύξηση της αξιοπιστίας της προσέγγισης µέσω των βασικών µηχανισµών
θραύσεως προτάθηκαν οι εξής τροποποιήσεις στις εξισώσεις (3.15) έως (3.17):
• Σε ένα λογαριθµικό διάγραµµα da/dN – ∆Κ, τα αποτελέσµατα του Paris-Erdogan
law για την περιοχή σταθερής ανάπτυξης της ρηγµάτωσης απεικονίζονται µε ευθεία γραµµή
και µε κλίση ίση µε το m, όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα 3.14. Στην πραγµατικότητα οι
ρωγµές κοπώσεως οι οποίες εµφανίζονται σε δείγµατα χάλυβα παρουσιάζουν µη γραµµική
συµπεριφορά, η οποία περιγράφεται ως εξής: καθώς µειώνεται η τιµή του ∆Κ προσεγγίζεται
το όριο όπου ο ρυθµός ανάπτυξης της ρηγµάτωσης µειώνεται γρήγορα µέχρι τη τιµή του
µηδενός. Ωστόσο, αγνοώντας αυτή την παράµετρο οδηγούµαστε γενικά σε λανθασµένη
εκτίµηση του χρονικού διαστήµατος της εκδήλωσης της αστοχίας λόγω κόπωσης (το οποίο
είναι συντηρητικό), µε το µέγεθος της υποτίµησης να εξαρτάται από τον αριθµό των κύκλων
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τάσεων οι οποίοι εµφανίζονται κοντά ή κάτω από το όριο αυτό. Για να µπορέσει να
συµπεριληφθεί στους υπολογισµούς η τιµή αυτού του ορίου η εξίσωση (3.16) τροποποιείται
ως εξής:
da
m
= C ∗ (∆Κ m − ∆Κth
)
(3.18)
dN
Όπου:
∆Κth: Η οριακή τιµή του ελαστικού συντελεστή έντασης εύρους τάσεως.
Η ∆Κth µπορεί να οριστεί σαν µια δεδοµένη τιµή, ωστόσο ορισµένες έρευνες ορίζουν
τη διακύµανση της τιµής της ∆Κth σε σχέση µε τη τιµή του λόγου τάσεων R, ο οποίος
αντιστοιχεί στη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη τιµή της επιβαλλόµενης τάσης. Αυτό το
φαινόµενο µπορεί να ληφθεί υπόψη στο µοντέλο µε διάφορες εκφράσεις της ∆Κth µέσω του
λόγου R, οι οποίες µπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία, [35]. Εναλλακτικά η σχέση da/dN
– ∆Κ µπορεί να προσεγγιστεί µέσω ενός µοντέλου µε δύο κλίσεις. Τέλος, µπορούν να
πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες πρόσθετες παρατηρήσεις για τη σχέση da/dN – ∆Κ:
o Στις εξισώσεις 3.15 έως 3.18, θεωρείται ότι όλοι οι βρόχοι τάσεων, ∆σ,
συµβάλλον στην ανάπτυξη της ρηγµάτωσης. Στην πραγµατικότητα, είναι γνωστό
ότι αν ο µικρότερος συντελεστής έντασης τάσεως έχει αρνητική τιµή (θλίψη),
τότε θα είναι «αποτελεσµατικό» µόνο ένα µέρος του βρόγχου. Αυτή η επίδραση
συχνά αγνοείται (υπέρ της ασφαλείας), ωστόσο η επίδραση αυτή µπορεί να
µειωθεί ακόµα και να αναιρεθεί από την παρουσία εφελκυστικών παραµενουσών
τάσεων στην περιοχή της ανάπτυξης της ρηγµάτωσης. Οι παραµένουσες τάσεις
εµφανίζονται στις µεταλλικές κατασκευές κατά τη διάρκεια της ανέγερσης τους
σε περιπτώσεις θερµής έλασης, συγκόλλησης, ή λόγω της συµπίεσης ενός
µέλους, για τη τοποθέτηση του στη σωστή θέση στην κατασκευή, εξαιτίας των
ακατάλληλων διαστάσεων του. Σε γενικές γραµµές, εάν αυτές οι παραµένουσες
τάσεις είναι θλιπτικές τότε έχουν ευεργετική επίδραση στο χρονικό διάστηµα
εκδήλωσης της αστοχίας λόγω κόπωσης, ενώ αν είναι εφελκυστικές θα έχουν
αρνητικές επιπτώσεις. Ως εναλλακτική λύση για την αποδοχή της επίδρασης των
βρόχων τάσεων είτε οι τάσεις είναι θλιπτικές, είτε είναι εφελκυστικές, εκτιµάται
ή µετράται το µέγεθος το παραµενουσών τάσεων και η τιµή της ∆Κ στην εξίσωση
(3.16) µπορεί να αντικατασταθεί από τον ισοδύναµο συντελεστή έντασης τάσεως
–effective stress intensity factor (∆Κeff)-, ο οποίος λαµβάνει την επίδραση
των παραµενουσών τάσεων χρησιµοποιώντας την αρχή της επαλληλίας. Ο ∆Κeff
ορίζεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε µόνο το µέρος του βρόχου των τάσεων στο
οποίο ο συντελεστής έντασης τάσεως στην άκρη της ρωγµής είναι θετικός, να
συνεισφέρει στην ανάπτυξη αυτής, [10].
o Μερικές έρευνες έχουν αποδειχτεί ότι ακόµα και αν όλος ο βρόχος τάσεων
ανήκει στην εφελκυστική περιοχή, µπορεί να µην είναι απόλυτα αποτελεσµατικός,
εξαιτίας των επιδράσεων της ρηγµάτωσης [10], [72]. Αυτές οι επιδράσεις µπορεί
να είναι αποτέλεσµα της πλαστικοποίησης κοντά στην άκρη της ρωγµής, της
τραχύτητας στα µέτωπα της ρωγµής ή περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων όπως η
σκουριά και η συγκέντρωση λεπτών σωµατιδίων στην περιοχή ενώ η ρωγµή είναι
ακόµα ανοιχτή το οποίο θα συντελέσει στην αναστολή, έως ένα βαθµό, του
κλεισίµατος της ρωγµής κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης. Έχουν δηµιουργηθεί
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διάφορες διατάξεις για να µπορέσουν αυτοί οι παράγοντες να ληφθούν υπόψη,
ωστόσο η παράβλεψη τους οδηγεί σε µικρές αποκλίσεις οι οποίες γενικά οδηγούν
σε µια µικρή υποτίµηση της προβλεπόµενης χρονικής διάρκειας της εκδήλωσης
της αστοχίας λόγω κοπώσεως.
• Μόλις γίνει η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός
των τιµών των παραµέτρων. Αυτή µπορεί να είναι µια δύσκολη διαδικασία, καθώς µερικές
από αυτές τις παραµέτρους µπορούν να πάρουν ένα εύρος τιµών και η εφαρµογή µικρών
αλλαγών σε αυτές µπορούν να έχουν µεγάλη επίδραση στον υπολογισµό του χρόνου
εκδήλωσης της αστοχίας λόγω κόπωσης. Τα ακόλουθα σχόλια έχουν ως στόχο την
κατάλληλη επιλογή των τιµών των παραµέτρων για την εκτίµηση της εναποµείνασας
διάρκειας ζωής της κατασκευής λόγω κόπωσης µε τη χρήση των µηχανισµών θραύσης:
o Όσο πιο περίπλοκο είναι το πεδίο της επιβαλλόµενης τάσης (δευτέρας τάξεως),
τόσο πιο λεπτοµερές πρέπει να είναι το µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται για την
προσοµοίωση του µέλους ή της κατασκευής (ειδικές οριακές συνθήκες, ειδικά
στοιχεία µελών).
o Όπου υπάρχει η δυνατότητα, εισαγωγής παραµέτρων βάσει πραγµατικών
µετρήσεων σε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, στη γεωµετρία των συγκολλήσεων
και στο επιβαλλόµενο εύρος τάσεων, ή σε πειραµατικές δοκιµές των υλικών –
Paris C και m, fv, ∆Κth, KIC-, συστήνεται να εφαρµόζεται. Εφόσον αυτό δεν είναι
δυνατόν οι τιµές για παρόµοια υλικά και για τη διαδικασία ανέγερσης θα πρέπει
να λαµβάνονται από τη διαθέσιµη βιβλιογραφία. Σε γενικές γραµµές, όπου
υπάρχει αµφιβολία για τις τιµές αυτές θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των πιο
συντηρητικών.
o Υπάρχει µια σειρά από διάφορες προσεγγίσεις για τον προσδιορισµό της τιµής του
∆σ στην εξίσωση (3.15). Ωστόσο είναι πιο απλή, η προσέγγιση ενός ισοδύναµου
εύρους τάσεως. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση το ποσοστό των αστοχιών
λόγω κόπωσης εξαιτίας της πραγµατικής τάσης και το µεταβλητό εύρος τάσεως
µέσα στο χρόνο προβλέπεται µε ένα ισοδύναµο εύρος τάσεως, ∆σΕ, το οποίο
µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση, για παράδειγµα, της εξίσωσης (3.19), [72],
[40]:
 ∑ (ni ∗ ∆σim ) 
∆σ = ∆σΕ = 


∑ ni 


o

1

m

(3.19)

Πιο εξεζητηµένες µέθοδοι υπάρχουν για την πρόβλεψη του χρονικού διαστήµατος
της εκδήλωσης της αστοχίας λόγω κόπωσης για µεταβλητές συνθήκες φόρτισης,
οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ευρέος στη βιβλιογραφία, [72].
Υπάρχουν πολλές µέθοδοι για τον υπολογισµό του αρχικού µεγέθους της ρωγµής
(βάθος ή µήκος), α0. Αυτές περιλαµβάνουν την επιλογή µιας τιµής βασισµένη σε
πραγµατικές µετρήσεις στην ίδια την κατασκευή ή σε παρόµοιες κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες. Επιλέγοντας τελικά µια τιµή, η οποία έχει προκύψει από τον
υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος εκδήλωσης της αστοχίας σε πειράµατα τα
οποία πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα παρόµοια µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες οι οποίες αξιολογούνται και/ή επιλέγοντας µια τιµή η οποία είναι γνωστό
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o

o

ότι θα αντιστοιχεί στη µικρότερη ανιχνεύσιµη ρωγµή από τη µέθοδο του µη
καταστρεπτικού ελέγχου η οποία θα εφαρµοστεί.
Υπάρχουν πολλές µέθοδοι για τον υπολογισµό του τελικού ή του κρίσιµου
µεγέθους της ρωγµής (βάθος ή µήκος), αc. Η τιµή αυτή µπορεί να ληφθεί ίση µε
το πάχος του ρηγµατωµένου µέλους ή ενός ποσοστού του πάχος αυτού. Εναλλακτικά ένα όριο στη τιµή του αc µπορεί να οριστεί από τα κριτήρια των
µηχανισµών θραύσεως ή διαρροής όπως τo ∆ιαγράµµατα Εκτίµησης της
Αστοχίας –Failure Assessment Diagram (FAD)-, [51], [37], [15], [34].
Θα πρέπει να διεξάγονται ευαίσθητες αναλύσεις για τον προσδιορισµό των
επιπτώσεων των τιµών οι οποίες θεωρήθηκαν για τις παραµέτρους των
εξισώσεων.

Σταθερή
ανάπτυξη

Γρήγορη
ανάπτυξη

Αργή
ανάπτυξη

Ανώτερο όριο της τιµής του συντελεστή έντασης εύρους τάσεως, ∆Κth.
∆ιάγραµµα 3.14

3.6.4.3 Πιθανοτικές Μέθοδοι.
Οι µεταβολές των τιµών των παραµέτρων, οι οποίες απαιτούνται για τους
υπολογισµούς είτε µε βάση τη µέθοδο της ταξινόµησης, είτε της γεωµετρική µεθόδου της
τάσης, είτε τη µέθοδο των µηχανισµών θραύσεως, µπορούν να αποδείξουν τη σηµαντική
επίδραση τους στον υπολογισµό του εκτιµώµενου χρόνου της αστοχίας λόγω εµφάνισης της
κοπώσεως. Ένα τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εξαλειφθεί αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί η
χρήση πιθανοτικών µεθόδων, οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν σε συνδυασµό είτε µε τη
µέθοδο της ταξινόµησης, είτε µε τη µέθοδο των µηχανισµών θραύσεως. Κανονικά, όταν
χρησιµοποιούνται αυτές οι µέθοδοι οι τιµές των παραµέτρων λαµβάνουν ως ντετερµινιστικές, όπως για παράδειγµα α0=0,2 mm. Κατά την εφαρµογή των πιθανοτικών µεθόδων
αυτές οι τιµές αντικαθίστανται µε στατιστικές κατανοµές όπως για παράδειγµα α0=LN [0.2
mm, 0.045 mm] και τότε προσδιορίζεται η πιθανότητα εκδήλωσης της αστοχίας για µια
προκαθορισµένη κατάσταση οριακής λειτουργίας. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση
των πιθανοτικών µεθόδων αναφέρονται στις βιβλιογραφικές πηγές [56], [58].
Οι πιθανοτικές µέθοδοι στο παρόν πλαίσιο αρχικά χρησιµοποιούνται για τον
προσδιορισµό της πιθανότητας της εκδήλωσης της αστοχίας, Pf, ή του δείκτη αξιοπιστίας
β=-Φ-1(Pf), µιας δεδοµένης κατασκευής ή ενός δοµικού µέλους, όπου Φ( ) είναι η τυπική
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∆είκτης αξιοπιστίας, β

κανονική αθροιστική κατανοµή. Στην περίπτωση της κοπώσεως, η οποία αντιστοιχεί σε µια
διαδικασία φθοράς, η Pf και/ή ο β συνήθως παρουσιάζονται υπό τη µορφή συνάρτησης σε
σχέση µε το χρόνο. ∆ιάφοροι κανονισµοί [48] δίνουν τις µέγιστες επιδιωκόµενες τιµές της
πιθανότητας Pf (ελάχιστες για τον β) για τις νέες αλλά και για τις υπάρχουσες κατασκευές.
Συγκρίνοντας τις υπολογισµένες τιµές της Pf και/ή του β µε τις χρονικές καµπύλες µιας
δεδοµένης κατασκευής ή ενός δοµικού µέλους µε αυτές τις τιµές για στόχο, µπορεί να
εκτιµηθεί η εναποµείνασα διάρκεια ζωής της κατασκευής ή του µέλους.
Στο διάγραµµα 3.15(α) απεικονίζεται ένα παράδειγµα του δείκτη αξιοπιστίας, β, σε
συνάρτηση µε το χρόνο (χρονικές καµπύλες) και στο διάγραµµα 3.15(β) απεικονίζεται η
πιθανότητα αστοχίας, Pf, σε συνάρτηση µε το χρόνο, για µια κατασκευαστική λεπτοµέρεια
µιας γέφυρας. Οι διαφορετικές καµπύλες σε αυτό το διάγραµµα αντιστοιχούν σε διαφορετικές
υποθέσεις της τιµής του κρίσιµου βάθους αc των ρωγµών. Η πρώτη αντιστοιχεί σε όριο
βάθους βασισµένο στο λεγόµενο R6 κριτήριο διαρροής/θραύσης, [60]. Η δεύτερη και η τρίτη
αντιστοιχούν στα αυθαίρετα όρια της 0,5 και 1,0 φοράς του πάχους του ρηγµατωµένου
µέλους.

Χρόνος, Τ (χρόνια)

Πιθανότητα αστοχίας, Pf

Ο δείκτης αξιοπιστίας, β, σε συνάρτηση µε το χρόνο, [55].
∆ιάγραµµα 3.15(α)

Χρόνος, Τ (χρόνια)

Η πιθανότητα αστοχίας, Pf, σε συνάρτηση µε το χρόνο, [55].
∆ιάγραµµα 3.15(β)
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Τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας εκφράζουν το στόχο ασφάλειας για τις κατασκευές
µέσα από πιθανοτικούς όρους. Ο δείκτης αξιοπιστίας για τις στατικές µελέτες σύµφωνα µε
τον Ευρωκώδικα EN 1990 (RC2) εκφράζεται µέσω του β. Το επίπεδο ασφαλείας µιας
κατασκευής ή ενός µέλους αυτής καταρχάς εκφράζεται σαν την πιθανότητα της αστοχίας
µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Αντί της πιθανότητας αυτής χρησιµοποιείται ο
δείκτης αξιοπιστίας β. Ο δείκτης προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε αντιστοιχία µε µια
περίοδο αναφοράς ίση µε το χρόνο σχεδιασµού της κατασκευής, η οποία αντιστοιχεί σε 50
χρόνια για κτήρια και σε 100 για γέφυρες. O δείκτης αξιοπιστίας σχετίζεται άµεσα µε την
πιθανότητα αστοχίας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ β

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΟΧΙΑΣ P

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

0,16
0,023
0,0013
0,000032

Πίνακας 3.11
∆είκτης αξιοπιστίας, β, και η πιθανότητα αστοχίας, P.

Στην πραγµατικότητα το επιθυµητό επίπεδο ασφαλείας καθιερώνεται µέσω της σωστής επιλογής των ακόλουθων παραµέτρων:
• Τη στάθµη επιτελεστικότητας (consequence class) του κτηρίου.
• Τα χαρακτηριστικά φορτία
• Τους επιµέρους συντελεστές ασφαλείας για δράσεις γf και τους συντελεστές οι
οποίοι καθορίζουν τις αντιπροσωπευτικές τιµές των µεταβλητών δράσεων ψ.
• Τους κανόνες σχεδιασµού και τις ιδιότητες των υλικών.
• Τους συντελεστές ασφαλείας υλικού γm.
Οι συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις και τα υλικά έχουν επιλεγεί µε τέτοιο
τρόπο, έτσι ώστε να αποκτάται ένα επίπεδο ασφαλείας το οποίο να ανήκει στη επιθυµητή
στάθµη επιτελεστικότητας. Ο Ευρωκώδικας EN 1990 δίνει τρεις στάθµες επιτελεστικότητας
CC1, CC2 και CC3, [28]. Στον πίνακα ο οποίος ακολουθεί, για τις νέες κατασκευές, δίνονται
οι τιµές του δείκτη αξιοπιστίας, β, για κάθε στάθµη επιτελεστικότητας.

ΣΤΑΘΜΗ
ΕΠΙ/ΤΗΤΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ
ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΜΗ ΚΥΡΙΑΡΧΗ
Η ΦΟΡΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΡΧΗ Η
ΦΟΡΤΙΣΗ
ΑΝΕΜΟΥ

1

Περιορισµένη

Περιορισµένο

βn=3,3

βn=2,3

2

Σηµαντικές

Σηµαντικό

βn=3,8

βn=2,8

3

Οιονεί
κατάρρευση

Οιονεί
κατάρρευση

βn=4,3

βn=3,3

Πίνακας 3.12
∆είκτης αξιοπιστίας, β, για καινούργιες κατασκευές [28, 74, 47].
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Σε γενικές γραµµές, οι συντελεστές ασφαλείας στους κανονισµούς οι οποίοι αφορούν
τη φόρτιση και την αντοχή έχουν οριστεί, έτσι ώστε να έχουµε τον επιθυµητό δείκτη
αξιοπιστίας. Εξαίρεση αποτελεί η φόρτιση του ανέµου. Με δεδοµένο επιµέρους συντελεστή
ασφαλείας γ=1,5, µια κατασκευή µε κυρίαρχη τη φόρτιση του ανέµου, έχει χαµηλότερο
επίπεδο αξιοπιστίας από το επιθυµητό β=3,8 και σύµφωνα µε την Πηγή[28] µια τιµή της
τάξεως του 2.8 φαίνεται να είναι καταλληλότερη. Οι τιµές όµως αυτές του β σε µια υπάρχουσα κατασκευή πιθανότατα αλλάζουν.
Οι απαιτούµενες τιµές του β είναι ανάλογες του επιπέδου ασφαλείας, το οποίο είναι
επιθυµητό για κάθε κατασκευή. Τα επίπεδα αυτά διακρίνονται σε:
o Το επίπεδο ασφαλείας κάτω από το οποίο οι κατασκευές είναι ακατάλληλες για
χρήση και τότε οι αρµόδιες αρχές είναι υποχρεωµένες να στείλουν άµεσα
ειδοποίηση για την εκκένωση και την κατεδάφιση τους.
o Το επίπεδο ασφαλείας το οποίο κρίνει το πότε είναι απαραίτητη η επισκευή µιας
υπάρχουσας κατασκευής.
Εκτός από το επίπεδο ασφαλείας το οποίο πρέπει να επιλεγεί, έτσι ώστε να
διαµορφωθεί η τιµή του β, λαµβάνονται υπόψη τα οικονοµικά κριτήρια αλλά και τα επιθυµητά
όρια για την ανθρώπινη ασφάλεια. Με κριτήριο το οικονοµικό κόστος η τιµή του δείκτη
αξιοπιστίας για µια υπάρχουσα κατασκευή µειώνεται συγκριτικά µε αυτόν µιας νέας, αφού για
να µπορέσει κανείς να αυξήσει τα επίπεδα ασφαλείας σε µια υπάρχουσα κατασκευή θα του
κοστίσει πολύ περισσότερο. Είναι πιο εύκολο να προσθέσει κανείς µια ενίσχυση όταν το έργο
είναι σε φάση µελέτης-σχεδιασµού, παρά µετά την ολοκλήρωση του. Όµως τα όρια τα οποία
θα παρέχουν την ανθρώπινη ασφάλεια είναι πιθανόν να µην υπερβαίνονται.
Όπως αναφέρθηκε, στηριζόµενοι στα οικονοµικά κριτήρια ο δείκτης αξιοπιστίας για
τα υπάρχοντα κτήρια µπορεί να µειωθεί. Αυτό προκύπτει µέσα από την οικονοµική
βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους της κατασκευής, του κόστους επιδιόρθωσης των
ζηµιών και της πιθανότητας αστοχίας της. Βασισµένοι λοιπόν, στο παράδειγµα των
καινούργιων κατασκευών στις οποίες είναι κυρίαρχο το φορτίο του ανέµου ο δείκτης
αξιοπιστίας µειώνεται κατά µια µονάδα, προτάθηκε να ισχύει µια τιµή του βυπάρχοντος κάτω
από την οποία η κατασκευή κρίνεται ακατάλληλη για χρήση:
(3.20)
βυπάρχοντος = βκαινούργιου – ∆β
µε το ∆β>1,0. Η τιµή του ∆β=1,5 επιλέγεται στηριζόµενοι σε µια µελέτη οικονοµικής
βελτιστοποίησης για τις υπάρχουσες κατασκευές [74] και αναφέρεται στα αποδεκτά επίπεδα
ασφαλείας ενός υπάρχοντος κτηρίου [28], [47].
Στον πίνακα ο οποίος ακολουθεί παρουσιάζονται οι τιµές του β για όλες τις στάθµες
επιτελεστικότητας, για ελάχιστον χρόνο αναφοράς τα 15 χρόνια.

Στάθµη
Επιτελεστικότητας

Ελάχιστη
περίοδος
αναφοράς για
υπάρχον
κτήριο

Μη κυρίαρχη
η φόρτιση του
ανέµου

Κυρίαρχη η
φόρτιση του
ανέµου

Μη κυρίαρχη
η φόρτιση του
ανέµου

Κυρίαρχη η
φόρτιση του
ανέµου

0

1

3.3

2.3

1.8

0.8

1

15

3.3

2.3

1.8*

1.1*

β - καινούργιας

β - υπάρχουσας
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2

15

3.8

2.8

2.5*

2.5*

3

15

4.3

3.3

3.3*

3.3*

Πίνακας 3.13
Ελάχιστες τιµές του δείκτη αξιοπιστίας β σε µια ελάχιστη περίοδο αναφοράς.
Σηµειώσεις πίνακα 3.13:
1. Στάθµη 0: δεν συµπεριλαµβάνεται η ανθρώπινη ασφάλεια.
2. *σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το ελάχιστο όριο σύµφωνα µε τους κανονισµούς για την
ανθρώπινη ασφάλεια.

Για τη στάθµη επιτελεστικότητας 2 µια µείωση της τάξεως του 1,5 θα σήµαινε
µεταβολή της τιµής του δείκτη αξιοπιστίας από το β=3,8 στο β=2,3 και σε περίπτωση όπου
είναι κυρίαρχη η φόρτιση του ανέµου µια µεταβολή από το β=2,8 στο β= 1,3. Η οριακή τιµή
του β υπάρχει για να εξασφαλίζεται η ανθρώπινη ασφάλεια. Μια πρακτική λύση είναι να
χρησιµοποιείται σαν ελάχιστη τιµή σε όλες τις περιπτώσεις β=2,5 σε συνδυασµό µε ελάχιστη
περίοδο αναφοράς τα 15 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται η πιθανότητα
αστοχίας:
(3.21)
Pαστοχίας < Φ(-β)/15= Φ(-2.5)/15= 4*10-4 /χρόνο

Πιθανότητα αστοχίας [1/χρόνο]

Το συµπέρασµα το οποίο προκύπτει, είναι ότι για τα υπάρχοντα κτήρια στην
περίπτωση της κυρίαρχης φόρτισης του ανέµου η ανθρώπινη ασφάλεια είναι αυτή η οποία
καθορίζει πάντοτε τη τιµή του β, και στις κατασκευές µε µη κυρίαρχη τη φόρτιση του
ανέµου, σχεδόν πάντα. Σηµειώνεται, ότι η τιµή της Pαστοχίας= 4*10-4 /χρόνο έρχεται σε
αντιστοιχία µε τις συστάσεις για µέτριες αστοχίες και σχετικά µεγάλα κόστη για τα µέτρα
ασφαλείας, [47].

∆ιάρκεια σχεδιασµού [Χρόνια]

Η πιθανότητα ετήσιας αστοχίας µιας υπάρχουσας κατασκευής,
στάθµης επιτελεστικότητας 3, σε συνάρτηση µε το χρόνο σχεδιασµού της.
∆ιάγραµµα 3.16
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Για να κριθεί ότι ένα κτήριο χρειάζεται επισκευές ορισµένων µελών του ή ακόµα και
αντικατάσταση τους, η τιµή του βεπισκευής ορίζεται ως:
βκαινούργιου < βεπισκευής< βυπάρχοντος
(3.22)
µε,
βεπισκευής = βκαινούργιου – 0,5

(3.23)

Τα περισσότερα υπάρχοντα κτήρια έχουν σχεδιαστεί µε παλαιότερους κανονισµούς,
οι οποίοι όµως δεν είναι σε ισχύ. Θα πρέπει να αποφευχθεί λοιπόν, η αντικατάσταση ενός
µέλους ή οι σηµαντικές αλλαγές στην κατασκευή, έτσι ώστε να προσαρµοστεί στους νέους
κανονισµούς εφόσον ικανοποιεί αυτούς µε τους οποίους σχεδιάστηκε. Ως εκ τούτου, η τιµή
του βεπισκευής είναι τέτοια ώστε οι κατασκευές οι οποίες είναι σχεδιασµένες σύµφωνα µε τους
παλαιούς κανονισµούς να τηρούν τα απαιτούµενα επίπεδα ασφαλείας. Για παράδειγµα η τιµή,
∆β=0,5 αποτελεί κατά µέσο όρο τη διαφορά των επίπεδων ασφαλείας του Ευρωκώδικα σε
σύγκριση µε αυτά του παλαιού εθνικού Κανονισµού της Ολλανδίας.
Στον πίνακα 3.14 ο οποίος ακολουθεί υποδεικνύονται οι βέλτιστες τιµές του δείκτη
αξιοπιστίας βάσει οικονοµικών κριτηρίων, σε περίπτωση επισκευής ή ακαταλληλότητας
χρήσεως. Στον πίνακα αυτό, σύµφωνα µε τον Ολλανδικό ΝΕΝ-8700[63], η στάθµη
επιτελεστικότητας 1 του ΕΝ 1990 έχει υποδιαιρεθεί στις 1Α και 1Β, µε τη µόνη διαφορά ότι
στην 1A δε συµπεριλαµβάνεται ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Όµως δεν πρέπει το
οικονοµικό κέρδος να έρχεται σε προτεραιότητα σε σχέση µε την ανθρώπινη ζωή.

β - καινούργιας

β –ακατάλληλης για
χρήση

β- επισκευής

Στάθµη
Επιτε/τας

Μη
κυρίαρχη
φόρτιση
ανέµου

Κυρίαρχη
η φόρτιση
ανέµου

Μη
κυρίαρχη
φόρτιση
ανέµου

Κυρίαρχη
η φόρτιση
ανέµου

Μη
κυρίαρχη
φόρτιση
ανέµου

Κυρίαρχη
η φόρτιση
ανέµου

1Α

3.3

2.3

2.8

1.8

1.8

0.8

1Β

3.3

2.3

2.8

1.8

1.8

0.8

2

3.8

2.8

3.3

2.3

2.3

1.3

3

4.3

3.3

3.8

3.3

2.8

2.3

Πίνακας 3.14
Τιµές του β οι οποίες κρίνουν ότι η κατασκευή χρειάζεται επισκευή ή κρίνεται ακατάλληλη
για χρήση, στηριζόµενες µόνο σε οικονοµικά κριτήρια.

Ένα απαραίτητο βήµα για τη διαµόρφωση του πιθανοτικού µοντέλου είτε είναι
βασισµένο στη µέθοδο ταξινόµησης, είτε στη µέθοδο των µηχανισµών θραύσεως, αποτελεί ο
προσδιορισµός µια συνάρτησης οριακής κατάστασης, G(zi), όπου το zi αντιστοιχεί στις i
πιθανοτικές παραµέτρους οι οποίες είτε χαρακτηρίζουν τη φόρτιση, είτε την αντοχή ενός
δοµικού µέλους ή µιας κατασκευαστικής λεπτοµέρειας. Η G(zi) ορίζεται µε τέτοιο τρόπο
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ώστε: η G(zi) > 0 να αντιστοιχεί σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας και η G(zi) < 0 να
αντιστοιχεί στην αστοχία. Η τιµή της G(zi) = 0 αντιστοιχεί στην επιφάνεια αστοχίας (σχήµα
3.20). Υπάρχουν πολλά κριτήρια για τον προσδιορισµό του όρου της αστοχίας και για την
έκφραση της αστοχίας εξαιτίας του φαινοµένου της κόπωσης. Για τη µέθοδο των µηχανισµών θραύσεως, αυτά περιλαµβάνουν την υπέρβαση του κρίσιµου µεγέθους ρωγµής, αc, του
κρίσιµου αριθµού των κύκλων φόρτισης, Νc ή τον κρίσιµο συντελεστή εντάσεως τάσεως, Κ1c.
Για τη µέθοδο της ταξινόµησης η κατάσταση της αστοχίας αντιστοιχεί στην υπέρβαση ενός
συγκεκριµένου επιπέδου αστοχιών, D ή συντελεστή ασφαλείας µfat, ο οποίος εκφράζει το
επίπεδο ασφαλείας σε συνθήκες εµφάνισης κοπώσεως.

Περιοχή
Αστοχίας
G(zi) < 0
Περιοχή
Ασφαλείας
G(zi) > 0

Οριακή
κατάσταση
G(zi) = 0

Συνάρτηση οριακής κατάστασης.
Σχήµα 3.20

Η γενική µορφή, της εξίσωσης της οριακής κατάστασης ενός κατασκευαστικού
προβλήµατος όταν η φόρτιση ή οι επιδράσεις αυτής, στην κατασκευή είναι ανεξάρτητες από
την αντοχή της, είναι η εξής:
G(zi ) = R(zi )
− S(zi )
(3.24)
i=1...j

i= j +1...k

Το ακόλουθο αποτελεί ένα παράδειγµα εφαρµογής της συνάρτησης οριακής
κατάστασης για ένα πιθονοτικό µοντέλο βασισµένο στη µέθοδο των µηχανισµών θραύσεως,
µε την αστοχία να προσδιορίζεται µέσω της υπέρβασης του κρίσιµου αριθµού των κύκλων
φόρτισης, Νc:
ac

G(zi ) = Nc − N =

da

∫ C ∗ ∆Κ

m

−N

(3.25)

a0

Σε αυτή την έκφραση ο πρώτος όρος του δεξιού µέλους µπορεί, περίπου, να
εξοµοιωθεί µε µια τιµή της αντοχής της κατασκευαστικής λεπτοµέρειας (R) και ο δεύτερος
όρος το Ν να αντιστοιχεί σε µια µέτρηση του φορτίου ή των επιδράσεων αυτού (S). Με
δεδοµένη τη µορφή της εξίσωσης της συνάρτησης της οριακής κατάστασης το επόµενο βήµα
αντιστοιχεί στην αντικατάσταση των πιο σηµαντικών ντετερµινιστικών τιµών των παρα-
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µέτρων οι οποίες εµφανίζονται στην εξίσωση µε τις κατάλληλες στατιστικές κατανοµές. Η
σηµαντικότητα των παραµέτρων στην εξίσωση καθορίζεται από το βαθµό της επιρροής και
της διακύµανσής τους, στο τελικό αποτέλεσµα. Τέλος συστήνεται, η πραγµατοποίηση
ευαίσθητων αναλύσεων για τη διασφάλιση της αντιµετώπισης των σηµαντικότερων
ντετερµινιστικών παραµέτρων µε πιθανοτικό τρόπο.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την επίλυση της συνάρτησης της οριακής κατάστασης.
Σε γενικές γραµµές, οι µέθοδοι µπορούν να ταξινοµηθούν είτε ως «αξιόπιστες», είτε ως
«προσοµοιωµένες µε βάση – simulation-based-». Οι µέθοδοι αξιοπιστίας συµπεριλαµβάνουν
της γνωστές πρώτης και δευτέρας τάξεως µεθόδους αξιοπιστίας –FORM and SORM-,
σχήµα 3.21, και παραλλαγές αυτών. Η πιο γνωστή simulation-based µέθοδος είναι η
µέθοδος προσοµοίωσης Monte Carlo –MCS- η οποία µπορεί να υποδιαιρεθεί στις MCS ή
στην MCS µε δειγµατοληπτική σηµασία. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις µεθόδους
αναφέρονται στις Πηγές [56], [58].

Περιοχή
Αστοχίας

Οριακή
Κατάσταση

Περιοχή
Ασφαλείας

Μέθοδοι αξιοπιστίας.
Σχήµα 3.21

Στη συνέχεια αναπτύσσονται κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις µε σκοπό να
δηµιουργηθεί ένας οδηγός για την εφαρµογή των πιθανοτικών µεθόδων στις υπάρχουσες
κατασκευές:
o Στην Πηγή [48], αναπτύσσεται µε µεγάλη ακρίβεια η ερµηνεία των
αποτελεσµάτων των πιθανοτικών αναλύσεων, µερικές των οποίων αναφέρονται
στη συνέχεια. Η πιο κοινή ερµηνεία του όρου «πιθανότητας αστοχίας» είναι η
«σχετική συχνότητα εµφάνισης στην πραγµατικότητα». Στη µηχανική των
ηλεκτρονικών ή των µηχανολογικών προϊόντων όπου µπορούν να συγκεντρωθούν
µεγάλες βάσεις στατιστικών δεδοµένων για κατ’ ουσία όµοια µέλη ή συστήµατα
αυτός ο ορισµός µπορεί να είναι ο κατάλληλος. Για τις κατασκευές όµως του
πολιτικού µηχανικού, στην Πηγή [48], προτείνεται η έκφραση της πιθανότητας
αστοχίας να αντιµετωπίζεται περισσότερο ως εκτίµηση της πραγµατικής πιθα-

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

142

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

o

νότητας αστοχίας, το οποίο µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο στη
σύγκριση και την αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων, αλλά δεν πρέπει να
σηµαίνει κάτι περισσότερο από αυτό. Ο λόγος ο οποίος προβάλλεται για αυτό τον
ορισµό είναι ότι οι κατασκευές των πολιτικών µηχανικών είναι µοναδικές και οι
αστοχίες αυτών θα πρέπει να θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Ως εκ τούτου, οι
ισχυρισµοί οι οποίοι αφορούν την πιθανότητα αστοχίας είναι δύσκολο αν όχι
αδύνατο να αποδειχτούν.
Υπάρχουν πολλοί ερευνητές οι οποίοι έχουν προτείνει πιθανοτικά µοντέλα τα
οποία επιτρέπουν στο µηχανικό να δει τις επιπτώσεις των διαφόρων µεθόδων
επιθεώρησης τις οποίες θα χρησιµοποιήσει, στην πιθανότητα αστοχίας µιας συγκεκριµένης κατασκευής µέσα στο χρόνο, σχήµα 3.22. Το ελάχιστο επιτρεπόµενο
επίπεδο ασφαλείας το οποίο αναφέρεται σε αυτό το σχήµα θα πρέπει να ορίζεται
από τον αντίστοιχο κανονισµό, ωστόσο ορισµένες ενδείξεις µπορούν να ληφθούν
από διαφορετικούς κανονισµούς. Σηµειώνεται, ότι µόνο οι διορθωτικές ενέργειες
έχουν επίδραση στην πραγµατική πιθανότητα αστοχίας της κατασκευής, [48]. Οι
επιθεωρήσεις οι οποίες προσφέρονται αποτελούν ένα µέσο για τη µείωση του
επιπέδου της άγνοιας της πραγµατικής κατάστασης της γέφυρας ή µε άλλα λόγια
προσφέρονται για τη τροποποίηση των στατιστικών κατανοµών, για τις διάφορες
τιµές των παραµέτρων οι οποίες θα είναι σύµφωνες µε τις νέες πληροφορίες.
Λειτουργία
Ανθεκτική Γέφυρα

Μη Ανθεκτική Γέφυρα

Ελάχιστο επιτρεπόµενο όριο ασφαλείας

Τέλος διάρκειας
«ζωής» λειτουργίας

Χρόνος

Αξιοπιστία επαναξιολόγησης, [76].
Σχήµα 3.22

Τέλος, σηµειώνεται ότι για να ολοκληρωθεί το τρίτο στάδιο θα πρέπει να συνταχθεί
µια Τεχνική Έκθεση –Reports IΙI του σχήµατος 3.22- στην οποία να σηµειώνονται τα
κρίσιµα σηµεία των µελών της κατασκευής και να συνοψίζονται οι υπολογισµοί οι οποίοι
πραγµατοποιήθηκαν και τα συµπεράσµατα τα οποία εξήχθησαν κατά τη διάρκεια αυτού του
σταδίου της αξιολόγησης.
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3.6.5 Στάδιο Τέταρτο: Επισκευές και ενισχύσεις.
Εφόσον καµία από τις αξιολογήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στις ενότητες 3.6.23.6.4 δεν διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία της κατασκευής υπό την υπάρχουσα µορφή
της τότε θα πρέπει να εφαρµοστούν κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. Σε αυτά συµπεριλαµβάνεται η ενίσχυση, η επισκευή, η εντατικοποίηση της παρακολούθησης, η µείωση του
φορτίου κυκλοφορίας (στις γέφυρες) και στις πιο ακραίες περιπτώσεις η κατεδάφιση της
κατασκευής.

3.7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.
3.7.1 Εκτίµηση κτηρίων πριν την εκδήλωση της φωτιάς.
3.7.1.1. Εισαγωγή.
Η φωτιά αποτελεί µια τυχηµατική φόρτιση και ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να δίνεται η δέουσα προσοχή στην ανθεκτικότητα µιας υπάρχουσας κατασκευής σε
περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς, στην ασφάλεια της ζωής των χρηστών της και στα
συστήµατα ασφαλείας της. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να γίνει αναφορά στην
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της πυραντίστασης είτε εκδηλώθηκε αστοχία στην
κατασκευή, είτε όχι.
Συχνά υπάρχει η ανάγκη για την πρόβλεψη της µελλοντικής συµπεριφοράς µιας
υπάρχουσας κατασκευής εξαιτίας διαφόρων αλλαγών, στη λειτουργία της, στην ιδιοκτησία
της ή εξαιτίας της επιθυµίας των µηχανικών να συµβαδίζει µε τους κανονισµούς σχεδιασµού
της εκάστοτε εποχής. Οι πληροφορίες για τα υλικά τα οποία χρησιµοποιήθηκαν και τις
υποθέσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µέσα στο χρόνο είναι πολύ χρήσιµες. Ωστόσο,
βασικό πλεονέκτηµα αποτελεί, η ικανότητα ερµηνείας µιας κατασκευής µε τη χρήση µιας
µοντέρνας µηχανικής προσέγγισης της φωτιάς, εφόσον υπάρχουν αδύνατα σηµεία τα οποία
πρέπει να διερευνηθούν ή οποιαδήποτε µορφή πλεονάσµατος το οποίο µπορεί να
αξιοποιηθεί.
Μετά από την εκδήλωση µιας φωτιάς υπάρχει πάντα η πιθανότητα ορισµένα ή όλα τα
µέλη της κατασκευής να είναι επαναχρησιµοποιήσιµα, ωστόσο ο προσδιορισµός της υποβάθµισης των υλικών είναι ο πιο σηµαντικός. Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικός ο
προσδιορισµό της νέας επίδοσης της κατασκευής. Όλες οι κατασκευές οι οποίες εκτίθενται
σε µια ουσιαστική φωτιά είναι πιθανό να εκδηλώσουν αισθητές ή ιδιαίτερα σηµαντικές
αστοχίες ή και τις δύο περιπτώσεις µαζί. Η συµβατότητα των δοκιµών ελέγχων των υλικών
µε τις ζητούµενες απαιτήσεις δεν αποτελεί πάντα κριτήριο για το αν είναι απαραίτητες οι
επισκευές. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τοποθετηθεί το κόστος των επισκευών από την αρχή
σε ένα πλαίσιο. Σε ένα ιδιαίτερα λειτουργικό κτήριο µε ανελκυστήρες και ακριβές επενδύσεις
τα οποία έχουν πληγεί από την πυρκαγιά είναι πιθανό το κόστος επισκευής τους να είναι
σχετικά µικρό εφόσον η κατασκευή έχει σχεδιαστεί και ανεγερθεί κατάλληλα.
Η ευθύνη για την αξιολόγηση µιας κατασκευής από την επίδραση µιας πυρκαγιάς
εξαρτάται από τα συµβόλαια της. Οι δοµοστατικοί πολιτικοί µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και οι
µηχανικοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία της κατασκευής µπορεί να συµπεριλαµβάνονται σε αυτά, όµως για τις πιο πολύπλοκες δοµές υπάρχει όλο και περισσότερο η
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ανάγκη ενός µηχανικού ο οποίος θα είναι ειδικευµένος στην πυρασφάλεια και είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να προσδιοριστούν οι αρµοδιότητες του καθενός από την αρχή. Πριν επιχειρήσει
κανείς να προβεί στην εκτίµηση της πυρασφάλειας µιας υφιστάµενης κατασκευής είναι
αναγκαίο να καθοριστούν τα βασικά κριτήρια και οι λόγοι της αξιολόγησης και το πλαίσιο
εντός του οποίου η αξιολόγηση θα είναι ελεγχόµενη. Για την εκτίµηση των υφιστάµενων
κατασκευών µετά από την εκδήλωση φωτιάς, είναι απαραίτητο ο µηχανικός να είναι ικανός
να αντιληφθεί το ιστορικό της πυραντίστασης της κατασκευής πριν την εκδήλωση της
φωτιάς, για αυτό γίνεται στη συνέχεια αναφορά στα στοιχεία της απόδοσης της κατασκευής
προτού την εκδήλωσής της. Ως δείκτης πυραντίστασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα από
την έναρξη της πυρκαγιάς µέχρι την αστοχία της κατασκευής και δίνει το µέτρο της αντοχής
της σε συνθήκες πυρκαγιάς. Στα έργα τα στοιχεία µόνωσης των δοµικών στοιχείων προσδιορίζονται κατάλληλα, ώστε ο δείκτης πυραντίστασης να βρίσκεται µέσα σε όρια τα οποία
καθορίζονται από τους κανονισµούς, ανάλογα µε τη χρήση του χώρου. Οι απαιτούµενοι, κατά
περίπτωση κτηρίου δείκτες πυραντίστασης και τα υπόλοιπα µέτρα πυροπροστασίας και
πυρασφάλειας τους καθορίζονται στο Π.∆. 71/1988.
Είναι σηµαντικό να αναφέρεται στο χρήστη το που και το πώς δεν πληρούνται οι
σύγχρονες προδιαγραφές. Επίσης είναι σηµαντικό να γίνεται διάκριση µεταξύ των περιοχών
της µη συµµόρφωσης µε τις νοµικές απαιτήσεις και των περιοχών όπου το κτήριο όσο και αν
ενισχυθεί να εξακολουθεί να είναι λιγότερο ασφαλές από ένα καινούργιο κτήριο. Ακόµα
µπορούν να υπάρχουν περιοχές όπου οι ζηµιές από τη φωτιά να έχουν σηµαντικές επιρροές
στην αποδοτικότητα της δουλειάς του χρήστη. Σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι
αποτελεσµατικότερο να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης της πυροπροστασίας σε ευαίσθητα στοιχεία τα οποία διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο. Με τη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης
µεγάλης κλίµακας αστοχίας µέσω της προσεκτικής επιλογής των βελτιώσεων, µπορεί να
ωφεληθεί η συνολική απόδοση της κατασκευής σε µια πυρκαγιά. Για παράδειγµα η βελτίωση
της προστασίας σε µια περιοχή υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς ενός υποστυλώµατος στο οποίο
στηρίζεται ένας µεγάλος αριθµός ορόφων, θα ωφελούσε ένα σηµαντικό µέρος του κτηρίου.
Οι πιο κοινές αστοχίες εµφανίζονται ως αποτέλεσµα της αλλοίωσης των εγκατεστηµένων συστηµάτων πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κατασκευής. Τα
συστήµατα πυροπροστασίας σε πρώτο στάδιο ενδεχοµένως να λείπουν, µπορεί να έχουν
αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια τροποποιήσεων ή µπορεί να έχουν καταστραφεί µε την πάροδο
του χρόνου. Τα συστήµατα πυροπροστασίας µειώνονται στα χαλύβδινα υποστυλώµατα και
ιδιαίτερα στα ψηλά κτήρια στις περιοχές των ανελκυστήρων. Ακόµα στα ψηλά κτήρια η
ευαισθησία στις δυνάµεις του ανέµου µπορεί να µειώσει την προσκόλληση των συστηµάτων
πυροπροστασίας. Αν και δεν αποτελεί άµεση ευθύνη του δοµοστατικού µηχανικού, η πυρασφάλεια επηρεάζεται ακόµα από τα συστήµατα ασφαλείας όπως οι ψεκαστήρες και οι
συναγερµοί και τη συντήρηση αυτών, από την αύξηση του φορτίου πυρκαγιάς έναντι του
προβλεπόµενου και από πολλούς ακόµα παράγοντες. Εφόσον αποδειχτεί ότι η πυροπροστασία αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της αξιολόγησης θα πρέπει να συµµετέχουν σε αυτή και
µηχανικοί ειδικευµένοι στη µελέτη εκδήλωσης πυρκαγιάς στις κατασκευές.

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ – ΕΜΠ 2012

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

145

3.7.1.2. ∆ιαδικασίες για την εκτίµηση της πυρασφάλειας.
Η διαδικασία για την αξιολόγηση της πυρασφάλειας µιας υπάρχουσας
κατασκευής αναφέρεται στη συνέχεια υπό µορφή βηµάτων, όµως είναι σηµαντικό να
αναφερθεί ότι για σύνθετες κατασκευές µπορεί να είναι απαραίτητη η εφαρµογή αρκετών
επαναλήψεων για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσµατος. Τα βήµατα της διαδικασίας
είναι τα εξής:
o Πραγµατοποίηση επιτόπου επίσκεψης.
o ∆ιεξαγωγή αρχικής µελέτης σε συνδυασµό µε την αρχική κατασκευαστική
αξιολόγηση µε τη χρήση εγκεκριµένων εγγράφων, των ισχυόντων κανονισµών
πυροπροστασίας και τη χρήση των δεδοµένων και των συµπερασµάτων από τους
ελέγχους κατά τη διάρκεια των επιτόπου επιθεωρήσεων. Μέσω αυτής της
µελέτης θα πρέπει να καθορίζονται οι απαιτήσεις της πυροπροστασίας των
δοµικών κτηρίων και να συντάσσεται µια έκθεση η οποία θα αφορά την απόδοση
της κατασκευής έναντι εκδήλωσης πυρκαγιάς υπό τις παρούσες συνθήκες.
o Εφόσον η αρχική εκτίµηση παρουσιαστεί ασαφής, η κατασκευή φαίνεται να είναι
ανεπαρκής ή τα υπάρχοντα συστήµατα πυροπροστασίας είναι αναποτελεσµατικά ή
αρχιτεκτονικά µη αποδεκτά θα µπορούσε να εφαρµοστεί στην κατασκευή µια
µηχανική διαρθρωτική προσέγγιση αντιµετώπιση της φωτιάς. Ακόµα µπορούν να
απαιτηθούν έλεγχοι υλικών και περαιτέρω λεπτοµερείς επιθεωρήσεις πεδίου.
o Υπολογισµό των πλεονεκτηµάτων της εκτέλεσης πειραµάτων για την εύρεση της
αντοχής της κατασκευής έναντι της φωτιάς.
o Προετοιµασία για τη τεκµηρίωση της υποστήριξης των επιδόσεων της πυρασφάλειας µιας υπάρχουσας κατασκευής ή για την εφαρµογή ειδικών ελέγχων και
βελτιώσεων.
o Τη σύνοψη των αρχείων και των συµπερασµάτων της αξιολόγησης και την
έγκριση τους από τους αρµόδιους φορείς.

3.7.1.3. Απαιτήσεις πυρασφάλειας των δοµικών στοιχείων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του κανονισµού πυροπροστασίας κτηρίων (Π.∆. 71/88), ο
φέρων οργανισµός των κτηρίων πρέπει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να φέρει
τα φορτία για τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστηµα το οποίο καθορίζεται από το
δείκτη πυραντίστασης στις ειδικές διατάξεις οι οποίες αναφέρονται ξεχωριστά σε κάθε
χρήση κτηρίου. Η απαίτηση αυτή εφαρµόζεται τόσο στο σύνολο του φέροντος οργανισµού,
όσο και στα επί µέρους δοµικά στοιχεία τα οποία τον απαρτίζουν. Σε πολυώροφα κτήρια,
ύψους µεγαλύτερου των 20,0 m, τα κρίσιµα φέροντα δοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη
πυραντίστασης τουλάχιστον 120 λεπτά.
Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι υπάρχουν δύο ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις για
την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισµού. Σύµφωνα µε την πρώτη ακολουθούνται οι
οδηγίες του κανονισµού πυρασφάλειας, ο οποίος ταξινοµεί σε κατηγορίες τις κατασκευές και
τα µέλη τους σύµφωνα µε τη χρήση τους και αναφέρει τις τιµές για τους αντίστοιχους δείκτες πυραντίστασης, [78] ή [44], [43]. Αυτή η προσέγγιση είναι εύκολο να εφαρµοστεί αλλά
δεν παρέχει πληροφορίες σχετικές µε την αναµενόµενη απόδοση της κατασκευής και των
πραγµατικών περιθωρίων ασφαλείας κατά το σχεδιασµό. Η δεύτερη προσέγγιση στηρίζεται
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στη διεξαγωγή µια διαδικασίας βασισµένη στο σχεδιασµό, της οποίας τα βήµατα αναφέρονται
αναλυτικά στον κανονισµό BS 7974, [18]. Εδώ αναφέρονται τρεις διαφορετικές παραλλαγές
αυτής της προσέγγισης:
o Ισοδύναµη ή συγκριτική προσέγγιση η οποία αιτιολογεί την απόδοση της
κατασκευής κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς µε λογική πρόβλεψη της πιθανής
απόδοσής της χρησιµοποιώντας τις βασικές αρχές σχεδιασµού έναντι πυρκαγιάς,
[78] ή [44]. Ένας απλός υπολογισµός θα µπορούσε να βοηθήσει αυτή την
προσέγγιση.
o Ντετερµινιστική προσέγγιση η οποία περιλαµβάνει µια λεπτοµερή και υπολογισµένη αξιολόγηση βασισµένη σε αποτελέσµατα ερευνών και αναλυτικά µοντέλα
και πιθανότατα σε δοκιµές πυρκαγιάς πλήρους κλίµακας. Σε αυτή τη µέθοδο,
χρησιµοποιούνται οι δυσµενέστερες παραδοχές και εφαρµόζονται οι συντελεστές
ασφαλείας, [78] ή [43].
o Πιθανοτική προσέγγιση η οποία έχει ως στόχο να δείξει, ότι η πιθανότητα εµφάνισης ενός δεδοµένου συµβάντος είναι µικρή. Η πιθανότητα αυτή δεν µπορεί ποτέ
να µηδενιστεί και για αυτό θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την εξασφάλιση
αξιόπιστων δεδοµένων, για την εκτέλεση αυτής της µεθόδου.
Σε κάθε περίπτωση είναι σηµαντικό να δηµιουργηθεί µια αξιολόγηση η οποία θα
οδηγήσει σε έναν πρακτικό και λογικό τρόπο αστοχίας µιας κατασκευής στην περίπτωση
εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και στην καταγραφή των ρεαλιστικών συνεπειών, οι οποίες θα
υπάρξουν στους ανθρώπους µέσα και κοντά σε αυτή.
Χαρακτηριστικό κάθε πυρκαγιάς αποτελεί η ανάπτυξη και η εξάπλωσή της στο χώρο
µε την πάροδο του χρόνου. Ο ρυθµός εξάπλωσης της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες
όπως η γεωµετρία του κτηρίου, τα εύφλεκτα υλικά τα οποία περιέχει και τα ανοίγµατα
εξαερισµού του δωµατίου. Η εξάπλωση της φωτιάς είναι µια περίπλοκη διαδικασία η οποία
βασίζεται σε τρεις µεθόδους µεταφοράς θερµότητας, την αγωγιµότητα, την ακτινοβολία και
τη συναγωγή. Η αγωγιµότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία µεταφέρεται η θερµότητα
µεταξύ των µορίων στερεών σωµάτων όταν έχουν διαφορετικές θερµοκρασίες. Με την
ακτινοβολία η θερµότητα µεταφέρεται µέσω των εκποµπών, οι οποίες προέρχονται από την
επιφάνεια των υλικών, υπό τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, τα οποία ταξιδεύουν
µέσα στο χώρο. Σηµειώνεται ότι η ακτινοβολία είναι ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός
απευθείας µετάδοσης της θερµότητας από τη φωτιά σε άλλα ρευστά µέσα στο χώρο. Ο
σηµαντικότερος µηχανισµός µετάδοσης της θερµότητας θεωρείται η συναγωγή, καθώς η
θερµότητα µεταφέρεται µέσω της κίνησης των µορίων στα ρευστά. Τα κύρια ρευστά µετάδοσης θερµότητας κατά τη συναγωγή θεωρούνται τα αέρια, συµπεριλαµβανοµένου και του
καπνού. Η ανάπτυξη της φωτιάς επίσης εξαρτάται από τις ιδιότητες των υλικών τα οποία
έχουν χρησιµοποιηθεί στο πάτωµα, στους τοίχους και στο ταβάνι. Σε µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή, όταν η θερµοκρασία φτάσει την κρίσιµη τιµή, όλα τα εύφλεκτα υλικά
αρχίζουν να καίγονται αυξάνοντας σηµαντικά και γρήγορα τη θερµοκρασία του χώρου,
ελευθερώνοντας θερµότητα προκαλώντας µε αυτό τον τρόπο το φαινόµενο της ανάφλεξης,
το οποίο απεικονίζεται στο διάγραµµα 3.17. Ως ανάφλεξη, θεωρείται η αρχή µιας περιόδου
κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς η οποία καλείται στάδιο «µετά την ανάφλεξη -post
flashover-». Το στάδιο αυτό αποτελεί την κορύφωση της πυρκαγιάς, καθώς ελευθερώνονται
τα µεγαλύτερα ποσοστά θερµότητας και όλα τα εύφλεκτα υλικά καίγονται. Ακόµα, κατά το
στάδιο αυτό ασκείται στην κατασκευή η µεγαλύτερη επιρροή στα δοµικά της στοιχεία αλλά
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και στην ακεραιότητα της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η βελτίωση της συµπεριφοράς και της
λειτουργίας των δοµικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να αποτελεί τον
κύριο στόχο της αξιολόγησης. Μετά το πέρας αυτού του σταδίου, η φωτιά αρχίζει να ηρεµεί
και τα υλικά και τα αέρια να κρυώνουν (διάγραµµα 3.17).

Ανάφλεξη

Ανάπτυξη
Έναρξη

Πλήρη εξέλιξη

Καταστολή

Χρόνος

Ανάπτυξη φωτιάς σε ένα δωµάτιο.
∆ιάγραµµα 3.17

Η πυραντίσταση ενός δοµικού στοιχείου µιας κατασκευής συνήθως ορίζεται µε τη
χρήση τριών διαφορετικών παραµέτρων:
o Τη φέρουσα ικανότητα.
o Την ακεραιότητα της δοµής -έλεγχος της διαβίβασης των θερµών αερίων-.
o Τη µόνωση –περιορισµός της µεταφοράς θερµότητας-.
Ο δείκτης πυραντίστασης συναντάται εφόσον κάποιο από τα κριτήρια ασφαλείας
υπερβληθεί, όταν τα στοιχεία της κατασκευής εκτίθενται σε πυρκαγιά σύµφωνη µε τον
κανονισµό BS 476, [16]. Λεπτοµερείς πληροφορίες για το δείκτη πυραντίσταστης αναφέρονται στον Κανονισµό Πυραντίστασης, [78], ή στον ΑDB, [26], στους πίνακες Α1 και Α2 και
στον BS 9999, Section 3, [21].
Τα υποστυλώµατα και οι δοκοί συνήθως απαιτείται να διατηρούν µόνο τη ευστάθεια
και την αντοχή τους σε αντίθεση µε τους τοίχους και τα πατώµατα τα οποία πρέπει να
φτάνουν σε µια συγκεκριµένη απόδοση των τριών συνιστωσών. Ωστόσο αν για παράδειγµα
αποδειχθεί ότι ένας τοίχος, από την ανάλυση της πυρκαγιάς, είναι δοµικά περιττός δεν
χρειάζεται να εφαρµοστεί κανένα µέτρο πυροπροστασίας εκτός και αν ο τοίχος εξακολουθεί
να είναι απαραίτητος για τον έλεγχο και τον περιορισµό της µεταφοράς θερµότητας και των
αερίων σύµφωνα µε τον ADB, B4, [26]. Σηµειώνεται ότι πλαισιακές κατασκευές χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την περίπτωση.
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3.7.1.4. Απόδοση πυραντίστασης υφιστάµενων κατασκευών.
Η αξιολόγηση της απόδοσης της πυραντίστασης των υφιστάµενων κατασκευών δεν
είναι ποτέ εύκολη εξαιτίας των αβεβαιοτήτων οι οποίες προέρχονται από την παλαιότητα
των δοµικών υλικών και τη συχνή έλλειψη πληροφόρησης σε σχέση µε τις αρχικές
παραδοχές σχεδιασµού. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη χρήση επαρκών
συντελεστών ασφαλείας, για την πρόβλεψη της πυραντίστασης µιας υπάρχουσας κατασκευής.
Ακόµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να συγκεντρώνεται όσο µεγαλύτερος αριθµός δεδοµένων
γίνεται κατά τη διάρκεια της επιτόπου επιθεώρησης και ενδεχοµένως να πραγµατοποιούνται
έλεγχοι των υλικών σε ιδιαίτερα υψηλές θερµοκρασίες. Επιπροσθέτως, συχνά είναι απαραίτητο τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων, τα οποία δηµοσιεύονται σε περιοδικά και σε
επιλεγµένα βιβλία, σχετικά µε τη µηχανική των κατασκευών έναντι πυρκαγιάς, να αναθεωρούνται. Για πιο πρόσφατες κατασκευές τα στοιχεία τα οποία αφορούν την πυραντίσταση και
την πυρασφάλεια αναφέρονται στον οδηγό του Institution of Structural Engineers για την
πυρασφάλεια των κατασκευών, στο Βρετανικό κανονισµό συγκεκριµένων υλικών, ΒS 8110
[19], BS 5950-8 [17], και στα µέρη τα οποία αφορούν την πυρκαγιά (1,2) των Ευρωκώδικων όπως και στις δηµοσιεύσεις του Συνδέσµου των ειδικών σε θέµατα προστασίας έναντι
φωτιάς –Association for Specialist Fire Protection-, [6].
Αν οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται µέσα από αυτά τα αρχεία δεν περιγράφουν
την κατασκευή η οποία αξιολογείται ή αν η κατασκευή παρουσιάζεται ανεπαρκής ή τα
προκύπτοντα έργα πυροπροστασίας έχουν οικονοµικές συνέπειες ή η κατασκευή είναι
απαράδεκτη αρχιτεκτονικά, µια λεπτοµερής µηχανική προσέγγιση της φωτιάς θα µπορούσε
να υιοθετηθεί, όπως αναπτύσσεται στη συνέχεια.
Η εξειδικευµένη µηχανική προσέγγιση της πυρκαγιάς για ένα κτήριο τείνει να είναι
µοναδική σε κάθε περίπτωση, αλλά υπάρχουν ορισµένα κοινά βήµατα, για τα οποία είναι καλό
να κρατούνται ενήµεροι τόσο οι ιδιοκτήτες των κατασκευών, όσο και οι άλλες ειδικότητες
µηχανικών. Όχι µόνο για να είναι σε θέση να κατανοήσουν τα πιθανά πλεονεκτήµατα αλλά
για να επέµβουν σε περίπτωση την οποία κριθεί αναγκαίο.
Οι δύο εκθέσεις του Institution of Structural Engineers, [43], [44], περιγράφουν
τις αρχές και τις ποικίλες τεχνικές των µέτρων πυροπροστασίας µε λεπτοµερή τρόπο και
συστήνεται οι εκτιµήσεις αυτών των συστηµάτων να είναι σύµφωνες µε αυτά τα έγγραφα. Τα
βασικά βήµατα για την εκτίµηση των συστηµάτων πυροπροστασίας είναι τα εξής:
o Η προτεινόµενη µεθοδολογία να αποτελεί παράγωγο όλων των εµπειρογνώµων.
o Ο προσδιορισµός των πυρκαγιών σχεδιασµού.
o Η ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης και η επικύρωση αυτών από τους αρµόδιους
φορείς.
o Ο υπολογισµός της µεταφοράς θερµότητας εξαιτίας της ανάπτυξης της πυρκαγιάς στα µέλη της κατασκευής.
o Η πραγµατοποίηση δοµικών αναλύσεων σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλών θερµοκρασιών. Κατά τη διάρκεια αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πραγµατικές
γεωµετρικές διαστάσεις της κατασκευής, µεγάλες παραµορφώσεις, οι σωστές
θερµοκρασίες των µελών και η µη γραµµική συµπεριφορά τους σε υψηλές θερµοκρασίες.
o Η καταγραφή των παραδοχών σχεδιασµού και των αποτελεσµάτων των αναλύσεων για την παρουσίαση τους και την έγκριση αυτών από τις αρµόδιες αρχές.
o Η έγκριση του ελέγχου του κτηρίου, εφόσον εφαρµόζεται.
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Είναι σηµαντικό, για την κατανόηση των συστηµάτων πυρασφάλειας, να αναφερθεί ότι
κατά την εισαγωγή ενός συστήµατος ψεκαστήρων γίνεται η µελέτη των πλεονεκτηµάτων του
ως ένα µέρος τους συστήµατος πυρασφάλειας. Σύµφωνα µε τον BS9999 [21], η παρουσία
ενός συστήµατος ψεκαστήρων καθιστά δυνατή την αύξηση του µήκους των οδεύσεων
διαφυγής -µία συνεχής και χωρίς εµπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σηµείο
ενός κτηρίου προς έναν ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς-, καθώς
και της µείωσης της προβλεπόµενης περιόδου αντίστασης στη φωτιά, η οποία στην περίπτωση όπου προγραµµατίζονταν σηµαντικές τροποποιήσεις, θα µπορούσε να φέρει την υπάρχουσα δοµή σε συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία η οποία αφορά την πυρασφάλεια. Οδηγός
και παραδείγµατα για τις οδηγίες των συστηµάτων ψεκασµού σε ιστορικά κτήρια µπορούν να
βρεθούν στον Technical Advice Note 14, [41].
Ακόµα ο µηχανικός της αξιολόγησης θα πρέπει να γνωρίζει ότι εφόσον το προηγούµενο δοµικό σύστηµα δεν πληροί τις απαιτήσεις των κανονισµών για την πυρασφάλεια, είναι
πιθανό ότι τα πυράντοχα δοµικά στοιχεία έχουν προστεθεί στη συνέχεια, τα οποία µόλις που
επαρκούν για την αντίσταση στα µειωµένα φορτία στη φάση της «οριακής κατάστασης
πυρκαγιάς», χωρίς τη συµβολή των µελών της υφιστάµενης κατασκευής, τα οποία δεν είναι
ανθεκτικά έναντι της πυρκαγιάς. Ωστόσο, για απόλυτες και συντηρητικές οριακές καταστάσεις τα πρόσθετα µέλη λειτουργούν σε συνδυασµό µε τα είδη υπάρχοντα. Αυτή η προσέγγιση
έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις και είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις κατασκευές
δαπέδων.
Τέλος αναφέρεται, ότι οι περισσότερες σηµαντικές αστοχίες λόγω πυρκαγιάς είναι
αποτέλεσµα µια σειράς αδυναµιών κατά τις διαδικασίες διαχείρισης του κτηρίου. Το στατιστικό αυτό τονίζει τη σηµαντικότητα της διαχείρισης της πυρασφάλειας ενός κτηρίου καθ’ όλη
τη διάρκεια λειτουργίας του, καθώς τα περισσότερα κτήρια περιέχουν ένα µείγµα συστηµάτων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Μέρος του συνολικού συστήµατος
προστασίας αποτελούν τα σχέδια διαχείρισης της πυρασφάλειας. Αναφέρεται χαρακτηριστικά
ότι αυτός ο παράγοντας δεν είχε αναγνωριστεί µέχρι το πρόσφατο παρελθόν και σήµερα
δίνονται συµβουλές στον CIBSE Guide E, [23], και στον BS 9999, [21].

3.7.1.5. Υλικά.
Οι θερµοκρασίες οι οποίες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς σε ένα
κτήριο µπορούν να φτάσουν τις τιµές των 1000˚C έως 1200˚C, επηρεάζοντας τη φέρουσα
ικανότητα των δοµικών στοιχείων µε ποικίλους τρόπους. Το κάθε υλικό έχει τα δικά του
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το δικό του τρόπο αντίδρασης στο τρόπο αλλά και στη διάρκεια
έκθεσής του στις υψηλές θερµοκρασίες. Πολλά από τα διαθέσιµα τεχνικά δεδοµένα τα οποία
σχετίζονται µε τις καµπύλες χρόνου-θερµοκρασίας οι οποίες προκύπτουν από τις πρότυπες
δοκιµές πυρός, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη των κανονιστικών και των
ποιοτικών προσεγγίσεων. Όταν υιοθετείται µια µέθοδος πυροπροστασίας συνήθως υπολογίζονται οι θερµοκρασίες και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική η σύνθεση ενός
πλήρους φάσµατος ιδιοτήτων των υλικών σε σχέση µε τη θερµοκρασία, εκτός και αν υπάρχει
συσχέτιση µε την πρότυπη καµπύλη χρόνου-θερµοκρασίας όπως προσδιορίζεται από το
πρότυπο ISO 834, [46] και όπως επαναλαµβάνεται στον Ευρωκώδικα 1, [12].
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Υπάρχουν διάφορες καµπύλες πυρός για την ανάλυση, το σχεδιασµό και για την
πραγµατοποίηση δοκιµών ελέγχου. Η τάση αυτών των πυρκαγιών είναι διαφορετική από αυτή
των φυσικών πυρκαγιών (διάγραµµα 3.17), καθώς δεν υπάρχει το στάδιο της ηρεµίας-ψύξης.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 834 η πρότυπη καµπύλη πυρός (διάγραµµα 3.18), έχει ήπια
µορφή και προσδιορίζει τη θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου µε τη χρήση της εξίσωσης:
T = 345log10 (8t + 1) + T0
(3.26)
Όπου:
t : Ο χρόνος σε λεπτά.
Τ0: Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος σε ˚C.
Η καµπύλη υδρογονανθράκων –Hydrocarbon fire curve-, είναι πιο αυστηρή από την
ISO (διάγραµµα 3.18), και προτείνεται για χρήση σε δοµικά στοιχεία τα οποία έχουν εκτεθεί
σε µεγάλες πυρκαγιές. H θερµοκρασία Τ από αυτή την καµπύλη προσδιορίζεται µέσω της
εξίσωσης:
T = 1080(1 - 0,325e -0,167t - 0, 675e -2,5t ) + T0
(3.27)
Η πιο αυστηρή καµπύλη πυρός, η οποία χρησιµοποιείται για βιοµηχανικές φωτιές και
για φωτιές σε τούνελ, είναι η RWS καµπύλη πυρός. Η καµπύλη αυτή δηµιουργήθηκε από τον
«Rijkswaterstaat» τον Ολλανδό Υπουργό Μεταφορών, ∆ηµόσιων Έργων και ∆ιαχείρισης
Υδάτων. Η RWS καµπύλη πυρός προσδιορίζεται από τα στοιχεία του πίνακα 3.15 και απεικονίζεται στο διάγραµµα 3.18.

Χρόνος (λεπτά)

Θερµοκρασία (˚C)

0

20

3

890

5

1140

10

1200

30

1300

60

1350

90

1300

120

1200

180

1200

Πίνακας 3.15
Η καµπύλη πυρός RWS.
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Χρόνος (λεπτά)

Πρότυπες καµπύλες πυρός.
∆ιάγραµµα 3.18

Τα δεδοµένα τα οποία αναφέρονται σε αυτή την ενότητα έχουν σχέση µε τις ιδιότητες
των υλικών κατά τη λειτουργία τους σε υψηλές θερµοκρασίες και µε τη µείωση της αντοχής
και όχι µε τη φέρουσα ικανότητα της κατασκευής µετά την ψύξη της, αντικείµενο το οποίο
αναπτύσσεται στην ενότητα 3.7.2.
Όσο αφορά την απόδοση της πυρασφάλειας σε προστατευόµενα και µη προστατευόµενα µέλη κατασκευασµένα από χάλυβα υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός ερευνών, δοκιµών
ελέγχων και κωδικοποιηµένων πληροφοριών. Οι κατασκευαστές των συστηµάτων πυροπροστασίας έχουν αναπτύξει δεδοµένα τα οποία στηρίζονται στα αποτελέσµατα των δοκιµών
ελέγχων, οι οποίοι απαιτούνται από τους κανονισµούς. Η αντοχή των συστηµάτων αυτών θα
πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη. Πληροφορίες για τις ιδιότητες του χάλυβα και τα
µεταλλικά στοιχεία σε περίπτωση φωτιάς µπορούν να ληφθούν από τους ΒS 5950-8, BS EN
1993-1-2 [14] και στην πηγή [52].
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κύριες προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν τα συστήµατα
πυροπροστασίας:
o Καθορισµός της πλασµατικής περιόδου αντοχής ενός στοιχείου ή µιας κατασκευής σε περίπτωση πυρκαγιάς, µέσω της σύγκρισης του υπάρχοντος συστήµατος πυρασφάλειας µε τις κανονιστικές προδιαγραφές της προηγούµενης και της
τρέχουσας τεκµηρίωσης ελέγχου του κτηρίου. Σηµειώνεται ότι ένα µέλος µε
δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτά έχει αντοχή για µια τυπική πυρκαγιά 60 λεπτών.
Στην πραγµατικότητα όµως αυτός ο χρόνος µπορεί να µην έχει καµία σχέση µε τη
συµπεριφορά του µέλους σε συνθήκες πραγµατικής πυρκαγιάς στην υπό εξέταση
κατασκευή.
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Χρήση µιας διαρθρωτικής µηχανικής αξιολόγησης της πυρκαγιάς, έτσι ώστε να
προσδιοριστεί, το κατά πόσο είναι επαρκής η µερική πυροπροστασία (3.7.1.3). Η
αξιολόγηση αυτή µπορεί να είναι επωφελής για µια µεταλλική κατασκευή όπου ένα
τµήµα της είναι µερικώς εγκιβωτισµένο, για παράδειγµα στη τοιχοποιία µεταξύ
υποστυλωµάτων και συζευκτήριων δοκών. Το σκυρόδεµα ή η τοιχοποιία συµπεριφέρεται ως ψυκτήρας για τα µεταλλικά στοιχεία και µειώνουν επίσης τα τµήµατα
του χάλυβα τα οποία εκτίθενται σε ακτινοβολία και συµµετέχουν στη µεταφορά
της θερµότητας. Μια υψηλότερη τιµή του δείκτη πυραντίστασης θα πρέπει να
επιτυγχάνεται στις περιµετρικές διατοµές και όπου οι τάσεις έχουν µικρότερες
τιµές. Τα εκτεθειµένα µεταλλικά στοιχεία µπορούν µε αυτό το τρόπο να αποδειχθούν αποδεκτά.
o Συστήµατα παθητικής προστασίας καθορίζονται όλο και πιο συχνά για την
πυροπροστασία των µεταλλικών κατασκευών, αλλά είναι ελαφρώς πιο περίπλοκα
στο να ερευνηθούν και να αξιολογηθούν. Ο σχεδιασµός τους έχει στηριχθεί σε
δοκιµές ελέγχου έναντι φωτιάς, τα αποτελέσµατα των οποίων έχουν δηµοσιοποιηθεί υπό τη µορφή πινάκων σχεδιασµού, [6]. Η αξιολόγηση της κατάστασης
λειτουργίας και της αντοχής αυτών των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Ωστόσο, για τα πυροδιαµερίσµατα και τα συστήµατα ψεκασµού είναι απαραίτητη,
µόνο η αξιολόγηση της σοβαρότητας της µηχανικής αστοχίας τους.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για τα υλικά ελαφριάς µόνωσης όπως διογκούµενων βαφών
και επιχρισµάτων -γύψος, βερµικουλίτης, ορυκτές ίνες, περλίτης- οι συνθήκες είναι λιγότερο
ξεκάθαρες. Αναφορές γίνονται στον BS8202-2, [20], και στον οδηγό των ειδικευµένων
µηχανικών σε θέµατα πυροπροστασίας –Association for Specialist Fire Protection (ASFP).
Θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες για τον προσδιορισµό του αρχικού προµηθευτή, το
πάχος των στρώσεων και για το κατά πόσο έχει εφαρµοστεί ένα προστατευτικό στεγανωτικό
επίστρωµα. Ακόµα θα πρέπει να γίνεται µια προσπάθεια αξιολόγησης της διάρκειας των
επιχρισµάτων µε αναφορές σε δοκιµές, οι οποίες έχουν γίνει για την ανάπτυξη του πρωτότυπου συστήµατος βαφής. Σηµειώνεται ότι αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα η προσθήκη του
αρχικού προµηθευτή στην αξιολόγηση. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η εισαγωγή διακοσµητικών στοιχείων µπορούν να µειώσει την αποτελεσµατικότητα της διόγκωσης των
µονωτικών στοιχείων.
Ο χυτοσίδηρος έχει βρεθεί να έχει καλές αποδόσεις στις δοκιµές πρότυπης πυρκαγιάς εξαιτίας της υψηλής πυκνότητας του και της σχετικής χαµηλή τάσης σχεδιασµού.
Ωστόσο, οι Barnfield και Porter, [8], δήλωσαν ότι οι έλεγχοι πρότυπης φωτιάς για τον
χυτοσίδηρο διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην πραγµατική συµπεριφορά του κάτω από
συνθήκες πυρκαγιάς για δύο ρόλους. Αρχικά, δεν εµφανίζεται κανένα σύστηµα ψύξης στις
πρότυπες δοκιµές ελέγχου και δεύτερον δεν υπολογίζονται οι τάσεις οι οποίες προκαλούνται
από την υπόλοιπη κατασκευή.
Είναι γνωστό ότι προκαλείται ρηγµάτωση στο χυτοσίδηρο όταν ψύχεται ταχέως,
όπως παρατηρήθηκε σε πρότυπους ελέγχους ακολουθώντας το τρόπο ψύξης των Barnfield
και Porter. Υποστυλώµατα στα οποία δεν είχαν αναπτυχθεί ρωγµές κατά τη θέρµανση τους
διαπιστώθηκε ότι ρηγµατώθηκαν σηµαντικά κατά την ψύξη τους. Προτάθηκε λοιπόν από τον
Smith, [70], ότι κατά τη διάρκεια των διαδικασιών της πυρόσβεσης είναι πολύ πιθανό
µεγάλη ποσότητα νερού να έρθει σε επαφή µε τα υποστυλώµατα, έτσι ώστε να προκαλέσει
σοβαρές θερµικές διαβαθµίσεις οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µεγάλων
o
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Εφελκυστική αντοχή (MPa)

ρωγµών. Οι θερµικές τάσεις οι οποίες προκαλούνται από την υπόλοιπη κατασκευή
θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές εξαιτίας της χαµηλής αντοχής σε εφελκυσµό του
χυτοσίδηρου και τη ροπή του στην εκδήλωση ψαθυρής αστοχίας. Η απόδοση του χυτοσίδηρου
κατά τη διάρκεια της φωτιάς δεν µπορεί εύκολα να συσχετιστεί µε τα αποτελέσµατα των
µελών κατά τη διάρκεια των ελέγχων µε πρότυπες φωτιές.
Κάτω από κανονικές συνθήκες φόρτισης, τα υποστυλώµατα από χυτοσίδηρο είναι
πιθανό να αστοχήσουν κοντά στους 600˚C εφόσον δεν περιέχουν σηµαντικές ατέλειες. Κατά
τη διάρκεια αξιολόγησης της πυροπροστασίας ενός τέτοιου µέλους, η θερµοκρασία αστοχίας
θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση µε τη συγκεκριµένη φόρτιση του µέλους. Για παράδειγµα
όταν δοκοί από χυτοσίδηρο ή χάλυβα είναι πακτωµένες στα υποστυλώµατα, η θερµοκρασία
των υποστυλωµάτων και των δοκών δεν επιτρέπεται να αυξηθεί σε τέτοιο βαθµό όπου να
µπορεί να προκληθεί υπερβολική θερµική µεταφορά. Οι Barnfield και Porter συνέστησαν ότι
όταν δοκοί κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο ή χάλυβα συνδέονται µε υποστυλώµατα
κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο των οποίων η θερµοκρασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τους 300˚C και όταν ξύλινες δοκοί συνδέονται σε µέλη κατασκευασµένα από χυτοσίδηρο η
θερµοκρασία αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τους 550˚C.

Θερµοκρασία (˚C)

Οι εφελκυστικές ιδιότητες του χυτοσίδηρου σε υψηλές θερµοκρασίες.
∆ιάγραµµα 3.19

Επίσης επισηµαίνεται ότι η συµπεριφορά του χυτοσίδηρου σε ιδιαίτερα υψηλές
θερµοκρασίες είναι αρκετά όµοια µε αυτή του χάλυβα. Στους 750˚C χάνεται το 50 % της
αντοχής του σε σχέση µε αυτή σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, [70]. Στο διάγραµµα 3.19
απεικονίζεται η επίδραση της θερµοκρασίας στην εφελκυστική αντοχή του σε σχέση µε τα
διάφορα είδη χυτοσίδηρου, [50].
Τέλος, σηµειώνεται ότι η διογκούµενη βαφή είναι µια πιθανή λύση για την παροχή
θερµικής µόνωσης µε ταυτόχρονη τη διατήρηση των αρχιτεκτονικών λεπτοµερειών, αλλά η
δυνατότητα συνεχούς προστασίας κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης θα πρέπει να εξεταστεί
περαιτέρω.
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3.7.2 Εκτίµηση κτηρίων µετά την εκδήλωση της φωτιάς.
3.7.2.1. Εισαγωγή.
Οι επιδιορθώσεις σε µια κατασκευή µετά από µια πυρκαγιά δεν µπορούν να
βασίζονται εξολοκλήρου στην αξιολόγηση της τεχνικής δυνατότητας αυτής, αλλά σε πολύ
ευρύτερα κριτήρια. Η αισθητική εµφάνιση, η αξιοπιστία των επισκευών και οι απόψεις της
ασφαλιστικής εταιρείας και του ιδιοκτήτη πρέπει να συµπεριληφθούν στην αξιολόγηση της
κατασκευής. Ωστόσο, η τεχνική δυνατότητα και η εκτίµηση του σχετικού κόστους θα πρέπει
να αποτελούν το κοινό σηµείο αναφοράς στο οποίο θα πρέπει να συγκλίνει το σύνολο των
υπολοίπων κριτηρίων. Ακόµα, οι δοµοστατικοί πολιτικοί µηχανικοί µπορούν να συµµετέχουν
σε επείγουσες επεµβάσεις για την επίτευξη προσωρινής ευστάθειας µιας κατασκευής στην
οποία έχουν προκληθεί αστοχίες εξαιτίας της επίδρασης της φωτιάς. Βέβαια είναι απαραίτητο, ο εκάστοτε µηχανικός να έχει κατανοήσει τα συστήµατα πυρασφάλειας τα οποία υπήρχαν/υπάρχουν σε αυτή (ενότητα 3.6.1), προτού ξεκινήσει την αξιολόγηση της, έπειτα από
την επίδραση της φωτιάς.

3.7.2.2. ∆ιαδικασία αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση µιας κατασκευής µετά από την επίδραση της φωτιάς εξαρτάται από τα
υλικά τα οποία περιλαµβάνονται σε αυτή και από το αν σχετίζεται η συνολική ευστάθεια της
µε τη τοπική αντοχή µεµονωµένων µελών. Η διαδικασία εν γένει περιλαµβάνει τα εξής
βήµατα:
ΒΗΜΑ 1: Αρχική επιτόπου επιθεώρηση και µελέτη αρχείων.
Μετά την κατάσβεση µιας φωτιάς, το κτήριο µπορεί να είναι ακατάλληλο για χρήση ή
για επίσκεψη. Μετά από µια πυρκαγιά και εφόσον η κατασκευή έχει κηρυχθεί ασφαλής από
την πυροσβεστική υπηρεσία ή από τις κατασκευαστικές υπηρεσίες ελέγχου, είναι απαραίτητο
να συλλεχθούν όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε την πορεία της φωτιάς. Μια
πρώτη επισκόπηση, εξετάζοντας τα εµφανώς πιο κατεστραµµένα µέλη, είναι απαραίτητη,
έτσι ώστε να δοθεί µια πρώτη εκτίµηση για το µέγεθος της κλίµακας της καταστροφής.
Σε συνδυασµό µε αυτή την πρώτη εκτίµηση, συγκεντρώνονται όλα τα σχέδια, οι
υπολογισµοί, οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση της
κατασκευής. Ακόµα αυτόπτες µάρτυρες, εκθέσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, φωτογραφίες και βίντεο είναι σηµαντικά για να µπορέσει να δηµιουργηθεί το ιστορικό της φωτιάς.
Χρησιµοποιώντας τα προκαταρκτικά στοιχεία τα οποία αφορούν τη θερµοκρασία η
οποία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, τα αρχεία τα οποία αφορούν την
κατασκευή και τις αποδείξεις από την αρχική επιτόπου εξέταση µπορεί να δηµιουργηθεί
ένας οδηγός για µια πιο λεπτοµερή συλλογή αποδείξεων. Είναι σηµαντικό να γίνει γνωστή η
δοµή της κατασκευής αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της πριν την πυρκαγιά, έτσι ώστε να
προσδιοριστούν οι ιδιότητες των υλικών οι οποίες είναι πιο πιθανό να επηρεάσουν τη
λειτουργία της, στην κατάσταση την οποία θα βρίσκεται µετά την πυρκαγιά.

ΒΗΜΑ 2: Συλλογή λεπτοµερών αποδείξεων.
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Θα πρέπει να συγκεντρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία πριν την άρση
των συντριµµάτων. Η θέση, η κατάσταση, η τήξη και η απανθράκωση των υλικών,
συµπεριλαµβανοµένων και των µη δοµικών υλικών, παρέχουν όλα τα στοιχεία τα οποία είναι
απαραίτητα για την εκτίµηση του ιστορικού χρόνου-θερµοκρασίας (πίνακες 3.16, 3.17).
Φωτογραφικό υλικό ή καταγεγραµµένο βίντεο αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµα και η
απόκτηση τους θεωρείται αναγκαία και γρήγορη.
Η θερµική διαστολή και η µετέπειτα συστολή των µελών, µπορεί να οδηγήσει σε
µόνιµες ή προσωρινές στρεβλώσεις οι οποίες µε τη σειρά τους µπορούν να οδηγήσουν σε
αστοχίες των συνδέσεων µεταξύ των στοιχείων της κατασκευής. Η αστοχία αυτού του τύπου
µπορεί να είναι αρκετά µακριά από τις περιοχές στις οποίες υπήρξε απευθείας επιρροή της
υπερβολικής αύξησης της θερµοκρασίας. Αυτή είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική αξιολόγηση για
τις δυνάµεις αλληλεξάρτησης –tie forces- οι οποίες σχετίζονται µε την ευρωστία. Ακόµα,
παραµορφώσεις στο κατακόρυφο επίπεδο και τοπικές αστοχίες θα πρέπει να καταγράφονται
προσεκτικά.
Τέλος, αναφέρεται ότι εφόσον η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε µια µεγάλη κατασκευή,
ενδεχοµένως να µην είναι πρακτικό και χρήσιµο να εξεταστεί κάθε µέλος της, εκτός και αν
είναι εµφανής η παρουσία κάποιας µορφής αστοχίας και παραµόρφωσης. Για την ενίσχυση
της τελικής αξιολόγησης της αστοχίας και τη δηµιουργία ενός σχεδιαγράµµατος επισκευής,
είναι απαραίτητη η απεικόνιση της έντασης της φωτιάς και των προκυπτουσών ισοθερµικών
επιφανειών. Μέσω αυτής της διαδικασίας µπορούν να καθοριστούν ζώνες αστοχίας αλλά και
ζώνες οι οποίες φέρουν την ανάγκη παρόµοιων επεµβάσεων. Ακόµα, εάν είναι απαραίτητη
µια εκτεταµένη αξιολόγηση, µε αυτή τη διαδικασία, µπορεί να γίνει ένα είδος ταξινόµησης
των διαφόρων µορφών αστοχίας και να υιοθετηθεί µια απλούστερη παρουσίαση των δεδοµένων (βλ. Πίνακα 3.18 για µια πιθανή προσέγγιση).
Θερµοκρασία
(˚C)
(προσεγγιστικά)

Υλικό

Τυπικά παραδείγµατα

100
Βαφή
150
120
120-140
150-180
120
120-140
130-200
250

Πολυεστέρας
Πολυαιθυλένιο
Πολυµεθυλίο
Μεθακρυλικό

100
150
200
400-500

PVC

200-300

Κυτταρίνη

Λεπτότοιχα δοχεία
τροφίµων, χερούλια.
Σακούλες, µπουκάλια,
σωλήνες.
Χερούλια, φεγγίτες,
τζάµια.
Καλώδια, σωλήνες,
αγωγοί, επενδύσεις,
χερούλια, πόµολα, είδη
οικιακής χρήσης,
παιχνίδια, µπουκάλια.
Ξύλο, χαρτί, βαµβάκι.

Πορεία κατάστασης
λειτουργίας υλικού*
Εµφάνιση αστοχίας στη
δοµή της.
Καταστρέφεται
Καταρρέει
Μαλακώνει
Λιώνει και ρέει
Ζαρώνει
Μαλακώνει και λιώνει.
Μαλακώνει
Γεµίζει φουσκάλες.
Υποβιβάζεται
Βγάζει αναθυµιάσεις.
Ροδίζει
Απανθρακώνεται
Σκουραίνει
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240
250
300-350
350-400
400
420
400
600
650

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ξύλο
Συγκόλληση
µολύβδου
Ψευδάργυρος
Αλουµίνιο και
κράµατα

Αναφλέγεται
Υδραυλικές αρθρώσεις
Υδραυλικά

Κοσµήµατα, κουτάλια,
µαχαιροπίρουνα.
Κλειδαριές, βρύσες,
χειρολαβές θυρών.
Παράθυρα, εξαρτήµατα,
κουδούνια.

Λιώνει
Λιώνει και οι αιχµηρές
γωνίες λειαίνονται.
∆ηµιουργούνται σταγονίδια.
∆ηµιουργούνται σταγονίδια.
Λιώνει
Μαλακώνει
Λιώνει
∆ηµιουργούνται σταγονίδια.
Μαλακώνει και οι αιχµηρές
γωνίες λειαίνονται.
Ρέει µε ευκολία και είναι
παχύρευστο.
Λιώνει
∆ηµιουργούνται σταγόνες.
Λιώνει (κυρίως οι γωνίες)
∆ηµιουργούνται σταγονίδια.
Οι γωνίες λειαίνονται.
∆ηµιουργούνται σταγονίδια.

Εγκαταστάσεις υγιεινής
Εγκαταστάσεις υγιεινής,
υδρορροές.
Φωτιστικά, περιβλήµατα,
υποστηρίγµατα, µικρά
µηχανικά µέρη.

500-600
Γυαλί

Τζάµια, µπουκάλια.

800
900
950
900-1000
950-1050
900
900-1000

Ασήµι
Ορείχαλκος
Μπρούντζος

1000-1100

Χαλκός

Καλωδίωση.

Λιώνει

1100-1200
1150-1250

Χυτοσίδηρος

Σώµατα καλοριφέρ,
σωλήνες.

Λιώνει
∆ηµιουργούνται σταγονίδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
* Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση της µέγιστης θερµοκρασίας στις θέσεις
αυτών των υλικών.
Πίνακας 3.16
Επίδραση της θερµοκρασίας σε επιλεγµένα υλικά.

Υλικό
Ξύλο

Θερµοκρασία
ανάφλεξης1 (˚C)

Θερµοκρασία
αυτανάφλεξης2 (˚C)

280-310

525

Μαλλί

240

-

Χαρτί

230

230

Βαµβακερά υφάσµατα

230-270

255

Πλεξιγκλάς

280-300

450-460
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Άκαµπτος αφρός πολυουρεθάνης

310

425

Πολυαιθυλένιο

340

350

Πολυεστερίνη

345-360

455-495

Πολυεστέρας ενισχυµένος µε υαλόνηµα

350-400

480

Πολυβινυλοχλωρίδιο

390

455

Πολυαµίδη

420

425-450

520-540

570-580

Φαινολικές ρητίνες ενισχυµένες µε υαλόνηµα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η θερµοκρασία στην οποία πρέπει ένα υλικό να θερµανθεί, έτσι ώστε να έχει
συνεχόµενη καύση, η οποία αρχικά προήρθε από µια άλλη πηγή ανάφλεξης.
2. Η θερµοκρασία στην οποία η θερµότητα, η οποία αναπτύχθηκε από την αποσύνθεση
ενός υλικού κάτω από την επίδραση της θερµότητας, είναι αποτελεσµατική στο να
επιφέρει την καύση του υλικού, χωρίς την εφαρµογή µιας εξωτερικής πηγής αναφλέξεως.
3. Κάποια προϊόντα τα οποία συµµετέχουν στην καύση ενδεχοµένως να είναι τοξικά ή
επιβλαβή χηµικά.
Πίνακας 3.17
Θερµοκρασίες ανάφλεξης ποικίλων υλικών (τιµές µέσου όρου).

Τάξη

Χαρακτηρισµός

‘0’

Μη διακριτή
αστοχία.

1

2

Περιγραφή
Όροφος αποµακρυσµένος από την πυρκαγιά.
Ο εξοπλισµός παραµένει σε κατάσταση λειτουργίας.

Αισθητική αστοχία
στην επιφάνεια.

Χαρακτηρίζεται από απόθεση αιθάλης –soot depositis- και αποχρωµατισµό. Μπορεί να συµβεί άνιση
κατανοµή των αποθέσεων αιθάλης.
Μόνιµος αποχρωµατισµός επιφανειών υψηλής ποιότητας.

Τεχνική αστοχία
στην επιφάνεια.

Χαρακτηρίζεται από αστοχία της επεξεργασµένης
επιφάνειας και των επικαλύψεων.
Μικρό µέγεθος θρυµµατισµένου σκυροδέµατος ή
εµφάνιση διάβρωσης σε απροστάτευτα µέταλλα.
Οι βαµµένες επιφάνειες είναι επισκευάσιµες. Η πλαστική επικάλυψη των επιφανειών χρειάζεται αντικατάσταση ή κάλυψη. Ο µικρός θρυµµατισµός του σκυροδέµατος µπορεί να παραµείνει φανερός ή να επανασοβατιστεί.
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∆οµική αστοχία
στην επιφάνεια.

Χαρακτηρίζεται από µερική ρηγµάτωση και θρυµµατισµό του σκυροδέµατος, από ελαφρώς απανθρακωµένες
επιφάνειες ξύλων και από µερικές παραµορφώσεις
των µεταλλικών επιφανειών ή µερική εµφάνιση
διάβρωσης.

∆οµική αστοχία στο
εσωτερικό της
διατοµής.

Χαρακτηρίζεται από σηµαντική ρηγµάτωση και
θρυµµάτισµό του σκυροδέµατος, από παραµορφωµένες
συζευκτήριες δοκούς και δίκτυα χαλύβδινων δοκών,
από εν µέρη απανθρακωµένες διατοµές ξύλου και από
υποβαθµισµένα πλαστικά. Οι αστοχίες µπορούν στις
περισσότερες περιπτώσεις να επισκευαστούν στις
υπάρχουσες κατασκευές. Σε αυτή τη τάξη ακόµα
περιλαµβάνονται παραµορφώσεις στις κατασκευές
τόσο µεγάλες όπου η φέρουσα ικανότητα τους
µειώνεται, ή οι µετατροπές των διαστάσεων παρεµποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση µέσα στο κτήριο. Αυτά
ισχύουν ιδιαίτερα στις µεταλλικές/χαλύβδινες κατάσκευές.

∆οµικές αστοχίες
στα µέλη.

Χαρακτηρίζεται από εκδήλωση σοβαρών µορφών
αστοχίας των δοµικών µελών, από µη επισκευάσιµα
υλικά και από µεγάλες παραµορφώσεις.
Οι κατασκευές από σκυρόδεµα χαρακτηρίζονται από
εκτεταµένο θρυµµατισµό, από την έκθεση του
οπλισµού του και από την εξασθένιση της ζώνης
συµπίεσης. Στις χαλύβδινες κατασκευές εκτεταµένες
µόνιµες παραµορφώσεις έχουν προκύψει από τη
µειωµένη φέρουσα ικανότητα τους εξαιτίας των
συνθηκών υψηλών θερµοκρασιών. Στις ξύλινες
κατασκευές παρατηρούνται σχεδόν πλήρως απανθρακωµένες διατοµές. Αλλαγές στα υλικά µπορούν να
εµφανιστούν µετά την πυρκαγιά, έτσι ώστε να
εµφανίσουν δυσµενείς ιδιότητες.

Πίνακας 3.18
Τάξη των αστοχιών µετά την πυρκαγιά, χαρακτηρισµός και περιγραφή.

ΒΗΜΑ 3: Αξιολόγηση της αστοχίας.
Η αξιολόγηση της αστοχίας περιέχει διάφορα στάδια τα οποία συνδυάζοντάς τα
µπορούν να παρέχουν µια ποιοτική αξιολόγηση στηριζόµενη σε ένα επίπεδο αναλύσεων το
οποίο είναι απαραίτητο να επιλεγεί και να χρησιµοποιηθεί µε προσοχή. Τα στάδια είναι τα
εξής:
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Μια έκθεση η οποία θα αναφέρεται στη λειτουργία της κατασκευής πριν από την
επίδραση της φωτιάς, καθώς και στα φορτία τα οποία εφαρµόζονταν σε αυτή.
o Τον προσδιορισµό της σχέσης µεταξύ χρόνου-θερµοκρασίας µέσω των αποδείξεων, οι οποίες συλλέγονται και µέσω του συσχετισµού µε την πρότυπη δοκιµή
πυρός ή µε µια παραµετρική πυρκαγιά.
o Αξιολόγηση του προφίλ της θερµοκρασίας η οποία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια
της πυρκαγιάς µέσω της εξέτασης και των δοκιµών των µελών της υπό εξέτασης
κατασκευής. Όπου αυτό είναι δυνατόν, το προφίλ αυτό, θα πρέπει να συσχετίζεται µε την πρότυπη δοκιµή πυρός ή µε µια παραµετρική πυρκαγιά σε συνδυασµό
µε µια µηχανική διαρθρωτική προσέγγιση αντιµετώπισης της φωτιάς.
o Αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και της ανάγκης για την πραγµατοποίηση
επισκευών µε βάση τα δεδοµένα των θερµοκρασιών και άλλων στοιχείων. Αυτό
το στάδιο µπορεί να προσεγγιστεί µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εάν υπάρχει
κάποιος βαθµός συµφωνίας µεταξύ των προηγουµένων σταδίων.
Άλλες θεωρήσεις περιλαµβάνουν:
o Τις στρεβλώσεις και τις κυρτώσεις, οι οποίες προκαλούν σηµαντική µείωση της
φέρουσας ικανότητας της κατασκευής σε τέτοιο βαθµό, όπου κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος της επάρκειας της.
o Την επίδραση των τοπικών εκκεντροτήτων και ροπών, οι οποίες οφείλονται στην
κακή ευθυγράµµιση των µελών, την οποία προκάλεσε η φωτιά.
o Τη συνολική ευστάθεια της κατασκευής.
o Την ευρωστία της κατασκευής, η οποία έχει επηρεαστεί από την ανάπτυξη της
φωτιάς.
Το σύστηµα για τον προσδιορισµό της τάξης της αστοχίας (πίνακας 3.18) µπορεί να
επεκταθεί και να οριστεί για συγκεκριµένα υλικά ως µέθοδο για τη τυποποίηση της προσέγγισης.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε υλικά όπως ο χάλυβας, ο χυτοσίδηρος, ο κατεργασµένος σίδηρος και ο προεντεταµένος χάλυβας, έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν οι επιδράσεις
της αύξησης της θερµοκρασίας στις ιδιότητες τους καθενός.
Αρχικά, το όριο διαρροής του χάλυβα µειώνεται περίπου στο µισό της αρχικής τιµής
του σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, κοντά στους 550˚C και στο 10% κοντά στους 1000˚C.
Σηµειώνεται ότι, καθώς ο χάλυβας έχει υψηλή θερµική αγωγιµότητα, η θερµοκρασία στο
εσωτερικό ενός απροστάτευτου χάλυβα τοπικά κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς δεν θα έχει
µεγάλη διαφορά από τη θερµοκρασία της ίδιας της φωτιάς και αυτός είναι ο λόγος όπου
συνήθως ο δοµικός χάλυβας προστατεύεται από αυτή µέσω της µόνωσης. Εκτός από την
απώλεια σχεδόν όλης της φέρουσας ικανότητας του, κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς, ο
απροστάτευτος χάλυβας µπορεί να προκαλέσει ουσιαστικές µετακινήσεις, µε το συντελεστή
διαστολής του να φέρει τιµές της τάξεως των 12*10-6/˚Κ.
Το µέτρο ελαστικότητας Young µειώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας σε ένα
ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό από ότι το όριο διαρροής. Η µείωση της αντοχής του χάλυβα
κατά την ψύξη µετά την έκθεση του στη φωτιά µπορεί να εκτιµηθεί µέσα από τα διαγράµµατα
3.20 και 3.21 (TS=tensile strength–εφελκυστική αντοχή, LYS=lower yield strength–
χαµηλότερο όριο αντοχής, RT=room temperature–θερµοκρασία δωµατίου). Χάλυβες ψυχρής
έλασης αλλά και θερµικής επεξεργασίας χάνουν µόνιµα ένα µέρος της αντοχής τους όταν
θερµαίνονται σε θερµοκρασίες άνω των 300˚C και 400˚C, αντίστοιχα.
o
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Θερµοκρασία φωτιάς προσοµοίωσης (˚C)

Αντοχή (ΜPa)

Επίδραση της θερµικής επεξεργασίας του εργαστηρίου στις εναποµείνασας ιδιότητες
αντοχής κατά την ψύξη ενός µαλακού χάλυβα σύµφωνα µε τα βρετανικά πρότυπα .
∆ιάγραµµα 3.20

Θερµοκρασία φωτιάς προσοµοίωσης (˚C)

. Επίδραση της θερµικής επεξεργασίας του εργαστηρίου στις εναποµείνασας ιδιότητες
αντοχής κατά την ψύξη χάλυβα ASTM µε µικρό κράµατα.
∆ιάγραµµα 3.21

Ο ρυθµός ερπυσµού του χάλυβα είναι ευαίσθητος σε υψηλές θερµοκρασίες και
γίνεται ιδιαίτερα µεγάλος στο µαλακό χάλυβα πάνω από τη θερµοκρασία των 450˚C. Στις
πυρκαγιές ο ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας, ενώ ο χάλυβας έχει φτάσει τη τιµή της
κρίσιµης θερµοκρασίας, είναι αρκετά γρήγορος για να καλύψει τις επιδράσεις του ερπυσµού.
Όµως κατά τη διάρκεια µιας περιόδου µακράς ψύξης, ο επόµενος ερπυσµός ο οποίος θα
εµφανιστεί µπορεί να επιδράσει σε κάποιο µέλος το οποίο δεν θα έχει φτάσει την κρίσιµη
κατάσταση του.
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Γενικά σε πλαισιωτές κατασκευές οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά, είναι
απαραίτητο να ληφθούν αποφάσεις µόνο για ένα περιορισµένο αριθµό µελών. Σε µια σοβαρή
φωτιά, τα απροστάτευτα µέλη του χάλυβα θα παραµορφωθούν και δεν θα είναι κατάλληλα
για να επαναχρησιµοποιηθούν. Σε µια λιγότερο σοβαρή φωτιά, µόνο ένας περιορισµένος
αριθµός µελών µπορεί να επηρεαστεί και η αξιολόγηση της αντοχή τους, της παραµορφωσιµότητα τους και των µηχανικών ιδιοτήτων τους, είναι πιο εύκολη. Επιπλέον ο επιτόπου
έλεγχος της σκληρότητας παρέχει ένα γρήγορο και σχετικά εύκολο τρόπο για τον προσδιορισµό της εφελκυστικής αντοχής του υλικού, κατά προσέγγιση. Όταν οι µετρήσεις της
σκληρότητας είναι οριακές και ο σχεδιασµός είναι κρίσιµος, θα πρέπει να πραγµατοποιείται
ένας µικροσκοπικός έλεγχος, έτσι ώστε να προσδιορίζεται η ποιότητα του µετάλλου και οι
θερµικές διακυµάνσεις µέσα από τις οποίες έχει περάσει το στοιχείο.
Πριν από το 1959, οι κοχλίες και οι ήλοι ήταν κατασκευασµένοι από µαλακό χάλυβα,
συνεπώς σε υψηλές θερµοκρασίες αναµενόταν να έχουν την ίδια αντίδραση µε τους µαλακούς
δοµικούς χάλυβες θερµής έλασης. Από τότε που οι προεντεταµένοι κοχλίες άρχισαν να
αποτελούν ένα κρίσιµο µέλος των περισσότερων πρόσφατων κατασκευών (και οι τυφλοί ήλοι
θερµής έλασης, στις παλιές κατασκευές), η αντοχή τους θα πρέπει να αξιολογείται σύµφωνα
µε το αν παρουσιάζουν παραµορφώσεις, αν έχουν αστοχήσει από διάτµηση ή αν έχουν χάσει
ένα µέρος της πρόσφυσής τους ακόµα και µετά από µια µέτρια αύξηση της θερµοκρασίας.
Η εξέταση ενός αριθµού κατασκευών στις οποίες έχει αναπτυχθεί φωτιά έχει
αποκαλύψει αρκετούς µηχανισµούς αστοχίας στις κοχλιωτές συνδέσεις. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται αστοχίες εξαιτίας διάτµησης και εφελκυσµού, καθώς και η αστοχία του
σπειρώµατος. Οι ποιότητες κολιών 4.6 και 8.8 θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική απόδοση
σε πυρκαγιά εφόσον φορτίζονται υπό κανονική µέγιστη τάση, σε θερµοκρασίες κοντά στην
περιοχή των 360˚C και 425˚C. Οι εναποµείνασες ιδιότητες αντοχής κατά τη ψύξη δείχνουν
µια σηµαντική ανάκαµψη για την ποιότητα κοχλιών 4.6 εφόσον έχουν θερµανθεί έως τους
600˚C και για την ποιότητα 8.8 εφόσον έχουν θερµανθεί µέχρι τους 400˚C (βλ. διαγράµµατα 3.22 και 3.23: PS = proof stress–µετατοπισµένο σηµείο διαρροής).

Θερµοκρασία φωτιάς προσοµοίωσης (˚C)

Οι εναποµείνασες ιδιότητες αντοχής κατά τη ψύξη κοχλιών ποιότητας 4.4 µετά από µια
επεξεργασία προσοµοίωσης πυρκαγιάς.
∆ιάγραµµα 3.22
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Θερµοκρασία φωτιάς προσοµοίωσης (˚C)

Οι εναποµείνασες ιδιότητες αντοχής κατά τη ψύξη κοχλιών ποιότητας 8.8 µετά από µια
επεξεργασία προσοµοίωσης πυρκαγιάς.
∆ιάγραµµα 3.23

Οι διαβαθµίσεις της θερµοκρασίας σε µια διατοµή και οι περιορισµοί οι οποίοι
προκύπτουν από τις δράσεις ολόκληρης της κατασκευής ή η δυσκαµψία οι οποία παρέχεται
από τα δευτερεύοντα στοιχεία της κατασκευής µπορούν να οδηγήσουν σε σηµαντικές παραµένουσες τάσεις µετά την ψύξη της. Εάν ο χάλυβας έχει διαρρεύσει κατά τη διάρκεια της
πυρκαγιάς, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι αδυναµίες των συνδέσεων και των διατοµών οι
οποίες ενδεχοµένως να προκύψουν. Αποτελεί σύνηθες φαινόµενο για τις χαλύβδινες διατοµές να διαρρέουν κατά τη σύνθλιψη ενώ έχουν µαλακώσει κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς,
µε αποτέλεσµα τον εφελκυσµό του µέλους µετά την ψύξη του. Από τη στιγµή την οποία θα
εµφανιστούν πάλι οι εφελκυστικές τάσεις το όριο διαρροής του υλικού είναι σχεδόν το ίδιο µε
αυτό πριν την πυρκαγιά. Το φαινόµενο αυτό συναντάται σε συνδέσεις πλήρους αντοχής και
συχνά οδηγεί σε αστοχία της σύνδεσης, ακόµα και αν οι κοχλίες έχουν διατηρήσει την αντοχή
τους.
Ακόµα, αναφέρεται ότι η ευαισθησία του χυτοσίδηρου σε αυξηµένη θερµοκρασία
µπορεί να θεωρηθεί παρόµοια µε αυτή του χάλυβα, [8]. Καθώς, δεν παρουσιάζεται καµία
µείωση της παραµένουσας αντοχής σε µέλη από χυτοσίδηρο εφόσον εκτεθούν σε
θερµοκρασία µεγαλύτερης των 600˚C για αρκετές ώρες. Ωστόσο, θα προκύψει µόνιµη
απώλεια της αντοχής τους σε θερµοκρασία πάνω από τους 750˚C. Η απώλεια αντοχής
µπορεί να φτάσει µέχρι και το 50% της αρχικής τιµής της.
Λόγω της βαριάς µάζας και της σχετικής χαµηλής τάσης σχεδιασµού, των µελών από
χυτοσίδηρο, ιδιαίτερα τα υποστυλώµατα, έχουν γενικά καλή συµπεριφορά στη φωτιά. Η
λειτουργία των µελών από χυτοσίδηρο έχει αξιολογηθεί µε βάση την πρότυπη δοκιµή πυρός,
η οποία αποδεικνύει, ότι όταν υπόκεινται σε κανονικά φορτία σχεδιασµού η εν γένει
αντίσταση στη φωτιά είναι ικανοποιητική. Τέλος, είναι γνωστό ότι τα µέλη θα πρέπει να
συναντούν τα αποτελέσµατα των πρότυπων δοκιµών πυρός των 30 λεπτών και της 1 ώρας.
Ωστόσο, σε πολύ άσχηµες συνθήκες πυρκαγιάς, τα υποστυλώµατα από χυτοσίδηρο, όπως
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και αυτά από χάλυβα, θα λυγίσουν όταν τους εφαρµοστεί φορτίο το οποίο θα υπερβαίνει τη
φέρουσα ικανότητα τους σε υψηλές θερµοκρασίες.
Όσο αφορά το φαιό χυτοσίδηρο µπορεί να ρηγµατωθεί εφόσον έχει ψυχθεί ταχέως
και µη οµοιόµορφα, για παράδειγµα µε νερό πυρόσβεσης, από θερµοκρασίες άνω των 350˚C.
Ακόµα και αν οι δοκοί στις οποίες έχει αυξηθεί η θερµοκρασία δεν φορτίζονται, η επαφή µε
κρύο νερό µπορεί να είναι επιβλαβής ως αποτέλεσµα της εξαιρετικά άνισης κατανοµής των
τάσεων οι οποίες δηµιουργούνται κατά τη ταχεία ψύξη.
Ως γενικό οδηγό, τα υποστυλώµατα από φαιό χυτοσίδηρο µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν κάτω από άµεση θλιπτική φόρτιση εφόσον δεν υπάρχει εµφανής ανάπτυξη
ρηγµάτωσης. Προτείνεται, οι δοκοί από χυτοσίδηρο να αντικαθίστανται εφόσον υπάρχει
ένδειξη ότι έχουν θερµανθεί πάνω από τους 350˚C, καθώς αναµένεται να δηµιουργηθούν
ρωγµές κατά την πλήρη φόρτιση της κατασκευής. Η ποιότητα και η οµοιοµορφία του
χυτοσίδηρου και των διατοµών αποτελούν τους απαραίτητους παράγοντες κατά την εξέταση
της επάρκειας ενός µέλους, όπως και η επίδραση της ψύξης η οποία προσφέρεται από τη
τοιχοποιία ή από τα τοξωτά δάπεδα σκυροδέµατος (σύγκριση σχήµατος 3.23(α) και 3.23(β)).
Επιπροσθέτως, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα διαθέσιµα στοιχεία για το σφυρήλατο
σίδηρο είναι ακόµα πιο περιορισµένα από αυτά του χυτοσίδηρου. Τα στοιχεία αυτά ωστόσο,
δείχνουν ότι η αύξηση της θερµοκρασίας µπορεί να είναι επωφελής για την αντοχή του
υλικού, πιθανότατα λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε φώσφορο. Υπό την προϋπόθεση ότι ένα µέλος από σφυρήλατο σίδηρο δεν έχει παραµορφωθεί, δεν συντρέχουν λόγοι
για την αντικατάστασή του. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ποιότητα και οι ιδιότητες
του κατεργασµένου σιδήρου παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία. Ως εκ τούτου, στην αποκατάσταση ενός κτηρίου το οποίο περιέχει µέλη από σφυρήλατο σίδηρο, δεν θα πρέπει να του
ασκηθούν τάσεις µεγαλύτερες από αυτές τις οποίες εφαρµοζόντουσαν πριν την πυρκαγιά.

(α)

(β)

Προστασία έναντι πυρκαγιάς µέσω ενός απαγωγέα θερµότητας.
Σχήµα 3.23
Σηµειώσεις σχήµατος 3.23:
(α) ∆οκοί από χυτοσίδηρο, οι οποίες στηρίζουν πέτρινες πλάκες. Εκτίθενται στη φωτιά από
τρεις πλευρές, έχουν χαµηλή θερµική µάζα άρα θερµαίνονται πολύ γρήγορα.
(β) ∆οκοί από χυτοσίδηρο τοξωτού δαπέδου. Μειωµένη έκθεση στη φλόγα µε παράλληλη τη
δράση του δαπέδου ως ψυκτήρα.
Τέλος, η συµπεριφορά του χάλυβα προεντάσεως µετά από µια πυρκαγιά είναι πολύ
πιο κρίσιµη από αυτή του χάλυβα του οπλισµού σκυροδέµατος. Οι εφελκυστικές ιδιότητες
του χάλυβα προεντάσεως επιδεινώνονται σηµαντικά σε υψηλές θερµοκρασίες, όπως παρουσιάζεται στην Ενότητα 3.2.4 του BS EN 1992-1-2:2004, [13]. Η µείωση της εφελκυστικής
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Σχετική αναλογία της αντοχής σε θερµοκρασία δωµατίου

ικανότητας του χάλυβα προεντάσεως ψυχρής επεξεργασίας αρχίζει σε θερµοκρασίες µεταξύ
των 100˚C και 200˚C. Η αντοχή του µειώνεται στη θερµοκρασία των 400˚C περίπου κατά
50% από την αντοχή του σε θερµοκρασία δωµατίου και σε λιγότερο από το 10% της αρχικής
τιµής σε θερµοκρασία κοντά στους 700˚C. Ο χάλυβας προεντάσεως ο οποίος έχει ψυχθεί
γρήγορα και στη συνέχεια σφυρηλατηθεί (Quenched and tempered), συµπεριφέρεται ελαφρώς καλύτερα. Εξαιτίας της αντιστροφής των δυνάµεων ενίσχυσης οι οποίες εφαρµόζονται
κατά την κατασκευή των προεντεταµένων τενόντων. Επίσης, η παραµένουσα αντοχή τους
κατά την ψύξη µπορεί να µειωθεί σε µόνιµη βάση µετά την αύξηση της θερµοκρασίας πάνω
από τους 200˚C. Η εναποµείνασα αντοχή για τις ράβδους οπλισµού και για τους προεντεταµένους τένοντες απεικονίζεται στο διάγραµµα 3.24.

Τάση
διαρροής

Ενισχυµένος
χάλυβας

Εφελκυστική
αντοχή
Μετατοπισµένη τάση διαρροής και εφελκυστική
αντοχή σε προεντεταµένο χάλυβα

Θερµοκρασία φωτιάς προσοµοίωσης (˚C)

Αποµένουσες ιδιότητες αντοχής κατά την ψύξη ράβδων οπλισµού και προεντεταµένων
τενόντων ακολουθώντας τις απαιτήσεις της φωτιάς προσοµοίωσης.
∆ιάγραµµα 3.24

ΒΗΜΑ 4: Προσδιορισµός των προδιαγραφών των επισκευών.
Σε γενικές γραµµές τα άσχηµα παραµορφωµένα µέλη πρέπει να επισκευάζονται ή να
αντικαθίστανται. Ωστόσο, εάν ένα µέλος δεν µπορεί να αντικατασταθεί ή να επιδιορθωθεί
λόγω φυσικών περιορισµών ή επειδή υπάρχει παράταση στο πρόγραµµα αντικατάστασης του,
θα πρέπει να τοποθετηθούν προσωρινές στηρίξεις και ενισχύσεις για τη µείωση των τάσεων
οι οποίες αναπτύσσονται στα παραµορφωµένα µέλη. Αναλυτική αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο
4.
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΑΣΤΟΧΙΩΝ
4.1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΑΘΥΡΗΣ
ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.

4.1.1 Εισαγωγή.
Μια ανάλυση FFS τυπικά παρέχει µια αξιολόγηση της κατάστασης ενός µέλους για τη
συνέχιση της λειτουργίας του για ένα χρονικό διάστηµα, για συγκεκριµένο ρυθµό
υποβάθµισης. Στην περίπτωση της ψαθυρής αστοχίας, ένα µέλος είναι κατάλληλο για τη
συνέχιση της λειτουργίας του, όσο οι συνθήκες λειτουργίας του δεν γίνονται πιο άσχηµες
και/ή δεν υπάρχει ενεργός κανένας µηχανισµός υποβάθµισης του υλικού, ο οποίος µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής του ή την ανάπτυξη του φαινοµένου της
ρηγµάτωσης. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, µελλοντικοί ρυθµοί υποβάθµισης του µέλους
είναι δύσκολο να προβλεφτούν ή µπορεί να µην είναι αποδεκτή η περεταίρω υποβάθµιση του.
Ως εκ τούτου, ο ιδιοκτήτης/χρήστης της κατασκευής µπορεί να επιλέξει την εφαρµογή
µεθόδων για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση του ρυθµού της περεταίρω αστοχίας.

4.1.2 Μέθοδοι αποκατάστασης.
Οι µέθοδοι αποκατάστασης οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια δεν περιλαµβάνουν
όλες τις περιπτώσεις, αλλά ούτε προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως υποκατάστατο της
τεχνικής αξιολόγησης µιας συγκεκριµένης κατάστασης. Ο ιδιοκτήτης/χρήστης θα πρέπει να
συµβουλεύεται έναν εξειδικευµένο µεταλλουργό/µηχανικό διάβρωσης και έναν µηχανικό
δεξαµενών υπό πίεσης, για την καταλληλότερη µέθοδο η οποία πρέπει να εφαρµοστεί στο
σχετικό µηχανισµό αστοχίας.
Ο προσδιορισµός των συνθηκών λειτουργίας ενός µέλους µέσα στα αποδεκτά όρια
πίεσης-θερµοκρασίας, αποτελεί την απλούστερη µορφή µεθόδου αποκατάστασης. Αυτή η
µέθοδος ωστόσο, µπορεί να µην είναι πρακτική σε αρκετές περιπτώσεις εξαιτίας της

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

166

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

απαίτησης για σταθερή διαδικασία λειτουργίας. Η πιο επιτυχής και αποτελεσµατική τεχνική
για την εφαρµογή του περιορισµού των συνθηκών λειτουργίας σχετίζεται µε την εφαρµογή
µιας ελεγχόµενης διαδικασίας εκκίνησης. Η µέθοδος αυτή σχετίζεται µε το γεγονός ότι
πολλές λειτουργίες δεξαµενών πετρελαίου και χηµικών ουσιών, οι οποίες υποβάλλονται στη
διαδικασία αξιολόγησης της ψαθυρής αστοχίας, είχαν αρχικά σχεδιαστεί για αρκετά
υψηλότερες θερµοκρασίες από τις τιµές του εύρους όπου η θερµοκρασία θεωρείται
ανησυχητική για την εκδήλωση του φαινοµένου της ψαθυρής αστοχίας.
Επίσης µια µέθοδος η οποία µπορεί να εφαρµοστεί, σε µέλη στα οποία δεν έχει
εφαρµοστεί ήδη, είναι η θερµική επεξεργασία των συγκολλήσεων, για τη βελτίωση των
χηµικών ιδιοτήτων των συνδέσεων -Post Weld Heat Treatment (PWHT)-. Μέσω της
PWHT µπορεί να βελτιωθεί η ανοχή του µέλους σε ρηγµάτωση και σε ψαθυρή αστοχία. Η
εφαρµογή, ωστόσο αυτής της µεθόδου µπορεί να έχει είτε θετικές είτε αρνητικές συνέπειες.
• Η ευεργετικές συνέπειες της PWHT είναι:
o Η µείωση των παραµενουσών τάσεων, οι οποίες συµβάλουν στη δύναµη η
οποία ευθύνεται για την ανάπτυξη της ψαθυρής αστοχίας.
o Η βελτίωση, της αντίστασης των υψηλών θερµαινόµενων ζωνών σε περιβαλλοντική ρηγµάτωση και µια πιθανή βελτίωση της ανθεκτικότητας.
• Η αρνητικές συνέπειες της PWHT είναι:
o Μια πιθανή µείωση της ανθεκτικότητας των υψηλών θερµαινόµενων ζωνών.
o Η πιθανότητα εµφάνισης ρωγµών εξαιτίας της αναθέρµανσης συγκεκριµένων
υλικών (βλ. API-RP571).
Τέλος µπορεί να εφαρµοστεί στο µέλος υδροστατικός έλεγχος, εφόσον δεν έχει ήδη
γίνει, καθώς µέσω αυτού µπορεί να βελτιωθεί η ανοχή του µέλους σε ρηγµάτωση και σε
ψαθυρή αστοχία. Μέσω του υδροστατικού ελέγχου το φαινόµενο της ρηγµάτωσης, το οποίο
αναπτύσσεται στο µέλος, αµβλύνεται µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η αντοχή του σε ψαθυρή
αστοχία. Το θετικό αυτό αποτέλεσµα του υδροστατικού ελέγχου µπορεί να ποσοτικοποιηθεί
µε την εφαρµογή του δεύτερου ή του τρίτου σταδίου της αξιολόγησης (βλ. ενότητα 3.5.4.3
Α2). Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να εφαρµόζεται σε χάλυβα µε θερµοκρασία η οποία θα
επιτρέπει την πλαστική διαρροή του χωρίς την πιθανότητα ανάπτυξης ψαθυρής αστοχίας,
όπως για παράδειγµα, την πραγµατοποίηση του ελέγχου σε θερµοκρασία η οποία οδηγεί έξω
από την περιοχή της καµπύλης µετάβασης -transition curve, αντιπροσωπεύει αλλαγή στη
συµπεριφορά του χάλυβα από όλκιµη σε ψαθυρή πάνω από κάποια θερµοκρασία-. Μια τυπική
θερµοκρασία πραγµατοποίησης του υδροστατικού ελέγχου, η οποία χρησιµοποιείται είναι
17˚C (30˚F) πάνω από την Ελάχιστη Επιτρεπόµενη Θερµοκρασία –ΜΑΤ-.

4.1.3 Παρακολούθηση λειτουργίας –In-Service Monitoring-.
Η παρακολούθηση της λειτουργίας µιας κατασκευής κάτω από πραγµατικές συνθήκες
φόρτισης και λειτουργίας, µε την επίτευξη της διατήρησης της πίεσης και της θερµοκρασίας
της µέσα σε καθορισµένα αποδεκτά όρια, µπορεί να µειώσει την πιθανότητα της εµφάνισης
της ψαθυρής αστοχίας. Για την ψαθυρή αστοχία είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της
υποβάθµισης, της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας του χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα
κραµάτων, όταν σε αυτόν αναπτύσσονται ρωγµές –notch toughness-, της ανάπτυξης του
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µεγέθους των ατελειών πέρα από το κρίσιµο σηµείο και η αξιολόγηση της µη ανάπτυξης των
ατελειών, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη λειτουργία.
• Παρακολούθηση της υποβάθµισης, της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας του
χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα κραµάτων, όταν σε αυτόν αναπτύσσονται ρωγµές
–notch toughness-.
Συγκεκριµένα υλικά, όπως ο χάλυβας µε κράµατα χρωµίου-µολυβδαινίου, παρουσιάζουν µειωµένη ικανότητα απορρόφησης ενέργειας µετά την έκθεση τους σε υψηλές
θερµοκρασίες. Η υποβάθµιση αυτή ίσως να µπορεί να παρακολουθηθεί κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των δεξαµενών υπό πίεσης µε τη βοήθεια των δεικτών των υλικών τα οποία
περιέχονται σε αυτές. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα είναι απαραίτητη η µετακίνηση ενός
µέρος του υλικού για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υποβάθµισης της αντοχής του.
Η υποβάθµιση των ιδιοτήτων των υλικών αξιολογείται σε σύγκριση µε το ελάχιστο αποδεκτό
κριτήριο ψαθυρής αστοχίας το οποίο έχει εκ των προτέρων προσδιοριστεί. Εφόσον το υλικό
δεν ικανοποιεί το κριτήριο αυτό, είναι απαραίτητη η εφαρµογή του τρίτου σταδίου της
αξιολόγησης (ενότητα 3.5.4.4).
• Παρακολούθηση της ανάπτυξης του µεγέθους των ατελειών πέρα από το κρίσιµο
σηµείο.
Ατέλειες οι οποίες αναπτύσσονται ή διαδίδονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
εξοπλισµού µπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα ανάπτυξης του µηχανισµού της ψαθυρής
αστοχίας.
• Αξιολόγηση της µη ανάπτυξης των ατελειών οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τη
λειτουργία.
Η επιθεώρηση της κατασκευής κατά τη λειτουργία της µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα
την ανίχνευση ατελειών οι οποίες υπήρχαν από την αρχή στα υλικά ή δηµιουργήθηκαν κατά
την ανέγερση της. Οι ατέλειες αυτές ενδεχοµένως να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του
κανονισµού σχεδιασµού και κατασκευής. Ακόµα, ενώ αυτές οι ατέλειες µπορεί να είναι
ακίνδυνες σε σχέση µε τον κανονισµό σχεδιασµού, η παρουσία τους µπορεί να επηρεάσει ή
και να αλλάξει τις παραµέτρους σχεδιασµού και λειτουργίας. Εναλλακτικά οι ατέλειες
µπορούν αναπτυχθούν λόγω ή να είναι αποτέλεσµα των υπερβολικών συνθηκών λειτουργίας
ή των διαδικασιών συντήρησης. Η επίδραση των ατελειών στην αυξηµένη ευαισθησία του
χάλυβα έναντι ψαθυρής αστοχίας θα πρέπει να αξιολογείται. Η αξιολόγηση αυτή γενικά
απαιτεί την εφαρµογή του δεύτερου ή του τρίτου σταδίου της µεθόδου (ενότητες 3.5.4.3 &
3.5.4.4).

4.2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ.

4.2.1 Εισαγωγή.
Οι συστάσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε αυτή την ενότητα αφορούν µόνο την
αστοχία λόγω κόπωσης η οποία προκαλείται από την επαναλαµβανόµενη φόρτιση στις
υφιστάµενες µεταλλικές κατασκευές. Η φόρτιση κόπωσης µπορεί να προκαλέσει αστοχίες
όπως το φαινόµενο της ρηγµάτωσης. Μετά από τον προσδιορισµό των ρωγµών και την
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αξιολόγηση της αιτίας ανάπτυξής τους θα πρέπει να επιλεχθούν κατάλληλα διορθωτικά
µέτρα όπως η επισκευή και η ενίσχυση, σύµφωνα µε το διάγραµµα 3.11.
Για την επαρκή επιλογή του κατάλληλου διορθωτικού µέτρου θα πρέπει να
αποσαφηνιστεί το κατά πόσο η αναγνωρισµένη αστοχία προκλήθηκε λόγω του φαινοµένου
της κοπώσεως έτσι ώστε να προσδιοριστεί το είδος της.
Αξιόπιστοι έλεγχοι οι οποίοι µπορούν να προσδιορίσουν το κατά πόσο πραγµατικά
οφείλεται η αστοχία στην κόπωση είναι:
o Ο έλεγχος της διάδοσης της ρηγµάτωσης.
o Ο έλεγχος του ανοίγµατος του πλάτους των ρωγµών κατά τη διάρκεια της κυκλικής φόρτισης (οπτική επιθεώρηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της γέφυρας).
o Οι µετρήσεις µιας πανοµοιότυπης λεπτοµέρειας, στην οποία δεν θα έχει
εκδηλωθεί καµία µορφή αστοχίας, κάτω από συνθήκες κυκλικής φόρτισης.
o Η ανάλυση της ρηγµατωµένης επιφάνειας µε τη χρήση του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης (ελάχιστη επεµβατική δειγµατοληψία).
Σε γενικές γραµµές ο εκάστοτε µηχανικός θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει
τις περιοχές µε τη µεγαλύτερη ευαισθησία σε κόπωση σε µια κατασκευή. Τυπικές περιοχές
στις οποίες εµφανίζεται ρηγµάτωση στις συγκολλητές κατασκευές όσο και στις κατασκευές
όπου οι συνδέσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση ήλων παρουσιάζονται στις ακόλουθες
ενότητες. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η γνώση των περιοχών αλλά και οι αιτίες οι
οποίες προκαλούν τις ρωγµές κοπώσεως είναι πολύτιµη για την επιλογή των κατάλληλων
διορθωτικών µέτρων.
Πρόσθετες πληροφορίες για τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα και παραδείγµατα
αστοχιών αναφέρονται στις Πηγές [32], [36], [24].

4.2.2 Περιοχές ανάπτυξης των ρωγµών κοπώσεως.
4.2.2.1 Συγκολλητές κατασκευές.
Στις συγκολλητές κατασκευές το φαινόµενο της ρηγµάτωσης λόγω κόπωσης µπορεί
να ξεκινήσει είτε από τη ρίζα είτε από τη φτέρνα της συγκόλλησης. Ωστόσο η ανίχνευση των
ρωγµών οι οποίες ξεκινάνε από τη ρίζα της συγκόλλησης είναι πιο δύσκολη. Όσο αφορά τη
διάδοση της ρηγµάτωσης, πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ µιας συνεχόµενης διαδικασίας
ανάπτυξης των ρωγµών, οι οποίες ξεκινάνε από την περιοχή της συγκόλλησης και
συνεχίζουν σε δευτερεύοντα ή και στα κύρια δοµικά στοιχεία και στις ρωγµές κοπώσεως οι
οποίες εντοπίζονται σε περιοχές χαµηλής τάσεως για την ανακούφιση της επαναφορτιζόµενης θέσης. Σε γενικές γραµµές, το τελευταίο είδος ρηγµάτωσης συγκριτικά µε το πρώτο
δεν είναι τόσο σοβαρό.
Στην επόµενη λίστα παρουσιάζονται οι τυπικές αιτίες εµφάνισης αστοχίας λόγω
κόπωσης στις συγκολλητές κατασκευές:
o (Σ1) Άσχηµη συγκόλληση ή συγκόλληση µε ατέλειες κατά την κατασκευή.
o (Σ2) Έλλειψη σύντηξης κατά την κατασκευή.
o (Σ3) Ρηγµάτωση κατά την ψύξη του χάλυβα λόγω περιβαλλοντολογικών συνθηκών.
o (Σ4) Γεωµετρικές ατέλειες, παραµορφώσεις, κάµψη εκτός επιπέδου, περιορισµοί.
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(Σ5) ∆ονήσεις εξαιτίας της κυκλοφορίας των οχηµάτων, του ανέµου, των
σεισµών –χαµηλού κύκλου κοπώσεως, των πλευρικών αντιστηρίξεων).
o (Σ6) ∆ίκτυο κενών, (π.χ. κενό µεταξύ του πλευρικού συνδετικού ελάσµατος και
των κατακόρυφων νευρώσεων.
o (Σ7) Γεωµετρικές αλλαγές στις αρθρώσεις, στα διαφράγµατα, στις νευρώσεις.
o (Σ8) Web breathing (επαναλαµβανόµενος λυγισµός κορµού).
Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι για να µειωθεί γενικά το φαινόµενο της ανάπτυξης των
ρωγµών κοπώσεως, η αντοχή της κατασκευής θα πρέπει να υπολογιστεί µε βάση τις
παρατηρήσεις οι οποίες γίνονται στον κανονισµό «Good design practice», [66] και λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε τις αιτίες του φαινοµένου αυτού παρέχονται στην IIWXIII-WG5 ιστοσελίδα, [45].
o

4.2.2.2 Κοχλιωτές κατασκευές ή κατασκευές στων οποίων τις συνδέσεις έχουν χρησιµοποιηθεί ήλοι.
Το µέγεθος της συγκέντρωσης των τάσεων και οι εφελκυστικές τάσεις καθορίζονται
από τη γεωµετρία της κατασκευαστικής λεπτοµέρειας και τη διαδικασία κατασκευής της. Η
έναρξη της ρωγµής κοπώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί από µικρό ρωγµές γύρω από την
οπή του ήλου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν κατά τη δηµιουργία των οπών ή κατά τη διάρκεια
της εφαρµογής των ήλων.
Ακόµα είναι γνωστό ότι και στα δύο είδη συνδέσεων, η συγκέντρωση των τάσεων
αλλά και οι παραµένουσες τάσεις είναι υπεύθυνες για την ευαισθησία τους στην αστοχία
λόγω κόπωσης. Οι κύριοι λόγοι της εµφάνισης ρωγµών κοπώσεως στις συνδέσεις οι οποίες
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση κοχλιών και ήλων, είναι οι εξής:
o (Κ1) Το άνοιγµα της οπής εξαιτίας των µικρό-ρωγµών οι οποίες δηµιουργούνται
λόγω διάτρησης ή η διαδικασία της εφαρµογής του ήλου εξαιτίας κακής
εφαρµογής της µεθόδου από τους εργάτες.
o (Κ2) Οι γεωµετρικές αλλαγές δηµιουργούν ρωγµές στις οπές, οι οποίες είναι
κάθετες στην κύρια τάση στην αποµειωµένη διατοµή (π.χ. πλάκες ενίσχυσης, πλάκες σύνδεσης).
o (Κ3) Οι γεωµετρικές αλλαγές δηµιουργούν ρωγµές στη µεικτή διατοµή (π.χ. στη
δοκό σύζευξης η οποία εντείνεται κοντά στην πλάκα ενίσχυσης του κορµού).
o (Κ4) Λεπτές πλάκες σύνδεσης (πολύ λεπτά συνδετικά ελάσµατα ή άλλα κατασκευαστικά µέλη).
o (Κ5) Εκτός επιπέδου κάµψη, παραµορφώσεις, διαφράγµατα, περιορισµοί.
o (K6) ∆ευτερογενής τάσεις εξαιτίας εφελκυόµενων καλωδίων.
o (Κ7) Κοµµένα τµήµατα, τοπική συγκέντρωση τάσεων.
o (Κ8) Παγωµένα ή διαβρωµένα εφέδρανα και αρθρώσεις (π.χ. ρωγµές δηµιουργούνται από θερµοκρασιακές διαφορές ή δευτερογενείς τάσεις).
o (Κ9) Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες µε χαµηλή αντοχή σε κόπωση και υψηλή
φόρτιση.
Τέλος αναφέρεται ότι για τις συνδέσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται µε τη χρήση
ήλων παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο WGA-0903-06, [38].
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4.2.3 Αποκατάσταση και ενίσχυση.
4.2.3.1 Εισαγωγή.
Μετά από τον εντοπισµό της ρωγµής κοπώσεως και τον ακριβή έλεγχο των αιτιών οι
οποίες την προκάλεσαν, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την επισκευή του κατασκευαστικού
µέλους στο οποίο έχει εντοπιστεί η αστοχία. Εφόσον συγκεκριµένες λεπτοµέρειες αξιολογήθηκαν ως τα αδύναµα στοιχεία της κατασκευής όσο αφορά την κόπωση, η αντοχή σε αυτή
µπορεί να αυξηθεί µε την εφαρµογή επαρκών µέτρων για την ενίσχυσή τους.
Σε γενικές γραµµές οι µέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης θα πρέπει να εξετάζουν την
αιτία της αστοχίας και αξιόπιστες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο της
διαδικασίας αποκατάστασης και ενίσχυσης των κρίσιµων λεπτοµερειών.

4.2.3.2 Συγκολλητές κατασκευές.
Στην επόµενη λίστα παρουσιάζονται οι πιο σηµαντικές µέθοδοι επισκευής και
ενίσχυσης στις συγκολλητές κατασκευές:
o (Σ-α) Αποµάκρυνση των ρωγµών µέσω απόξεσης.
o (Σ-β) Εκ νέου συγκόλληση.
o (Σ-γ) Επιφανειακή επεξεργασία µε τη χρήση της µεθόδου TIG-dressing, hammer
peening ή της απόξεσης.
o (Σ-δ) Προσθήκη πλακών ή πλαστικών πλακών ενισχυµένων µε ίνες υαλοβάµβακα
(FRP strips).
o (Σ-ε) Κοχλιωτές συνδέσεις µε τη χρήση προεντεταµένων κοχλιών υψηλής αντοχής.
o (Σ-στ) Βελτίωση σχήµατος.
o (Σ-ζ) Περιορισµός των οπών, πληροφορίες για τη διάµετρο τους παρέχονται
στην Πηγή [31].
o (Σ-η) Τροποποίηση της λεπτοµέρειας της σύνδεσης.
Στον πίνακα 4.1 προτείνονται µε παρόµοιο τρόπο µε τις Πηγές [45] και [59] η
καταλληλότερη µέθοδος επισκευής, για την αντιµετώπιση της ρηγµάτωσης εξαιτίας της
κοπώσεως, ανάλογα µε την αιτία η οποία την έχει προκαλέσει, όπως αναπτύχθηκε στην
ενότητα 4.2.2.1.

4.2.3.3 Κοχλιωτές κατασκευές ή κατασκευές των οποίων οι συνδέσεις έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ήλων.
Στην επόµενη λίστα παρουσιάζονται οι πιο κοινές µέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης
για κοχλιωτές κατασκευές ή κατασκευές στων οποίων τις συνδέσεις έχουν χρησιµοποιηθεί
ήλοι. Σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση συστήνεται η επαλήθευση τη αποτελεσµατικότητας
της εκάστοτε µεθόδου.
o (Κ-α) Ενίσχυση µέσω της χρήσης προεντεταµένων κοχλιών ή µέσω της έγχυσης
κοχλιών.
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(Κ-β) Τοποθέτηση επιπρόσθετων κατασκευαστικών µελών όπως οι πλάκες
ενίσχυσης ή σύνδεσης.
o (Κ-γ) Επισκευή συγκολλήσεων, απαιτούµενος έλεγχος της συγκολλησιµότητας
(βλ. Παράρτηµα Α).
o (Κ-δ) Προσθήκη πλακών ή πλαστικών πλακών ενισχυµένων µε ίνες υαλοβάµβακα
(FRP strips).
o (Κ-ε) Αλλαγή στατικού συστήµατος.
o (Κ-στ) Περιορισµός των οπών, πληροφορίες για τη διάµετρο τους παρέχονται
στην Πηγή [31].
o (Κ-ζ) Επισκευή των εφεδράνων.
Στον πίνακα 4.2 προτείνεται ποια µέθοδος επισκευής, σε κατασκευές όπου
χρησιµοποιούνται συνδέσεις ήλων, είναι κατάλληλη για την αντιµετώπιση της αστοχίας
έναντι κόπωσης, ανάλογα µε την αιτία η οποία την έχει προκαλέσει, όπως αναπτύχθηκε στην
ενότητα 4.2.2.2.
o

Απόξεση

Εκ νέου
συγκόλληση

Επιφανειακή
επεξεργασία

Προσθήκη
πλακών

Κοχλιωτές
συνδέσεις

Βελτίωση
σχήµατος

Περιορισµός
οπών

Τροποποίηση
συνδέσεων

Αιτίες εµφάνισης ρηγµάτωσης
κόπωσης

Μέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης

Ατέλειες συγκόλλησης

Κ

Κ

Ο

Κ

Α

Κ

Ο

Κ

Έλλειψη σύντηξης

Μ

Κ

Κ

Κ

Α

Α

Κ

Α

Ρηγµάτωση κατά την
ψύξη

Μ

Κ

Κ

Μ

Α

Κ

Κ

Α

Περιορισµοί

Μ

Μ

Κ

Κ

Α

Κ

Κ

Α

∆όνηση

Μ

Μ

Κ

Κ

Μ

Κ

Μ

Α

Κενά στον κορµό

Κ

Μ

Κ

Μ

Ο

Ο

Μ

Α

Γεωµετρικές αλλαγές

Μ

Μ

Μ

Κ

Α

Ο

Μ

Κ

Web breathing

Ο

Μ

Μ

Μ

Μ

Ο

Κ

Α

A: Άριστη

Κ: Καλή

Μ: Μέτρια

Ο: Όχι καλή

Πίνακας 4.1
Εφαρµοσιµότητα των µεθόδων επισκευής και ενίσχυσης των αστοχιών λόγω κόπωσης στις
συγκολλητές κατασκευές.
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Προεντεταµένοι
κοχλίες

Προσθήκη πλακών

Επισκευή
συγκολλήσεων

Προσθήκη
ενισχυµένων πλακών

Αλλαγή στατικού
συστήµατος

Περιορισµός οπών

Επισκευή εφεδράνων

Αιτίες εµφάνισης ρηγµάτωσης κόπωσης

Μέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης

∆ιαδικασία εφαρµογής
ήλων

Κ

Κ

Μ/Ο

Κ

Κ

-

-

Εµφάνιση ρωγµών στις
οπές

Α

Α

Ο

Μ

Μ

Ο

-

Εµφάνιση ρωγµών στην
πλήρη διατοµή

Ο

Α

Ο

Κ

Μ

Ο

-

Λεπτές πλάκες
ενίσχυσης

Α

Ο

Ο

Μ

Μ

Ο

-

Κάµψη εκτός επιπέδου

Ο

Ο

Ο

Κ

Μ

Α

-

∆ευτερογενείς τάσεις

Ο

Ο

Ο

Κ

-

Κ

Α

Τοπική συγκέντρωση
τάσεων

-

-

-

-

-

Μ

-

Παγωµένες αρθρώσεις

-

-

Ο

-

-

-

Α

Λεπτοµέρειες χαµηλής
αντοχής

Μ

Κ

-

Κ

Κ/Μ

-

-

A: Άριστη

Κ: Καλή

Μ: Μέτρια

Ο: Όχι καλή

-: Μη
εφαρµόσιµη

Πίνακας 4.2
Εφαρµοσιµότητα των µεθόδων επισκευής και ενίσχυσης των αστοχιών λόγω κόπωσης στις
κοχλιωτές κατασκευές ή στις κατασκευές των οποίων οι συνδέσεις έχουν πραγµατοποιηθεί
µε τη χρήση ήλων.

4.2.3.4 Άλλα µέτρα.
Από το διάγραµµα 3.11 µπορεί να διαπιστωθεί ότι πέρα από τις επισκευές και την
ενίσχυση, υπάρχουν διάφορα άλλα µέτρα για την αποκατάσταση των γεφυρών ή των µελών
αυτών, τα οποία δεν πληρούν τα προκαθορισµένα κριτήρια αποδοχής για οποιαδήποτε από
τα τρία στάδια της αξιολόγησης της κόπωσης. Αυτά συµπεριλαµβάνουν:
o Εντατικοποίηση της παρακολούθησης και/ή
o Μείωση των φορτίων της κυκλοφορίας και/ή για τις χειρότερες περιπτώσεις
o Κατεδάφιση της κατασκευής.
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Η εντατικοποίηση της παρακολούθησης µπορεί να δικαιολογηθεί όταν µπορεί να
αποδειχθεί από εξειδικευµένες µεθόδους, όπως οι ντετερµινιστικοί ή πιθανολογικοί
µηχανισµοί υπολογισµού κοπώσεως, ότι η αξιοπιστία της κατασκευής µπορεί να διατηρηθεί
σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο µε την προϋπόθεση ότι οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε
εντατικό επίπεδο και ότι κατά τη διάρκεια αυτών δεν ανιχνεύεται καµία αστοχία κοπώσεως.
Η εντατική παρακολούθηση ενδέχεται να συµπεριλαµβάνει συνεχείς µεθόδους παρακολούθησης. Αυτές οι µέθοδοι µπορούν να περιλαµβάνουν µεθόδους υπολογισµού των οχηµάτων,
µόνιµα συστήµατα WIM –συστήµατα ζυγίσµατος σε κίνηση (weigh-in-motion)-, συστήµατα
συνεχούς µέτρησης έντασης στις κρίσιµες περιοχές εµφάνισης κόπωσης ή κοντά σε αυτές, ή
παρακολούθηση µε τη χρήση υπερήχων, [53], [22], [34]. Αυτές οι µέθοδοι θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται µόνο από ή σε συνεργασία µε τους εξειδικευµένους µηχανικούς σε αυτούς
του τοµείς. Η επιλογή της συνεχόµενης παρακολούθησης σε σχέση µε άλλα κατάλληλα µέτρα
αποκατάστασης θα εξαρτηθεί κυρίως από οικονοµικούς παράγοντες καθώς και από τη
διαθεσιµότητα κατάλληλης εξειδίκευσης. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι µέθοδοι
παρακολούθησης δεν µπορούν να εφαρµοστούν στις σιδηροδροµικές γέφυρες εξαιτίας των
µεγάλων ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.
Ένα άλλο µέτρο το οποίο µπορεί να ληφθεί για την επέκταση της διάρκειας ζωής
λόγω κόπωσης σε µια µεταλλική γέφυρα είναι η µείωση των φορτίων κυκλοφορίας. Η µείωση
των φορτίων κυκλοφορίας, συγκεκριµένα πιστεύεται ότι αποτελεί την καλύτερη µέθοδο για
την επίλυση ενός µεγάλου εύρους προβληµάτων λόγω κόπωσης η οποία µπορεί να
εφαρµοστεί τόσο στις συγκολλητές κατασκευές όσο και σε αυτές στις οποίες οι συνδέσεις
πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση ήλων (βλ. ενότητα 4.2.2). Εάν θα πρέπει να µειωθούν τα
φορτία κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει µε βάση τους υπολογισµούς στο δεύτερο και στο
τρίτο στάδιο. Όπου είναι δυνατόν, η επιτυχής εφαρµογή των µέτρων θα πρέπει να
επαληθεύεται από τους σταθµούς ζυγίσµατος και/ή τις µεθόδους καταµέτρησης των
οχηµάτων. Ένα πολύ απλό και χρήσιµο µέτρο για τα ορθότροπα καταστρώµατα είναι η
µετακίνηση των λωρίδων κατά 60 cm. Αυτή η µέθοδος είναι η µακράν πιο οικονοµική και πιο
αποδοτική. Εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος στο κατάστρωµα της γέφυρας µπορεί να
υιοθετηθεί αυτή η µέθοδος, χωρίς να διεξαχθούν µετρήσεις κυκλοφορίας.
Στην περίπτωση όπου καµία από τις προαναφερθείσες µεθόδους δεν είναι αποτελεσµατική στο να διατηρηθεί η κατασκευή σε λειτουργία, το τελευταίο µέτρο το οποίο πρέπει
κατά συνέπεια να εφαρµοστεί, είναι η κατεδάφιση της. Ωστόσο για πολύ παλιές κατασκευές
θα πρέπει να υπολογιστεί η πολιτιστική τους αξία και να γίνει προσπάθεια για τη διατήρηση
τους.

4.2.4 Παραδείγµατα αντιµετώπισης αστοχιών.
4.2.4.1 Εισαγωγή.
Στις ακόλουθες ενότητες συµπεριλαµβάνεται µια περίληψη των πιο κοινών αστοχιών
λόγω κόπωσης οι οποίες έχουν ανιχνευτεί στις υπάρχουσες µεταλλικές γέφυρες καθώς και
προτάσεις για την επιλογή της κατάλληλης µεθόδου επισκευής και ενίσχυσης.
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4.2.4.2 Συγκολλητές κατασκευές.
Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζεται µια περίληψη των τυπικών µορφών αστοχίας λόγω
κόπωσης στις συγκολλητές κατασκευές καθώς και αποτελεσµατικές επαρκείς µέθοδοι
επισκευής και/ή ενίσχυσης. Οι χαρακτήρες και οι αριθµοί των παρενθέσεων σχετίζονται µε
τις θέσεις και τις αιτίες εµφάνισης των ρωγµών κοπώσεως όπως αναφέρθηκαν στην
ενότητα 4.2.2 και τις µεθόδους επισκευής και ενίσχυσης οι οποίες αναφέρθηκαν στην
ενότητα 4.2.3. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων λήφθηκε από τις Πηγές, [45], [59], [57],
[54]. Τέλος επισηµαίνεται ότι ορισµένες από τις ακόλουθες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες
αποτελούν κακή επιλογή για την περίπτωση της κοπώσεως και δεν θα πρέπει να επιλέγονται
στην περίπτωση των γεφυρών.

Μορφή αστοχίας κοπώσεως

Μέθοδος επισκευής

o Προσθήκη πλακών
Εγκάρσια ραφή συγκόλλησης
ή FRP, (Σ-δ).
Ρωγµές στη βάση της ραφής συγκόλλησης
o Σύνδεση µε τη
της σύνδεσης από τη µεριά των διαµηκών
χρήση κοχλιών,
νευρώσεων ή στα πέλµατα των δοκών, οι
(Σ-ε).
οποίες εντείνονται (Σ1), (Σ2), (Σ3).
o Εκ νέου συγκόλληση και εφαρµογή
επιφανειακών
επεξεργασιών όταν
η ρηγµάτωση δεν
έχει φτάσει στον
κορµό, (Σ-β) και
(Σ-γ).
Εξαρτάται από το
Το τέλος των πλακών σύνδεσης
Ρωγµές εγκάρσιες στις συγκολλήσεις στο µήκος της επιφανειτέλος της πλάκας σύνδεσης, (Σ7) και (Σ1). ακής ρηγµάτωσης:
o Για µακριές ρωγµές
L<40 mm:
Περιορισµός οπών,
(Σ-ζ) και συνδέσεις
µε τη χρήση
κοχλιών, (Σ-γ).
o Για µικρές ρωγµές
L<10 mm:
Επιφανειακή
επεξεργασία όπως
TIG dressing και
hammer peening,
(Σ-γ).
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Μέθοδος
ενίσχυσης

o Προσθήκη
πλακών ή FRP,
(Σ-δ).
o Σύνδεση µε τη
χρήση κοχλιών,
(Σ-ε).
o Εκ νέου συγκόλληση, (Σ-β).

o Βελτίωση της
φτέρνας συγκόλλησης, (Σ-στ).
o Επιφανειακή επεξεργασία όπως η
απόξεση και/ή
peening, (Σ-γ).
o Προσθήκη
πλακών ή FRP,
(Σ-δ).
o Πραγµατοποίηση
συνδέσεων διάτµησης µε τη
χρήση κοχλιών ή
µέσω της έγχυσης
κοχλιών, (Σ-ε).

175

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ

Πρόσθετη πλάκα στα πέλµατα των δοκών
Ρωγµές στη συγκόλληση του πρόσθετου
o Περιορισµός οπών,
ελάσµατος, (Σ7), (Σ1).
(Σ-ζ)
o Βελτίωση της
φτέρνας συγκόλλησης, (Σ-στ).

o Περιορισµός οπών,
Τέλος της δοκού της πλάκας καταστρώ(Σ-ζ).
µατος
o Πλήρης
Ρωγµές στο τέλος της δοκού της πλάκας
συγκόλληση, (Σ-β)
καταστρώµατος.
και επιφανειακή
επεξεργασία,
(Σ-γ).
o Ενίσχυση µε τη
σύνδεση πλακών,
(Σ-ε).
∆ιατοµή σύνδεσης στον ορθοστάτη
Ρωγµές στη διατοµή σύνδεσης του ορθο- o Περιορισµός οπών,
στάτη του άνω πέλµατος.
(Σ-ζ).
o Πλήρης
συγκόλληση, (Σ-β)
και επιφανειακή
επεξεργασία,
(Σ-γ).

Αποµονωµένη πλάκα σύνδεσης
o Προσθήκη πλακών
Ρωγµή κοπώσεως στην πλάκα σύνδεσης στη
ή πλευρικών
λεπτοµέρεια της στήριξης, (Σ4), (Σ7).
στηρίξεων στον
κορµό της
στηριζόµενης
δοκού, (Σ-δ).
o Ενίσχυση µε
κοχλιωτές
συνδέσεις, (Σ-ε).
o Περιορισµός οπών,
(Σ-ζ).

o Βελτίωση της
φτέρνας συγκόλλησης, (Σ-στ).
o Επιφανειακή
επεξεργασία
(Σ-γ).

o Προσθήκη
κοχλιωτών
συνδέσεων µε
πλευρικές
πλάκες, (Σ-ε).
o Προσθήκη
πλακών ή FRP,
(Σ-δ).
o Βελτίωση της
φτέρνας συγκόλλησης, (Σ-στ).
o Επιφανειακή επεξεργασία όπως η
απόξεση και/ή
peening, (Σ-γ).
o Πραγµατοποίηση
συµµετρικών
συνδέσεων, (Σ-η).
o Προσθήκη
πλακών ή
πλευρικών
στηρίξεων στον
κορµό της
στηριζόµενης
δοκού, (Σ-δ).
o Ενίσχυση µε
κοχλιωτές
συνδέσεις, (Σ-ε).
o Τροποποίηση της
λεπτοµέρειας της
σύνδεσης, (Σ-η).
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o Προσθήκη
πλακών ή FRP,
(Σ-δ).
o Αυξάνοντας την
καµπυλότητα στα
σηµεία κοπής,
(Σ-στ).
ρωγµές στον κορµό.
o
Πλήρη
o Προσθήκη πλακών
συγκόλληση και
ή FRP, (Σ-δ).
επιφανειακή
επεξεργασία,
(Σ-γ).

Αφαίρεση ενός µέρους του κορµού
(mouse-hole)
Εµφάνιση ρωγµών στον κορµό ή στο πέλµα,
αρχίζοντας από τη ραφή της φτέρνας o Περιορισµός οπών,
συγκόλλησης στο µέρος από όπου λείπει
(Σ-ζ), όταν
τµήµα του κορµού, (Σ7).
εµφανίζονται

Ορθότροπο κατάστρωµα γέφυρας
Ορθότροπο κατάστρωµα µεταλλικής γέφυρας, διαφορετικές λεπτοµέρειες µε χαµηλή
αντοχή στην κόπωση, (Σ4), (Σ7), (Σ1),
(Σ2).

Hanger and pinned συνδέσεις
Σε αυτές τις συνδέσεις προκαλούνται ρωγµές από δονήσεις (π.χ. άνεµος, κυκλοφορία
οχηµάτων), (Σ4), (Σ5).

o Περιορισµός οπών,
(Σ-ζ).
o Προσθήκη πλακών
ή FRP, (Σ-δ).

o Συγκόλληση εκ
νέου των µικρών
ρηγµατώσεων σε
συνδυασµό µε
επιφανειακή
επεξεργασία, (Σ-β)
και (Σ-γ).
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o Προληπτικό
περιορισµό οπών,
(Σ-ζ).
o Ενίσχυση του
καταστρώµατος
µε ένα λεπτότερο
µεταλλικό
κατάστρωµα ή ένα
λεπτότερο
πεζοδρόµιο.
o Προσθήκη µεταλλικών πλακών ή
FRP, (Σ-δ).
o Αλλαγή του στατικού συστήµατος
ή της λεπτοµέρειας σύνδεσης,
(Σ-η).
o Βελτίωση της
ποιότητας της
συγκόλλησης µε
τη χρήση
µεθόδων
επιφανειακής
επεξεργασίας,
(Σ-γ).
o Αύξηση των
καµπυλοτήτων,
(Σ-στ).
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Κενά εγκάρσιων νευρώσεων κορµού.
Ρωγµές κοντά στο τέλος κατακόρυφης νεύ- o Περιορισµός οπών,
ρωσης κορµού, (Σ6), (Σ1).
(Σ-ζ).
o Τελείωµα της
φτέρνας
συγκόλλησης µε
απόξεση ή TIGdressing.

o Πρόληψη της
παραµόρφωσης
εκτός επιπέδου
του κορµού µιας
δοκού, (Σ-η).
o Αύξηση της
ευκαµψίας µιας
σύνδεσης, (Σ-η).

∆οκός πατώµατος κάτω πέλµα
Ρωγµές κοπώσεως εµφανίζονται στο κόψιµο
o Προσθήκη πλάτου τελειώµατος της δοκού πατώµατος,
κας πληρώσεως,
o Περιορισµός οπών,
(Σ7).
(Σ-ζ).
(Σ-δ).
o Gouging και εκ νέου o Συνδέσεις µε τη
συγκόλληση, (Σ-β).
χρήση κοχλιών
υψηλής αντοχής.

Πίνακας 4.3
Τυπικές µορφές αστοχιών λόγω κόπωσης σε συγκολλητές κατασκευές και συνιστώµενα
διορθωτικά µέτρα.

4.2.4.3 Κοχλιωτές κατασκευές ή κατασκευές στων οποίων τις συνδέσεις έχουν χρησιµοποιηθεί ήλοι.
Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζεται µε περίληψη των τυπικών µορφών αστοχίας λόγω
κόπωσης στις κοχλιωτές κατασκευές ή στις κατασκευές των οποίων οι συνδέσεις έχουν
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ήλων καθώς και αποτελεσµατικές επαρκείς µέθοδοι
επισκευής και/ή ενίσχυσης. Οι χαρακτήρες και οι αριθµοί των παρενθέσεων σχετίζονται µε
τις θέσεις και τις αιτίες εµφάνισης των ρωγµών κοπώσεως όπως αναφέρθηκαν στην
ενότητα 4.2.2 και τις µεθόδους επισκευής και ενίσχυσης οι οποίες αναφέρθηκαν στην
ενότητα 4.2.3. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων λήφθηκε από τις Πηγές, [62], [37], [4].
Τέλος επισηµαίνεται ότι στις υπάρχουσες κατασκευές όπου έχουν χρησιµοποιηθεί ήλοι για
την πραγµατοποίηση των συνδέσεων, δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται η συγκόλληση χωρίς τον
προσδιορισµό της συγκολλησιµότητας του χάλυβα (βλ. Παράρτηµα Α).
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Μορφή αστοχίας κοπώσεως

Μέθοδος επισκευής

Μέθοδος ενίσχυσης

Τελείωµα ελάσµατος σύνδεσης
Ρωγµές αρχίζουν στις οπές στην αποµειωµένη διατοµή στο τέλος του ελάσµατος
o Αφαίρεση του ρηγσύνδεσης εξαιτίας της υπερφόρτισης και
µατωµένου µέλους,
των γεωµετρικών αλλαγών, (Κ2).
προσθήκη µεγαλύτερου ελάσµατος
και προσθήκη ενός
ελάσµατος στο εφελκυόµενο πέλµα µε
τη χρήση κοχλιών,
(Κ-α), (Κ-β).

o Χρήση κοχλιών
υψηλής αντοχής στη
τελευταία σύνδεση
του πάνω ελάσµατος σύνδεσης,
(Κ-α).
o Προσθήκη πλήρους
ελάσµατος και µακρύτερο έλασµα
σύνδεσης µε τη
χρήση κοχλιών,
(Κ-β).
o Προσθήκη πλακών
ή FRP, (Κ-δ).

o Χρήση κοχλιών υΤελείωµα ελάσµατος σύνδεσης
ψηλής αντοχής στη
Ρωγµές στο πέλµα της αποµειωµένης
τελευταία σύνδεση
διατοµής εξαιτίας των γεωµετρικών αλ- o Αφαίρεση του ρηγτου πάνω ελάσµαµατωµένου µέλους,
λαγών, (Κ3).
τος σύνδεσης,
προσθήκη µεγαλύτε(Κ-α).
ρου ελάσµατος και
o Προσθήκη πλήρους
προσθήκη ενός ελάελάσµατος και µασµατος στο εφελκυόκρύτερο έλασµα
µενο πέλµα µε τη
σύνδεσης µε τη
χρήση κοχλιών,
χρήση κοχλιών,
(Κ-β).
(Κ-β).
o Προσθήκη πλακών
ή FRP, (Κ-δ).
Συνδετικά ελάσµατα
Ρωγµές στα συνδετικά ελάσµατα εξαιτίας
του αναποτελεσµατικού πάχους, (Κ4).

o Μικρές ρωγµές:
κοχλίες υψηλής
αντοχής, (Κ-α).
o Μεγάλες ρωγµές:
Αλλαγή του συνδετικού ελάσµατος,
(Κ-β).
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o Χρήση κοχλιών στη
θέση των τελευταίων 3-4 ήλων των
ενώσεων των
µελών του δικτυώµατος, (Κ-α).
o Απόξεση των οπών
των ήλων για την
αφαίρεση µικρόρωγµών, οι οποίες
προκλήθηκαν κατά
την εφαρµογή του
ήλου.
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Ballast sheets
Ρωγµές στα κυλινδρικά Ballast sheets, o Περιορισµός οπών,
ως σύγχρονο µέτρο,
(Κ5).
(K-στ).
o Αποφόρτιση του
o Αλλαγή του στατικυλινδρικού ballast
κού συστήµατος µε
sheets χωρίς οριτην απευθείας
ζόντιες νευρώσεις
εφαρµογή των φοραλλά µε τη χρήση
τίων στη σταυροδύσκαµπτων δοκών
µεταφοράς φορτίων,
ειδή διατοµή µε τη
(Κ-ε).
χρήση δύσκαµπτων
δοκών µεταφοράς
φορτίων, (Κ-ε).
Σύνδεση σταυροειδούς δοκού-διαµήκους
δοκού.
Ρωγµές στη σύνδεση µιας σταυροειδούς
δοκού και µιας διαµήκους δοκού οδο- o Μείωση της
στρώµατος, (Κ5).
δυσκαµψίας µε τη
διάτρηση µεγάλων
οπών, (Κ-ε).
o Αντικατάσταση του
κατασκευαστικού
µέλους, (Κ-β).

Εφέδρανα
Ρωγµές
εξαιτίας
των
παγωµένων
εφεδράνων και αρθρώσεων, εξαιτίας της
διάβρωσης και των θερµοκρασιακών o Περιορισµός οπών,
µεταβολών, (Κ8).
(Κ-στ).
o Αντικατάσταση του
ρηγµατωµένου
µέλους, (Κ-δ).
o Λειτουργικός
έλεγχος των
εφεδράνων, (Κ-ζ).

o Μείωση της
δυσκαµψίας µε τη
διάτρηση µεγάλων
οπών, (Κ-ε).
o Αντικατάσταση του
κατασκευαστικού
µέλους, (Κ-β).

o Έλεγχος της
διαβρωτικής
προστασίας, (Κ-ζ).
o Έλεγχος της
κινητικότητας των
εφεδράνων και των
αρθρώσεων, (Κ-ζ).
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∆οκός σε σύνδεση µε τη δοκό του
πατώµατος.
o Αλλαγή ήλων µε τη
Αστοχία λόγω κόπωσης της κεφαλής των
χρήση κοχλιών
o Χρήση κοχλιών
ήλων εξαιτίας τοπικής κάµψης.
υψηλής αντοχής,
υψηλής αντοχής στη
(Κ-α).
τελευταία σύνδεση
o Προσθήκη
των συνδεόµενων
επιπρόσθετων
µελών, (Κ-α).
µελών, (Κ-β).
o Αλλαγή στατικού
συστήµατος, (Κ-ε).

Πίνακας 4.4
Τυπικές µορφές αστοχιών λόγω κόπωσης σε κοχλιωτές κατασκευές ή σε κατασκευές των
οποίων οι συνδέσεις έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ήλων και συνιστώµενα διορθωτικά
µέτρα.

4.3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΛΟΓΩ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

4.3.1 Εισαγωγή.
Σε γενικές γραµµές άσχηµα παραµορφωµένα µέλη πρέπει να επισκευάζονται ή να
αντικαθίστανται. Ωστόσο, εάν ένα µέλος δεν µπορεί να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί
εξαιτίας φυσικών περιορισµών, τότε θα πρέπει να του εφαρµοστούν προσωρινές στηρίξεις
και ενισχύσεις έτσι ώστε να µειωθούν οι τάσεις οι οποίες συνδέονται µε την παραµορφωµένη
κατάσταση του. Για παράδειγµα, η αύξηση των τάσεων κάµψεως λόγω πρόσθετης φόρτισης
µπορεί να είναι αποδεκτή, εφόσον προστεθούν κάποιες στηρίξεις για τη µείωση των τάσεων
κάµψεως των πρόσθετων φορτίων. Σηµειώνεται ότι οι πρόσθετες στηρίξεις θα πρέπει να
σχεδιάζονται λαµβάνοντας υπόψη τους τη θερµική διαστολή των µελών.

4.3.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης µελών υπό πίεση, τα οποία έχουν εκτεθεί σε
πυρκαγιά.
Η ακόλουθη διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση των µελών υπό
πίεση, τα οποία είναι κατασκευασµένα από άνθρακα ή χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα
κραµάτων, για τη συνέχιση της λειτουργίας τους εφόσον υπάρχει πιθανότητα υποβάθµισης
των µηχανικών ιδιοτήτων αντοχής τους εξαιτίας της έκθεσης τους σε πυρκαγιά.
• ΒΗΜΑ 1
Εάν το µέλος είναι κατασκευασµένο από άνθρακα ή χάλυβα µε χαµηλή περιεκτικότητα
κραµάτων θα πρέπει να του εφαρµόζεται έλεγχος σκληρότητας. Ο έλεγχος σκληρότητας
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αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την αξιολόγηση της µείωσης της εφελκυστικής αντοχής
του χάλυβα και της απώλειας ή της εκτεταµένης αλλαγής άλλων ιδιοτήτων, όπως της
ολκιµότητάς του. Οι τιµές των αποτελεσµάτων των ελέγχων σκληρότητας θα πρέπει να
µετατραπούν σε ένα ανώτατο όριο αντοχής σε εφελκυσµό µε τη χρήση του πίνακα 4.5. Εάν
ένα µέλος είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας κραµάτων ή από υλικά
µε βάση το νικέλιο, συνήθως απαιτείται ο προσδιορισµός ενός αποδεκτού επιπέδου τάσεων
για την εφαρµογή µιας αξιολόγησης τύπου FFS (Fitness-For-Service).
Πρόσθετη αξιολόγηση µελών µπορεί να χρειαστεί να εφαρµοστεί ανάλογα µε τη
σοβαρότητα της καταστροφής η οποία παρατηρήθηκε κατά την οπτική επιθεώρηση και
ανάλογα µε τις µελλοντικές απαιτήσεις λειτουργίας τους. Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει την πραγµατοποίηση µιας επιτόπου µεταλλογραφίας για τον προσδιορισµό
της κατάστασης των µελών. Η επιτόπου µεταλλογραφία θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε
επιφάνειες των οποίων τα στοιχεία έχουν σηµαντικές διαφορές στις τιµές της σκληρότητάς
τους, ή όπου απαιτείται ο προσδιορισµός της µικρό-δοµής των µελών, όπως για παράδειγµα
η αναγκαιότητα µιας οµαλοποιηµένης µικρό-δοµής στα µέλη ανθρακούχου χάλυβα για την
εξασφάλιση των απαιτήσεων της απορρόφησης ενέργειας, υπό την παρουσία ρωγµών. Ακόµα
θα πρέπει να εφαρµόζεται σε αντίστοιχες περιοχές, οι οποίες προστατεύονται από τις
θερµικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς και τα αποτελέσµατα των δύο αυτών µεταλλογραφιών
θα πρέπει να συγκρίνονται και να ερµηνεύονται από έµπειρους µηχανικούς µεταλλουργίας.
Επισηµαίνεται ότι η κατάλληλη προσοχή στην εφαρµογή της διαδικασίας στο πεδίο είναι
απαραίτητη για την εξαγωγή σωστών συµπερασµάτων. Τέλος η µεταλλογραφία µπορεί να
είναι χρήσιµη για την αξιολόγηση µελών τα οποία είναι κατασκευασµένα από ωστενιτικό
ανοξείδωτο χάλυβα ή από άλλες µικρό-δοµές κραµάτων. Περαιτέρω οδηγίες για αυτού του
είδους την αξιολόγηση δίνονται στο διάγραµµα 4.1.
• ΒΗΜΑ 2
Ο προσδιορισµός ενός αποδεκτού ορίου τάσεως ενός µέλους –Safd-, το οποίο έχει
επηρεαστεί από την πυρκαγιά, βασίζεται στο ανώτερο όριο εφελκυστικής τάσης το οποίο
προσδιορίστηκε από το βήµα 1 και υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης 4.1:
  Sht   S  

Safd = min   uts  *  aT   , {SaT } 
(4.1)
  Cism   SaA  

Όπου:
Cism: Η παράµετρος η οποία ρυθµίζει τα όρια κατά τη λειτουργία. Μπορεί να λαµβάνεται ίση
µε τη τιµή του ορίου κατά το σχεδιασµό, η οποία χρησιµοποιείται για το ανώτερο όριο
της αντοχής εφελκυσµού από τον αρχικό κατασκευαστικό κανονισµό. Εάν αυτή η τιµή
είναι άγνωστη συνιστάται η τιµή, Cism = 4,0.
• ΒΗΜΑ 3
Εκτέλεση των απαιτούµενων υπολογισµών για τη µέγιστη επιτρεπόµενη τάση
λειτουργίας ενός µέλους το οποίο δεν παρουσιάζει κανένα µηχανισµό αστοχίας -maximum
allowable working pressure of the undamaged component-, MAWP, µε τη χρήση των τιµών
για τις απαιτούµενες τάσεις οι οποίες προσδιορίστηκαν στο βήµα 2 και µε τις εξισώσεις οι
οποίες αναπτύσσονται στο Annex A του API 579-1/ASME FFS-1, JUNE 5, 2007.
• ΒΗΜΑ 4
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Εάν παρουσιάζονται διάφορες µορφές αστοχίας, όπως διάβρωση, µη ευθύγραµµες
συγκολλήσεις ή ρηγµάτωση η MAWP θα πρέπει να διαµορφώνεται ανάλογα µε την αστοχία
αυτή. Η αποκατάσταση αυτών των αστοχιών αναφέρεται σε ακόλουθη ενότητα.
• ΒΗΜΑ 5
Αξιολόγηση της αστοχίας λόγω ερπυσµού. Υπό κανονικές συνθήκες τα µέλη τα οποία
εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια µιας πυρκαγιάς, δεν παρουσιάζουν
σηµαντικές αστοχίες λόγω ερπυσµού, καθώς ο χρόνος κατά τον οποίο εκτίθενται σε χαµηλή
θερµοκρασία είναι µικρός και δεν µπορούν να συσσωρευτούν σηµαντικές τάσεις λόγω
ερπυσµού έτσι ώστε να δηµιουργηθούν και οι αντίστοιχες αστοχίες.
Σκληρότητα κλίµακας
Σκληρότητα κλίµακας
Brinell No.
Vickers No.
(3000 kg φορτίο)
441
433
425
415
405
397
388
379
369
360
350
341
331
322
313
303
294
284
280
275
270
265
261
256
252
247
243
238
233
228
219

470
460
450
440
430
420
410
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
295
290
285
280
275
270
265
260
255
250
245
240
230

Εφελκυστική αντοχή
(κατά προσέγγιση)
(MPa)

(ksi)

1572
1538
1496
1462
1413
1372
1331
1289
1248
1207
1172
1131
1096
1069
1034
1007
979
951
938
917
903
889
876
855
841
827
807
793
779
765
731

228
223
217
212
205
199
193
187
181
175
170
164
159
155
150
146
142
138
136
133
131
129
127
124
122
120
117
115
113
111
106
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209
200
190
181
171
162
152
143
133
124
114

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120

696
669
634
607
579
545
517
490
455
427
393

101
97
92
88
84
79
75
71
66
62
57

Πίνακας 4.5
Κατά προσέγγιση η ισοδύναµη σκληρότητα και η εφελκυστική αντοχή ενός ανθρακούχου και
χαµηλής περιεκτικότητας κραµάτων χάλυβα σε συνθήκες ανόπτησης, οµαλοποίησης, βαφής
και σκλήρυνσης.
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Πληροφορίες οι οποίες
είναι απαραίτητες για τη
µεταλλουργική
επιθεώρηση

Όρια σκληρότητας

Αποδεκτά

Πάνω από τα
όρια

Κάτω από τα
όρια

Έλεγχος
µικροδοµής
Έλεγχος
µικροδοµής

Μικροδοµή
αποδεκτή ?

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ανθρακοποίηση
υλικού

Μικροδοµή
αποδεκτή

Αντικατάσταση
µέλους

Απαιτείται θερµική
επεξεργασία ?

ΟΧΙ

Μικροδοµή µη
αποδεκτή

ΝΑΙ

Είναι δυνατή η
θερµική
επεξεργασία στο
πεδίο?

Επηρεασµένη
µικροδοµή

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Θερµική
επεξεργασία του
µέλους

Επανέλεγχος της
σκληρότητας

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αξιολόγηση
απαιτήσεων για την
MAT & CET

Ολοκλήρωση
ανάλυσης

∆ιάγραµµα ροής για τη µεταλλουργική αξιολόγηση των αστοχιών λόγω πυρκαγιάς σε κοινούς
(ανθρακούχους) χάλυβες και σε χάλυβες χαµηλής περιεκτικότητας κραµάτων.
∆ιάγραµµα 4.1
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4.3.3 Αποκατάσταση αστοχιών σε µια κατασκευή µετά από πυρκαγιά λόγω
διάβρωσης.
Μια αξιολόγηση τύπου FFS παρέχει µια εκτίµηση της κατάστασης ενός µέλους για τη
συνέχιση της λειτουργίας του για µια χρονική περίοδο βασισµένη στη µελλοντική εµφάνιση
της διάβρωσης και στο ρυθµό υποβάθµισης του µέλους. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις, οι
µελλοντικοί ρυθµοί υποβάθµισης του µέλους είναι πολύ δύσκολο να προβλεφτούν ή δεν είναι
ανεκτή η περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασής τους.
Οι µέθοδοι αποκατάστασης της γενικής διάβρωσης τόσο της τοπικής όσο και της
εµφάνισης σκασιµάτων, ενδεχοµένως να είναι κατάλληλες για τον περιορισµό των ρωγµών σε
συγκεκριµένα περιβάλλοντα λειτουργίας. Είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι οι µέθοδοι οι
οποίες αναπτύσσονται στη συνέχεια, δεν συµπεριλαµβάνουν όλες τις πιθανές συνθήκες, ούτε
προορίζονται για να χρησιµοποιηθούν ως υποκατάστατο µια µηχανικής αξιολόγησης. Ο
ιδιοκτήτης-χρήστης της κατασκευής, θα πρέπει να συµβουλεύεται έναν εξειδικευµένο
µηχανικό µεταλλουργίας/διάβρωσης και ένα µηχανολόγο µηχανικό για την πιο κατάλληλη
µέθοδο αποκατάστασης των µηχανισµών αστοχίας, οι οποίες εµφανίζονται στην κατασκευή.
Οι µέθοδοι αποκατάστασης της γενικής και τοπικής διάβρωσης και της εµφάνισης σκασιµάτων είναι οι εξής:
• Μέθοδος Αποκατάστασης 1: Εκτέλεση φυσικών αλλαγών στη λειτουργία των µελών.
o Αύξηση ή µείωση της θερµοκρασίας ή της τάσης λειτουργίας των µελών ή και τα
δύο. Αν ο ρυθµός της υποβάθµισης είναι ευαίσθητος στη θερµοκρασία ή στη τάση,
µια διαδικασία αλλαγής αυτών µπορεί να ελαχιστοποιήσει την εκδήλωση της
αστοχίας. Ωστόσο το µέλος θα πρέπει να αξιολογηθεί έτσι ώστε οι αλλαγές να
είναι σύµφωνες µε αυτές του κανονισµού σχεδιασµού. Σηµειώνεται ότι ενδεχόµενη µείωση της θερµοκρασίας και της τάσης στο µέλος µπορεί να επιφέρει
µείωση του απαιτούµενου ελάχιστου πάχους λειτουργίας του µέλους, αυξάνοντας
έτσι τη διάρκεια ζωής του.
o Για δεξαµενές, αύξηση ή η µείωση της ταχύτητας της ροής. Μερικοί µηχανισµοί
αστοχίας όπως η διάβρωση λόγω όξινου νερού –sour water corrosion-, λόγω
τοπικής συγκέντρωσης συγκεκριµένων χηµικών ουσιών –under-deposit corrosion-, ή λόγω ναφθενικού οξέος, είναι ευαίσθητοι στη µεταβολή της ταχύτητας.
Μια µικρή µεταβολή της ταχύτητας ροής µπορεί να αλλάξει το ρυθµό εξέλιξης
της αστοχίας. Τέλος αποτελεσµατική µπορεί να είναι η εγκατάσταση εξοπλισµού
για την αποµάκρυνση ορισµένων κλασµάτων και προσµίξεων.
•

Μέθοδος Αποκατάστασης 2: Εφαρµογή στερεών επενδύσεων ή βαφών για την
αποµόνωση του περιβάλλοντος από το βασικό µέταλλο στο οποίο έχει εµφανιστεί
νωρίτερα µηχανισµός αστοχίας, µε κατάλληλη επιφανειακή προστασία. Η µέθοδος
αυτή αναπτύσσεται εκτενέστερα στην επόµενη ενότητα.

•

Μέθοδος Αποκατάστασης 3: Τοποθέτηση συγκολλητής επικάλυψης για την
επισκευή του βασικού µετάλλου ή για την προσθήκη αντιδιαβρωτικής προστασίας.
Εάν εφαρµοστεί συγκολλητή επικάλυψη θα πρέπει να αξιολογηθεί η συγκολλησιµότητα του κύριου µετάλλου λαµβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή µιας συγκολλητής επικάλυψης µπορεί να
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απαιτήσει τη θερµική επεξεργασία των συγκολλήσεων, για τη βελτίωση των
χηµικών ιδιοτήτων των συνδέσεων -Post Weld Heat Treatment (PWHT)-.
o Επισκευή του βασικού µετάλλου: Η συγκόλληση επικάλυψης µε την ίδια χηµική
σύσταση (P) µε αυτή του βασικού µετάλλου πραγµατοποιείται για την απαραίτητη
αύξηση του πάχους του µέλος, για την αντιστάθµιση της φθοράς εξαιτίας της
διάβρωσης. Σηµειώνεται ότι µε την εφαρµογή αυτής της µεθόδου δεν µηδενίζεται/µειώνεται ο ρυθµός της υποβάθµισης του µέλους. Το πρόσθετο αυτό µέλος
µπορεί ακόµα να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε πλευρά του µέλους ανεξάρτητα µε
τη θέση ανάπτυξης της διάβρωσης. ∆εδοµένου ότι µε αυτή τη διαδικασία αλλάζει
η γεωµετρία του µέλους, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια ανάλυση των καµπτικών τάσεων έτσι ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί το κατά πόσο η επέµβαση αυτή
θα είναι αποδεκτή από τον κανονισµό σχεδιασµού του µέλους.
o Προσθήκη επικάλυψης αντιδιαβρωτικής προστασίας: Τοποθετείται στην επιφάνεια του βασικού µετάλλου ένα υλικό µε αντιδιαβρωτικές ικανότητες.

4.3.3.1 Ανάπτυξη της Μεθόδου Αποκατάστασης 2.
Με κατάλληλη επιφανειακή προστασία αυξάνεται η αντοχή των µελών έναντι
πυρκαγιάς. Η έκταση και η σύνθεση της απαιτούµενης επιφανειακής προστασίας εξαρτάται
από το µέγεθος των δράσεων, όπου ως δράσεις θεωρούνται οι ατµοσφαιρικές συνθήκες
περιβάλλοντος και/ή ο απαιτούµενος χρόνος πυραντίστασης. Οι απαραίτητες ενέργειες για
την κατάλληλη επιφανειακή προστασία αναφέρονται στον ΕN ISO 12944, Μέρη 1 έως 8.
Οι εργασίες προετοιµασίας των επιφανειών εξαρτώνται από την αρχική τους
κατάσταση σύµφωνα µε τον ΕN ISO 8501-Μέρος 1 και ο καθαρισµός των επιφανειών
γίνεται σύµφωνα µε το τύπο των ακαθαρσιών ΕN ISO 12944 - Μέρος 4, µε σηµαντικότερη
µέθοδο αυτή της αµµοβολής. Τα σωµατίδια της αµµοβολής µπορεί να είναι µεταλλικά ή µη
µεταλλικά –κορούνδιο, γυαλί, κεραµικά-, σφαιρικά ή µε ακµές. Ακόµα διακρίνονται σε
σωµατίδια από υλικά πολλαπλών χρήσεων, όπως χυτοχάλυβα ή σύρµα και σε υλικά µιας
χρήσης όπως τις σκωρίες των διαφόρων καµίνων. Τέλος ανάλογα µε το µέγεθος του µέλους
και τα διαθέσιµα µέσα ο καθαρισµός του µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε µε το χέρι είτε µε
ειδικά µηχανήµατα.
Επιπρόσθετα ο βαθµός καθαρισµού –Sa-, εξαρτάται από τη τραχύτητα των
επιφανειών και καθορίζεται από τον EN ISO 8501-Μέρος 1. Ο βαθµός της τραχύτητας
εξαρτάται από το είδος και τη σκληρότητα των σωµατιδίων αµµοβολής, τη ταχύτητα και τη
γωνία πρόσκρουσης, όπως και τη διάρκεια βολής. Όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή της
τραχύτητας, τόσο πιο παχύ πρέπει να είναι το στρώµα της επιφανειακής προστασίας. Η µέση
τιµή της τραχύτητας πρέπει να είναι µεταξύ 40 και 80 µm. Αν η τραχύτητα είναι µεταξύ 60
και 100 µm για αιχµηρά σωµατίδια βολής και 40 και 70 µm για στρογγυλά σωµατίδια βολής,
είναι απαραίτητο το πάχος της επιφανειακής προστασίας να ξεπερνάει τα 200 µm.
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Κατηγορία διάβρωσης

Περιγραφή

A

Επιφάνεια καλυµµένη µε σταθερή καλαµίνα,
χωρίς σκουριές.

B

Επιφάνεια µε χαλαρή καλαµίνα και έναρξη
σκουριάς.

C

Επιφάνεια χωρίς καλαµίνα µε λίγες κηλίδες
σκουριάς.

D

Επιφάνεια χωρίς καλαµίνα µε πολλές
εµφανείς κηλίδες σκουριάς.

Πίνακας 4.6
Κατηγορίες διάβρωσης επιφανειών –ΕΝ ISO 8501-Μέρος 1-.

Ακαθαρσίες

Μέθοδος καθαρισµού

Λίπη και έλαια/Υδροδιαλυτές ακαθαρσίες,
π.χ. άλατα

Καθαρισµός µε νερό, ατµοβολή ή αλκάλια.

Καλαµίνα
Σκωρία

Επιστρώσεις

Καθαρισµός µε οξέα, ξηρή βολή, υγρή βολή,
φλογοβολή.
Όπως για την καλαµίνα και µε µηχανικά
µέσα –αµµοβολή- ή υδροβολή.
Sweeping -Βολή προς αγρίεµα της
υπάρχουσας επίστρωσης, χωρίς την πλήρη
αποµάκρυνση της, ώστε να αυξήσει την
πρόσφυση µε τις επόµενες επιστρώσεις-.

Πίνακας 4.7
Καθαρισµός επιφανειών -EN ISO 12944 -Μέρος 4-.

Βαθµός

Περιγραφή

Sa 1

Αποµάκρυνση χαλαρής καλαµίνας, χαλαρής
σκουριάς, χαλαρών επιστρώσεων και όλων
των χαλαρών ακαθαρσιών.

Sa 2

Σχεδόν πλήρης αποµάκρυνση καλαµίνας,
σκουριάς, επιστρώσεων και όλων των
ακαθαρσιών.
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Sa 21/2

Πλήρης αποµάκρυνση καλαµίνας, σκουριάς,
επιστρώσεων και όλων των ακαθαρσιών.
Παραµένοντα ίχνη εµφανίζονται ως
ελαφριές σκιές.

Πίνακας 4.8
Βαθµός καθορισµού επιφανειών –ΕΝ ISO 8501-Μέρος 1, απόσπασµα-.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ως κύρια δράση για το σχεδιασµό της επιφανειακής
προστασίας –είδος, αριθµός στρώσεων, πάχος- θεωρείται η διαβρωτικότητα του περιβάλλοντος και για αυτό διακρίνονται 5 κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται στον EN ISO 12944,
Μέρος 2. Πέραν όµως της διαβρωτικότητας του περιβάλλοντος εξετάζονται και άλλοι
παράγοντες, όπως το είδος της µηχανικής καταπόνησης –δόνηση, κρούση, τριβή-, η θερµική
καταπόνηση, η διάβρωση των στοιχείων εντός του εδάφους ή στη θάλασσα και η χηµική
καταπόνηση –βαφεία, γαλβανιστήρια, εργοστάσια χάρτου, διυλιστήρια κλπ.-. Οι µέθοδοι
επιφανειακής προστασίας οι οποίες θα αναπτυχθούν στη συνέχεια είναι οι εξής:
o Προστασία µε ανόργανες ύλες (χρώµατα).
o Προστασία µε µεταλλικά υλικά (θερµικά γαλβανίσµατα).
o Προστασία µε συστήµατα Duplex (γαλβανισµός και χρώµατα).
Κατηγορία

∆ιαβρωτικότητα

C1

Ασήµαντη

C2

Μικρή

C3

Μέτρια

C4

Μεγάλη

C5

Πολύ µεγάλη

Περιβάλλον/Περιγραφή
Ξηροί εσωτερικοί χώροι.
Ποσοστό υγρασίας<60%, ατµόσφαιρα µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε SO2.
Αγροτικές περιοχές και χωριά.
Ατµόσφαιρα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε SO2 ή
άλλα βλαβερά συστατικά.
Υγροί εσωτερικοί χώροι.
Πόλεις.
Ατµόσφαιρα µε µεσαία περιεκτικότητα σε SO2 ή άλλα
βλαβερά συστατικά.
Βιοµηχανικές περιοχές.
Ατµόσφαιρα µε µεσαία περιεκτικότητα σε SO2 ή άλλα
βλαβερά συστατικά.
Κολυµβητήρια.
Θαλάσσιο.
Ατµόσφαιρα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε χλωρίδα
και διαρκή υγρασία.

Πίνακας 4.9
Κατηγορίες ατµοσφαιρικής έκθεσης κατά EN ISO 12944, Μέρος 2.
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Α. Προστασία µε ανόργανες ύλες – χρώµατα.
Η επιφανειακή προστασία επιτυγχάνεται µε µια σειρά από συµβατές µεταξύ τους
στρώσεις, οι οποίες συνθέτουν το σύστηµα επιφανειακής προστασίας. Το σύστηµα αυτό
περιλαµβάνει τα εξής στρώµατα:
• Αστάρι (shop primer).
Πρόκειται για µια λεπτή στρώση πάχους 15-25 µm, η οποία έχει ως στόχο την
πρόσκαιρη επιφανειακή προστασία του χάλυβα κατά την επεξεργασία, τη µεταφορά και την
αποθήκευση. Οι λαµαρίνες και οι ελατές διατοµές, οι οποίες παράγονται στα χαλυβουργεία,
υφίστανται αυτόµατη αµµοβολή και αποκτούν στο τόπο παραγωγή τους µετά τη θερµή
εξέλαση ένα αστάρωµα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στον EN
10238.
• Ενδιάµεσες επιστρώσεις.
Πρόκειται για µια ή περισσότερες στρώσεις, οι οποίες έχουν ως µόνο στόχο τη µόνιµη προστασία του χάλυβα από διάβρωση και την καλύτερη πρόσφυσή του µε τις επόµενες
στρώσεις. Μέσω των ενδιάµεσων στρώσεων αυξάνεται το συνολικό πάχος των στρώσεων
της προστασίας, το οποίο πρέπει να είναι ανάλογο της επιθυµητής αποτελεσµατικότητάς της.
• Τελικές επιστρώσεις.
Πρόκειται για µια ή περισσότερες στρώσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο τη µείωση της
επίδρασης των παραγόντων της διάβρωσης στις ενδιάµεσες στρώσεις. Απαραίτητα χαρακτηριστικά τους αποτελούν η στεγανότητα, η έλλειψη πόρων και φουσκωµάτων, και κατά
περίπτωση η ανθεκτικότητα τους στην υπεριώδη ακτινοβολία ή σε άλλες δράσεις. Τέλος
αναφέρεται ότι µέσω των τελικών στρώσεων δίνεται και η επιθυµητή απόχρωση στο φέροντα
οργανισµό.
Οι επιστρώσεις συντίθενται από τα εξής στοιχεία:
• Φορείς των χρωµάτων.
Πρόκειται για τα µη εξαερούµενα υλικά της επίστρωσης, τα οποία έχουν ως στόχο
την ένωση της επίστρωσης και την πρόσφυσή της µε το υπόστρωµα. Οι ιδιότητες των
φορέων είναι η ένωση, η πρόσφυση, η ξήρανση/σκλήρυνση και η αντοχή έναντι ατµοσφαιρικών συνθηκών, νερού, χηµικών, θερµικής και µηχανικής καταπόνησης όπως και η αντοχή
έναντι µεταβολής του χρώµατος.
• Πιγµέντα.
Πρόκειται για οργανικές ή ανόργανες ύλες οι οποίες δίνουν το χρωµατισµό των
επιστρώσεων και εµποδίζουν τη διάβρωση.
• ∆ιαλύτες.
Αυξάνουν το ιξώδες και την εργασιµότητα των χρωµάτων, στη συνέχεια δεν εξαερώνονται. Ο χρόνος ξήρανσης/σκλήρυνσης του χρώµατος κυµαίνεται, ανάλογα µε το πάχος
της επίστρωσης µεταξύ 11/2 και 7 ωρών.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τη διάρκεια εφαρµογής της επιφανειακής προστασίας. Επισηµαίνεται ότι σε υγρές επιφάνειες, λόγω βροχής, οµίχλης ή
υγροποίησης υδρατµών, απαγορεύονται να εκτελούνται διαδικασίες βαφής. Για το λόγο αυτό
πρέπει να µετράται συνεχώς κατά τη διάρκεια των εργασιών η υγρασία του περιβάλλοντος
και η θερµοκρασία. Επίσης οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται εντός των ορίων θερµοκρασιών τα οποία προβλέπονται από τον κατασκευαστή των χρωµάτων. Ο τρόπος εφαρµο-
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γής των χρωµάτων θα πρέπει να προδιαγράφεται από την αρχή. Ακόµα κάθε στρώση θα
πρέπει να εφαρµόζεται οµοιόµορφα και σε όλη την έκταση της επιφάνειας. Η πρώτη στρώση
θα πρέπει να καλύπτει τη τραχύτητα της επιφάνειας του χάλυβα και αυτό θα πρέπει να
προσεχτεί ιδιαίτερα στις γωνίες, τις ακµές και τις περιοχές των συγκολλήσεων. Ωστόσο θα
πρέπει να δίνεται προσοχή στο να µην ξεπερνιέται κατά πολύ το προδιαγεγραµµένο πάχος
της κάθε στρώσης. Εξαιτίας αυτού και ιδιαίτερα εφόσον η εφαρµογή γίνεται υπό πίεση, θα
πρέπει να ελέγχονται τα πάχη των στρώσεων στην υγρή κατάσταση. Αναφέρεται ότι πάχη
στρώσεων µεγαλύτερα από τα προδιαγεγραµµένα έχουν ως αποτέλεσµα τη µικρότερη
προστασία και τη βλάβη των επιστρώσεων, εξαιτίας της ανάπτυξης παραµενουσών τάσεων ή
της µη εξαέρωσης των διαλυτών.

Β. Προστασία µε µεταλλικά υλικά –γαλβάνισµα-.
Πέραν των χρωµάτων, η επιφανειακή προστασία επιτυγχάνεται µε γαλβανισµό. Η
πλέον διαδεδοµένη µέθοδος είναι το θερµό γαλβάνισµα, όπου µεµονωµένα στοιχεία
εµβαπτίζονται σε µπάνιο λειωµένου ψευδαργύρου. Απευθύνεται σε µέλη τα οποία πρόκειται
να αντικαταστήσουν κατεστραµµένα µέλη µιας υπάρχουσας κατασκευής. Η θερµοκρασία του
µπάνιου είναι περί τους 450˚C, οι µέγιστες διαστάσεις είναι µήκος 17,2 m, πλάτος µέχρι 2,0
m και βάθος περίπου 3,5 m. Σε κλειστές διατοµές πρέπει να ανοίγονται κατάλληλες οπές, οι
οποίες θα επιτρέπουν την αποµάκρυνση του υγρού µετάλλου µετά την έξοδο του µέλους από
το µπάνιο. Οι εργασίες θερµού γαλβανισµού προδιαγράφονται στον EN ISO 1461, Μέρη 1
έως 3. Τα βασικά βήµατα της διαδικασίας είναι τα εξής: απολίπανση-πλύση, εµβάπτιση σε
οξέα για αποµάκρυνση καλαµίνας και σκουριάς-πλύση, εµβαπτισµός σε χλωρίδια για
πληρέστερο καθαρισµό, ξήρανση, εµβάπτιση στο µπάνιο ψευδαργύρου, πλύση µε νερό. Τέλος,
σηµειώνεται ότι ο γαλβανισµός µικρών τεµαχίων, όπως κοχλιών, έχει ορισµένες διαφορές σε
σχέση µε το γαλβανισµό µεγαλύτερων τεµαχίων, ως προς τη θερµοκρασία και το πάχος της
επίστρωσης.
Εκτός του θερµού γαλβανίσµατος υπάρχει και το ψυχρό γαλβάνισµα, κυρίως για
επιδιορθώσεις και για επιφάνειες µικρής έκτασης, όπου ο ψευδάργυρος εφαρµόζεται µε
πινέλο ή πιστόλι. Η προστασία του χάλυβα προέρχεται από τον ψευδάργυρο, ο οποίος
διαβρώνεται πολύ πιο αργά από το χάλυβα. Όσο αφορά την πραγµατοποίηση κοχλιώσεων µε
τη χρήση γαλβανισµένων κοχλιών θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές οι οποίες
αναφέρονται στον DIN 267, Μέρος 10 και η κοχλίωση να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε
να µην προκαλούνται βλάβες στις επιστρώσεις. Στον πίνακα 4.10 δίδεται το πάχος
ανάλωσης του ψευδαργύρου ως συνάρτηση των ατµοσφαιρικών συνθηκών. Από τις τιµές του
πίνακα αυτού προκύπτει ότι για κατηγορία έκθεσης C3, η οποία αντιστοιχεί σε περιβάλλον
πόλης, ένα πάχος επίστρωσης 80µm προσφέρει θεωρητικώς προστασία για 40-80 έτη.
Ακόµα στον πίνακα 4.11 αναφέρονται τα πάχη του ψευδαργύρου ως συνάρτηση του πάχους
του εκάστοτε µέλους. Το µέγιστο πάχος έχει καθοριστικό ρόλο. Τέλος η βέλτιστη προστασία
επιτυγχάνεται όταν τα στοιχεία έχουν παρόµοιο πάχος.
Στην περίπτωση πραγµατοποίησης επισκευών µε τη χρήση της συγκολλήσεως, σε
γαλβανισµένες περιοχές, θα πρέπει να αποµακρύνεται ο ψευδάργυρος τουλάχιστον κατά 10
mm εκατέρωθεν των περιοχών της συγκολλήσεως και µετά το πέρας της διαδικασίας να
επιδιορθώνονται οι περιοχές αυτές.
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Κατηγορία
έκθεσης

C1

C2

C3

C4

Μείωση
πάχους
ψευδαργύρου
ανά έτος

0,1 µm

0,1-1,0 µm

1,0-2,0 µm

2,0-4,0 µm

Πίνακας 4.10
Ανάλωση ψευδαργύρου ανά έτος

Πάχος στοιχείου [mm]

≤2

> 2-3

> 3-6

> 2-8

>8-15

>15

Πάχος ψευδαργύρου [µm]

60

80

100

120

150

170

Πίνακας 4.11
Πάχη ψευδαργύρου και στοιχείου

Γ. Σύστηµα Dumplex –θερµό γαλβάνισµα και βαφή-.
Είναι ένα σύστηµα προστασίας διάβρωσης το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε µέλη τα
οποία προορίζονται για την αντικατάσταση των µελών µιας κατασκευής και όχι για την
επισκευή των υπαρχόντων, µιας και συνδυάζει το θερµό γαλβάνισµα και τις επιστρώσεις µε
χρώµα. Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνονται αυξηµένοι χρόνοι αντισκωριακής προστασίας
κατά 1,2 έως 2,5 φορές. Οι συνήθεις εφαρµογές απαιτούνται σε ιδιαίτερα δύσκολες
συνθήκες, όπως π.χ. σε ιστούς τηλεπικοινωνιών.

4.3.3.2 Παρακολούθηση λειτουργίας –In-Service Monitoring-.
Μετά την εφαρµογή των µεθόδων αποκατάστασης θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της
αποτελεσµατικότητας τους. Ως εκ τούτου, οι µέθοδοι παρακολούθησης της λειτουργίας
µπορούν να εφαρµοστούν, για τον άµεσο έλεγχο της εµφάνισης περεταίρω αστοχίας, ή για
την έµµεση παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας, οι οποίες θα µπορούσαν να
οδηγήσουν στην εκδήλωση ενός ακόµα µηχανισµού αστοχίας.
Οι τυπικές µορφές ελέγχου της διάβρωσης περιλαµβάνουν τη χρήση των ακόλουθων
εργαλείων ή την εφαρµογή των ακόλουθων διαδικασιών:
o Ανιχνευτές διάβρωσης.
o Ανιχνευτές υδρογόνου.
o Σύγκριση µε αποσπώµενα δείγµατα διάβρωσης.
o Μετρήσεις υπερήχων και σάρωσης.
o Ακτινολογική εξέταση.
o ∆είγµατα για την ανίχνευση H2S, Cl, NH3, CO2, Fe, Ni.
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o Υπέρυθρη θερµογραφία.
o Θερµοηλεκτρικά ζεύγη.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται κατά τον ορισµό της µεθόδου παρακολούθησης, τον προσδιορισµό της απαιτούµενης ευαισθησίας των µετρήσεων µε βάση το
περιβάλλον και τη θέση των σταθµών παρακολούθησης στο µέλος για την εξασφάλιση
αξιόπιστων µετρήσεων και για την επαρκή αξιολόγηση του µηχανισµού αστοχίας κατά τη
λειτουργία.

4.3.4 Αποκατάσταση µη ευθύγραµµων συγκολλήσεων σε µια κατασκευή µετά από
πυρκαγιά.
Οι µη ευθύγραµµες συγκολλήσεις µπορούν να ενισχυθούν µε τη χρήση άκαµπτων
πλακών και µε διάφορα µπαλώµατα ανάλογα µε την υπάρχουσα γεωµετρία, τις συνθήκες
φόρτισης και θερµοκρασίας. Η ενίσχυση, εφόσον χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να σχεδιαστεί
σύµφωνα µε τις παραδοχές και τις επιτρεπόµενες τάσεις του αρχικού κατασκευαστικού
κανονισµού.

4.3.4.1 Παρακολούθηση λειτουργίας –In-Service Monitoring-.
Οι µη ευθύγραµµες συγκολλήσεις χρειάζονται παρακολούθηση κατά τη λειτουργία της
κατασκευής, εφόσον το περιβάλλον λειτουργίας της είναι ασυνήθιστα διαβρωτικό και τα
µελλοντικά επιτρεπτά όρια της διάβρωσης δεν µπορούν να προσδιοριστούν, ή εάν το υπό
εξέταση µέλος υποβάλλεται σε κυκλική φόρτιση και δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια
το ιστορικό της. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κατασκευής µπορεί να εφαρµοστεί µε οπτική παρακολούθηση και την πραγµατοποίηση επιτόπου µετρήσεων, για τον προσδιορισµό των αποκλίσεων και των πιθανών
στρεβλώσεων.

4.3.5 Αποκατάσταση ρηγµάτωσης µελών σε µια κατασκευή µετά από πυρκαγιά.
Η εναποµείνασα διάρκεια ζωής ενός µέλους το οποίο περιέχει ρωγµές µπορεί µόνο
να προσδιοριστεί από τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται για το ρυθµό ανάπτυξης της
ρηγµάτωσης στο περιβάλλον λειτουργίας του µέλους. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι άµεσα
διαθέσιµες, ωστόσο υπάρχουν πολλές µέθοδοι αποκατάστασης οι οποίες θα παρέχουν τη
δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας τους µέλους µέχρι την επόµενη επιθεώρηση.
Τα µέτρα αποκατάστασης των ρωγµών γενικά συµπεριλαµβάνονται σε µια από τις
ακόλουθες κατηγορίες και µπορεί να εφαρµοστεί µια ή ένας συνδυασµός των µεθόδων
αυτών:
• Μέθοδος Αποκατάστασης 1: Αφαίρεση ή αποκατάσταση της ρωγµής.
Η ρωγµή µπορεί να αφαιρεθεί µέσω της λείανσης. Η προκύπτουσα εγκοπή –το µήκος
της τοπικής απώλειας είναι πολύ µεγαλύτερο από το πλάτος της, (groove)- µπορεί να
επισκευαστεί µε τη χρήση µια τεχνικής για την πλήρη αποκατάσταση του πάχους του µέλους
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µέσω συγκόλλησης και η συγκόλληση αυτή θα πρέπει να υποστεί θερµική επεξεργασία, για τη
βελτίωση των χηµικών ιδιοτήτων της σύνδεσης -Post Weld Heat Treatment (PWHT),
σύµφωνα µε τον κανονισµό επιθεωρήσεων.
• Μέθοδος Αποκατάστασης 2: Εφαρµογή συγκολλήσεων.
Σε αυτή τη µέθοδο η επικάλυψη µέσω της συγκόλλησης εφαρµόζεται στην αντίθετη
επιφάνεια αυτής της οποίας εκδηλώθηκε η ρηγµάτωση για την εισαγωγή ενός θλιπτικού
πεδίου παραµενουσών τάσεων στην περιοχή της ρηγµάτωσης. Μέσω αυτής της µεθόδου
εξαλείφεται οποιαδήποτε µελλοντική ανάπτυξη ρωγµών. Τέλος, µε αυτό το τρόπο αυξάνεται
η δοµική ακεραιότητα του µέλους το οποίο περιέχει την ατέλεια, αφού η επικάλυψη του
παρέχει επιπρόσθετο πάχος.
• Μέθοδος Αποκατάστασης 3: Περιορισµός της ρωγµής.
∆ιάτρηση οπής στο τέλος της ρωγµής, διαµέτρου 15-20mm, για τη µείωση της
συγκεντρωµένης τάσης και την αποφυγή της περαιτέρω ανάπτυξης της ρηγµάτωσης.
• Μέθοδος Αποκατάστασης 4: Τοποθέτηση στερεών επενδύσεων για την αποµόνωση
του περιβάλλοντος.
Σε αυτή τη µέθοδο οι ρωγµές αποµονώνονται από το περιβάλλον λειτουργίας έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο οι υπάρχουσες συνθήκες να συµβάλλουν στη διάδοση της ρηγµάτωσης.
• Μέθοδος Αποκατάστασης 5: Έγχυση νερού και/ή χηµικών ουσιών σε συνεχή βάση
για τη τροποποίηση της επιφάνειας του µέλους και/ή του περιβάλλοντος λειτουργίας.
Σε αυτή τη µέθοδο οι συνθήκες λειτουργίας του περιβάλλοντος ελέγχονται για την
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας της συµβολής τους στη ρηγµάτωση του µέλους.
• Μέθοδος Αποκατάστασης 6: Αναφέρεται σε κατασκευές των οποίων οι συνδέσεις
πραγµατοποιούνται µε τη χρήση ήλων.
Σε γενικές γραµµές δικτυωτά µέλη, στα οποία έχουν ανιχνευτεί ρωγµές κάτω από τις
κεφαλές ήλων, παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους έτσι ώστε να
καταγράφεται η εξέλιξη του φαινοµένου. Τα εφελκυόµενα µέλη όταν κρίνεται απαραίτητο
αντικαθίστανται και τα θλιβόµενα µέλη επισκευάζονται µε τη χρήση συγκολλήσεων. Στις
περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση ενός µέλους, εφαρµόζεται µια από τις
προαναφερθείσες µεθόδους.

4.3.5.1 Παρακολούθηση λειτουργίας –In-Service Monitoring-.
Η παρακολούθηση όλων των ρωγµών κατά τη λειτουργία της κατασκευής, οι οποίες
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση του µέλους, είναι απαραίτητη µε την εφαρµογή µη
καταστρεπτικών µεθόδων -Non-Destructive Examination (NDE)-. Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου είναι ανάλογη µε τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αστοχίας. Η µέθοδος
παρακολούθησης η οποία εφαρµόζεται σε κάθε µέλος θα πρέπει να επικυρώνεται, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η ικανότητα της ανίχνευσης του µεγέθους της ρωγµής υπό κανονικές
συνθήκες φόρτισης και λειτουργίας. Η ευαισθησία των µη καταστρεπτικών µεθόδων και η
αβεβαιότητα του µεγέθους της ρωγµής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του ορίου του µέγιστου µεγέθους των ρωγµών, οι οποίες είναι ασφαλές να εµφανίζονται
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκάστοτε κατασκευής.
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4.3.6 Αποκατάσταση αστοχίας λόγω ερπυσµού σε µια κατασκευή µετά από
πυρκαγιά.
4.3.6.1 Για µη ρηγµατωµένα µέλη.
Εφόσον το υπό εξέταση µέλος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια αστοχίας του ερπυσµού
εντός της απαιτούµενης διάρκειας ζωής της κατασκευής ή η ανάλυση ευαισθησίας έδωσε µη
αποδεκτά αποτελέσµατα, είναι απαραίτητη η εφαρµογή ορισµένων µέτρων αποκατάστασης,
όπως:
• Αλλαγή των παραµέτρων λειτουργίας.
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί αλλαγή στις συνθήκες φόρτισης ή θερµοκρασίας της
κατασκευής καθώς και στο τρόπο λειτουργίας της και να επαναληφθεί η διαδικασία
αξιολόγησης του µέλους, έτσι ώστε να αποδειχτεί η καταλληλότητα του ή για να οριστεί το
χρονικό διάστηµα της αντικατάστασής του.
• Εφαρµογή θερµικών επενδύσεων.
Έχουν ως στόχο τη µείωση της θερµοκρασίας του χάλυβα του στοιχείου κάτω από
την περιοχή ερπυσµού, για την αποφυγή µελλοντικών αστοχιών.

4.3.6.2 Για ρηγµατωµένα µέλη.
Εάν η αστοχία λόγω υπερβολικής ρηγµάτωσης επηρεάζει την απαιτούµενη διάρκεια
λειτουργίας της κατασκευής, ή η ανάλυση ευαισθησίας έδωσε µη αποδεκτά αποτελέσµατα,
τότε είναι απαραίτητη η εφαρµογή διορθωτικών µέτρων όπως η επισκευή του µέλους µε την
αποµάκρυνση των ρωγµών. Εναλλακτικά, µπορεί να πραγµατοποιηθεί αλλαγή στις συνθήκες
φόρτισης ή θερµοκρασίας της κατασκευής, καθώς και στο τρόπο λειτουργίας της και να
επαναληφθεί η διαδικασία αξιολόγησης του µέλους έτσι ώστε να αποδειχτεί η καταλληλότητα
του, ή για να οριστεί το χρονικό διάστηµα της αντικατάστασής του. Τέλος, µπορεί να είναι
δυνατή η συγκέντρωση στοιχείων τα οποία θα αναφέρονται στις ιδιότητες του χάλυβα του
µέλους, έτσι ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι υπολογισµοί, µε τους οποίους το µέλος
κρίθηκε ακατάλληλο, ήταν συντηρητικοί ή όχι. Στη συνέχεια µπορεί να επαναληφθεί η
αξιολόγηση του µέλους µε βάση τον ισχύοντα κανονισµό.

4.3.6.3 Παρακολούθηση λειτουργίας –In-Service Monitoring-.
Το πιο αποτελεσµατικό µέτρο, για την παρακολούθηση των µελών, τα οποία κινδυνεύουν από την εκδήλωση µηχανισµού αστοχίας λόγω ερπυσµού, αποτελεί η µέτρηση και η
καταγραφή της θερµοκρασίας και των τάσεων. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανανέωση του χρονικού διαστήµατος της ασφαλούς λειτουργίας της κατασκευής
παρουσία ερπυσµού.
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4.3.7 Εφαρµογή πυράντοχης βαφής.
Η χηµική σύνθεση των διογκούµενων χρωµάτων, τους δίνει τη δυνατότητα διόγκωσης παρουσίας υψηλών θερµοκρασιών, µε τη παραγωγή ενός προστατευτικού αφρού, πάχους
πενήντα ή και περισσοτέρων φορών από αυτό του αρχικού διαστρωµένου χρώµατος. Βάσει
αυτού του χαρακτηριστικού τους, προκύπτει ότι η κατασκευή τους είναι µια σύνθετη
διαδικασία η οποία απαιτεί ειδική τεχνολογική γνώση.
Παρότι η χηµική σύνθεσή τους αλλάζει από παραγωγό σε παραγωγό, µια τυπική
µορφή της είναι:
o Μια χηµική ένωση η οποία διασπώµενη παράγει ένα οξύ, συνήθως φωσφορικό. Η
διάσπασή της πραγµατοποιείται περίπου στους 200˚C.
o Μια καρβονική ένωση, από την οποία προκύπτει ο άνθρακας, η οποία στους
240˚C αντιδρά µε το οξύ µε αποτέλεσµα την παραγωγή εστέρα και νερού.
Σηµειώνεται, ότι στη θερµοκρασία των 360˚C ο εστέρας διασπάται, οπότε
παράγεται κυρίως άνθρακας, ο οποίος µας ενδιαφέρει και δευτερευόντως νερό
και φωσφορικό οξύ.
o Ένα διογκωτικό µέσο –µελαµίνη-, το οποίο σε υψηλές θερµοκρασίες παράγει µη
αναφλέξιµα αέρια.
o Στο τελικό στάδιο ο άνθρακας µε τα αέρια παράγει έναν καρβονικό αφρό, ο
οποίος διαδραµατίζει το ρόλο ενός µονωτικού υλικού προστασίας
Το απαιτούµενο πάχος της αρχικής επιστρώσεως πυροπροστασίας µετριέται πάντοτε
ξηρό, δεδοµένου ότι, µεταξύ της υγρής και της στερεοποιηµένης στρώσης µπορεί να υπάρξει
διαφορά της τάξεως του 30% και κυµαίνεται µεταξύ των 400 και 1200 µm. Ακόµα εξαρτάται
από τον απαιτούµενο δείκτη πυραντίστασης, το συντελεστή διατοµής του µέλους και το
βαθµό αξιοποίησής του στο τυχηµατικό συνδυασµό πυρκαγιάς. Εφαρµόζεται εκτοξευόµενο
και κατά κανόνα σε µια στρώση. Της στρώσης της πυροπροστασίας προηγείται η εφαρµογή
στο χάλυβα, µετά την αµµοβολή, µιας συµβατής αρχικής στρώσης –primer-. Τέλος στη βαφή
πυροπροστασίας, η οποία έχει πάντοτε λευκό χρώµα, εφαρµόζονται συνήθως δύο συµβατές
προστατευτικές στρώσεις, της τάξεως των 50 µm, οι οποίες δίνουν στο φέροντα οργανισµό
τη τελική του απόχρωση.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΟΚΟΥ
ΜΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ.
Η σιδηροδροµική γέφυρα η οποία εξετάζεται στο παράδειγµα αυτό, κατασκευάστηκε
το 1895 και είναι σε λειτουργία µέχρι και σήµερα. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι η
σιδηροδροµική γραµµή είναι µονής τροχιάς και οι συνδέσεις της πραγµατοποιήθηκαν µε τη
χρήση ήλων. Το στατικό σύστηµα του κάθε δικτυώµατός της απεικονίζεται στο σχήµα 5.1. Το
2000, µετά από 100 χρόνια λειτουργίας της και εφόσον είχε εξαντληθεί ο χρόνος
λειτουργίας της σύµφωνα µε το σχεδιασµό, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την αξιολόγηση της
λειτουργίας της. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της
εναποµείνασας διάρκειας ασφαλούς λειτουργίας της.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στις παλαιές γέφυρες οι αστοχίες λόγω κόπωσης
εµφανίζονται κυρίως στις κύριες δοκούς, στις διαµήκεις και εγκάρσιες διαδοκίδες του
καταστρώµατος και στις συνδέσεις. Ωστόσο, στο παράδειγµα το οποίο θα αναλυθεί στη
συνέχεια εξετάζεται µόνο η κατάσταση λειτουργίας της κύριας δοκού και θεωρήθηκε ότι τα
υπόλοιπα κρίσιµα µέλη θα αντικατασταινόντουσαν.
Όσον αφορά τον αριθµό των εµπλεκόµενων κινητήρων, αλλά και των βαγονιών των
τραίνων παρατίθενται τα εξής δεδοµένα:
o Η γέφυρα είναι τοποθετηµένη σε µια περιοχή µε µεγάλη κλίση εδάφους.
o Ένας κινητήρας τραίνου µπορεί να τραβήξει µέχρι 500 τόνους σε αυτή την κλίση.
Συνεπώς για την κίνηση 2000 τόνων είναι απαραίτητη η χρήση τεσσάρων
κινητήρων.
o Μόλις το τραίνο περάσει τη γέφυρα οι τρείς κινητήρες επανέρχονται στο σηµείο
εκκίνησης τους και µόνο ο ένας µένει για να τροφοδοτεί το τραίνο.
Είναι προφανές, ότι οι υπολογισµοί αυτοί έχουν γίνει µε βάση µόνο τα είδη των
κινητήρων οι οποίοι έχουν χρησιµοποιηθεί στα τραίνα που έχουν διασχίσει τη γέφυρα.
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Γενική όψη του δικτυώµατος της σιδηροδροµικής γέφυρας.
Σχήµα 5.1
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5.2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ.
Μιας και η γέφυρα τη στιγµή την οποία πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση
λειτουργούσε ήδη για 105 χρόνια, η πιθανότητα της αστοχίας της λόγω κόπωσης ήταν
µεγαλύτερη από αυτή της εµφάνισης αστοχίας λόγω υπερφόρτισης, σύµφωνα µε τα δεδοµένα
της Πηγής [69]. ∆εδοµένα σχετικά µε τα φορτία κυκλοφορίας και τα υλικά της γέφυρας
λήφθηκαν από το αρχείο των σιδηροδρόµων.
Το στατικό σύστηµα της κύριας δικτυωτής δοκού απεικονίζεται στο σχήµα 5.2.

Στατικό σύστηµα της κύριας δικτυωτής δοκού της σιδηροδροµικής γέφυρας.
Σχήµα 5.2
Σηµείωση σχήµατος 5.2.
D36: Το διαγώνιο στοιχείο το οποίο αναλύθηκε.

Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι κάθε δοµικό µέλος έχει διαφορετική διάρκεια ζωής
λόγω κόπωσης. Το διαγώνιο µέλος του µεσαίου ανοίγµατος –D36- αξιολογήθηκε ως το πιο
κρίσιµο. Σε αυτό το µέλος αναµενόταν να εµφανιστεί ο µεγαλύτερος αριθµός κύκλων και το
µεγαλύτερο εύρος τάσεων, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τις εκθέσεις των
µετρήσεων. Σηµειώνεται, ότι οι γραµµές επιρροής λαµβάνουν αρνητικές και θετικές τιµές,
όπως απεικονίζεται στο σχήµα 5.4.

20

80

1600

Τοµή διατοµής 4L του µέλους D-36.
Σχήµα 5.3
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Τα χαρακτηριστικά του µέλους D-36 είναι:
o ∆ιατοµή 4L 80x10, Agross= 4·15,1= 60,4 cm2, Anet= 4·13,0= 52,0 cm2, µε
χαρακτηριστικά ενός L: b=h=80mm
t=10
o Mε τη ροπή αδρανείας της συνολικής διατοµής να ισούται µε:
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o

Με τη ροπή αντίστασης της συνολικής διατοµής να ισούται µε:
Iy
I
692
Wel,y = Wel,z =
= z =
= 86, 5cm3
h / 2 b / 2 16 / 2

o
o
o

Πραγµατοποίηση συνδέσεων µε τη χρήση ήλων φ16.
Μήκος µέλους L= 5,13 m.
∆ιαγώνιοι υπό γωνία γ= 46,98˚

D36

γ

3750

(

3500
35000
0.548
1/sinγ= 1,37

1/sinγ= 1,37
0.658

Γραµµή επιρροής, D36.
Σχήµα 5.4
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5.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ S/N.

∆σnet (Ν/mm2)

Για τις κατασκευές των οποίων οι συνδέσεις πραγµατοποιούνται µε τη χρήση ήλων,
χρησιµοποιείται η κατηγορία λεπτοµέρειας 71 όπου η ονοµαστική τάση ∆σ θα πρέπει να
υπολογίζεται σύµφωνα µε την καθαρή διατοµή (η πλήρης διατοµή µειούµενη κατά τη διατοµή
των οπών για τους ήλους στη περιοχή της κρίσιµης τοµής). Η επιλογή αυτή της κατηγορίας
γίνεται σύµφωνα µε δοκιµές οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί σε υλικά για τον SB-LRA2007
κανονισµό - Guideline for Load and Resistance, Assessment of Existing European Railway
Bridges-. Στο διάγραµµα 5.1 απεικονίζεται η καµπύλη κόπωσης των παλαιών µεταλλικών
γεφυρών µε ήλους. Ακόµα, στο διάγραµµα 5.2 απεικονίζεται αυτή η καµπύλη σε συνδυασµό
µε µια πρόσθετη καµπύλη κοπώσεως S/N από τον ORE, Πηγή [65], και σε σύγκριση µε
περισσότερα από 125 αποτελέσµατα ελέγχου κοπώσεως πλήρους κλίµακας. Οι πλήρεις
στατιστικές αναλύσεις αυτών των δεδοµένων µπορούν να ληφθούν από την Πηγή [62].
Επίσης, τα δεδοµένα των ελέγχων αυτών έχουν λάβει υπόψη και στοιχεία δοκών στα οποία
έχουν χρησιµοποιηθεί ήλοι οι οποίοι έχουν χάσει τη δύναµη σύσφιξής τους. Τέλος, µερικές
έρευνες για το συνεχές εύρος του ορίου κοπώσεως περιέχονται στις Πηγές, [25], [77] και
[33].

Αντοχή
διάρκειας

Κατώφλιο της
αντοχής σε
κόπωση

N [κύκλοι]

Καµπύλη κοπώσεως S/N για την αξιολόγηση παλαιών µεταλλικών γεφυρών µε ήλους.
∆ιάγραµµα 5.1
Σηµείωση διαγράµµατος 5.1:
∆σc=71N/mm2, Οριακή τιµή της αντοχής σε κόπωση για 2 εκατοµµύρια κύκλους.
∆σD=52N/mm2, Αντοχή διαρκείας, όριο κοπώσεως σταθερής διακύµανσης.
∆σL=29Ν/mm2, Κατώφλιο της αντοχής σε κόπωση –όριο κάτω από το οποίο τα εύρη
διακύµανσης των τάσεων δεν συνεισφέρουν πια στις ζηµιές λόγω κόπωσης.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

202

∆σnet [MPa]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

N [κύκλοι]

∆ύο διαφορετικές καµπύλες κοπώσεως S/N σε σύγκριση µε 125 αποτελέσµατα ελέγχου
κοπώσεως πλήρους κλίµακας τα οποία βρέθηκαν στη βιβλιογραφία.
∆ιάγραµµα 5.2

5.4. ΠΡΩΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
Αποφασίστηκε από τους υπεύθυνος µηχανικούς η µη διεξαγωγή της προκαταρκτικής
αξιολόγησης και η απευθείας έναρξη του δευτέρου σταδίου της, καθώς ήταν διαθέσιµα
λεπτοµερή δεδοµένα για τα φορτία κυκλοφορίας το οποία ήταν επαρκή για την εφαρµογή του
γραµµικού κανόνα αστοχίας Palmgren-Miner.

5.5. ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΟΥΣ ΤΑΣΕΩΝ.
5.5.1 Συγκέντρωση των απαραίτητων δεδοµένων.
∆εδοµένα για τα φορτία κυκλοφορίας συλλέχθηκαν από τα αρχεία των σιδηροδρόµων.
Στις περιπτώσεις όπου τα απαραίτητα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιµα υπολογίστηκαν µε τη
χρήση στατιστικών δεδοµένων. Τα στοιχεία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν είναι τα εξής:
o Οι τόνοι οι οποίοι µεταφέρονταν κάθε χρόνο, βλ. διάγραµµα 5.3.
o Ο αριθµός των τραίνων κάθε χρόνο, βλ. διάγραµµα 5.4.
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Μεταφερόµενοι
τόνοι κάθε χρόνο
(Tons*106)

Χρονιά
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Αριθµός των τραίνων

Χρονιά

Το σύνολο του φορτίου το οποίο µεταφέρεται ετησίως.
∆ιάγραµµα 5.3

Ο αριθµός των τραίνων κάθε χρονιά.
∆ιάγραµµα 5.4
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Τα δεδοµένα των αµαξοστοιχιών και της πληρότητας των βαγονιών αναφέρονται
στους πίνακες 5.1 και 5.2. Τέλος, στο σχήµα 5.5 απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά αυτών
των κινητήρων.

Χρονιές

Μάζα εµπορικών βαγονιών
[tons/m]
Φορτωµένα
Άδεια

Μάζα επιβατηγών
βαγονιών
[tons/m]

1895 - 1913

1,6

2,8

2,0

1914 - 1959

1,6

4,6

2,0

1960 - 1980

1,6

6,4

2,0

Πίνακας 5.1
Στοιχεία βαγονιών.

Χρονιές

Τύπος αµαξοστοιχίας

1895 – 1913
1914 – 1946
1947 – 1959
1960 – 1980

S 123
S 32
S 38
E 362, 2E 362, E 320

Πίνακας 5.2
Στοιχεία αµαξοστοιχιών.

Τύπος
αµαξοστοιχίας

∆υνάµεις (kN)

Ολική µάζα
(tons)

Αποστάσεις µεταξύ των αξόνων και τα φορτία των αξόνων.
Σχήµα 5.5
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5.5.2 Προσδιορισµός του εύρους διακύµανσης των τάσεων.
Ως εύρος τάσεων ορίζεται η αλγεβρική διαφορά της µέγιστης από την ελάχιστη τάση
η οποία αναπτύσσεται:
∆σ = ∆σ max − ∆σ min
(5.1)
Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα φάσµατα τάσεων των τραίνων τα οποία χωρίζονται σε δύο χρονικές περιόδους. Το 1980 αποτελεί το έτος αλλαγής των χρονικών
περιόδων, καθώς κατά τη διάρκεια αυτής αποσύρθηκαν κάποια είδη αµαξοστοιχιών.
• Σύµφωνα µε τα δεδοµένα τα οποία παρουσιάστηκαν στις ενότητες 5.2 και 5.5.1, το
φάσµα των τάσεων –∆σ-, αλλά και ο αριθµός των κύκλων –n- την περίοδο 1895-1980,
ανάλογα µε το είδος των βαγονιών και των κινητήρων, διαµορφώνεται ως εξής:
Επιβατηγά βαγόνια (ένας τύπος)
∆σ (N/mm2)
15,0 < ∆σ L

n
784.284

L

Πίνακας 5.3
Φάσµα τάσεων και αριθµός κύκλων σε επιβατηγά βαγόνια.

Εµπορικά βαγόνια (τρεις τύποι)
∆σ (N/mm2)
14,7 < ∆σ L
25,6 < ∆σ L
33,8

n
90.680
481.834
879.545

Πίνακας 5.4
Φάσµα τάσεων και αριθµός κύκλων σε εµπορικά βαγόνια.

Κινητήρες
αµαξοστοιχίας

∆σ (N/mm2)

n

S 123

44,8

140.220

S 32

61,0

368.580

S 38

68,2

234.695

E 362

52,2

318.280

2E 362 (δύο
φάσµατα τάσεων)

47,4

17.885

12,4 < ∆σ L

17.885

E 320

27,7 < ∆σ L

62.780

Πίνακας 5.5
Φάσµα τάσεων και αριθµός κύκλων ανάλογα µε το είδος του κινητήρα της αµαξοστοιχίας.
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Σηµείωση πινάκων 5.3-5.5:
Οι υπολογισµοί έγιναν µε βάση την καθαρή διατοµή –net cross section- του διαγώνιου
µέλους D36.

• Το φάσµα των τάσεων από την περίοδο του 1980 µέχρι και τη στιγµή την οποία
πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση και ο αντίστοιχος αριθµός των διελεύσεων των
πραγµατικών φορτίων για ένα χρόνο είναι:
Κινητήρες αµαξοστοιχίας

φ * ∑k * ∆σ (N/mm2)

n

Επιβατηγό βαγόνι (ένας
τύπος)

1,17*1,16*15,0=20,4

41.000

Εµπορικό βαγόνι (ο τύπος µε
το µέγιστο φορτίο)

1,17*1,16*33,8=45,9

65.000

Κινητήρας (Ε 362)

1,17*1,16*52,2=70,8

20.000

Πίνακας 5.6
Φάσµα τάσεων και αριθµός κύκλων το τελευταίο χρόνο
Σηµείωση πίνακα 5.6:
φ : ∆υναµικός συντελεστής.
∑k: Ποσοστό δευτερογενών τάσεων επί των κύριων.

5.5.2.1 Προσδιορισµός του δυναµικού συντελεστή φ.
Για τον προσδιορισµό του φ έγιναν πραγµατικές δοκιµές στη γέφυρα για τον
υπολογισµό των τάσεων, µε τη χρήση του κινητήρα Ε362, των οποίων τα αποτελέσµατα
παρατίθενται στη συνέχεια. Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3, ο φ λαµβάνει τιµές από 1 έως
2, ανάλογα µε το είδος της κατασκευής.
•

Για ταχύτητα κινητήρα v = 0 km/hour:

•

Για ταχύτητα κινητήρα v = 50 km/hour:

σmax
σmin
∆σ
σmax
σmin
∆σ

= + 27,2 N/mm2
= - 20,0 N/mm2
= 47,2 N/mm2
= + 33,0 N/mm2
= - 22,2 N/mm2
= 55,2 N/mm2

Συνεπώς ο δυναµικός συντελεστής µπορεί να υπολογιστεί από το πηλίκο:
∆σ v =50km/hour 55,2
φ=
=
= 1,169
∆σ v = 0km/hour
47,2
Επιλέγεται τελική τιµή φ = 1,17.
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Ιστορικό διακύµανσης τάσης για κινητήρα τύπου Ε362 µε v = 50 km/hour,
για το διαγώνιο µέλος D36.
∆ιάγραµµα 5.5

5.5.2.2 ∆υναµικές αναλύσεις για τον προσδιορισµό του εύρους τάσεων της διαγωνίου D36.
Για την επίτευξη των δυναµικών αναλύσεων πραγµατοποιήθηκαν υποθέσεις για
ορισµένα χαρακτηριστικά του δικτυώµατος καθώς δεν δίνονταν πληροφορίες στη βιβλιογραφία.
o Για τα πέλµατα
: Απελ.=104 cm2, Ιπελµ.=32000 cm4
o Για τους ορθοστάτες: Aορθ.=52 cm2, Ιορθ.=692 cm4
Μέσω αυτών υπολογίστηκαν τα συνολικά χαρακτηριστικά του δικτυώµατος:
o Ε=20000 kN/cm2, I=3,6255*106 cm4 και Μ=0,274*10-4 kNs2/cm2
o L = 3500 cm
Για να υπολογιστεί η ορθή τάση της διαγωνίου -D36-, το δικτύωµα προσοµοιώθηκε
µε µια ολόσωµη αµφιέρειστη δοκό. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η τέµνουσα της δοκού στα
δεξιά της θέσης x1=1400cm από την οποία ξεκινάει η διαγώνιος (σχήµα 5.6). Τέλος,
υπολογίστηκε η δύναµη η οποία αντιστοιχεί στη διαγώνιο και διαιρέθηκε µε την διατοµή της
(Anet= 52,0 cm2) για τον υπολογισµό της τάσης της. Με βάση το µοντέλο το οποίο
προσοµοιάζει τον κινητήρα Ε362 στην δοκό, εφαρµόζονται 6 συγκεντρωµένα φορτία, (βλ.
σχήµα 5.5). Για την επίλυση του προβλήµατος των δυναµικών αναλύσεων αποφασίστηκε η
κατασκευή της δυναµικής γραµµής επιρροής της θέσης x1 για ένα κινητό συγκεντρωµένο
φορτίο P=183,33 kN, τιµή η οποία αντιστοιχεί σε αυτή της συγκεντρωµένης φόρτισης από
τον κινητήρα Ε362. Για την εύρεση του εύρους τάσεως της διαγωνίου για τη συνολική
φόρτιση του Ε362 έγιναν δοκιµές στηριζόµενες στη δυναµική γραµµή επιρροής, έτσι ώστε να
προσδιοριζόταν η χρονική στιγµή t, κατά την οποία η διαγώνιος θα εµφάνιζε τη µέγιστη
θετική και τη ελάχιστη αρνητική τάση. Ως t=0 ορίζεται η χρονική στιγµή την οποία
επιβάλλονται όλα τα φορτία στη δοκό, (βλ. σχήµα 5.7). Οι δυναµικές αναλύσεις
πραγµατοποιήθηκαν για ταχύτητα ίση µε v=50 km/h ή 1388,89 cm/s. Τέλος, o χρόνος για
τον οποίο εξετάζεται το φαινόµενο είναι: 0 ≤ t ≤ tmax = L/v = 2,52 sec.
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Χ1 = 14000

D36

3750

35000

4

5

183.33kN

3

183.33kN

2

183.33kN

1

183.33kN

183.33kN

183.33kN

Θέση για την οποία αναζητείται η τέµνουσα στο προσοµοίωµα της ολόσωµης δοκού.
Σχήµα 5.6

V=1388,89 cm/s

6

D36

3750

35000

Θέση φορτίων τη χρονική στιγµή t=0.
Σχήµα 5.7

Στη συνέχεια περιγράφεται βήµα προς βήµα ο υπολογισµός της ορθής τάσης της
διαγωνίου D36.
•

Η εξίσωση κίνηση της ταλάντωσης µιας ολόσωµης δοκού υπό κινητό συγκεντρωµένο φορτίο ορίζεται από την εξίσωση:
..

EIw''''(x, t) + m w(t) = P * (δ − α)

(5.3)

Όπου:
α : Η θέση επιβολής του φορτίου
Σηµείωση εξίσωσης (5.3):
Η εξίσωση εξετάζεται για x1=1400 cm.

•

Η εξίσωση του βέλους σύµφωνα µε τον SB-LRA2007 έχει τη µορφή:



P∗L
96 ∞ 
y(x, t) =
∗
∗∑
48 ∗ E ∗ I π 4 i=1  4
i


3



1
π ∗u
a
x 
∗ Sin(i ∗
∗ t) − ∗ Sin(ω ∗ i ∗ t) ∗ Sin(i ∗ π ∗ )  (5.3)
L
i
L

a2 

∗ 1 − 2 

i 
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Σηµειώνεται, ότι λαµβάνονται υπόψη οι πρώτες 6 ιδιοµορφές, καθώς θεωρήθηκε ότι
δίνουν αποτελέσµατα πιο κοντά στην πραγµατικότητα όσον αφορά τις τιµές της τέµνουσας
στην υπό εξέταση θέση. Εάν υπολογιζόταν µόνο η πρώτη ιδιοµορφή, δεν θα γινόταν σωστή
απεικόνιση της τέµνουσας, όπως είναι εύκολο να παρατηρηθεί στην αντίστοιχη εξίσωση, µιας
και θα δινόταν τιµή στο συνηµίτονο της συνάρτησης σχήµατος και δεν θα απεικονιζόταν στο
αντίστοιχο διάγραµµα. Συνεπώς, η εξίσωση του βέλους παίρνει την µορφή:




P ∗ L3
96 6 
1
π ∗u
a
x 
∗
∗∑
∗ Sin(i ∗
∗ t) − ∗ Sin(ω ∗ i ∗ t) ∗ Sin(i ∗ π ∗ )  (5.4)
y(x, t) =
2
48 ∗ E ∗ I π 4 i=1  4 
L
i
L


 i ∗ 1 − a 
2


i





Όπου:
1. ω : Φυσική κυκλική συχνότητα
2

i∗ π 
E ∗I
ωi = 
 ∗
Μ
 L 

(5.5)

π∗v
ωi ∗ L

(5.6)

2. α : Παράµετρος ταχύτητας.
α=

Η διακύµανση του βέλους στη θέση x1 για 0 ≤ t ≤ tmax
απεικονίζεται στο διάγραµµα 5.6.
•

⇒ 0 ≤ t ≤ 2,52 sec

Η ροπή της δοκού ισούται µε:
m(x, t) = −EI ∗ y''(x)

(5.7)

Παραγωγίζοντας την εξίσωση (5.4) δύο φορές ως προς x και αντικαθιστώντας την
στη συνέχεια στην εξίσωση (5.7), προκύπτει η έκφραση της ροπής για κάθε θέση της δοκού
και για κάθε χρονική στιγµή, εξίσωση (5.8). Η διακύµανση της ροπής στη θέση x1 για 0 ≤ t ≤
tmax ⇒ 0 ≤ t ≤ 2,52 sec απεικονίζεται στο διάγραµµα 5.7.




P∗L 8 6 
1
π ∗u
a
x 
∗ 2 ∗∑ 
∗ Sin(i ∗
∗ t) − ∗ Sin(ω ∗ i ∗ t) ∗ Sin(i ∗ π ∗ )  (5.8)
m(x, t) =
2
4
L
i
L

π i=1 4 
a

 i ∗ 1 − 
2


i




•

Η τέµνουσα της δοκού ισούται µε:
V(x, t) = −EI ∗ y'''(x)

(5.8)

Παραγωγίζοντας την εξίσωση (5.4) τρεις φορές ως προς x και αντικαθιστώντας την
στη συνέχεια στην εξίσωση (5.8), προκύπτει η έκφραση της τέµνουσας για κάθε θέση της
δοκού και για κάθε χρονική στιγµή, εξίσωση (5.9). Η διακύµανση της ροπής στη θέση x1 για
0 ≤ t ≤ tmax ⇒ 0 ≤ t ≤ 2,52 sec απεικονίζεται στο διάγραµµα 5.8.
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•

Η δύναµη η οποία παραλαµβάνεται από την διαγώνιο στη θέση x1 ισούται µε:
V(x1, t)
D36 =
(5.10)
Sin(φ)

Όπου:
φ=γ=46,98˚ (σχήµα 5.4)
•

Η τάση η οποία αναπτύσσεται στη διαγώνιο D36 για κάθε t, από 0 ≤ t ≤ 2,52 sec
περιγράφεται από τη σχέση (5.11):
D
σD36 = 36
(5.11)
Anet

Όπου:
Αnet=52,00 cm2
Η διακύµανση της τάσης της διαγωνίου για 0 ≤ t ≤ tmax
απεικονίζεται στο διάγραµµα 5.9.
yHx1, tL HcmL
2.0

1.5

1.0

0.5

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

t HsecL

Απεικόνιση βέλους στη θέση x1 για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.6
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⇒ 0 ≤ t ≤ 2,52 sec
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mHx1, tL H

kN
cm2

L
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1.0
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2.5

t HsecL

- 20 000
- 40 000
- 60 000
- 80 000
- 100 000
- 120 000

Απεικόνιση ροπής στη θέση x1 για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.7

VHx1, t L kN
100

50

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

tHsecL

- 50

Απεικόνιση τέµνουσας στη θέση x1 για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.8

σHx1, tL kNê cm2

2

1

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

tHsecL

-1

Απεικόνιση τάσης στη διαγώνιο D36, για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.9
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Το διάγραµµα 5.9 αντιστοιχεί στη µεταβολή της τάσης στην D36 για κινητό συγκεντρωµένο
φορτίο P=183,33 kN. Στην πραγµατικότητα όµως στη δοκό ασκούνται έξι P σε διαφορετικές
θέσεις και σε µεταξύ τους απόσταση σύµφωνα µε το σχήµα 5.5. Η θέση των φορτιών τόσο
για την εύρεση της µέγιστης θετικής τάσης, όσο και της ελάχιστης αρνητικής προσδιορίζεται
µε δοκιµές και θεωρώντας t=0 τη στιγµή εισόδου ολόκληρης της αµαξοστοιχίας στη γέφυρα,
(σχήµα 5.7). Από τις δοκιµές αυτές προκύπτουν τα εξής:
• Για τη µέγιστη θετική τάση:
Η δυσµενέστερη φόρτιση για τη διαγώνιο αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή t=2,3124
sec. Η συνολική τάση η οποία αναπτύσσεται στη διαγώνιο, ισούται µε το άθροισµα των
τάσεων για κάθε φόρτιση Pi = 183,33 kN, µε i=6. Όπου σ1=2,55844 kN/cm2, σ2=1,98972
kN/cm2, σ3=1,45329 kN/cm2, σ4=1,02433 kN/cm2, σ5=0,864932 kN/cm2, σ6=0,464304
kN/cm2, και σtotal=8,38 kN/cm2. Οι θέσεις των φορτίων για την t=2,3124 sec απεικονίζονται στο σχήµα 5.8.
32118
28197
26887
23666
21617
18417
1

2

3

4

D36

5

6

3750

35000

Απεικόνιση φόρτισης για t=2,3124 sec
Σχήµα 5.8

•

Για την ελάχιστη αρνητική τάση:
Η δυσµενέστερη φόρτιση για τη διαγώνιο αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή t=0,9864
sec. Η συνολική τάση η οποία αναπτύσσεται στη διαγώνιο, ισούται µε το άθροισµα των
τάσεων για κάθε φόρτιση Pi = 183,33 kN, µε i=6. Όπου σ1=0 kN/cm2, σ2= -0,0473 kN/cm2,
σ3= -0,6849 kN/cm2, σ4= -1,7202 kN/cm2, σ5= -1,5156 kN/cm2, σ6=0,3707 kN/cm2, και
σtotal= -3,6 kN/cm2. Οι θέσεις των φορτίων για t=0,9864 sec απεικονίζονται στο σχήµα 5.9.
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D36
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Απεικόνιση φόρτισης για t=0,9864 sec
Σχήµα 5.9

•

Το εύρος τάσεως το οποίο αναπτύσσεται στον D36 είναι το εξής:
∆σ = σ max + σ min = 8,35 + −3, 6 = 11, 95 kN 2 ⇒ 119,5 N
cm
mm2

• Θεώρηση τεσσάρων ιδιοµορφών.
Παρουσιάζονται τα διαγράµµατα του βέλους, της ροπής, της τέµνουσας και της τάσης
για τον υπολογισµό των τεσσάρων πρώτων ιδιοµορφών. Τα διαγράµµατα αυτά προκύπτουν
µέσω της ίδιας διαδικασίας, η οποία περιγράφτηκε νωρίτερα.
mHx1, tL kNê cm2
yHx1, tLcm
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Απεικόνιση βέλους στη θέση x1 για t[0, 2.52]. Απεικόνιση ροπής στη θέση x1 για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.11
∆ιάγραµµα 5.10
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VHx1, t L kN
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Απεικόνιση τέµνουσας στη θέση x1 για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.12

σHx1, tL kNê cm2
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0.5
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1.0
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tHsecL

- 0.5
- 1.0

Απεικόνιση τάσης στη διαγώνιο D36, για t[0, 2.52].
∆ιάγραµµα 5.13

• Για τη µέγιστη θετική τάση:
Η δυσµενέστερη φόρτιση για τη διαγώνιο αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή t=2,1937 sec. Η
συνολική τάση η οποία αναπτύσσεται στη διαγώνιο, ισούται µε το άθροισµα των τάσεων για
κάθε φόρτιση Pi = 183,33 kN, µε i=6. Όπου σ1=2,375 kN/cm2, σ2=2,003 kN/cm2, σ3=1,9476
kN/cm2, σ4=1,0831 kN/cm2, σ5=1,0148 kN/cm2, σ6=0,2575 kN/cm2, και σtotal=8,68
kN/cm2.
• Για την ελάχιστη αρνητική τάση:
Η δυσµενέστερη φόρτιση για τη διαγώνιο αντιστοιχεί στη χρονική στιγµή t=0,9864 sec. Η
συνολική τάση η οποία αναπτύσσεται στη διαγώνιο, ισούται µε το άθροισµα των τάσεων για
κάθε φόρτιση Pi = 183,33 kN, µε i=6. Όπου σ1=0 kN/cm2, σ2= -0,8137 kN/cm2, σ3= -1,1674
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kN/cm2, σ4= -1,1903 kN/cm2, σ5= -0,8105 kN/cm2, σ6=0,312 kN/cm2, και σtotal= -3,67
kN/cm2.
•

Το εύρος τάσεως το οποίο αναπτύσσεται στον D36 είναι το εξής:
∆σ = σ max + σ min = 8, 68 + −3, 67 = 12,35 kN 2 ⇒ 123, 5 N
cm
mm2

Παρατηρείται ότι η χρησιµοποίηση 2 περισσότερων ιδιοµορφών, δεν είχε επιρροή τόσο
στη διακύµανση του εύρους των τάσεων, όσο στη µορφή του διαγράµµατος της τάσης, καθώς
στην περίπτωση των τεσσάρων ιδιοµορφών το γράφηµα παρουσιάζεται πιο οµαλοποιηµένο
και χωρίς ακµές σε αντίθεση µε αυτή των έξι ιδιοµορφών.
Καταλήγοντας, παρατηρείται ότι η τιµή η οποία υπολογίστηκε είναι διπλάσια από αυτή
η οποία δόθηκε µέσω της καταγραφής της διακύµανσής της τάσεως κατά τη διέλευση της
αµαξοστοιχίας. Γεγονός το οποίο ενδεχοµένως αποδεικνύει την λάθος θεώρηση ορισµένων
παραµέτρων, ή τη λάθος προσοµοίωση της φόρτισης, καθώς το µοντέλο το οποίο χρησιµοποιήθηκε, συνιστάται µόνο για το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι
πραγµατοποιήθηκαν επιπρόσθετες δυναµικές αναλύσεις για διάφορες τιµές της ροπής
αδρανείας και της µάζας της γέφυρας, των οποίων τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια. Το
γεγονός αυτό οδηγεί µε µεγαλύτερη ασφάλεια στο συµπέρασµα ότι η προσοµοίωση της
φόρτισης πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ακατάλληλου µοντέλου, ή ότι οι τιµές των φορτίων
οι οποίες δόθηκαν από τον οργανισµό σιδηροδρόµων δεν έρχονται σε αντιστοιχία µε την
πραγµατική φόρτιση του τραίνου το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της γέφυρας.

5.5.2.3 Υπολογισµός των δευτερογενών τάσεων.
Τα δικτυώµατα είναι φορείς οι οποίοι απαρτίζονται από ευθύγραµµες αρθρωτές
ράβδους οι οποίες φορτίζονται µόνο στους κόµβους τους, µε συνέπεια οι ράβδοι να
αναπτύσσουν µόνο αξονική ένταση και η τάση να ορίζεται ως ο λόγος της αξονικής δύναµης
προς το εµβαδό της διατοµής. Στην πράξη όµως, η σύνδεση των ράβδων ενός δικτυώµατος
ποτέ δεν διαµορφώνεται ως αρθρωτή, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ροπές οι οποίες
δηµιουργούν δευτερογενείς τάσεις. Συνεπώς, η συνολική τάση ορίζεται ως το άθροισµα του
λόγου της αξονικής δύναµης προς το εµβαδό της διατοµής µε το λόγο της ροπής προς τη
ροπή αντίστασής της. Αν και συνήθως οι δευτερογενείς τάσεις αµελούνται, στο φαινόµενο
της κόπωσης θα πρέπει να υπολογίζονται για τους εξής λόγους:
• Λόγω της διαφοράς του δοµικού συστήµατος η οποία αναλύθηκε, οι προκύπτουσες
δευτερογενείς τάσεις από τη φόρτιση της γέφυρας προσδιορίστηκαν σύµφωνα µε το
σύστηµα UIC -International Union of Railways- το οποίο βρίσκει εφαρµογή σε όλη
την Ευρώπη. Οι αναλύσεις µε τη χρήση αυτού του προτύπου είχαν το εξής αποτέλεσµα:
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Συνεπώς το k1 ορίζεται ως εξής:
k1 =

•

∆σ2
∆σ1

=

100
≅ 1, 08 = 8%
93

(5.12)

Λόγω της έκκεντρης σύνδεσης. Οι δευτερογενής τάσεις, αυτής της σύνδεσης,
υπολογίζονται εµπειρικά και ορίζουν συντελεστή k2, ως:
k2 = 8%
(5.13)

Η συνολική δευτερογενής τάση υπολογίζεται από το άθροισµα των k1 και k2 και
ορίζεται ως:
(5.14)
∑ k = k1 + k2 = 16%
Σηµειώνεται, ότι το ποσοστό αυτό είναι επί της κύριας τάσης.
Για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των τάσεων των ελέγχων στη γέφυρα, στα
πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας εφαρµόστηκε στατικός έλεγχος της δικτυωτής δοκού
υπό τη δυσµενέστερη φόρτιση, για τον κινητήρα Ε362. Η θέση των φορτίων τα οποία δίνουν
τα δυσµενέστερα αποτελέσµατα στη διαγώνιο D36 επιλέχθηκε βάσει της γραµµής επιρροής
της διαγωνίου η οποία παρουσιάστηκε στην ενότητα 5.2. Ο στατικός έλεγχος
πραγµατοποιήθηκε για 3 διαφορετικά µοντέλα προσοµοίωσης της δοκού. Στο πρώτο
µοντέλο, όλες οι συνδέσεις των µελών προσοµοιώθηκαν µε αρθρώσεις. Στο δεύτερο, τα
πέλµατα της δοκού είχαν συνέχεια (δυνατότητα µεταφοράς ροπών από φάτνωµα σε
φάτνωµα) και µόνο η σύνδεση της διαγωνίου και του ορθοστάτη µε το πέλµα προσοµοιώθηκε
µε αρθρώσεις. Στο τρίτο µοντέλο, όλες οι συνδέσεις όλων των µελών προσοµοιώθηκαν µε
πακτώσεις.

5

6

3750

4

3200

183.33kN

3

2050

183.33kN

2

3200

183.33kN

2050

183.33kN

3500

1

183.33kN

183.33kN

3200

D36

35000

Θέση φόρτισης για την µέγιστη τάση στη διαγώνιο D36.
Σχήµα 5.10

Οι στατικές αναλύσεις για Anet=5200 mm2 και wely=86500mm3, έδωσαν τα εξής
αποτελέσµατα:
• Μοντέλο 1:
F = 464863,23 N
M= 908723,77 N/mm2 (εξαιτίας του ιδίου βάρους του µέλους)
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Συνεπώς η ορθή τάση ισούται µε:
F
M
464863,23 908723, 76
σD36 =
+
=
+
= 89, 40 + 10,51 = 99, 91 N
mm2
Anet wel,y
5200
86500
• Μοντέλο 2:
F = 464082,21 N
M= 908723,76 N/mm2 (εξαιτίας του ιδίου βάρους του µέλους)
Συνεπώς η ορθή τάση ισούται µε:
F
M
464082,21 908723, 77
σD36 =
+
=
+
= 89,25 + 10,51 = 99, 76 N
mm2
Anet wel,y
5200
86500
• Μοντέλο 3:
F = 463993,70 N
M= 1223648,52 N/mm2 (εξαιτίας του ιδίου βάρους του µέλους)
Συνεπώς η ορθή τάση ισούται µε:
F
M
463993, 70 1223648, 52
σD36 =
+
=
+
= 89,23 + 14,15 = 103,38 N
mm2
Anet wel,y
5200
86500
Παρατηρήσεις:
o Οι διαφορές στις τιµές των τάσεων από τα µοντέλα 1 και 2 είναι πολύ µικρές και
υποθέτουµε ότι οφείλονται σε αριθµητικά σφάλµατα του προγράµµατος επίλυσης
των στατικών αναλύσεων.
o Η αύξηση της ορθής τάσης της διαγωνίου λόγω δευτερογενών τάσεων είναι πολύ
µικρή, της τάξεως του 0,036%.
o Οι τιµές των τάσεων οι οποίες προσδιορίστηκαν από τις στατικές αναλύσεις του
µοντέλου διαφέρουν από τις δοθείσες τιµές κατά:
• Για την περίπτωση των αρθρώσεων στα άκρα της διαγωνίου υπολογίστηκαν
αυξηµένες κατά 0,073%.
• Για την περίπτωση των πακτώσεων στα άκρα της διαγωνίου υπολογίστηκαν
αυξηµένες κατά 0,034%.
o Η ορθή τάση της διαγωνίου η οποία προκύπτει από τη γραµµή επιρροής του
µέλους (ενότητα 5.2) ισούται µε 84,7N/mm2, αφού:
i

σ = ∑ P * yi
1

Όπου:
i : Tο πλήθος των φορτίων τα οποία ασκούνται στη δοκό.
yi : Η τιµή της τεταγµένης της γραµµής επιρροής στη θέση επιβολής του φορτίου.
Για την φόρτιση η οποία απεικονίζεται στο σχήµα 5.10, οι τιµές των yi είναι:
y1=0,658, y2=0,5377, y3=0,4605, y4=0,3403, y5=0,2632, y6=0,1429.
Σηµειώνεται, ότι η διαφορά στην τιµή της τάσης από τη γραµµή επιρροής σε σχέση µε
αυτή η οποία προσδιορίστηκε από την στατική επίλυση της δοκού µε τη χρήση προγράµµατος
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οφείλεται στο ότι στη δεύτερη περίπτωση έχει υπολογιστεί και η επιρροή του ίδιου βάρους
της δοκού.

5.5.3 Υπολογισµός της εναποµείνασας διάρκειας λειτουργίας της κατασκευής
παρουσία της κόπωσης.
Ο υπολογισµός της εναποµείνασας διάρκειας ζωής λόγω κόπωσης πραγµατοποιείται
υπό τη µορφή του υπολογισµού της συσσώρευσης αστοχιών και µε τη χρήση των στοιχείων
της καµπύλης κοπώσεως η οποία κρίθηκε κατάλληλη για τη συγκεκριµένη κατασκευή και
απεικονίζεται στο διάγραµµα 5.1. Η µέθοδος η οποία χρησιµοποιήθηκε είναι ο γραµµικός
κανόνας αστοχίας Palmgren-Miner, ο οποίος ορίζεται από τη σχέση (5.15). Στον κανόνα
Palmgren-Miner, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3 χρησιµοποιείται το ισοδύναµο εύρος
διακύµανσης τάσεων –από πλευράς ζηµιών-, ∆σE,2. Σηµειώνεται, ότι για λόγους σκοπιµότητας το ισοδύναµο εύρος διακύµανσης τάσεων λαµβάνεται για τους 2*106 κύκλους τάσεων
και όχι για τους 5*106.
n
D= ∑ i ≤1
(5.15)
Ni
Όπου:
ni : O αριθµός των κύκλων οι οποίοι εµφανίζονται σε εύρος τάσεων µεγέθους ∆σi, ενός
φάσµατος τάσεων. Οι τιµές τους αναφέρονται στην ενότητα 5.5.2.
Ni : Ο αριθµός των κύκλων οι οποίοι απευθύνονται σε συγκεκριµένη αντοχή κοπώσεως ενός
φάσµατος τάσεων, ∆σi, και οι τιµές του λαµβάνονται από το διάγραµµα 5.1.

5.5.3.1 Υπολογισµός D για όλα τα είδη βαγονιών και κινητήρων.

•

Για την περίοδο 1895-1980.

Βήµα 1: Ταξινόµηση όλων των ∆σ οι οποίες αναφέρονται σε κάθε είδος βαγονιού ή κινητήρα,
από την ενότητα 5.5.2 µε φθίνουσα σειρά και γράφοντας τους πραγµατικούς κύκλους
φόρτισης της αντίστοιχης αµαξοστοιχίας στρογγυλοποιηµένους προς την πληρέστερη
χιλιάδα.

Τύποι

∆σ (N/mm2)

n

S 38

68,2

235.000

S 32

61,0

369.000

E 362

52,2

318.000

2E 362

47,4

18.000

S 123

44,8

140.000

Εµπορικό

33,8

880.000
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E 320

27,7

63.000

Εµπορικό

25,6

481.000

Επιβατηγό

15,0

90.000

Εµπορικό

14,7

784.000

2E 362

12,4

18.000
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Βήµα 2: Πολλαπλασιασµός όλων των ∆σ µε τον φ και ∑k για τη δηµιουργία του όρου (φ * ∑k
* ∆σ). Όπου, φ=1,17 και ∑k=1,16.

Τύποι

∆σ (N/mm2)

φ * ∑k * ∆σ
(N/mm2)

ni

S 38

68,2

92,6

235.000

S 32

61,0

82,8

369.000

E 362

52,2

70,8

318.000

2E 362

47,4

64,3

18.000

S 123

44,8

60,8

140.000

Εµπορικό

33,8

45,9

880.000

E 320

27,7

37,6

63.000

Εµπορικό

25,6

34,7

481.000

Επιβατηγό

15,0

23,6

90.000

Εµπορικό

14,7

20,4

784.000

2E 362

12,4

16,8

18.000

Βήµα 3: Υπολογισµός των Νi –αριθµός κύκλων φόρτισης οι οποίοι αντιστοιχούν στην αντοχή
κόπωσης της γέφυρας- από την καµπύλη κοπώσεως, για τιµές των τάσεων οι οποίες
λαµβάνουν υπόψη την επιρροή του δυναµικού συντελεστή –φ- και των δευτερογενών τάσεων
-k-. Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3, λαµβάνονται υπόψη, µόνο οι τιµές των ισοδύναµων
τάσεων οι οποίες είναι µεγαλύτερες από τη τάση της αντοχής διάρκειας, ∆σL = 29 N/mm2.
Για τις υπόλοιπες ισχύει m=∞ και Ν=∞.
φ * ∑k * ∆σ
(N/mm2)

ni

m
(κλίση)

Νi

92,6

235.000

3

902.000

82,8

369.000

3

1.261.000

70,8

318.000

3

2.017.000
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64,3

18.000

3

2.693.000

60,8

140.000

3

3.185.000

45,9

880.000

5

9.615.000

37,6

63.000

5

26.067.000

34,7

481.000

5

38.939.000

23,6

90.000

∞

∞

20,4

784.000

∞

∞

16,8

18.000

∞

∞

∑ni=3.396.000

Βήµα 4: Υπολογισµός του όρου αστοχίας D=∑(ni/ Νi).
φ * ∑k * ∆σ
(N/mm2)

ni

m
(κλίση)

Νi

ni/ Νi

92,6

235.000

3

902.000

0,26053

82,8

369.000

3

1.261.000

0,29262

70,8

318.000

3

2.017.000

0,15766

64,3

18.000

3

2.693.000

0,00668

60,8

140.000

3

3.185.000

0,04396

45,9

880.000

5

9.615.000

0,09152

37,6

63.000

5

26.067.000

0,00242

34,7

481.000

5

38.939.000

0,01235

23,6

90.000

∞

∞

0,00000

20,4

784.000

∞

∞

0,00000

16,8

18.000

∞

∞

0,00000

∑ni=3.396.000

∑ (ni/ Νi)=0,86775

Πίνακας 5.7
Υπολογισµός συσσώρευσης αστοχιών για την περίοδο 1895 – 1980.
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ni (αριθµός κύκλων)

Φάσµα τάσεων για την περίοδο 1895 – 1980.
∆ιάγραµµα 5.14

•

Για την περίοδο 1980 έως σήµερα.
Ακολουθείται όµοια διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται η συσσώρευση των
αστοχιών D, βλ. Πίνακα 5.8.
Τύποι

∆σ (N/mm2)

n

E 362

52,2

318.000

Εµπορικό

33,8

880.000

Εµπορικό

14,7

784.000

φ * ∑k * ∆σ
(N/mm2)

ni

m
(κλίση)

Νi

ni/ Νi (για 1 έτος)

70,8

20.000

3

2.017.000

0,00992

45,9

65.000

5

9.615.000

0,00676

20,4

41.000

∞

∞

0,00000

∑ni=126.000

∑ (ni/ Νi)=0,01668

Πίνακας 5.8
Υπολογισµός συσσώρευσης αστοχιών για την περίοδο 1980 µέχρι σήµερα.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

222

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ni (αριθµός κύκλων)

Φάσµα τάσεων για την περίοδο 1980 µέχρι σήµερα (για 1 έτος).
∆ιάγραµµα 5.15

5.5.3.2 Συσσωρευµένη αστοχία κατά τη διάρκεια λειτουργίας από το 1895 µέχρι και σήµερα.
Η αστοχία κατά τη διάρκεια λειτουργίας µπορεί να υπολογιστεί µε τον ακόλουθο
τρόπο:
1. Περίοδος λειτουργίας 1895 – 1980:
Υπόθεση: Η γέφυρα λειτουργεί πάντα κάτω από το εύρος των τάσεων το οποίο
αναφέρεται στον πίνακα 5.7.
Από τον πίνακα 5.7 προκύπτει:
∑ (ni/ Νi)=0,86775 (για 85 έτη)
2. Περίοδος λειτουργίας από το 1980 µέχρι σήµερα:
Υπόθεση: Η γέφυρα λειτουργεί από το 1980 κάτω από το εύρος των τάσεων το
οποίο αναφέρεται στον πίνακα 5.8.
Από τον πίνακα 5.8 προκύπτει:
∑(ni/ Νi)=0,01668 (για 1 έτος)
3. Για να θεωρηθεί ότι έχει αστοχήσει η κατασκευή λόγω κόπωσης, µε τη µέθοδο
της συσσωρευµένης αστοχίας, θα πρέπει ο γραµµικός κανόνας αστοχίας
Palmgren-Miner να πάρει τη τιµή 1, δηλαδή:
∑(ni/ Νi)=1
Ωστόσο, εάν η χρονιά Χ=1980 θεωρηθεί ως σηµείο έναρξης για το φάσµα των
τάσεων σύµφωνα µε τα πραγµατικά φορτία τα οποία εφαρµόζονται στη γέφυρα, η
αντοχή σε κόπωση θα εξαντληθεί τη χρονιά:
 n 
1 − ∑ i 
1 − 0,86775
 Ni 1895−1980
Y=Χ+
= 1980 +
≅ 1988
(5.16)
0, 01668
 ni 
∑ 
 Ni 1980 −σήµερα
Έλεγχος αστοχίας:
o
Από το 1895 – 1980, η αστοχία είναι:
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o

Από το 1980 – 1988, η αστοχία είναι:
∑(ni/ Νi)=8 * 0,01668=0,13344
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(5.17)

(5.18)

Σηµείωση εξίσωσης (5.18):
Η τιµή ∑(ni/ Νi)=0,01668 αντιστοιχεί στην αστοχία ενός έτους.

o

Από το 1895 – 1988 η αστοχία προκύπτει από το άθροισµα των εξισώσεων
(5.17) και (5.18):
0, 86775 + 0,13344 ≅ 1
(5.19)

Αφού η τιµή του αθροίσµατος ισούται µε τη µονάδα, η αστοχία επιβεβαιώθηκε.

5.5.3.3 Συµπέρασµα του δεύτερου σταδίου της αξιολόγησης: Εναποµείνασα διάρκεια
λειτουργίας της κατασκευής παρουσία της κόπωσης.
Ο υπολογισµός της διάρκειας ζωής λόγω κοπώσεως έγινε µε τη βοήθεια των δύο
φασµάτων τάσεων. Το πρώτο µέρος υπολογίστηκε για τη χρονική περίοδο 1895 – 1980,
(Πίνακας 5.7) και το δεύτερο µέρος για την περίοδο µε σηµείο έναρξης τη χρονιά 1980,
(Πίνακας 5.8).
o Η συνολική διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής µέχρι την εµφάνιση της
αστοχίας κόπωσης υπολογίστηκε σε συνδυασµό των δύο µερών και σύµφωνα µε
την ενότητα 5.5.3.2 αντιστοιχεί στη τιµή:
TFL = 85 + 8 = 93
(5.20)
Όπου:
ΤFL: Χρονική διάρκεια εµφάνισης αστοχίας λόγω κόπωσης -Time fatigue life-.

o

Η διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής από το 1895 έως 2000 αντιστοιχεί στη
τιµή:
TSL = 105έτη
(5.21)
Όπου:
ΤSL: Χρονική διάρκεια λειτουργία της κατασκευής.

o

Η υπολογισµένη εναποµείνασα διάρκεια λειτουργίας της γέφυρας, µέχρι την
εµφάνιση της αστοχίας, αντιστοιχεί στη τιµή:
TRFL = TFL − TSL = 93 − 105 = −12έτη
(5.22)
Όπου:
ΤRFL: Εναποµείνασα διάρκεια λειτουργίας της γέφυρας πριν από την εµφάνιση της
αστοχίας λόγω κόπωσης.
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Συνεπώς, δεν υπάρχει υπολειπόµενη διάρκεια λειτουργίας του µέλους παρουσία της
κοπώσεως. Η διάρκεια λειτουργίας του έχει λήξει 12 χρόνια πριν από την εφαρµογή της
αξιολόγησης. Το διαγώνιο µέλος -D36- τα οποίο αξιολογήθηκε απέτυχε στο δεύτερο στάδιο
της αξιολόγησης και δεν µπορεί να θεωρείται ασφαλές.
Το ότι υπολογίστηκε ότι το µέλος θα έπρεπε να έχει αστοχήσει 12 χρόνια πριν από
την εφαρµογή της αξιολόγησης αποτελεί ένδειξη του ότι η κατηγορία 71 η οποία χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της κοπώσεως δεν ήταν ακριβής. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στον
SB-LRA2007 αναφέρεται ότι για δικτυωτές γέφυρες στις οποίες χρησιµοποιήθηκαν ήλοι
είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται η κατηγορία 63 λόγω της διαφορετικής κατανοµής των
τάσεων από αυτή στις ολόσωµες. Ακόµα, το αποτέλεσµα αυτό του δεύτερου σταδίου της
αξιολόγησης µπορεί να αποτελεί στοιχείο για τη λάθος υπόθεση τιµών και άλλων παραµέτρων.

5.6. ΤΡΙΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.
5.6.1 Εισαγωγή.
Σε αυτό το σηµείο, σύµφωνα µε την ενότητα 3.6 θα πρέπει να παρθεί µια απόφαση η
οποία θα λαµβάνει υπόψη τις συνέπειες στο κόστος αλλά και στην ασφάλεια της κατασκευής.
Το διαγώνιο µέλος -D36- το οποίο ελέγχεται (βλ. σχήµα 5.2), αποτελεί ένα
σηµαντικό µέλος για τη λειτουργία του δικτυώµατος, δεδοµένου ότι η λειτουργία του δεν
είναι περιττή στο πραγµατικό στατικό σύστηµα. Από τη στιγµή που το µέλος απέτυχε στην
αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου, απαιτούνται ξεκάθαρα περαιτέρω ενέργειες αξιολόγησης.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, αποφασίστηκε ο έλεγχος του µέλους για την ανίχνευση
ρωγµών κοπώσεως. Από αυτό τον έλεγχο αναµένονταν δυο πιθανά αποτελέσµατα:
o Η µη ανίχνευση ρωγµών.
o Η ανίχνευση µιας ή περισσοτέρων ρωγµών.
Τα αποτελέσµατα αυτών των επιθεωρήσεων µπορεί να αλλάζουν µέσα στο χρόνο. Για
παράδειγµα ο πρώτος έλεγχος µπορεί να έδειξε την έλλειψη ρωγµών ενώ µια µεταγενέστερη
επιθεώρηση να αποκαλύψει την ανάπτυξη µιας ή περισσοτέρων ρωγµών. Στη συνέχεια,
αναπτύσσονται και τα δύο ενδεχόµενα.

5.6.2 Μη ανίχνευση ρωγµών.
Σε αυτή την περίπτωση όπου η πρώτη λεπτοµερής επιθεώρηση δεν παρουσίασε
καινούργια στοιχεία, δηλαδή δεν ανιχνεύθηκε η ανάπτυξη ρηγµάτωσης, θα µπορούσε εύλογα
να αποφασιστεί η στενότερη παρακολούθηση του µέλους µέσα στο χρόνο, µε την αυθαίρετη
επιλογή των περιόδων επιτόπου επιθεώρησης, µε βάση τους κανονισµούς και/ή την εµπειρία
των µηχανικών οι οποίοι πραγµατοποιούν την αξιολόγηση, ή στηριζόµενοι στη θεωρία της
θραυστοµηχανικής και την προσέγγιση του φαινοµένου µε τη θεώρηση πλασµατικών ρωγµών,
η οποία αναπτύσσεται στην επόµενη ενότητα.

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ – ΕΜΠ 2012

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΟΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

225

5.6.3 Ανίχνευση ρωγµών.
Εάν κατά τη διάρκεια της πρώτης λεπτοµερής επιθεώρησης ή κατά τη διάρκεια της
στενότερης παρακολούθησης του µέλους κατά τη λειτουργία του, εντοπιστεί η ανάπτυξη
ρωγµών, µια πιθανή προσέγγιση είναι µέσω της θραυστοµηχανικής (διάγραµµα 3.11), µε
σκοπό τον υπολογισµό του µεγέθους των ρωγµών και την ανάπτυξη τους µε την εφαρµογή
των πρόσθετων κύκλων φόρτισης µε την πάροδο του χρόνου. Αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία ενός συγκεκριµένου και αυστηρού πλάνου
επιθεωρήσεων. Σηµειώνεται, ότι τα χρονικά διαστήµατα ανάµεσα στις επιθεωρήσεις πρέπει
να είναι µικρότερα από τον υπολογισµένο εναποµείναντα χρόνο λειτουργίας του µέλους
παρουσία της κοπώσεως.
Για να αποδειχθεί αυτή η πιθανότητα θεωρήθηκε, ότι έχει ανιχνευθεί µια ρωγµή µε
ορατό µήκος 5 mm, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 5.10. Ο προσδιορισµός της εναποµείνασας διάρκειας κοπώσεως µπορεί να προσδιοριστεί στη συνέχεια µε µια απλοποιηµένη
µέθοδος, η οποία αναλύεται στην πορεία. Περισσότερο λεπτοµερείς και πιο περίπλοκοι
µηχανισµοί θραυστοµηχανικής µπορούν να βρεθούν στις Πηγές [72], [40] και [9].
Η εναποµείνασα διάρκεια ζωής λόγω κοπώσεως υπολογίζεται µε βάση το νόµου του –
Paris (Erdogan)-, ενότητα 3.6.4.2, σε όλο το βάθος της ρηγµάτωσης από α0 σε αc, µέσω της
εξίσωσης (5.23). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλοι οι υπολογισµοί οι οποίοι ακολουθούν
αναφέρονται στην περίοδο από το 1980 ως σήµερα.
ac
da
N=∫
(5.23)
a0
C ∗ ∆K m
Όπου:
α0 : Το αρχικό µέγεθος της ρωγµής (βάθος ή µήκος).
αc : Το τελικό ή το κρίσιµο µέγεθος της ρωγµής (βάθος ή µήκος).
Ν : Αριθµός κύκλων µέχρι την εκδήλωση της αστοχίας λόγω κόπωσης.
Οι τιµές των παραµέτρων C, m, ∆Κ, a0 και ac, για την ανάπτυξη των ρωγµών,
υπολογίζονται ως εξής:
1. Οι σταθερές των υλικών για παλαιό χάλυβα είναι:
C = 4,0 * 10-13
m = 3,0
(µονάδες σε Ν(mm)-3/2 και mm)
2. Ο συντελεστής έντασης εύρους τάσεων ∆Κ –stress intensity factor range-,
προσδιορίζεται µε βάση την εξίσωση (5.24).
∆Κ = Υ ∗ ∆σ ∗ π ∗ α

(5.24)

Όπου:
α : Μέγεθος ρωγµής (βάθος ή µήκος).
∆σ : Επιβαλλόµενο εύρος κυκλικής φόρτισης (συχνά στην πλήρη διατοµή –gross
cross section- για κατασκευές στις οποίες οι συνδέσεις έχουν πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ήλων).
Υ : Το προϊόν των διαφόρων παραγόντων οι οποίοι υπολογίζονται για τη
γεωµετρία της ρηγµάτωσης, τη γεωµετρία του ρηγµατωµένου µέλους και την
επιβολή της µη οµοιόµορφης τάσης, εφόσον είναι απαραίτητο.
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3. Ο ακόλουθος συντελεστής διόρθωσης εφαρµόζεται για να ληφθεί υπόψη το
πεπερασµένο πλάτος της πλάκας, [40], [5]:
1
Y=
 π∗α
cos 

(5.25)
2∗w 
(Σχήµα 5.10)
w = 35mm
4. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεωρείται ότι µια υπάρχουσα ρωγµή είναι
ανιχνεύσιµη εφόσον εκτείνεται 5 mm από κάθε πλευρά της κεφαλής του ήλου, η
οποία θεωρείται ότι έχει διάµετρο 24 mm. Το αρχικό µήκος της ατέλειας
λαµβάνεται ίσο µε:
24mm
a0 =
+ 5mm = 17mm
(5.26)
2

5. Τελικά, θεωρείται ότι η εναποµείνασα διάρκεια λειτουργίας λόγω κόπωσης θα
εξαντληθεί όταν η ρωγµή αναπτυχθεί µέχρι την εξωτερική άκρη, για παράδειγµα:
ac = w = 35mm
(5.27)
Ο υπολογισµός ενός ισοδύναµου εύρους τάσεως για την καθαρή διατοµή, γίνεται µε
τη χρήση της εξίσωσης (3.19):

∆σΕ,net

 ∑ (ni ∗ ∆σim ) 
=


∑ ni 


1

m

 13, 7169 ∗ 109 
=

5
 1,26 ∗ 10


1

3

= 47, 7MPa

(5.28)

Όπου:
∑ni και ∆σi λαµβάνονται από τον πίνακα 5.8 και η τιµή του m ισούται µε 3.
Το αποτέλεσµα της καθαρής διατοµής µετατρέπεται σε εύρος τάσεως πλήρους
διατοµής –gross section-:
 A 
(5.29)
∆σE,gross = ∆σΕ,net ∗  net 
 Agross 


Η εξίσωση (5.27) µε την αντικατάσταση των τιµών από την ενότητα 5.2 και της
εξίσωσης (5.29) παίρνει τη µορφή:
 52, 0 
∆σΕ,gross = 47, 7 ∗ 
 = 41,1MPa
 60, 4 

Με βάση αυτές τις πληροφορίες το βάθος µιας ρωγµής µπορεί να απεικονιστεί σε
σχέση µε τον αριθµό των κύκλων. Με τη χρήση αυτής της καµπύλης µπορούν να οργανωθούν διαφορετικές στρατηγικές για την επιθεώρηση του µέλους:
• Για παράδειγµα, αν δεν πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια, µπορεί να υπολογιστεί ότι
η υπολειπόµενη διάρκεια ζωής κοπώσεως, για µια λεπτοµέρεια µε ορατή ρωγµή 5
mm, θα είναι 2,42 χρόνια.
Αφού:
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Οι κύκλοι φόρτισης οι οποίοι πραγµατοποιούνται µέσα σε ένα χρόνο είναι
∑ni=126000, (πίνακας 5.8). Οι κύκλοι οι οποίοι απαιτούνται µέχρι την αστοχία λόγω
κόπωσης, Ν, υπολογίζονται από την εξίσωση (5.23). Άρα ο χρόνος –t-, ο οποίος
υπολείπεται µέχρι την εκδήλωση της αστοχίας ορίζεται ως το πηλίκο του λόγου των κύκλων
φόρτισης οι οποίοι απαιτούνται για να έρθει η αστοχία –Ν-, προς τον αριθµό των κύκλων
φόρτισης οι οποίοι πραγµατοποιούνται µέσα σε ένα χρόνο -∑ni-.
N
t=
(5.30)
∑ ni
Όπου:
t : σε χρόνια
∑ni : 126000 κύκλοι/χρόνο

Συνεπώς ισχύει:
N=

∫

ac

a0

da
C ∗ ∆K m

Όπου:
ac = 35 mm
a0 = 17 mm
C = 4*10-13
∆Κ = Υ ∗ ∆σ ∗ π ∗ α

∆Κ =

1

Y=

 π∗α
cos 

2∗w 

1
 π∗α
cos 

2∗w 

∗ ∆σ ∗ π ∗ α

∆σ = ∆σE,gross = 41,1 MPa
w = 35 mm

a0

N=

∫

ac

1






1
C ∗
∗ ∆σ ∗ π ∗ α 
 cos  π ∗ α 





2
∗
w





m

da ⇒ N =

a0

1
C ∗ (∆σ ∗ π)

m

∫

ac








1



1
∗ α
 π∗α 

cos 


2
∗
w
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N=

35

1
4 ∗ 10

-13

3

∗ (41,1 ∗ π)

∫

17








1
3




1
∗ α
 π∗α 

cos 


2
∗
35




da ⇒ N ≅ 309102

(5.31)

Άρα η (5.30) λόγω της (5.31) δίνει t=2,45 χρόνια.
•

Αν επιλεχθεί να ακολουθηθεί µια στρατηγική σύµφωνα µε την οποία η λεπτοµέρεια
θα επιθεωρηθεί τουλάχιστον τρεις φορές ακόµα, µέχρι η ρωγµή να φτάσει το
κρίσιµο µέγεθος, µπορεί να διαπιστωθεί ότι κάθε επιθεώρηση θα πρέπει να
πραγµατοποιείται τουλάχιστον κάθε 0,82 χρόνια/ή 9.8 µήνες. Με βάση τα
αποτελέσµατα αυτών των επιθεωρήσεων µπορεί να είναι πιθανό να επαναϋπολογιστεί η εναποµείνασα διάρκεια ζωής λόγω κόπωσης της λεπτοµέρειας.

Χαρακτηριστικά µεγέθη ρωγµής.
Σχήµα 5.10

5.7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
o

o

o

o

Με τη χρήση της συγκεκριµένης προσέγγισης µπορεί να υπολογιστεί η
εναποµείνασα διάρκεια ζωής λόγω κόπωσης. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα
υπολογίστηκε για το διαγώνιο µέλος -D36-, του δικτυώµατος της κύριας δοκού
καθώς εκτιµήθηκε ότι ήταν το πιο κρίσιµο µέλος του δικτυώµατος στην
περίπτωση της κοπώσεως.
Το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης το οποίο περιλαµβάνει την προκαταρκτική
αξιολόγηση -βλ. ενότητα 3.6.2- µπορεί να παραληφθεί, εφόσον είναι διαθέσιµες
όλες οι πληροφορίες για τα φορτία κυκλοφορίας.
Το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης έδειξε ότι το υπό µελέτη µέλος δεν είχε
εναποµείνασα διάρκεια ζωής λόγω κόπωσης. Εξαιτίας αυτού του αποτελέσµατος,
το µέλος δεν µπορούσε πλέον να θεωρείται ασφαλές και περαιτέρω µετρήσεις και
υπολογισµοί ήταν απαραίτητοι.
Το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης µπορεί να οδηγήσει σε δύο πιθανά περαιτέρω
µέτρα:
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1. Εάν δεν ανιχνευτεί κάποια ρωγµή, µπορεί να αποφασιστεί η εντατικοποίηση
των επιτόπου επιθεωρήσεων και της παρακολούθησης της λειτουργίας του
µέλους.
2. Εάν ανιχνεύτηκε η ανάπτυξη ρηγµάτωσης, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί η
θραυστοµηχανική για την εκτίµηση της εναποµείνασας διάρκειας ζωής της
υπό εξέτασης κατασκευαστικής λεπτοµέρειας, αλλά και για τον σχεδιασµό
µιας κατάλληλης στρατηγικής για τη σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης του
φαινοµένου της κοπώσεως.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ∆ΟΚΟΥ,
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Στις 14 Ιουνίου του 2006, αναπτύχθηκε πυρκαγιά εξαιτίας ηλεκτρικών συσκευών
στην εναέρια κύρια δοκό του σιδηροδροµικού συστήµατος στο Miami-Dade, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του δηµόσιου συστήµατος µεταφορών της χώρας. Η φωτιά εξελίχθηκε
στο ανατολικό τµήµα του σταθµού Northside στην κιβωτοειδή χαλύβδινη διατοµή µε κρίσιµη
την εµφάνιση της ψαθυρής αστοχίας. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα ηλεκτρικό ελάττωµα
στα καλώδια µεταφοράς ρεύµατος, τα οποία τροφοδοτούν τα οχήµατα του σιδηροδρόµου µε
700Vdc. Τα καλώδια αυτά περιέχονταν σε χαλύβδινο αγωγό διαµέτρου 6 ιντσών, ο οποίος
ήταν συνδεδεµένος στο κάτω µέρος της κιβωτοειδούς χαλύβδινης δοκού, περίπου 10 feet
(10*0,3048 m = 3,048 m) από το τέλος ενός ανοίγµατος συνολικού µεγέθους 90 feet
(27,432 m). Ο αγωγός έσπασε και τα ηλεκτρικά καλώδια δηµιούργησαν ένα ηλεκτρικό τόξο
για αρκετά λεπτά, καίγοντας µε αυτό τον τρόπο το εσωτερικό της κύρια δοκού (βλ. Σχήµα
6.1).

Το κάτω µέρος της Εναέριας Γέφυρας µε εµφανή την αστοχία στο κάτω πέλµα της
κιβωτοειδούς δοκού και στη βάση της γέφυρας.
Σχήµα 6.1
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Τα αποτελέσµατα της φωτιάς από το ηλεκτρικό τόξο ήταν:
o Μια οπή διαµέτρου 4 ιντσών (4*2,54 cm = 10,16 cm) στο κάτω πέλµα της δοκού
το οποίο είχε πάχος 5/8 της ίντσας (≈ 1,59 cm).
o Στην περιοχή όπου είχε επηρεαστεί από τη φωτιά, αναπτύχθηκε διάβρωση η
οποία εκδηλώθηκε υπό τη µορφή σκασιµάτων στο χάλυβα.
o Ανάπτυξη ακτινωτής ρηγµάτωσης. Οι ρωγµές ξεκινούσαν από την περιοχή της
οπής και επηρέαζαν µια περιοχή κοντά στα 4 τετραγωνικά πόδια (4*0,09 m2 =
0,36 m2). Τέλος, µια ρωγµή επεκτάθηκε µέσω της συγκόλλησης κορµού – πέλµατος και λίγο στον κορµό.
o Στον κορµό βρέθηκαν σηµαντικές ενδείξεις υπερθέρµανσης του χάλυβα.

6.2. ΑΣΤΟΧΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΙΒΩΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ∆ΟΚΟΥ.
Το βραχυκυκλωµένο καλώδιο τροφοδοσίας το οποίο δηµιούργησε ηλεκτρικό τόξο
στην κιβωτοειδή µεταλλική δοκό, δηµιούργησε µια οπή διαµέτρου 4 ιντσών (10,16 cm) στο
κάτω πέλµα της δοκού το οποίο είχε πάχος 5/8 της ίντσας (≈ 1,59 cm). Από τις αρχικές
επιθεωρήσεις φάνηκε, ότι η επηρεασµένη περιοχή ήταν σοβαρά καµένη και είχαν αναπτυχθεί
µηχανισµοί διάβρωσης και ρηγµάτωσης. Ακτινωτές ρωγµές αναπτύχθηκαν γύρω από την
οπή. Ακόµα µια µεγάλη ρωγµή, η οποία ξεκινούσε από την αρχή της οπής, διχοτοµούσε το
κάτω πέλµα της δοκού για ένα µήκος κοντά στις 6 ίντσες (15,24 cm), όπως απεικονίζεται
στα σχήµατα 6.2, 6.3, 6.4. Επίσης, µια άλλη ρωγµή εκτεινόταν από τη συγκόλληση του
πέλµατος και του κορµού ελαφρώς µέσα στον κορµό, όπως απεικονίζεται στα σχήµατα 6.5
και 6.6. Τέλος, στον κορµό της χαλύβδινης κιβωτοειδούς δοκού διαγνώστηκαν σηµαντικά
σηµάδια υπερθέρµανσης του χάλυβα.

Άνοψη του κάτω πέλµατος και του κορµού, απεικονίζοντας την οπή και την εµφανή
καταστροφή από τη φωτιά στο δοµικό χάλυβα.
Σχήµα 6.2
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Επιπροσθέτως, η φωτιά η οποία προκλήθηκε εξαιτίας του ηλεκτρικού προβλήµατος,
προκάλεσε ασήµαντες καταστροφές στην επιφάνεια του σκυροδέµατος των προβόλων της
γέφυρας, όπου οι ηλεκτρικοί αγωγοί είχαν περαστεί µέσα από οπές. Το σκυρόδεµα θρυµµατίστηκε και εκτέθηκε ο χάλυβας οπλισµού. Ακόµα, παρατηρήθηκε αστοχία στην επιφάνεια
του σκυροδέµατος της βάσης της γέφυρας όπου οι αγωγοί ήταν συνδεδεµένοι. Η αστοχία του
σκυροδέµατος είναι ωστόσο εύκολα επισκευάσιµη.
Σηµειώνεται, ότι η αποκατάσταση της αστοχίας της µεταλλικής δοκού είναι µε κάποιο
τρόπο πιο δύσκολη. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας των πιθανών ψαθυρών µορφών αστοχίας και σε
συνδυασµό µε την εκτεταµένη τοπική ρηγµάτωση του πέλµατος και του κορµού, όπως και την
αρχικώς άγνωστη έκταση της θερµικής βλάβης, η οποία προκλήθηκε από τη φωτιά εξαιτίας
του ηλεκτρικού τόξου, στην αντοχή του χάλυβα. Η διαδικασία αποκατάστασης της αστοχίας
της δοκού γενικά χωρίζεται σε 3 στάδια:
o Προσωρινή επισκευή.
o Έλεγχος σκληρότητας χάλυβα και εφαρµογή αναλύσεων µεταλλογραφίας.
o Μόνιµη αποκατάσταση.

Άνοψη του κάτω πέλµατος και του κορµού, απεικονίζοντας την οπή και την οπτική
καταστροφή από τη φωτιά στο δοµικό χάλυβα.
Σχήµα 6.3

Εσωτερική όψη του κάτω πέλµατος της κιβωτοειδούς δοκού απεικονίζοντας παράλληλα την
οπή και τη διάδοση της µεγάλης ρωγµής στο δοµικό χάλυβα.
Σχήµα 6.4
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Εσωτερική όψη του κάτω πέλµατος της κιβωτοειδούς δοκού απεικονίζοντας παράλληλα την
οπή και τη διάδοση της ρωγµής στη συγκόλληση.
Σχήµα 6.5

Κοντινή όψη της ρωγµής η οποία διαδίδεται µέσα στη συγκόλληση πέλµατος-κορµού.
Σχήµα 6.6

6.3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.

6.3.1 Εισαγωγή.
Η αποκατάσταση της κατεστραµµένης δοκού σχεδιάστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη
φάση περιελάµβανε την προσωρινή επισκευή, έτσι ώστε να επιτρεπόταν η επανέναρξη της
λειτουργίας του σιδηροδρόµου και των δύο σιδηροτροχιών, η λειτουργία του οποίου ήταν
ιδιαίτερη κρίσιµη για τις µεταφορές του Miami-Dade. Η δεύτερη φάση περιελάµβανε τη
µόνιµη επισκευή της δοκού.
Η προσωρινή αποκατάσταση έπρεπε να εφαρµοστεί άµεσα και πριν από την
πραγµατοποίηση των ελέγχων, µέσω των οποίων θα προσδιοριζόταν η έκταση και η σοβαρό-
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τητα της αστοχίας λόγω της αύξησης της θερµότητας. Τα βήµατα αυτού του σταδίου της
επισκευής ήταν τα εξής:
o Για τη γρήγορη αντιµετώπιση της ρηγµάτωσης εφαρµόστηκε η µέθοδος αποκατάστασης 3, η οποία αναφέρθηκε στην ενότητα 4.3.5 και συστήνει τη διάτρηση
οπών στο τέλος κάθε ρωγµής.
o Για την αντιµετώπιση της εµφανούς διάβρωσης του χάλυβα αλλά και της
απώλειας σηµαντικού τµήµατος του πέλµατος της δοκού, εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι αποκατάστασης 1 και 3 της ενότητας 4.3.3. Οι µέθοδοι αυτές, συστήνουν
αντίστοιχα την προσωρινή στήριξη του κατεστραµµένου µέλους για τη µείωση των
τάσεων στην περιοχή της αστοχίας και τη συγκόλληση µιας πλάκας επικαλύψεως
στην περιοχή η οποία παρουσιάζει πλήρη απώλεια υλικού για την ανάληψη των
αντίστοιχων τάσεων.

6.3.2 Αναλυτική περιγραφή της προσωρινής αποκατάστασης της αστοχίας.
Αρχικά, ανοίχτηκαν µικρές οπές στην άκρη των ρωγµών στις µεταλλικές πλάκες για
τη µείωση της πιθανότητας της διάδοσης της ρηγµάτωσης. Μια πλάκα επικάλυψης
προστέθηκε στο κάτω πέλµα για να παραλάβει την ένταση, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα
6.7 και ένα προσωρινό υποστύλωµα τοποθετήθηκε για να παραλαµβάνει τη διάτµηση του
κορµού, σχήµα 6.8. Οι αρχικές επιθεωρήσεις, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της προσωρινής
αποκατάστασης ολοκληρώθηκε επιτρέποντας την επανέναρξη της κυκλοφορίας του σιδηροδρόµου σε λιγότερο χρονικό διάστηµα από αυτό των τριών ηµερών από τη µέρα εκδήλωσης
της πυρκαγιάς.

Άνοψη της γέφυρας στην οποία απεικονίζεται η επείγουσα επισκευή µε τη συγκόλληση της
πλάκας επικάλυψης στο κάτω πέλµα της δοκού και το παρακείµενο προσωρινό υποστύλωµα.
Σχήµα 6.7
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Γενική όψη της γέφυρας, παρουσιάζοντας την επείγουσα επισκευή
µε το προσωρινό υποστύλωµα.
Σχήµα 6.8

Η προσωρινή λύση η οποία θα επιλεγόταν, θα έπρεπε να αντιµετωπίσει τις ανησυχίες
των µηχανικών που είχαν δηµιουργηθεί από τη µορφή της αστοχίας και η οποία απαιτούσε
τη γνώση πρωτίστως της εφελκυστικής τάσης του κάτω πέλµατος και της διατµητικής τάσης
του κορµού. Ο πρώτος προβληµατισµός αντιµετωπίστηκε µε τη συγκόλληση µιας πλάκας
επικάλυψης στο κάτω πέλµα της κιβωτοειδούς δοκού από την εξωτερική µεριά. Αυτό
πραγµατοποιήθηκε µε την πρόθεση της µείωσης των εφελκυστικών τάσεων, οι οποίες θα
εµφανίζονταν από την επαναλαµβανόµενη φόρτιση εξαιτίας της διέλευσης των τραίνων, στο
κάτω πέλµα. Αλλά και για τη µερική αντιµετώπιση της πιθανής αρνητικής επίπτωσης στην
αντοχή του πέλµατος, της διάδοσης της ρηγµάτωσης µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. ∆εν
ήταν ιδανικό σενάριο η εφαρµογή συγκόλλησης τύπου ουρανού (βλ. σχήµα 6.9) σε ένα µέλος
στο οποίο ήταν κρίσιµο το φαινόµενο της θραύσης, παρ’ όλο που οι τάσεις δεν ήταν τόσο
υψηλές σε απόσταση 10 feet (3,048 m) από τη στήριξη σε άνοιγµα συνολικού µήκους 90
feet (27,43 m). Τελικά, αποφασίστηκε η εισαγωγή µιας πλάκας η οποία είχε σχεδόν το
πλάτος του πέλµατος της δοκού και το µήκος της εκτεινόταν σχεδόν 2 feet (0,61 m) από
την περιοχή της πλήρους κατεστραµµένης περιοχής προς τη µέση του ανοίγµατος και µε την
ανάγκη να ξεπερνάει το υπάρχον φρεάτιο, έτσι ώστε να µπορεί να ανοιχτεί µια οπή στην
πλάκα επικάλυψης για την εκ νέου δηµιουργία του. Το µέγεθος της πλάκας το οποίο ήταν
άµεσα διαθέσιµο, ήταν µια πλάκα Α36 πάχους 3/4’’ και διαστάσεων 4*8 ποδιών (1,22*2,44
m). Ακόµα, αποφασίστηκε να πραγµατοποιηθεί περιµετρική συγκόλληση της πλάκας µε
εξαίρεση τις περιοχές στις οποίες προσδιορίστηκαν, µέσω της οπτικής επιθεώρησης,
σηµαντικές καταστροφές του υλικού. Όλες οι συγκολλήσεις και οι επισκευές πραγµατοποιήθηκαν από το προσωπικό συντήρησης των µεταφορών του Miami-Dade.
Το προσωρινό υποστύλωµα τοποθετήθηκε µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να µειωνόταν
η πιθανότητα της εκδήλωσης αστοχίας εξαιτίας διάτµησης του κορµού της δοκού, καθώς
είχε ανιχνευτεί µια ρωγµή στη βάση του κοντά στη ρωγµή η οποία διαδόθηκε µέσω της
συγκόλλησης κορµού – πέλµατος, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 6.6. Η ρωγµή αυτή στην
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πραγµατικότητα ήταν αυτή η οποία προβληµάτισε περισσότερο, καθώς βρισκόταν σε µια
περιοχή όπου αναπτύσσονταν υψηλές διατµητικές δυνάµεις. Το υποστύλωµα αυτό τοποθετήθηκε στην περιοχή της αστοχίας, από τη µεριά η οποία ήταν πιο κοντά στη µέση του ανοίγµατος, µε σκοπό να παραλάβει τη διάτµηση, καθώς θα έπρεπε να βρισκόταν έξω από την
περιοχή της αστοχίας, έτσι ώστε να ήταν εφικτή η πραγµατοποίηση µόνιµης αποκατάστασης
στο µέλλον. Ωστόσο, ανησυχία είχε προκαλέσει το γεγονός ότι το υποστύλωµα θα τοποθετούταν σε µια περιοχή που δεν προοριζόταν για στήριξη του φέροντος οργανισµού. Ακόµα
αναφέρεται, ότι υπήρχε µια εσωτερική διαδοκίδα –crossframe-, µόλις δίπλα από την
κατεστραµµένη περιοχή. Ωστόσο, η εγκάρσια δοκός σύνδεσης µέσα στην κιβωτοειδή δοκό
δεν συνδεόταν µε το κάτω πέλµα της. Έτσι, παρ’ όλο που η διαδοκίδα βοηθούσε στην
αποφυγή του λυγισµού του κορµού της κιβωτοειδούς διατοµής, η πλήρης φόρτισή της θα
µπορούσε να ήταν επιβλαβής για το σχήµα της δοκού και θα µπορούσε να αναπτυχθεί το
φαινόµενο του τοπικού λυγισµού. Οι υπολογισµοί του πεδίου πραγµατοποιήθηκαν µε τη
θεώρηση ότι το προσωρινό υποστύλωµα θα φορτιζόταν µόνο από τα φορτία των τραίνων.
Υπολογίστηκε λοιπόν ότι δεν θα πραγµατοποιούταν λυγισµός εφόσον εφαρµόζονταν µόνο τα
κινητά φορτία. Έτσι το υποστύλωµα τοποθετήθηκε κεντραρισµένο στις διαδοκίδες µε τα
τέσσερα σηµεία στηρίξεώς του πολύ κοντά στον κορµό. Ιδιαίτερη προσοχή θα έπρεπε να
δοθεί στην ενίσχυση των τεσσάρων συνδέσεων, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση
υδραυλικών γρύλων –jacks-, µεταξύ της κορυφής του υποστυλώµατος και του πέλµατος της
δοκού, έτσι ώστε το υποστύλωµα να ήταν σε θέση να αναλάβει τα κινητά φορτία, αλλά µόνο
ένα µικρό µέρος των νεκρών φορτίων. Τα τέσσερα flat jacks σωληνώθηκαν µεταξύ τους,
έτσι ώστε η πίεση να ήταν παντού ίδια. Όσο το υποστύλωµα ήταν τοποθετηµένο, η πίεση στα
jacks ελεγχόταν καθηµερινά. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, δεν παρατηρήθηκαν αρνητικές επιδράσεις στην κιβωτοειδή µεταλλική δοκό.

∆ιάκριση των θέσεων συγκόλλησης.
Σχήµα 6.9

6.4. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.
Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της µεταλλικής κιβωτοειδούς διατοµής πραγµατοποιήθηκαν από µεταλλουργούς µηχανικούς και τεχνικούς εργοστασίου µεταλλουργίας. Η
µεταλλική κιβωτοειδής δοκός ανήκει στην κατηγορία ASTM A588 µε Fy = 50.000psi (344,5
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MPa). Στο εσωτερικό του οριζόντιου πέλµατος, η τρύπα των τεσσάρων ιντσών (10,16 cm)
φαίνεται να ήταν αποτέλεσµα της δηµιουργίας ενός ηλεκτρικού τόξου στο βόρειο τµήµα της
δοκού. Στο τελείωµα κάποιων ρωγµών ανοίχτηκαν 3 οπές της µιας ίντσας, ακόµα ανοίχτηκε
µια οπή διαµέτρου ίση µε το 1/4 της ίντσας στο τέλος της µακρύτερης ρωγµής σε µια
προσπάθεια, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, να προσφερθεί ένα µέτρο το οποίο θα ήταν
ενάντια στη διάδοση της ρηγµάτωσης (σχήµατα 6.3 έως 6.6). Το υλικό το οποίο αποκόπηκε
κατά τη διάνοιξη των οπών, χρησιµοποιήθηκε ως δείγµα για την πραγµατοποίηση
µεταλλογραφικών ελέγχων. Τα δείγµατα αυτά κόπηκαν στη µέση, γειώθηκαν, λειάνθηκαν και
χαράχτηκαν δηµιουργώντας διαµήκεις και εγκάρσιες τοµές και εξετάστηκαν µε τη χρήση της
µεταλλογραφίας. Μέσω αυτών των δειγµάτων έγινε µια προσπάθεια να υπολογιστεί η έκταση
της υπερθέρµανσης, µέσω της παρατήρησης της λειτουργίας και του µεγέθους της
κρυσταλλικής δοµής του χάλυβα και της µέτρησης της τιµής της σκληρότητας της.
Μέσω µικρό-φωτογραφιών απεικονίζεται η µικρό-δοµή του δείγµατος 1. Η µικρό-δοµή
η οποία ανήκει στον κορµό της δοκού, φαίνεται να είναι ανεπηρέαστη από την αύξηση της
θερµότητας (σχήµα 6.10). Η µεταλλογραφική εξέταση των δειγµάτων 2 και 3 τα οποία
πάρθηκαν από το πέλµα, έδειξε ότι η θερµοκρασία είχε ξεπεράσει τη θερµοκρασία µετασχηµατισµού του ωστενίτη. Η µικρό-δοµή έδειξε σηµάδια ρηγµάτωσης, µε το χαλκό από το
ηλεκτρικό καλώδιο να έχει διεισδύσει στις ρωγµές (σχήµατα 6.11 και 6.12). Η µεταλλογραφική εξέταση αποκάλυψε τη θερµοκρασία η οποία επηρεάζει το χάλυβα για την δηµιουργία
της Widmanstatten δοµής, [75]. Η δοµή αυτή χαρακτηρίζεται από µια συγκεκριµένη µορφή
γεωµετρίας η οποία προκύπτει από το σχηµατισµό µιας νέας φάσης κατά µήκος ορισµένων
κρυσταλλογραφικών επιπέδων της αρχικής σταθερής λύσης. Ο προσανατολισµός του
πλέγµατος στη νέα φάση σχετίζεται µε τον προσανατολισµό των κρυστάλλων του πλέγµατος
στην αρχική φάση. Το είδος της δοµής αυτής συνήθως εµφανίζεται στον χυτοχάλυβα και
στον υπερθερµασµένο σφυρήλατο χάλυβα ο οποίος έχει ψυχθεί πολύ γρήγορα.
Τα επηρεασµένα από τη θερµοκρασία δείγµατα και το ανεπηρέαστο δείγµα
φωτογραφήθηκαν µε µεγέθυνση 100Χ µε σκοπό τη µέτρηση του µεγέθους της κρυσταλλικής
δοµής σύµφωνα µε τη µέθοδο Ε112 του ASTM. Οι µικρό-φωτογραφίες των δειγµάτων
αποκάλυψαν, ότι τα επηρεασµένα δείγµατα είχαν µέγεθος κρυσταλλικής δοµής –grain size8.5 και το ανεπηρέαστο σχεδόν 00. Το κρυσταλλικό µέγεθος 00 είναι το µεγαλύτερο το
οποίο καταγράφεται στη µέθοδο Ε112 του ASTM, [7].
Οι έλεγχοι σκληρότητας εφαρµόστηκαν τόσο στο ανεπηρέαστο από τη θερµότητα
δείγµα όσο και στα επηρεασµένα. Το ανεπηρέαστο δείγµα παρουσίασε µέσο όρο σκληρότητας,
µετρηµένη στην κλίµακα Rockwell B, 76 και τα επηρεασµένα δείγµατα αποδείχθηκαν
σκληρότερα µε µέσο όρο 92. Τα αποτελέσµατα της σκληρότητας παρουσιάζονται στον πίνακα
6.1

Ανεπηρέαστο δείγµα
Επηρεασµένα δείγµατα από
τη θερµότητα

Rockwell B
Hardness

Brinell
Hardness

Approximate Tensile
Strength

76

140

70.000 PSI

92

192

92.000 PSI

Πίνακας 6.1
Σκληρότητα και εφελκυστική αντοχή κατά προσέγγιση.
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Η Φασµατοµετρία Οπτικής Εκποµπής –Optical Emission Spectroscopy (OES)χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της χηµικής σύνθεσης του ανεπηρέαστου δείγµατος.
Τα αποτελέσµατα παρέχονται στον πίνακα 6.2. Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα είναι
χαρακτηριστικά του χάλυβα ASTM A588.
Χηµικό στοιχείο (%)

Ανεπηρέαστο δείγµα

Άνθρακας (C)

Ο,15

Μαγγάνιο (Mn)

0,62

Φωσφόρος (P)

0,028

Θείο (S)

0,012

Πυρίτιο (Pi)

0,23

Χαλκός (Cu)

0,03

Νικέλιο (Ni)

< 0,03

Χρώµιο (Cr)

0,03

Βανάδιο (V)

< 0,00

Μολυβδαίνιο (Mo)

< 0,00

Κοβάλτιο (Co)

0,01

Σίδηρος (Fe)

Το υπόλοιπο του συνόλου

Πίνακας 6.2
Ανεπηρέαστη χηµική σύνθεση µετάλλων µε βασικό χαρακτήρα.

Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης -Scanning Electron Microscopy, (SEM)- για
την εύρεση της χηµικής σύστασης του υλικού –Energy Dispersive Spectroscopy, (EDS)εφαρµόστηκε στα δείγµατα τα οποία είχαν επηρεαστεί από την αύξηση της θερµότητας. Το
SEM εφαρµόστηκε µε τη χρήση ενός Phillips XL40 SEM κατασκευασµένου από την εταιρεία
Phillips/FEI. Το XL40 ήταν εξοπλισµένο µε έναν EDS ανιχνευτή ακτίνων, το Kevex Model
4405. Τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας απεικονίζονται στα διαγράµµατα 6.1 έως 6.5.
Το ηλεκτρικό τόξο το οποίο δηµιουργήθηκε µεταξύ του χάλκινου αγωγού και της
χαλύβδινης κύριας δοκού προκάλεσε εξάτµιση του χάλυβα, οξείδωση και απόθεση λιωµένου
χαλκού στην επιφάνεια του χάλυβα. Το τόξο είναι ένα φαινόµενο εκτυφλωτικής ηλεκτρικής
εκκένωσης σε κενό, υψηλής θερµοκρασίας. Η θερµοκρασία µέσα στο τόξο κυµαίνεται σε
εύρος χιλιάδων βαθµών. Η θερµοκρασία τήξης του χάλυβα είναι κοντά στους 1370˚C
(2500˚F), ανάλογα µε την περιεκτικότητα των κραµάτων. Η θερµοκρασία τήξης του χαλκού
είναι 1085˚C (1984˚F).
Στην κατεστραµµένη περιοχή παρατηρήθηκε η δηµιουργία οπών, είτε µε τη τήξη του
χάλυβα είτε µε την εξάτµισή του λόγω του ηλεκτρικού τόξου. Η µεγέθυνση της κρυσταλλικής
δοµής δείχνει την ανάπτυξη αυτής, µε την πάροδο του χρόνου. Το γεγονός ότι εντοπίζεται
χαλκός στα όρια των κρυσταλλικών δοµών, αποδεικνύει ότι ο λιωµένος χαλκός διείσδυσε στη
χαλύβδινη επιφάνεια µέσω τριχοειδούς δράσης µετά την ψύξη του χάλυβα και την εν
συνεχεία ρηγµάτωσή του, όπως απεικονίζεται στα σχήµατα 6.12 και 6.13.
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Ανεπηρέαστη βάση µετάλλου,
Μεγέθυνση 300Χ.

Σχήµα 6.10

Χαλκός µε διασπορά CuFe (στα αριστερά). Χάλυβας µε διείσδυση χαλκού στη
ρωγµή (στα δεξιά). Μεγέθυνση 400Χ.

Σχήµα 6.11

Οπτική φωτογραφία της δοµής
Widmanstatten µε διείσδυση χαλκού
στη ρωγµή. Μεγέθυνση 400Χ.

Σχήµα 6.12
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SEM µικρό-φωτογραφίες της Widmanstatten δοµής µε διείσδυση του χαλκού στις ρωγµές,
µεγέθυνση 400Χ.
Σχήµα 6.13

(α)

(β)

(γ)

(α) Κοντινή λήψη χαλκού στη ρωγµή, Μεγέθυνση 1600Χ
(β) Κοντινή λήψη χαλκού στη ρωγµή, Μεγέθυνση 3200Χ
(γ) Κοντινή λήψη χαλκού στη ρωγµή, Μεγέθυνση 12800Χ
Σχήµα 6.14
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Η EDS των δειγµάτων τα οποία ήταν επηρεασµένα από την αύξηση της θερµότητας,
αποκάλυψε ότι είχαν µια σύνθετη δοµή η οποία περιέχει κυρίως σίδηρο, χαλκό και θείο. Η
διασπορά τους παρουσιάζεται στην αριστερή µεριά του σχήµατος 6.10. Αυτή η διασπορά
βρίσκεται στη µήτρα του χαλκού η οποία τοποθετήθηκε υπό τη µορφή ιζήµατος στην
επιφάνεια του χάλυβα κατά τη διάρκεια του ηλεκτρικού τόξου. Η ηµι-ποσοτική EDS ανάλυση
της διασποράς του χαλκούχου σιδήρου (FeCu) έδειξε ότι η χηµική του σύνθεση ήταν 83%
σίδηρος (Fe) και 17% χαλκός (Cu) µε υπολείµµατα άνθρακα (C) και θείου (S), (διαγράµµατα
6.1, 6.2 και 6,3). Η µελέτη του διαγράµµατος φάσεως του χαλκούχου σιδήρου (FeCu) έδειξε
ότι η θερµοκρασία τήξεως αυτού του κράµατος ήταν κοντά στους 1310˚C (2390˚F).

EDS του χαλκού στη ρωγµή.
∆ιάγραµµα 6.1
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EDS του χαλκού στη ρωγµή – Υψηλής περιεκτικότητας σε θείο.
∆ιάγραµµα 6.2

EDS σε µήτρα χαλκού.
∆ιάγραµµα 6.3

Η ρηγµάτωση του µέλους σε συνδυασµό µε το µεταλλουργικό µετασχηµατισµό του,
είχε δηµιουργήσει συνθήκες στις οποίες το φαινόµενο της κοπώσεως ήταν ικανό να δηµιουργήσει νέες ρωγµές ή να βοηθήσει στην εξάπλωση των ήδη υπαρχουσών. Ο κατακόρυφος
κορµός της δοκού φαίνεται να µην είχε επηρεαστεί από την αυξηµένη θερµότητα,
εξεταζόµενος από µεταλλουργική σκοπιά. Ο επηρεασµένος χάλυβας προσδιορίστηκε από την
παρουσία ιζηµάτων χαλκού στην επιφάνειά του, τα οποία θα έπρεπε να είναι εµφανή στο
σύρµα καθαρισµού του χάλυβα των περιοχών που συνορεύουν µε την αστοχία, εξαιτίας της
πυρκαγιάς.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

244

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

EDS της διασποράς χαλκούχου σιδήρου – FeCu-.
∆ιάγραµµα 6.4

EDS σε χάλυβα µε σύνθεση µετάλλου µε βασικό χαρακτήρα.
∆ιάγραµµα 6.5

6.5.ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΟΚΟΥ.
Τα αποτελέσµατα των εξετάσεων και των ελέγχων τα οποία αναλύθηκαν στις δύο
προηγούµενες ενότητες χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του πεδίου εφαρµογής και της
έκτασης της µόνιµης επισκευής. Η µόνιµη επισκευή αποτελείται από την αφαίρεση των
κατεστραµµένων από τη φωτιά τοπικών περιοχών του κάτω πέλµατος της δοκού, καθώς και
ένα τµήµα της συγκόλλησης κορµού - πέλµατος. Κοχλιωτές πλάκες συνδέσεως χρησιµοποιήθηκαν για την επανασύνδεση του πέλµατος εξαλείφοντας το κενό και για την αποκατάσταση
της σύνδεσης κορµού – πέλµατος στη συγκεκριµένη περιοχή.
Το µέρος του κάτω πέλµατος το οποίο αφαιρέθηκε ήταν έκτασης 2*2 feet
(0,610*0,610 m) µε στόχο την αποµάκρυνση της κατεστραµµένης περιοχής από την
πυρκαγιά. Στο σχήµα 6.15 φαίνεται ο σχεδιασµός ο οποίος έγινε για την αποµάκρυνση αυτού
του τµήµατος. Η µια µεριά του τµήµατος το οποίο αφαιρέθηκε από το πέλµα ήταν κυκλική µε
διάµετρο 2 feet (0,608 m), έτσι ώστε να µειωνόταν κάθε πιθανότητα συγκέντρωσης
τάσεων. Ακόµα αφαιρέθηκε η πλάκα επικάλυψης η οποία είχε τοποθετηθεί σε αυτή την
περιοχή. Σηµειώνεται, ότι εξετάστηκε το ενδεχόµενο της µη επέµβασης στην πλάκα αυτή,
αλλά ήταν αδύνατη η αφαίρεση του απαιτούµενου τµήµατος του πέλµατος χωρίς την πιθανή
δηµιουργία βλάβης στην πλάκα. Η εναποµείνασα πλάκα έξω από την περιοχή του πέλµατος
το οποίο αφαιρέθηκε, αφέθηκε στη θέση της εξαιτίας των επόµενων δοκιµών ελέγχου στην
εξωραφή συγκόλληση αποδεικνύοντας ότι είναι αποδεκτή και δεν χρειάζεται καµία επισκευή,
υποκείµενη στη τριβή των άκρων των καθέτων συγκολλήσεων για την λείανση τους σύµφωνα
µε τον AWS (American Welding Society).
Η αφαίρεση του µικρού τµήµατος του κορµού ήταν απαραίτητη, εξαιτίας της άγνωστης επιρροής της υπερβολικής αύξησης της θερµοκρασίας στη συγκόλληση του πέλµατος µε
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τον κορµό. Η συγκόλληση έδειχνε φανερά σηµάδια αστοχίας και κυρίως µε την ύπαρξη της
µεγάλης ρωγµής η οποία διαδόθηκε και στον κορµό. Ως εκ τούτου, αφαιρέθηκε ένα τµήµα
µισής ίντσας στο τελείωµα της ρωγµής. Ακόµα, ανοίχτηκαν δύο οπές διαµέτρου δύο ιντσών,
έτσι ώστε να δηµιουργούταν ασυνέχεια στη συγκόλληση του κορµού και του πέλµατος. Όλες
οι κοµµένες επιφάνειες του χάλυβα λειάνθηκαν για την εξάλειψη κάθε αιχµηρής και τραχείας
ακµής.
Στη συνέχεια, εισήχθησαν δυο πλάκες µε κοχλιωτή σύνδεση στην τοπική περιοχή
µετά την αφαίρεση της πλάκας. Στο σχήµα 6.16 παρουσιάζονται τα σχέδια τα οποία
αφορούσαν τη µόνιµη επισκευή της µεταλλικής κιβωτοειδούς δοκού. Μια διπλή πλάκα
συνδεδεµένη µε κοχλίες µε µια µεταλλική πλάκα κάλυψης των κενών -filler plate-,
τοποθετήθηκαν, έτσι ώστε να αποκατασταινόταν η ασυνέχεια κατά µήκος της δοκού στη
περιοχή του πέλµατος όπου αφαιρέθηκε το τµήµα το οποίο ήταν κατεστραµµένο.
Επιπροσθέτως, µια πλάκα κοχλιώθηκε στον κορµό και συγκολλήθηκε στην πλάκα κάλυψης
του κενού στο πέλµα, έτσι ώστε να αποκατασταινόταν η σύνδεση κορµού – πέλµατος.
Φαινοµενικά, θα ήταν καλύτερη η επιλογή της πραγµατοποίησης της κοχλιωτής
σύνδεσης από την αρχική επισκευή. Ωστόσο, η έκταση και η σοβαρότητα της αστοχίας δεν
ήταν γνωστή τη στιγµή της πυρκαγιάς και η συγκόλληση της πλάκας κάλυψης στην οπή η
οποία δηµιουργήθηκε, ήταν ευκολότερη και γρηγορότερη. Ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό το
µεταφορικό σύστηµα «Metrorail» να ήταν ικανό για τη λειτουργία και των δύο τροχιών του
όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μελλοντικά έργα µε την αντιµετώπιση αυτού του είδους της
αστοχίας θα πρέπει να σκεφτούν την λύση της κοχλιωτής σύνδεσης ως την πρώτη δυνατή,
εξαιτίας της πιθανής δηµιουργίας πρόσθετων προβληµάτων λόγω της επανεπισκευής των
αστοχιών, πέραν αυτών των οποίων προκάλεσε η ίδια η πυρκαγιά, κυρίως για µέλη τα οποία
είναι κρίσιµα για την εµφάνιση µηχανισµού θραύσης. Τέλος, εξαιτίας της πιθανής διάδοσης
της ρηγµάτωσης λόγω της κοπώσεως, στο µέλλον η περιοχή η οποία επισκευάστηκε θα
πρέπει να επιθεωρείται κάθε 3 µήνες για τα επόµενα 5 χρόνια.

Η εξωραφή συγκόλληση της υπάρχουσας
πλάκας κάλυψης ελέγχεται και
επισκευάζεται σύµφωνα µε τον AWS.

Υπάρχουσα διαδοκίδα

Τα αφαιρούµενα τµήµατα του πέλµατος και
της πρόσθετης πλάκας. Όλες οι κοµµένες
ακµές λειαίνονται.
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Κάτοψη µεταλλικής κιβωτοειδούς δοκού/Λεπτοµέρειες κατεδάφισης.
Σχήµα 6.15 (α)
Στήριξη

Υπάρχουσα διαδοκίδα
2’-0’’ Αφαίρεση πέλµατος και
πλάκας κάλυψης (κάτοψη)

Υπάρχον πέλµα
3/4 ‘’ εναποµείνασα πλάκα
κάλυψης

2’-2’’ αφαιρούµενο τµήµα κορµού.
Αφαιρούµενο τµήµα συγκόλλησης.
Αφαιρούµενο τµήµα πέλµατος και
πλάκα κάλυψης. (βλ. Λεπτοµέρεια Α)

Υπάρχον προσωρινό
υποστύλωµα

1/2 ‘’ αφαίρεση κορµού

Όψη µεταλλικής κιβωτοειδούς δοκού/Λεπτοµέρειες κατεδάφισης.
Σχήµα 6.15 (β)

Η πάνω µεριά του κάτω
πέλµατος

3/4 ‘’ εναποµείνασα πλάκα κάλυψης

Λεπτοµέρεια Α/Λεπτοµέρειες κατεδάφισης.
Σχήµα 6.15 (γ)

Αφαιρούµενα τµήµατα του πέλµατος της
δοκού, της πλάκας επικάλυψης και του
κορµού της δοκού.
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Τοµή µεταλλικής κιβωτοειδούς δοκού /Λεπτοµέρειες κατεδάφισης.
Σχήµα 6.15 (δ)

Κοχλιωτή πλάκα
σύνδεσης πέλµατος

Λεπτοµέρεια Γ

Κοχλιωτή πλάκα
σύνδεσης κορµού

Πλάκα αντικατάστασης πέλµατος
(filler plate)

Κάτοψη µεταλλικής κιβωτοειδούς δοκού/Λεπτοµέρειες επισκευής χάλυβα.
Σχήµα 6.16(α)
Κοχλιωτή πλάκα
σύνδεσης κορµού
1’’ ∆ιαµ. A325 Κοχλίας
Υπάρχον πέλµα

Υπάρχουσα πλάκα
επικάλυψης

Τοµή Β/Λεπτοµέρειες επισκευής χάλυβα.
Σχήµα 6.16(β)

Υπάρχον πέλµα

Υπάρχουσα πλάκα
επικάλυψης
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Όψη Α/Λεπτοµέρειες επισκευής χάλυβα.
Σχήµα 6.16(γ)

Υπάρχον κορµός

Λεπτοµέρεια Γ/Λεπτοµέρειες επισκευής χάλυβα.
Σχήµα 6.16(δ)
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Α.1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ –NDT-.
Η χρήση µη επεµβατικών µεθόδων έχει ως στόχο:
o Τον προσδιορισµό της ακεραιότητας των υλικών, των µελών και κατά προέκταση
της ίδιας της κατασκευής.
o Την ποσοτικοποίηση ορισµένων χαρακτηριστικών.
o Την εξέταση των υλικών και των µελών µε τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να µην
επηρεάζεται ή καταστρέφεται η χρηστικότητά τους.
Οι
o
o
o
o
o
o
o
o

πιο συνηθισµένοι µη καταστρεπτικοί έλεγχοι είναι:
Οπτική επιθεώρηση –Visual Testing (VT)-.
Μέθοδος µαγνητικών πεδίων –Magnetic Particle Testing (MPT)-.
Μέθοδος διεισδυτικών υγρών-βαφών –Liquid Penetrant Testing (LPT)-.
Μέθοδος ραδιογραφίας –Industrial radiography Testing (RT)-.
Μέθοδος υπερήχων –Ultrasonic Flow Detection & Testing (UT)Μέθοδος δινορρευµάτων –Eddy Current Testing (ET)-.
Φωτογραµµετρικές µέθοδοι.
Αυτόµατα και αυτόνοµα συστήµατα παρακολούθησης λειτουργίας της κατασκευής.

Μέσω τον µη καταστρεπτικών ελέγχων µπορούν να πραγµατοποιηθούν οι ακόλουθες
απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση της κατάστασης των κατασκευών:
o Ανίχνευση και αξιολόγηση ατελειών.
o Ανίχνευση διαρροής.
o Προσδιορισµός της ακριβούς θέσης µιας ατέλειας-αστοχίας.
o Μέτρηση διαστάσεων.
o Χαρακτηρισµός της µικρο-δοµής των υλικών.
o Αξιολόγηση των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των υλικών.
o Μέτρηση των τάσεων και της δυναµικής απόκρισης των κατασκευών.
o Ταξινόµηση των υλικών και προσδιορισµό της χηµικής τους σύνθεσης.
Η εφαρµογή µη καταστρεπτικών µεθόδων είναι απαραίτητη τόσο στην κατασκευή όσο
και κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός µέλους, καθώς µέσω αυτού είναι εφικτή:
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o
o

Ανώτερες µέθοδοι
υπερήχων (phased
array)

Κόστος

o
o

Η παρακολούθηση, η βελτίωση και ο έλεγχος µιας κατασκευής.
Η επιβεβαίωση της ύπαρξης κατάλληλων συνθηκών κατά τη διάρκεια διαδικασιών
όπως η συγκόλληση.
Η επιβεβαίωση της καταλληλότητας µιας συνδεσµολογίας.
Η επιθεώρηση µιας κατασκευής κατά τη λειτουργία της και ο εντοπισµός
αστοχιών.

Μέθοδος
υπερήχων,
Μέθοδος
ραδιογραφίας
Οπτική επιθεώρηση,
Μέθοδος
µαγνητικών πεδίων,
∆ιεισδυτικά υγρά

Αποτελεσµατικότητα
µεθόδου

Σχέση κόστους αποτελεσµατικότητας των µη καταστρεπτικών µεθόδων.
∆ιάγραµµα Α.1

ΒΗΜΑ 1

Ανίχνευση
ατέλειαςαστοχίας

ΒΗΜΑ 2

Ταξινόµηση της
ατέλειας
Αξιολόγηση της
κρισιµότητας της
ατέλειας

ΒΗΜΑ 3

Απόφαση για την
καταλληλότητα
του µέλους

Πορεία αξιολόγησης αποτελεσµάτων των µη καταστρεπτικών µεθόδων.
∆ιάγραµµα Α.2
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Α.1.1 Οπτική επιθεώρηση.
Στο πρώτο στάδιο των αξιολογήσεων, συµπεριλαµβάνεται η επιτόπου οπτική
επιθεώρηση µέσω της οποίας ανανεώνονται τα αρχεία και τα σχέδια της µελέτης της
κατασκευής. Η επιθεώρηση αυτή θα πρέπει να αποτελεί πάντοτε την πρωταρχική µέθοδο
αξιολόγησης, ανεξάρτητα µε το ποιες τεχνικές είναι αναγκαίο να εφαρµοστούν.
Κατά τη διάρκεια των οπτικών επιθεωρήσεων, όλες οι αποκλίσεις οι οποίες
εντοπίζονται από την αρχική στατική µελέτη, οι ατέλειες και οι αστοχίες λόγω κόπωσης, θα
πρέπει να καταγράφονται. Ακόµα οι επιθεωρήσεις αυτές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για
τον προσδιορισµό του ρυθµού διάβρωσης. Μέσω αυτής της µεθόδου είναι ικανή η ανίχνευση:
o Επιφανειακών ρωγµών, φθορών, παρουσία υγρασίας και αστοχιών.
o Έλλειψης ευθυγραµµίας στις συνδέσεις.
o Ανάπτυξη διάβρωσης.
o Υπερβολική/Ελλειµµατική χρήση υλικού πλήρωσης στις συγκολλήσεις.
Ωστόσο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δίνουν πληροφορίες µόνο για επιφανειακά ελαττώµατα και δεν παρέχουν καµία ένδειξη για το βάθος τους.
Για την καλύτερη προετοιµασία και διεξαγωγή της επιθεώρησης µιας κατασκευής, θα
πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί:
o Άδεια για την προσέγγιση της κατασκευής.
o Εύκολη προσβασιµότητα τόσο στην κατασκευή όσο και σε όλα τα µέλη και τις
συνδέσεις της.
o Τροφοδοτικό ρεύµατος για επαρκή φωτισµό και τη διευκόλυνση της πραγµατοποίησης των µετρήσεων.
o Αντίγραφα τεχνικών εκθέσεων και σχεδίων προηγούµενων επιθεωρήσεων.
o Κάµερα για την καταγραφή των αστοχιών µέσω φωτογραφιών.
o Σφυρί, σκούπα, σύρµα τριψίµατος, σπάτουλα, παχύµετρο, φακό, συσκευές
µέτρησης µήκους και πάχους, µεγεθυντικό φακό και αδιάβροχα χρώµατα για τη
σηµείωση των κρίσιµων σηµείων.
o Ρούχα ασφαλείας, κράνη και γάντια.

Α.1.2 Μέθοδος µαγνητικών πεδίων –Magnetic Particle Testing (MPT)-.
Η µέθοδος των µαγνητικών πεδίων είναι ιδανική για την ανίχνευση επιφανειακών
ρωγµών αλλά και για ασυνέχειες µέχρι βάθος 2-3 mm κάτω από αυτή. Είναι πολύ εύκολη
στην εφαρµογή της, δίνει γρήγορα αποτελέσµατα και έχει πολύ χαµηλό κόστος. Η εφαρµογή
αυτής της µεθόδου είναι εφικτή µόνο σε σιδηροµαγνητικά υλικά και δεν παρέχει καµία
ένδειξη του βάθους της ατέλειας η οποία ανιχνεύτηκε. Σηµειώνεται ότι γραµµικές ατέλειες
οι οποίες είναι παράλληλες στο µαγνητικό πεδίο, ενδεχοµένως να µην ανιχνευτούν και για
αυτό θα πρέπει η µέθοδος να εφαρµόζεται σε δύο διαφορετικές διευθύνσεις κάθετες µεταξύ
τους.
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Γραµµές Μαγνητικού πεδίου

Μαγνητικά σωµατίδια

Ρωγµή

Ανίχνευση ρωγµής µε τη χρήση µαγνητικών πεδίων.
Σχήµα Α.1

Α.1.3 Μέθοδος διεισδυτικών υγρών βαφών –Dye Liquid Penetrant Testing
(LPT)-.
Κατά τη µέθοδο αυτή, εφαρµόζεται στην επιφάνεια του µέλους ρευστό µε υψηλή
συνάφεια το οποίο στη συνέχεια απορροφάται από τις ασυνέχειες του µέλους, αξιοποιώντας
τη τριχοειδή διείσδυση του υγρού στις επιφανειακές ατέλειες. Το ρευστό το οποίο παραµένει
στην επιφάνεια του µέλους αποµακρύνεται και στη συνέχεια αφαιρείται από το µέλος το υγρό
το οποίο είχε διεισδύσει σε αυτό. Συνήθως χρησιµοποιείται ένα φθορίζον ρευστό και η
επιθεώρηση του µέλους γίνεται κάτω από υπεριώδη –UV- ακτινοβολία, µε στόχο την
εξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Η εφαρµογή της µεθόδου είναι απλή, εύκολη και
χαµηλού κόστους και µέσω της ποσότητας του υγρού το οποίο αφαιρείται µπορεί να
προσδιοριστεί το µέγεθος ή το βάθος της ατέλειας η οποία εξετάζεται. Ακόµα αξίζει να
αναφερθεί ότι ο τρόπος προετοιµασίας της επιφάνειας του µέλους αλλά και η κανονικότητά
της επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τα αποτελέσµατα της µεθόδου. Τέλος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί τόσο σε µαγνητικά όσο και σε µη µαγνητικά υλικά.

Ανίχνευση ρωγµής µε τη χρήση διεισδυτικού ρευστού.
Σχήµα Α.2
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Α.1.4 Μέθοδος ραδιογραφίας –Radiography Testing (RT)-.
Με τη χρήση της ραδιογραφίας µπορούν να ανιχνευτούν εσωτερικές και εξωτερικές
ατέλειες, ρωγµές, οπές, ασυνέχειες στις ρίζες των συγκολλήσεων. Στα πλεονεκτήµατα της
µεθόδου συγκαταλέγονται τα εξής: τα αποτελέσµατα των µεθόδων είναι καταγράψιµα,
απαιτείται µικρή προετοιµασία της επιφάνειας για την εφαρµογή της µεθόδου και τα
αποτελέσµατά της δεν στηρίζονται τόσο στην ικανότητα του χειριστή του µηχανήµατος.
Ωστόσο ο εξοπλισµός της είναι ιδιαίτερα ακριβός και βαρύς, δεν παρέχονται ενδείξεις για το
βάθος της ατέλειας και η µέθοδος θα πρέπει να εφαρµόζεται και στις δύο επιφάνειες του
µέλους, οι οποίες δεν θα πρέπει να απέχουν περισσότερο από µια συγκεκριµένη απόσταση.
Ακόµα θα πρέπει να λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα προστασίας από τη Χ-ακτινοβολία ή τη
γ-ακτινοβολία.
Η ραδιογραφία παράγεται µε τη χρήση µηχανηµάτων εκποµπής ακτινοβολίας Χ ή γ.
Οι ακτινοβολίες περνάνε µέσα από το µέλος και καταγράφουν µια εικόνα σε αρνητικό (φιλµ)
ραδιογραφίας, το οποίο βρίσκεται στην άλλη µεριά του µέλους. Η ραδιογραφία είναι ανάλογη
του πάχους του µέλους. Συνεπώς, σε µια συγκόλληση µε ασυνέχειες αυξάνεται η ποσότητα
των ακτινών οι οποίες πέφτουν στο αρνητικό, µε αποτέλεσµα η απεικόνιση να είναι
σκουρότερη σε σύγκριση µε το αρνητικό µιας σωστής συγκόλλησης.

Η ακτινοβολία
διαπερνά το
δοκίµιο

Συσκευή
καταγραφής

Απεικόνιση ραδιογραφίας.
Σχήµα Α.3

Α.1.5 Μέθοδος υπερήχων –Ultrasonic Testing (UT)-.
Η µέθοδος των υπερήχων µπορεί να ανιχνεύσει επιφανειακές και µη επιφανειακές
ατέλειες. Ακόµα µπορεί να ανιχνεύσει µηχανισµούς αστοχιών όπως την πλαστικοποίηση και
τη διάβρωση του µέλους. Οι συγκολλήσεις µπορούν να αξιολογηθούν µε τη χρήση γωνιακών
αισθητήρων. Για την ανίχνευση µιας ρωγµής µέσω υπερήχων, θα πρέπει η διεύθυνσή της να
είναι κάθετη προς τη µηχανή εκποµπής υπερήχων (σχήµα Α.4). Η µέθοδος αυτή είναι
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ιδιαίτερα ευαίσθητη και µπορεί να προσδιορίσει ατέλειες οι οποίες βρίσκονται σε βάθος
καθώς και να προσφέρει αξιολόγηση συνδέσεων οι οποίες είναι απρόσιτες ή πολύ λεπτές για
την εφαρµογή της ραδιογραφίας. Ο εξοπλισµός είναι ελαφρύς και φορητός, µε αποτέλεσµα να
καθιστά την εφαρµογή της µεθόδου δυνατή υπό δύσκολες συνθήκες προσβασιµότητας του
µέλους. Ωστόσο η εφαρµογή αυτής της µεθόδου είναι ακριβή, δεν είναι δυνατή η απευθείας
καταγραφή των αποτελεσµάτων και απαιτείται ειδίκευση του µηχανικού στην ερµηνεία τους.

Αρχικός
σφυγµός
Ήχος
ρωγµής

Επιστροφή
ήχου στην
επιφάνεια

Ανίχνευση ρωγµής µε τη χρήση υπερήχων.
Σχήµα Α.4

Α.1.6 Μέθοδος δινορρευµάτων –Eddy Current Testing (ET)-.
Η µέθοδος των δινορρευµάτων χρησιµοποιεί την ηλεκτροµαγνητική επαγωγή των
ηλεκτρικών ρευµάτων σε ένα υλικό. Τα ρεύµατα επηρεάζονται από οποιαδήποτε αλλαγή µέσα
σε ένα µέλος. Χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση του πάχους επιχρισµάτων, την ανίχνευση
παρουσίας κραµάτων στο εσωτερικό του χάλυβα και ρωγµών. Αναφέρεται ότι είναι δυνατός ο
προσδιορισµός ασυνεχειών τόσο στο εξωτερικό ενός µέλους, όσο και στο εσωτερικό του
αλλά µέχρι ένα συγκεκριµένο βάθος. Τα αποτελέσµατα των επιφανειακών ατελειών είναι
πολύ ακριβή, όµως τυχόν ανωµαλίες στη γεωµετρία µπορούν να προκαλέσουν λάθος
αναγνώσεις.

Πηνίο

Μαγνητικό
πεδίο λόγω
πηνίου

Μαγνητικό
πεδίο λόγω
ρευµάτων Eddy

Ρεύµατα
Eddy

Αγώγιµο
υλικό

Μέθοδος δινορρευµάτων.
Σχήµα Α.5
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Α.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.
Α.2.1 Γενικά.
Οι χρονικά περιορισµένες µετρήσεις είναι αποτελεσµατικότερες, καθώς δεν
επιτρέπουν την επίδραση ορισµένων παραγόντων οι οποίοι πιθανότατα να διαφοροποιούσαν
τα αποτελέσµατά τους. Συνεπώς είναι σχεδόν απίθανο να διακρίνει κανείς τις µετρήσεις σε
ηµερήσιες, εποχιακές και µετρήσεις κάτω από την επίδραση συγκεκριµένων συνθηκών για
µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, εάν ένας διαχωρισµός τέτοιου είδους κριθεί αναγκαίος,
συνήθως είναι απαραίτητη η χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων παρακολούθησης.
Οι µετρήσεις στις κατασκευές έχουν ως στόχο τη λήψη περαιτέρω πληροφοριών είτε
για την αντοχή της, είτε για τα φορτία τα οποία επιβάλλονται σε αυτή, µε σκοπό τη µείωση
των αβεβαιοτήτων οι οποίες συνδέονται µε τους στατικούς υπολογισµούς κατά το σχεδιασµό
της κατασκευής. Τα βήµατα τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στη µείωση των αβεβαιοτήτων
όσο αφορά την αντοχή της κατασκευής είναι τα εξής:
o Μέτρηση πραγµατικών διαστάσεων.
o Προσδιορισµός των πραγµατικών ιδιοτήτων των υλικών.
o Εφαρµογή µη καταστροφικών µεθόδων
o Εφαρµογή ελέγχων κοπώσεως σε συγκεκριµένες κατασκευαστικές λεπτοµέρειες.
Η συχνότητα και η έκταση των µετρήσεων οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν
µε τη χρήση χειροκίνητων ή παραδοσιακών µεθόδων είναι περιορισµένη. Αυτό µπορεί να
έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη της δυνατότητας συγκέντρωσης ενός επαρκούς όγκου
δεδοµένων. Τα αυτόµατα σύστηµα από την άλλη µεριά, είναι ικανά να συλλέγουν συχνά
πληροφορίες και για µεγάλες χρονικές περιόδους παρακολούθησης και ενδεχοµένως να
έχουν χαµηλότερο κόστος όσο αφορά τη συλλογή των πληροφοριών. Ωστόσο, η εγκατάσταση
και το αρχικό κόστος το οποίο συνδέεται µε τα συστήµατα επεξεργασίας των δεδοµένων,
είναι γενικά υψηλό σε σύγκριση µε τα χειροκίνητα συστήµατα. Πολλά αυτόµατα συστήµατα
µπορούν να ελέγχονται από απόσταση και η ικανότητα αυτή µπορεί να µειώσει την ανάγκη
για επίσκεψη του πεδίου.
Ακόµα, τα αυτόµατα συστήµατα έχουν τη δυνατότητα συστηµατικής παρουσίασης και
επεξεργασίας των δεδοµένων, µειώνοντας µε αυτό το τρόπο την πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους. Μπορούν ακόµα να µειώσουν και να παρουσιάσουν τα δεδοµένα σε µια µορφή,
η οποία θα είναι κατάλληλη για ερµηνεία, επιτρέποντας παράλληλα στο χρήστη να
συγκεντρωθεί στη κατανόηση των φαινοµένων τα οποία πραγµατοποιούνται στη κατασκευή
και όχι να αναλωθεί στην επεξεργασία αυτών. Ο εκάστοτε µηχανικός χρειάζεται να
προσδιορίσει τη µορφή υπό την οποία θα παρουσιάζονται τα δεδοµένα και να µην αφήσει την
επιλογή της στον τεχνικό του εξοπλισµού.
Τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της λειτουργίας της
κατασκευής, µπορούν γενικά να ταξινοµηθούν σε αυτά τα οποία µετράνε τις δράσεις οι
οποίες εφαρµόζονται στην κατασκευή –επιβαλλόµενα φορτία, φορτία ανέµου,
θερµοκρασιακές µεταβολές- και σε αυτά τα οποία υπολογίζουν τις αντιδράσεις της
κατασκευής σε αυτές τις δράσεις –βέλος κάµψης, περιστροφές, επιµηκύνσεις-.
Οι τεχνικές παρακολούθησης µπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και ενδεχοµένως
να χρειάζεται να χρησιµοποιηθούν σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές
συµπεριλαµβάνουν:
• Έλεγχο κατακόρυφης κίνησης µέσω:
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Της επιθεώρησης των επιπέδων.
Των δεικτών υδροστατικών επιπέδων.
Των παγκόσµιων συστηµάτων εντοπισµού θέσεως –GPS-, εφόσον οι µετακινήσεις
είναι πολύ µεγάλες.
o Των συσκευών λέιζερ.
• Κατακόρυφες µετρήσεις µε τη χρήση:
o Θεοδόλιχων, νήµατος στάθµης, γεωδαιτικών σταθµών, συσκευών λέιζερ.
• Έλεγχο οριζόντιας κίνησης µέσω:
o Των τριγωνοµετρικών δικτύων και τη χρήση θεοδόλιχων.
o Των τριγωνοµετρικών δικτύων µε τη χρήση ταινιών µέτρησης ή ηλεκτρονικής
µέτρησης.
o Των παγκόσµιων συστηµάτων εντοπισµού θέσεως –GPS-, εφόσον οι µετακινήσεις
είναι πολύ µεγάλες.
o Των συσκευών λέιζερ.
• Έλεγχος της κίνησης των ρωγµών µέσω:
o Μηκυνσιοµέτρων.
o Βαθµονοµηµένων ενδεικτικών λυχνιών.
o Συσκευών λέιζερ.
• Έλεγχο διάδοσης της ρηγµάτωσης µε:
o Τη σηµείωση των άκρων των ορατών ρωγµών.
• Έλεγχος εξάπλωσης της διάβρωσης µέσω:
o Της χαρτογράφησης της αστοχίας, της καταγραφής της υπάρχουσας αντιδιαβρωτικής προστασίας και της καταγραφής των µετρήσεων της εµφάνισής της.
Κάθε µέθοδος η οποία περιλαµβάνει τη µέτρηση µιας παραµέτρου µπορεί συνήθως να
υλοποιηθεί είτε µε τη χρήση ενός υπολογιστή ως ένα αυτόµατο σύστηµα παρακολούθησης,
είτε ως µια χειροκίνητη µέθοδος. Ενώ αυτή η θεώρηση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για
την κατάργηση της οπτικής επιθεώρησης, οι αυτόµατες µέθοδοι οι οποίες πραγµατοποιούνται µε τη χρήση υπολογιστών, υπάρχουν για τη σύγκριση των εικόνων οι οποίες
λαµβάνονται κατά την επιτόπου επιθεώρηση και για τον εντοπισµό µιας µικρής διαφοράς
ανάµεσα στις δυο φωτογραφίες οι οποίες λαµβάνονται από την ίδια θέση και είναι αδύνατο να
πραγµατοποιηθεί δια γυµνού οφθαλµού. Συνεπώς η µέθοδος αυτή εξαρτάται από την
ψηφιοποίηση της εικόνας, µε αποτέλεσµα ο µεγαλύτερος αριθµός pixel να παρέχει µια
καλύτερη ανάλυση.
o
o
o

Α.2.2 Όργανα για τη µέτρηση των δράσεων πάνω στις κατασκευές.
Σε υφιστάµενες κατασκευές είναι πιθανό να είναι δύσκολη η εγκατάσταση οργάνων
για την άµεση µέτρηση των επιβαλλόµενων φορτίων. Αισθητήρες πίεσης είναι διαθέσιµοι για
τη µέτρηση της ανεµοπίεσης. Τα όργανα τα οποία είναι πιθανόν να είναι κατάλληλα για τη
µέτρηση της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκευής, είναι θερµόµετρα
αντίστασης, θερµικές αντιστάσεις, θερµικά ζεύγη και αισθητήρες ενσωµατωµένοι σε οπτικές
ίνες.
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Α.2.3. Όργανα για τη µέτρηση των αντιδράσεων της κατασκευής στις δράσεις
οι οποίες της εφαρµόζονται.
Α.2.3.1 Βέλος κάµψης, παραµόρφωση.
Υπάρχει µια σειρά από άµεσες ή έµµεσες µεθόδους, οι οποίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό των µακροπρόθεσµων βελών κάµψεως. Οι άµεσες
µέθοδοι είναι προτιµητέες σε σχέση µε τις έµµεσες, καθώς µειώνουν τον αριθµό των
υποθέσεων για την ερµηνεία των δεδοµένων. Ωστόσο, οι άµεσες µέθοδοι απαιτούν ένα
πλαίσιο αναφοράς το οποίο πρέπει να καθοριστεί για µεµονωµένα σηµεία µέτρησης.
• Άµεσοι µέθοδοι:
o Ποτενσιόµετρα και ηλεκτρικοί µετασχηµατιστές για τη µέτρηση της γραµµικής
µετατόπισης - Linear Variable Differential Transformer, (LVDT)- ή παρόµοια
όργανα.
o Υδραυλικά συστήµατα οριζοντίωσης.
o Συστήµατα λέιζερ και το σύνολο του εξοπλισµού του γεωδαιτικού σταθµού.
o Παγκόσµια συστήµατα εντοπισµού θέσεως –GPS-, για µεγάλες κατασκευές.
• Έµµεσοι µέθοδοι:
o Συσκευές µέτρησης κλίσης: είναι σχετικά ακριβές και ενδεχοµένως να
χρειάζονται δοκιµές βαθµονόµησης.

Α.2.3.2 Περιστροφή.
Χρησιµοποιούνται συσκευές, οι οποίες σε γενικές γραµµές αισθάνονται την κίνηση
ενός αγώγιµου υγρού ως αντίδραση στην περιστροφή. Οι συσκευές περιλαµβάνουν ποικίλα
υποδείγµατα ηλεκτρονικών µετρητών κλίσεως και αισθητήρων κλίσεως. Άλλες συσκευές
περιλαµβάνουν εκκρεµή –pendulums-, κλισιόµετρα -inclinometers- και συσκευές λέιζερ.

Α.2.3.3 Επιµηκύνσεις.
Για την καταγραφή των µεταβολών των µηκών των µελών, χρησιµοποιούνται
συνήθως τρεις τύποι επιµηκυσνιοµέτρων –strain gauges-:
o Επιµηκυνσιόµετρα µε ηλεκτρικές αντιστάσεις –electrical resistance gauges-, τα
οποία έχουν πολύ καλά δυναµικά χαρακτηριστικά, αλλά σε µακροπρόθεσµη
λειτουργία δεν έχουν πολύ καλή συµπεριφορά.
o Επιµηκυνσιόµετρα τύπου Vibrating wire gauges, τα οποία έχουν σταθερή
απόδοση σε µακρά διάρκεια παρακολούθησης και µπορούν να υπολογίσουν
επιµηκύνσεις της τάξεως των 300 mm. Αυτός ο τύπος επιµηκυσνιοµέτρων έχει
δυναµική ικανότητα µικρότερη των 5 Hz.
o Αισθητήρες µέτρησης µήκους ενσωµατωµένοι σε οπτικές ίνες, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε ποικίλους τρόπους και για µήκος κοντά στα 5 km. Το
σύστηµα αυτό, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 50 ή περισσοτέρων θέσεων για
αισθητήρες, µε τη δυνατότητα µέτρησης της µεταβολής του µήκους και
ενδεχοµένως και άλλων σχετικών πληροφοριών, όπως τη µεταβολή της
θερµοκρασίας σε µια διατοµή.
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Ακόµα, είναι διαθέσιµα και άλλα όργανα τα οποία προορίζονται για την παρακολούθηση διαφόρων παραµέτρων της κατασκευής, οι οποίες συνεισφέρουν στην υποβάθµισή
της, τα οποία προσπαθούν να καταγράψουν άµεσα την εξέλιξη των µηχανισµών φθοράς σε
αυτή. Τα περισσότερα όµως από τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται στην παρακολούθηση
των µηχανισµών αστοχίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κατασκευής, είναι
προτιµότερο να ενσωµατώνονται σε αυτή κατά τη διάρκεια της ανέγερσής της, και ως εκ
τούτου δεν είναι κατάλληλα για χρήση, στις υπάρχουσες κατασκευές.

Α.2.4. Φωτογραµµετρικές µέθοδοι.
Η φωτογραµµετρία ορίζεται ως η επιστήµη των µετρήσεων µέσα από τις
φωτογραφίες. Εφαρµόζεται για την απόκτηση δεδοµένων για συγκεκριµένες θέσεις, κάτω
από διαφορετικές συνθήκες µέσω της σύγκρισης των δεδοµένων τα οποία λαµβάνονται σε
διαφορετικές χρονικές στιγµές. Ακόµα έχει χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση της
κίνησης ορισµένων µελών ή και ολόκληρων κατασκευών.
Η βασική αρχή της λήψης τρισδιάστατων πληροφοριών απαιτεί τουλάχιστον το
συνδυασµό δύο διαφορετικών φωτογραφιών οι οποίες έχουν ληφθεί από δύο διαφορετικές
θέσεις, µε τη χρήση µετρικών καµερών ακριβείας. Οι συντεταγµένες του κάθε
αναγνωρίσιµου µέλους της φωτογραφίας αναφέρονται στο εκάστοτε αρνητικό, ωστόσο οι
στόχοι συνήθως είναι σηµειωµένοι και πάνω στις κατασκευές.
Σε ιδανικές συνθήκες, οι µετακινήσεις εντός επιπέδου µπορούν να προσδιοριστούν
µε ακρίβεια 1*105 του πεδίου της όψης, για παράδειγµα µπορούν να περιέχονται αποκλίσεις
της τάξεως του 1 έως 2 mm.
Η µακροπρόθεσµη σταθερότητα της θέσης της κάµερας καθώς και των σηµείων
αναφοράς είναι πολύ σηµαντική, καθώς οι µετακινήσεις τους µειώνουν την ακρίβεια της
µεθόδου. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να µειωθεί µε την ύπαρξη ενός επαρκούς πλεονάσµατος
στις µετρήσεις, το οποίο θα επέτρεπε τη θεώρηση των συντεταγµένων της θέσης της
κάµερας ως πρόσθετους αγνώστους. Τυπικά η λήψη φωτογραφιών από 6 διαφορετικά οπτικά
σηµεία είναι επαρκής. Τέλος, αναφέρεται ότι οι πιο πρόσφατες συσκευές χρησιµοποιούν
κάµερες µε τη λήψη βίντεο και σαρωτές µε λέιζερ, τα αποτελέσµατα των οποίων µπορούν να
επεξεργαστούν για την παραγωγή ενός τρισδιάστατου µοντέλου στον υπολογιστή.
Η φωτογραµµετρία αποτελεί µια ευέλικτη τεχνική παρακολούθησης χωρίς να
χρειάζεται εξειδικευµένο εξοπλισµό και υψηλό επίπεδο εµπειρίας. Τα πλεονεκτήµατα αυτής
της µεθόδου είναι η αρχειοθέτηση των φωτογραφιών, η σχετική ταχύτητα και απλότητα των
µετρήσεων. Η στερεοφωτογραµµετρία µπορεί να παράγει τρισδιάστατο µοντέλο πληροφοριών
για την κατασκευή, ωστόσο απαιτεί ιδιαίτερα σηµαντικό όγκο εργασίας για την επεξεργασία
των αρχικών φωτογραφιών.

Α.2.5 ∆ιαστάσεις.
Για τον προσδιορισµό των πραγµατικών διαστάσεων αναφέρονται πιθανές παράµετροι
και τρόποι για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων:
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•
•

•
•
•

Της γεωµετρίας µέσω: χειροκίνητων µετρήσεων, γεωδαιτικών οργάνων, GPS,
laser.
Της µείωσης του πάχους ενός µέλους εξαιτίας της διάβρωσης µέσω: χειροκίνητων
µετρήσεων, υπερήχων –ultrasonic methods-, παχυµέτρων Βερνιέρου, ψηφιακών
παχυµέτρων, αποκοπής δοκιµίων (καταστροφική µέθοδος).
Το µέγεθος των κοχλιών και την κατηγορία των συνδέσεων µέσω: χειροκίνητων
µετρήσεων, αποκοπής δοκιµίων για την εφαρµογή ελέγχων υλικού (καταστροφική).
Το ενεργό µήκος των συγκολλήσεων µέσω: µετρητών διαστάσεων συγκολλήσεων weld gauges-.
Της ενεργής διείσδυσης της συγκόλλησης µέσω: µη καταστροφικών µεθόδων –
NDT-, όπως οι υπέρηχοι.

Α.2.6 ∆οκιµές κοπώσεως.
Πέρα από τους ελέγχους κοπώσεως οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στα
υλικά, υπάρχουν και έλεγχοι οι οποίοι εφαρµόζονται σε ορισµένες κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες. Ωστόσο, επειδή η πραγµατοποίηση αυτών των δοκιµών είναι µια δαπανηρή
διαδικασία, θα πρέπει να γίνεται µια σύγκριση του κόστους σε σχέση µε τα οφέλη της και να
συγκριθεί µε την εφαρµογή εναλλακτικών λύσεων, όπως η µέτρηση των τάσεων και η
ενίσχυση της ενόργανης παρακολούθησης της λειτουργίας της κατασκευής.
Στην περίπτωση όπου επιλεχθεί η εφαρµογή του ελέγχου κοπώσεως, θα πρέπει να
προσδιοριστεί το κατά πόσο αυτός θα πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικό δείγµα το οποίο
αποκόπηκε από την κατασκευή, ή το κατά πόσο φτιάχτηκε ένα δοκίµιο µόνο και µόνο για τον
έλεγχο αυτό. Στη τελευταία περίπτωση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη
γεωµετρία και την κατασκευή του δοκιµίου, έτσι ώστε να προσοµοιώνει όσο το δυνατόν
καλύτερα το πραγµατικό µέλος.
ΣΤΟΧΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Γεωµετρικό
σχήµα

ΤΥΠΟΣ
ΑΞΙΟ/ΣΗΣ

Περιοδική
αξιολόγηση,
αξιολόγηση µε
πρωτοβουλία
του χρήστη

ΣΚΟΠΟΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Αναφορά
συστήµατος

Γεωδαιτική:
o Προσδιορισµός
των ακµών Intersection
forward-.
o Μέτρηση του µήκους (µηχανικές,
οπτικές, ηλεκτρικές).
o Μέτρηση του χωρικού δικτυώµατος χωρισµένο
ανά κατεύθυνση
σε γραµµές και
οµάδες.
o Προσδιορισµός
των απρόσιτων
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αποστάσεων

Προσθήκες για µηχανική εφαρµογή των
ευθειών

Φωτογραµµετρικές
µέθοδοι

Προληπτική
αξιολόγηση,
αξιολόγηση
πριν την
ανακαίνιση.

Αξιολόγηση µε
πρωτοβουλία
του χρήστη,
αξιολόγηση
πριν την
ανακαίνιση.

Θέση των
φερόντων
στοιχείων.

Σχήµα και
διαστάσεις των
φερόντων
στοιχείων.

Μέτρηση αποστάσεων και δηµιουργία
πλέγµατος για τον
προσδιορισµό των αποστάσεων µεταξύ
των απρόσιτων
περιοχών, προσδιορισµός των ακµών Intersection
forward-.

Μέτρηση διαστάσεων

Μέτρηση των
κλίσεων

Φθορά και
αστοχία της
κατασκευής.

Χρήση ακτινών Χ

Περιοδική
αξιολόγηση µε
πρωτοβουλία
του χρήστη,
αξιολόγηση
πριν την
ανακαίνιση.

Εµφάνιση και
διαστασιολόγηση των
ρωγµών.

Ραδιο-ισότοπες
ακτινογραφίες
Ανίχνευση ελαττωµάτων µε τη χρήση υπερήχων, µαγνητική
ανίχνευση των ρωγµών.
Επαγωγική ανίχνευση
ρωγµών

Εφελκυόµενο
καλώδιο από κράµα
χάλυβα και νικελίου
(36%) –tensioned
invar wire-, νήµα της
στάθµης -plumbline-.
Θεοδόλιχος
Συσκευή σύγκρισης
τάσεων -Accurate
comparator-.
Συσκευή εγγραφής

Μετρητή χάλυβα στο
χιλιοστό, ηλεκτρονικό
θεοδόλιχο για τον
προσδιορισµό των
αποστάσεων.

Παξιµάδια από κράµατα χάλυβα και
νικελίου, µικρόµετρο
κοχλιών µε την
κλίµακα του Βερνίερου, παχύµετρο µε
τη χρήση υπερήχων.
Μετρητής
παξιµαδιών, level
with micrometric
bolt
Φορητό µηχάνηµα
ακτινών Χ 150-300
kV
Κεφαλή ακτινογραφίας IR 192
Υπέρηχοι ελαττωµάτων, µαγνήτης χειρός
Source of current
for activation of
induced field

Capillary methods
Περιοδική

Απώλειες

Μέτρηση πάχους µε
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αξιολόγηση µε
πρωτοβουλία
του χρήστη.

πάχους λόγω
διάβρωσης.

Περιοδική
αξιολόγηση

Απώλεια
πάχους του
αντιδιαβρωτικού στρώµατος

Αξιολόγηση µε
πρωτοβουλία
του χρήστη

Εντοπισµός
των ατελειών
στις µεταλλικές
κατασκευές
Παραµορφώσεις

Στατική και
δυναµική
φόρτιση των
φερόντων
στοιχείων

Αξιολόγηση µε
πρωτοβουλία
του χρήστη

Μονάδα
στρέβλωσης
(τάση)- unit
distortion
(stress)
∆ράσεις
Ένταση και
συχνότητα της
ταλάντωσης

τη χρήση υπερήχων

µετρητής πάχους

Μαγνητική µέτρηση
του πάχους

Παχύµετρο για µη
µεταλλικές επιστρώσεις

Καταστρεπτικές, Μη
καταστρεπτικές
µέθοδοι

Μηχανική

∆οκιµές εργαστηρίου:
o Μηχανικές
o Χηµικές
o Μεταλλογραφικές
Φορητό µηχάνηµα ελέγχου σκληρότητας
Μετρητής
αποκλίσεων

Ηλεκτρική
o Ρεοστατική
o Επαγωγική

Συσκευή µέτρησης
εφελκυστικής τάσης.

Μηχανική
Ηλεκτρική

∆υναµόµετρο

Ηλεκτρική

Συσκευή µέτρησης
δυναµικού εφελκυσµού 6 ή 12 καναλιών
µε παλµογράφο.

Πίνακας Α.1
Όργανα και εξοπλισµός απαραίτητος στην αξιολόγηση.

Α.3 ΥΛΙΚΑ.
Α.3.1 Ιδιότητες των υλικών και ταυτοποίησή τους.
Οι
o
o
o
o

πιο σηµαντικές ιδιότητες των υλικών είναι:
Οι τιµές της περιεκτικότητας των χηµικών στοιχείων: C, Si, Mn, P, S, N.
Το όριο διαρροής, fy.
Η αντοχή θραύσης, fu.
Η αντοχή θραύσης εκφρασµένη σε ΚMat -αντοχή υλικού σε θραύση-, ∆Κ –
συντελεστής έντασης εύρους τάσεως, ∆Κth –οριακή τιµή του ελαστικού συντελεστή έντασης εύρους τάσεως-.
Ο απευθείας προσδιορισµός των ιδιοτήτων των υλικών µέσω δοκιµών σε αυτά,
παρέχει τα πιο ακριβή αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο όταν οι
ιδιότητες των υλικών προσδιορίζονται µέσω στατιστικών δεδοµένων τα οποία παρέχουν
πολύ συντηρητικές τιµές.
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Όσο αφορά τις κατασκευές των οποίων οι συνδέσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη
χρήση ήλων, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα όπου λογικά
κατασκευάστηκαν, χρησιµοποιούταν ο κατεργασµένος σίδηρος και ο µαλακός χάλυβας. Μέσω
των χηµικών αναλύσεων µπορεί να προσδιοριστεί η µικρό-δοµή του κατεργασµένου χάλυβα,
η οποία περιέχει µήτρα φερρίτη και στρώµατα σκουριάς, ενώ µέσω ερευνών διαπιστώθηκε,
ότι για την αξιολόγησή τους µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο οι καµπύλες κοπώσεως S/N,
όσο και οι αρχές της θραυστοµηχανικής.
Με βάση τη στατιστική ανάλυση της χηµικής ουσίας και των ιδιοτήτων των µικρόδοµών των δοκιµιών τα οποία έχουν αποκοπεί από γέφυρες στις οποίες έχουν
χρησιµοποιηθεί ήλοι, [15], [37], [62], εξήχθη το συµπέρασµα ότι τα δεδοµένα τα οποία
αφορούν την αντοχή και την ανθεκτικότητα του κατεργασµένου χάλυβα, µε τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφτηκαν, µπορούν να αντιµετωπιστούν σα να αναφέρονται σε ένα
οµοιογενές υλικό. Η στατιστική κατανοµή της αντοχής του υλικού έχει προέλθει από ένα
σύνολο 205 ελέγχων σε 0˚C και 283 ελέγχων σε -30˚C.
• Τα αποτελέσµατα της στατιστικής αξιολόγησης παλαιών χαλύβων µε εξαίρεση τον
κατεργασµένο χάλυβα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
o +10˚C
fy,5% = 229 Ν/mm2 ≈ 230 Ν/mm2
o

0˚C

fy,5% = 248 Ν/mm2 ≈ 240 Ν/mm2

o

-10˚C

fy,5% = 257 Ν/mm2 ≈ 250 Ν/mm2

•
o

Για τον κατεργασµένο χάλυβα ισχύει:
+10˚C
fy,5% = 203 Ν/mm2 ≈ 200 Ν/mm2

Το µέτρο ελαστικότητας (Ε) λαµβάνει τη τιµή 210.000 Ν/mm2, για όλα τα είδη του
χάλυβα.
• Εάν είναι απαραίτητη η προσέγγιση µια κατασκευής µε ήλους µε βάση τη
θραυστοµηχανική, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ∆Κth = 63 Ν/mm3/2 για τον υπολογισµό της διάδοσης της ρηγµάτωσης, µε οποιαδήποτε λόγο τάσεων –R=σmin/σmax-.
• Σύµφωνα µε τον BS PD 6493, η οριακή τιµή του ελαστικού συντελεστή έντασης
εύρους τάσεως ∆Κth για πιο σύγχρονους χάλυβες λαµβάνεται ως εξής:
o -1 < R ≤ 0,5 : ∆Κth(R) =170-214*R Ν/mm3/2
o 0,5 < R ≤ 1 : ∆Κth
=63 Ν/mm3/2, (χρησιµοποιείται και σε συγκολλητές κατάσκευές εφόσον δεν είναι διαθέσιµη κάποια άλλη οριακή τιµή).
Σηµειώνεται ότι η υπόθεση της συσχέτισης του λόγου τάσεων µε την οριακή τιµή του
ελαστικού συντελεστή έντασης εύρους τάσεως και ιδιαίτερα για τιµές του R µικρότερες της
R=0,5, µπορεί να οδηγήσει σε πιο αποδεκτά αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του υπολογισµού
της ρηγµάτωσης. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής λόγος τάσεων, R. Όσο αφορά τους παλαιούς χάλυβες, µπορούν να γίνουν οι
ακόλουθες ποσοτικές υποθέσεις:
o Ο κατεργασµένος σίδηρος έχει υψηλότερη οριακή τιµή του ελαστικού συντελεστή
έντασης εύρους τάσεως, ∆Κth, ωστόσο η ανάπτυξη της ρηγµάτωσης λόγω
κόπωσης ,da/dN, είναι επίσης υψηλότερη σε σύγκριση µε το µαλακό χάλυβα. Για
αυτό η κλίση στον Paris law είναι εντονότερη για τον κατεργασµένο χάλυβα.
•
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Χυτοσίδηρος

Εντοπισµός
θείου

Η περιεκτικότητα
σε θείο εξαρτάται
από την ποιότητα
του άνθρακα.

Μικρό-δοµή
≈1:400
Χυτοσίδηρος µε
στρωµατώσεις
γραφίτη.

Χηµική
ανάλυση

C≈ 2,0-4,0%
Mn≈ 0,2-1,2%
Si≈ 0,3-3,0%
S <≈ 1,2%
P <≈ 1,0%

Κατεργασµένος
σίδηρος
Χάλυβας τύπου
Puddle

Μαλακός χάλυβας
(19ος αι.)

Μαλακός χάλυβας
(20ος αι.)

Γραµµές διαχωρισµού σκουριάς µε
φωσφόρο και θείο.

∆ιαχωρισµός του
άνθρακα ο οποίος
περιέχει φωσφόρο και
θείο.

Χαµηλός σε
περιεκτικότητα
φωσφόρου και θείου.

Περιέχει φερρίτη
και γραµµές
σκουριάς και
διαχωρίζεται η
ανοµοιογενής
κρυσταλλική δοµή.

Περιέχει φερρίτη και
περλίτη και ενδείξεις
ύπαρξης θείου.
Αυξανόµενο µέγεθος
κρυσταλλικής δοµής
από τα άκρα στον
πυρήνα.

Οµογενής µικρή
κρυσταλλική δοµή

Πολύ µεταβλητές
τιµές
C <≈ 0,08%
Mn <≈ 0,4%
S <≈ 0,04%
P <≈ 0,6%

Bessemer/Thomas
χάλυβας
C≈ 0,02-0,1%
Mn≈ 0,3-0,5%
S <≈ 0,1%
P ≈ 0,04-0,07%(Β)/0,12%(Τ)
Siemens-Martin
χάλυβας
C≈ 0,05-0,15%
Mn≈ 0,2-0,5%
S ≈ 0,02-0,15%
P ≈ 0,03-0,06%

Χάλυβας χαµηλής
περιεκτικότητας
κραµάτων (Τ, SM)
C≈ 0,1-0,2%
Mn≈ 0,4-0,5%
Si≈ 0,01%

Bessemer χάλυβας Si>≈ 0,8%
Thomas χάλυβας Si<≈ 0,8%
Πολύ ψαθυρός,
σχεδόν καµία
πλαστικοποίηση

Όχι τοπική
στένωση

Τοπική στένωση

∆οκιµή
εφελκυσµού
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Εφελκυστική
αντοχή

Παλιός
χυτοσίδηρος
fu≈ 90-135Ν/mm2
ε ≈ 0%

fy≈ 220-310
Ν/mm2
fu≈ 280-400
Ν/mm2
ε ≈ 5-20%

2

fy >≈ 220 Ν/mm
fu≈ 370-440 Ν/mm2
ε >≈ 20%

Μη δηµιουργία στένωσης-λαιµού

Χάλυβας χαµηλής
περιεκτικότητας
κραµάτων
fy≈ 240-280 Ν/mm2
fu≈ 370-450 Ν/mm2
ε ≈ 15-25%

∆ηµιουργία στένωσης-λαιµού

Μορφή
δοκιµίων µετά
τη δοκιµή
εφελκυσµού

Πίνακας Α.2
Πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά διαφόρων χαλύβων και κραµάτων.

Α.3.2 Έλεγχοι υλικών.
Α.3.2.1 Γενικά.
Εφόσον η στατική αξιολόγηση της κατασκευής και/ή αξιολόγηση έναντι κοπώσεως
του πρώτου και του δεύτερου σταδίου δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, στο τρίτο
στάδιο της αξιολόγησης πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισµό των
ιδιοτήτων των υλικών. Σε κάθε αξιολόγηση γεφυρών, είναι απαραίτητη η χηµική και/ή
µεταλλουργική ανάλυση για τον προσδιορισµό του υπάρχοντος χάλυβα και της εξασφάλισης
της συγκολλησιµότητας του χάλυβα, για ενδεχόµενη ενίσχυση της κατασκευής.

Α.3.2.2 Είδη και διαδικασία ελέγχων δοκιµίων.
Συνιστώµενος αριθµός:
Γνωστά δεδοµένα
Η τάξη του χάλυβα, η
ποιότητα και ο τρόπος
παραγωγής του, είναι
γνωστά και τα δεδοµένα
είναι διαθέσιµα από τις
επιτόπου
επιθεωρήσεις
και τα υπάρχοντα αρχεία.
Όλα τα µέλη της κατασκευής έχουν κοινή τάξη
χάλυβα και ποιότητα και
έχουν κατασκευαστεί από
τον ίδιο παραγωγό, ωστόσο δεν είναι βέβαιο το
κατά πόσο οι διαθέσιµες

Σηµειώσεις

∆είγµατα

Εφελ/κός
έλεγχος

Χηµική
ανάλυση

∆οκιµή
θραύσης

0

0

0

0

Χρήση των στατιστικών
δεδοµένων

3

1. Η θέση των δειγµάτων
µπορεί
να
επιλεγεί τυχαία.
2. Μετά από τον προσδιορισµό των υλικών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα στα-

3

6

1
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πληροφορίες
από την
επιτόπου επιθεώρηση, είναι σύµφωνες µε τις
πραγµατικές ιδιότητες του
αντίστοιχου χάλυβα.
Τα µέλη της κατασκευής
έχουν διαφορετικές τάξεις χάλυβα και ποιότητες και έχουν παραχθεί
από διαφορετικούς κατασκευαστές, ωστόσο δεν
είναι βέβαιο το κατά πόσο
οι διαθέσιµες πληροφορίες από την επιτόπου
επιθεώρηση είναι σύµφωνες µε τις πραγµατικές
ιδιότητες του αντίστοιχου
χάλυβα.

Έλλειψη διαθέσιµων πληροφοριών ή διαπίστωση
της µη ορθότητάς τους
από την επιτόπου επιθεώρηση

τιστικά δεδοµένα.

1 από κάθε
είδος µέλους

≥3 για κάθε
είδος µέλους

2 σε κάθε
δείγµα

2 σε κάθε
δείγµα

1 σε κάθε
δείγµα

1 σε κάθε
δείγµα

1 σε κάθε
δείγµα

1. Η θέση των δειγµάτων µπορεί να επιλεγεί τυχαία.
2. Μετά από τον προσδιορισµό των υλικών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα στατιστικά δεδοµένα.

1 σε κάθε
δείγµα

1. Η θέση των δειγµάτων µπορεί να επιλεγεί τυχαία, αλλά
θα πρέπει να λαµβάνονται από µέλη στα
οποία
αναπτύσσoνται υψηλές τάσεις.
2. Μετά από τον προσδιορισµό των υλικών
µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα στατιστικά δεδοµένα ή
τα µετρήσιµα µεγέθη.

Πίνακας Α.3
Αριθµός δειγµάτων.

Μέθοδοι
ελέγχων

Κανονισµός

Καθοριζόµενες
τιµές

∆ιαστάσεις
Μέγιστα

Ελάχιστα

Εντοπισµός
θείου

Ποσοτική
ανάλυση της
κατανοµής του
θείου.

Όλη η
διατοµή του
δείγµατος.

∆ιατοµή
από ένα
δείγµα
ελέγχου
-καρότο-.

Χηµική ανάλυση
(ξηρή)

Περιεκτικότητα
σε C, Si, Mn, S,
P, N

Όλη η
διατοµή του
δείγµατος.

Χηµική ανάλυση

Περιεκτικότητα

6*10 mm

Ρινίσµατα (10g)
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Σχόλια

Όχι
εφαρµόσιµη σε
κατεργασµένο
χάλυβα.
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(υγρή)

σε C, Si, Mn, S,
P, N

∆οκιµή εφελκυσµού (σχήµα
E, επίπεδο
δείγµα)

ΕΝ 10002,
Part 1

∆οκιµή εφελκυσµού (σχήµα
Β, κυκλικό
δείγµα)

Έλεγχος
µηχανισµού
θραύσης

fy, fu

Το µέγιστο
δυνατό
πάχος.

Πάχος
4 mm

ΕΝ 10002,
Part 1

fy, fu

Το µέγιστο
δυνατό
πάχος.

∆ιάµετρος
5 mm

BS 6835 ή
ASTM E647

C, m, ∆Κth, K Ic

Το µήκος του
δείγµατος είναι
συνάρτηση του
πάχους του.
Η διάµετρος
περιορίζεται
από τη σχέση
του µέγεθος
του σπειρώµατος στην άκρη
του δοκιµίου µε
το πάχος του.

Πλάτος/
Πάχος

Πίνακας Α.4
∆ιαστάσεις των πιο κοινών δειγµάτων.

Α.3.2.3 Συγκολλησιµότητα των παλαιών χαλύβων.
Γύρω στο 1900, ο χάλυβας είχε σχεδόν αντικαταστήσει τον κατεργασµένο σίδηρο ως
δοµικό υλικό. Ωστόσο, ο τελευταίος συνεχίστηκε να εφαρµόζεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, καθώς δεν επηρεάζεται σηµαντικά από την ατµοσφαιρική διάβρωση. Παράλληλα,
σταµάτησε η χρήση του χυτοσίδηρου, µε αποτέλεσµα ο χάλυβας να γίνει το κυρίαρχο δοµικό
υλικό. Κοντά στο 1910 κάθε παραγωγός χάλυβα, χρησιµοποιούσε τη δικιά του συνταγή και
τους δικούς του κανόνες παρασκευής. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη διαµόρφωση
χαλύβων µε µεγάλο εύρος στις χηµικές και µηχανικές τους ιδιότητες, µε ορισµένους µόνο
από αυτούς να έχουν καλή συγκολλησιµότητα. Σηµειώνεται, ότι εξαιτίας του µεγάλου εύρους
της χηµικής σύνθεσης των παλαιών χαλύβων (πίνακας Α.2), δεν είναι δυνατή η
χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων ενός µέλους µιας κατασκευής σε µια άλλη.
Αυτό ισχύει ακόµα και για µέλη τα οποία έχουν την ίδια διατοµή, καθώς δεν µπορεί να
αποδειχθεί ότι κατασκευάστηκαν µε τον ίδιο τρόπο και ότι έχουν τις ίδιες χηµικές ιδιότητες.
Η συγκόλληση του κατεργασµένου σιδήρου είναι σχεδόν αδύνατη, καθώς παρουσιάζει
µεγάλη ανοµοιογένεια και περιέχει πολλές προσθήκες σκωρίας (πίνακας Α.2). Όσο αφορά το
µαλακό χάλυβα του 19ου αιώνα, συχνά ήταν υψηλής περιεκτικότητας αζώτου (N), η οποία
συµβάλλει στη «γήρανση» των κατασκευών, ιδιαίτερα όταν φτάσει σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 250˚C. Η θερµοκρασία αυτή αναπτύσσεται στην επηρεαζόµενη θερµική ζώνη
(ΖΕΘ) –heat-affected zone (HAZ)- της συγκόλλησης, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται σηµαντικά ο κίνδυνος της εκδήλωσης της ψαθυρής αστοχίας. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί
ότι η συγκολλησιµότητα των χαλύβων οι οποίοι κατασκευάστηκαν µετά από το 1910, δεν
είναι εγγυηµένη.
Η συγκολλησιµότητα δεν είναι εύκολη να προσδιοριστεί. Γενικά, ορίζεται ως η
ικανότητα της πραγµατοποίησης µιας σύνδεσης µε αναπτυγµένη ολκιµότητα για δεδοµένες
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συνθήκες λειτουργίας και φόρτισης. Η πρώτη µέθοδος ελέγχου η οποία µπορεί να
εφαρµοστεί για την διαπίστωση της συγκολλησιµότητας ενός υλικού, είναι να εξεταστεί το
κατά πόσο έχουν εφαρµοστεί συγκολλητές συνδέσεις στην υπό εξέταση κατασκευή. Ακόµα,
µπορούν να αναζητηθούν παλαιότεροι έλεγχοι συγκόλλησης και χηµικών αναλύσεων. Επίσης,
οι παλιές συγκολλήσεις µπορούν να εξεταστούν για επιφανειακές ρηγµατώσεις µε τη χρήση
διεισδυτικών βαφών (βλ. Α.1.3). Η εφαρµογή ελέγχων σε δείγµατα τα οποία αποκόπτονται
από πλεονάζοντα µέλη της κατασκευής υπό τη µορφή καρότων, θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο σε περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να εφαρµοστεί η πρώτη µέθοδος και για να
προσδιοριστούν οι άγνωστες χηµικές και µηχανικές ιδιότητες του µέλους και κυρίως η
ολκιµότητα του.
Από τη χηµική ανάλυση, θα πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά ελάχιστα ποσοστά της
περιεκτικότητας του µέλους σε άνθρακα (C), µαγγάνιο (Mn), πυρίτιο (Si), φώσφορο(P),
θείο(S) και άζωτο (Ν), καθώς επηρεάζουν σηµαντικά της ιδιότητες του χάλυβα. Η υψηλή
περιεκτικότητα σε άνθρακα καθιστά το υλικό ιδιαίτερα σκληρό, µε αποτέλεσµα να χάνει
σηµαντικό µέρος της ολκιµότητάς του. Η υψηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο αυξάνει την
ψαθυρότητα του µέλους. Η µεγάλη περιεκτικότητα σε θείο οδηγεί σε πορώδεις συγκολλήσεις
και το άζωτο είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση «γήρανσης» στο µέλος, η οποία επιταχύνεται
από τις παραµορφώσεις και τις υψηλές θερµοκρασίες. Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν, στο
διάγραµµα Α.3 απεικονίζονται τα πρώτα βήµατα τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν σε ένα
µέλος για την απόδειξη της συγκολλησιµότητάς του.
Αποτελέσµατα δοκιµών ελέγχων των υλικών
(µηχανικές παράµετροι και χηµικές συνθέσεις)

Ταυτοποίηση του είδους του
χάλυβα σύµφωνα µε την
ενότητα Α.4.1
Χάλυβας
τύπου
Puddle

Μαλακός
Χάλυβας

Μη συγκολλήσιµος

Αποτελέσµατα
ελέγχου:
P+S < 0,10%
κ’
Ν < 0,01%

ΟΧΙ

Συστήνονται
περαιτέρω
µετρήσεις

Πιθανώς
συγκολλήσιµος

ΝΑΙ

Πρώτη προσέγγιση ελέγχου συγκολλησιµότητας παλαιών χαλύβων.
∆ιάγραµµα Α.3
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Σηµείωση διαγράµµατος Α.3:
Ο χάλυβας τύπου puddle, µπορεί να είναι συγκολλήσιµος σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.

Οι µέθοδοι οι οποίες συστήνονται για την καλύτερη ταξινόµηση της συγκολλησιµότητας του χάλυβα, είναι οι δοκιµές ψυχρής ρηγµάτωσης –cold cracking tests-, οι οποίες
περιλαµβάνουν τους εξής ελέγχους:
o Modified Tekken test, (σχήµα Α.6).
o Controlled Thermal Severity (CTS) test –Ελεγχόµενος θερµικός έλεγχος-,
(σχήµα Α.7).
o Implant test –Έλεγχος µέσω εµφύτευσης-, (σχήµα Α.8).
Μια µέθοδος ελέγχου, η οποία όµως δεν συνίσταται σε περίπτωση όπου είναι
εφαρµόσιµη οποιαδήποτε άλλη µέθοδος, αποτελεί η συγκόλληση µιας προεξοχής ενός
συγκολλήσιµου χάλυβα σε ένα µέλος της κατασκευής και στη συνέχεια η κρούση του µε τη
χρήση ενός σφυριού, (σχήµα Α.9). Εάν η συγκόλληση παραµορφωθεί χωρίς να θραυτεί, τότε
ο χάλυβας µπορεί να θεωρηθεί συγκολλήσιµος και εάν η συγκόλληση αποσπαστεί από το
µέταλλο της βάσης στο σηµείο τοµής της συγκόλλησης και του µετάλλου βάσης, αποτελεί
ένδειξη της σκλήρυνσης του µετάλλου βάσης, το οποίο είναι σύνηθες φαινόµενο στην
περίπτωση της αυξηµένης περιεκτικότητάς του σε άνθρακα.

Modified Tekken test
Σχήµα Α.6

Ελεγχόµενος θερµικός έλεγχος
Σχήµα Α.7
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Μέτρηση
θερµοκρασίας

ηλεκτρόδιο
Κατεύθυνση
συγκόλλησης

πλάκα
εµφύτευµα

φορτίο

Έλεγχος µέσω εµφύτευσης
Σχήµα Α.8

(α)

(β)

(γ)

(α) Έλεγχος της ολκιµότητας της σύνδεσης.
(β) Έλεγχος της σκλήρυνσης του µετάλλου βάσης.
(γ) Απαραίτητες διαστάσεις για την πραγµατοποίηση του ελέγχου.
Σχήµα Α.9
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Σε γενικές γραµµές στις παλαιές µεταλλικές κατασκευές θα πρέπει να εφαρµόζεται ο
εξής οδηγός:

ΟΧΙ

Οι συγκολλήσεις και οι
οξυγονοκοπές µπορούν να
αποφευχθούν?

ΝΑΙ

Η συγκολλησιµότητα του χάλυβα
της κατασκευής θα πρέπει να
ελεγχθεί σύµφωνα µε την
ενότητα Α.3.2.3, πριν από την
πραγµατοποίηση των
συγκολλήσεων

∆εν
εφαρµόζονται

Η ποιότητα του
χαρακτηρισµού της
συγκολλησιµότητας
αυξάνεται σύµφωνα
µε την λίστα:
• Απλές επί
τόπου δοκιµές
• Έλεγχος υλικών
• ∆οκιµές ψυχρής
ρηγµάτωσης

Οι έλεγχοι θα πρέπει να
εφαρµόζονται εάν είναι δυνατόν
στα συγκεκριµένα µέλη, όπου
θα εφαρµοστεί η συγκόλληση

Οι συνθήκες συγκόλλησης
θα πρέπει να ορίζονται από
εξειδικευµένους µηχανικούς
στις συγκολλήσεις παλαιών
µεταλλικών κατασκευών

Οδηγός συγκολλήσεων στις παλαιές µεταλλικές κατασκευές.
∆ιάγραµµα Α.4
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