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Εισαγωγή

Το 2003 αρχίζει στην χώρα µας η συστηµατική και σε µεγάλη έκταση κατασκευή των
δικτύων πόλεων φυσικού αερίου. Το έργο των δικτύων πόλεων φυσικού αερίου το οποίο
αποτέλεσε µεγάλο όραµα του τεχνικού κόσµου της χώρας υλοποιείται σήµερα σε µεγάλη
κλίµακα. Παράλληλα εξελίσσεται µε γοργούς ρυθµούς το έργο των συνδέσεων των οικιακών
καταναλωτών στο δίκτυο.
Το 2003 ολοκληρώθηκε και ο νέος κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
έως και 1 bar (Αρ. ∆3/Α/11346, 15 Ιουλίου 2003) [1] ενώ ήδη ισχύει από το 1997 ο
«Κανονισµός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar και
µέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar» [2].
Εποµένως σήµερα καθίσταται επιτακτική ανάγκη προώθησης και προβολής του θέµατος της
ασφαλούς κατασκευής των δικτύων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και της τήρησης
όλων των κανόνων ασφαλείας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εµπέδωση ενός αισθήµατος
ασφάλειας των καταναλωτών, είναι η πλήρης ενηµέρωση και εκπαίδευση του τεχνικού
κόσµου επί των βασικών θεµάτων ασφαλείας τα οποία άπτονται των εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου και των κρισίµων τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Όπως αναφέρει ρητώς ο
νέος κανονισµός [1] :
«1.2.4 Ως κρίσιµα ελεγχόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων των
εγκαταστάσεων αερίου θεωρούνται µεταξύ των άλλων τα ακόλουθα υπό συνθήκες
τελικής χρήσης τους:
α) αντοχή σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση, αντοχή σε διαµήκη κάµψη, αντοχή σε
θλίψη, αντοχή σε πρόσκρουση, θερµική αντίσταση, αντοχή σε διάβρωση, ανθεκτικότητα
έναντι διαφόρων ουσιών του εδάφους ή του περιβάλλοντος
β) πυραντίσταση, αναφλεξιµότητα, ρυθµός έκλυσης θερµότητας, ταχύτητα εξάπλωσης
της φλόγας, ρυθµός παραγωγής καπνού, τοξικών αερίων, φλεγοµένων σωµατιδίων
γ) στεγανότητα, πίεση, θερµοκρασία, αντίσταση στις εξωτερικές επιδράσεις, ευαισθησία,
αξιοπιστία, ορατότητα, επισκεψιµότητα».
Στην παρούσα εργασία περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές τεχνικές για την για ανάλυση
της κατασκευαστικής επάρκειας των σωληνώσεων φυσικού αερίου ως προς το εδάφιο α)
ανωτέρω και ειδικότερα ως προς την αντοχή της εγκατάστασης σε εξωτερική ή εσωτερική
πίεση, αντοχή σε διαµήκη κάµψη, αντοχή σε θλίψη, αντοχή σε πρόσκρουση,
συµπεριλαµβανοµένων των σεισµικών δράσεων και των θερµικών καταπονήσεων. Η
εργασία επικεντρώνεται σε υπέργειες σωληνώσεις οικιακών, εµπορικών ή βιοµηχανικών
δικτύων φ.α. µε πίεση µέχρι 4bar [2].
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Συνθήκες αστοχίας και κανονισµοί σωληνώσεων

2.1 Οι κίνδυνοι από την διαρροή φυσικού αερίου
Το φυσικό αέριο δεν είναι τοξική ουσία. Τυχόν όµως διαρροή έστω και σε µικρές ποσότητες
περικλείει κινδύνους αναφλέξεως ή πρόκλησης πυρκαγιάς εάν συνδυαστεί µε άλλες
εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες ή ακόµα και εκρήξεως.
Ο πιο σηµαντικός από πλευράς αριθµού ατυχηµάτων είναι η πρόκληση πυρκαγιάς λόγω
διαρροής αερίου. Συχνά το φαινόµενο αυτό συνδέεται στενά µε την σεισµική δράση που
εµφανίζεται σε σεισµογενείς περιοχές. Αναλυτικά στοιχεία δίδονται στο [4] για τους τρεις
τελευταίους σεισµούς την πολιτεία της Καλιφόρνια (Κοιλάδα Αγ. Φερνάδρου 1995, Λόµα
Πιέτρα-Αγ. Φραγκίσκου 1989 και στα Στενά του Whittier νοτίως του Los Angelles to 1987
καθώς και για τον σεισµό στο Kobe της Ιαπωνίας (1995). Στην έκθεση της Αµερικανικής
Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών προς τον Οργανισµό Αντισεισµικής Ασφάλειας της
Καλιφόρνια διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των πυρκαγιών που εκδηλώνεται µετά από
κάθε µεγάλο σεισµό, το 20 έως 50% αυτών οφείλεται στο φυσικό αέριο [4].
Οι κίνδυνοι εκρήξεως µίας διαρροής φυσικού αερίου είναι σχετικά περιορισµένοι λόγω της
σπανιότητας των συνθηκών που απαιτούνται για την πρόκληση της έκρηξης (ποσότητα
αερίου και ποσοστό ανάµιξής της µε τον αέρα, ποσοστό υγρασίας, ύπαρξη κλειστών χώρων,
κλπ). Όµως σε περίπτωση εκρήξεως υπάρχουν µεγάλες πιθανότητες για την πρόκληση
τραυµατισµών ή και θανατηφόρων ατυχηµάτων.
Τέλος οι κίνδυνοι από το ωστικό κύµα τυχόν απότοµης διαρροής είναι πολύ µικροί, λόγω
των χαµηλών πιέσεων που επικρατούν στα κτιριακά δίκτυα φυσικού αερίου, µε εξαίρεση τα
δίκτυα µε πίεση >1bar.
Τα θέµατα επικινδυνότητας του φυσικού αερίου, των ορίων της ζώνης επικινδυνότητας
καθώς και των µέτρων καταστολής δίδονται στο [3].
2.2 Συνθήκες καταπονήσεων και αστοχίας σωληνώσεων
Η αστοχία και η διαρροή καυσίµου δύναται να προέλθει :
-

από σεισµική δράση, µηχανική πρόσκρουση ή άλλη εξωτερική καταπόνηση επί της
εγκατάστασης (π.χ. ατυχήµατα, εκρήξεις από άλλες αιτίες ή άλλες παρεµβάσεις),

-

από θερµική καταπόνηση της εγκατάστασης λόγω ύπαρξης πυρκαγιάς, η οποία
δύναται να έχει προέλθει είτε από εξωγενείς αιτίες, είτε από διαρροή και ανάφλεξη
διαρροής φυσικού αερίου από την ίδια την εγκατάσταση,

-

από εσωτερική καταπόνηση της εγκατάστασης λόγω υπερπίεσης,

-

από γήρανση ή διάβρωση των υλικών της εγκατάστασης (σωλήνες, βαλβίδες,
παρεµβύσµατα, στεγανωτικά υλικά, κλπ)

Σεισµικές καταπονήσεις
Οι κυριότερες αιτίες αστοχίας σωληνώσεων κατά την σεισµική δραστηριότητα
περιλαµβάνουν:
•

Αυξηµένες οριζόντιες και κατακόρυφες σεισµικές δράσεις επί συνδέσεων ή στηριγµάτων
ή αγκυρίων των στηριγµάτων επί των δοµικών στοιχείων
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•

Αυξηµένο βέλος κάµψεως σωληνώσεων λόγω σεισµικής ταλάντωσης.

•

∆ιαφορικές µετατοπίσεις µεταξύ σωληνώσεων και συσκευών χρήσεως. Αυτή είναι µία
από τις κυριότερες αιτίες αστοχίας, ιδιαίτερα όταν οι συσκευές χρήσεως φ.α. δεν είναι
κατάλληλα αγκυρωµένες

•

Αυξηµένες οριζόντιες µετατοπίσεις στην κορυφή κατακόρυφων σωληνώσεων λόγω
αυξηµένου πλάτους οριζόντιας ταλάντωσης του κτιρίου καθ’ ύψος

•

Αυξηµένες οριζόντιες διαφορικές µετατοπίσεις µεταξύ κτιρίων µε αρµούς διαστολής
χωρίς ενιαίο σύστηµα θεµελίωσης ή σε σωληνώσεις µεγάλου µήκους.

Άλλες εξωτερικές καταπονήσεις
Οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να παραλαµβάνουν το ίδιο βάρος χωρίς να
παρατηρείται µεγάλο βέλος κάµψεως των οριζοντίων γραµµών. Επίσης θα πρέπει να
µπορούν να αντιµετωπίζουν τυχόν «τυχηµατικές» δράσεις όπως η πτώση ενός αντικειµένου
κατά την διάρκεια π.χ. ενός σεισµού.
Θερµικές καταπονήσεις
Οι θερµικές καταπονήσεις επί των σωληνώσεων φυσικού αερίου εµφανίζονται κατά την
διάρκεια εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύµφωνα µε τον κανονισµό αερίου [1] όλη η εγκατάσταση
θα πρέπει να διαθέτει επαρκή πυραντίσταση, δηλαδή να διατηρεί την ακεραιότητά της σε
θερµοκρασία 650 °C για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 30 λεπτών. Καθ’ όλη αυτή την
διάρκεια αναπτύσσονται ισχυρές θερµικές διαστολές η παραλαβή των οποίων πρέπει να
εξασφαλίζεται από την µελέτη. Τυχόν περιορισµός της ελεύθερης διαστολής των
σωληνώσεων, δηµιουργεί µεγάλες θλιπτικές τάσεις ή φορτία λυγισµού επί των σωληνώσεων
και των στηριγµάτων αυτών η αντοχή στις οποίες θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά το
στάδιο της µελέτης.
Εσωτερικές καταπονήσεις
Οι καταπονήσεις των σωληνώσεων λόγω εσωτερικών πιέσεων είναι µικρές (µέχρι 1 bar
υπερπίεση = 2 bar απόλυτης πιέσεως). Το όριο πιέσεως για τους χαλυβδοσωλήνες µε ραφή
κατά ΕΛΟΤ 269 (DIN 2440) και ΕΛΟΤ 268 (DIN 2441) µε υλικό St.33-1 είναι 10 bar για
καύσιµα αέρα. Για καλύτερους χάλυβες και ή/και για σωλήνες χωρίς ραφή το όριο πιέσεως
είναι αρκετά µεγαλύτερο.
Πάντως η θεωρία της αντοχής των σωληνώσεων σε εσωτερική καταπόνηση παρέχει την
βάση για την επιλογή χαρακτηριστικών µεγεθών αντοχής του κάθε τύπου σωλήνωσης (όριο
θραύσεως υλικού, όριο διαρροής, κλπ).
2.3 Προδιαγραφές, Κανονισµοί και θεσµικό πλαίσιο
Οι βασικοί τεχνικοί κανόνες οι οποίοι διέπουν τον έλεγχο αντοχής σωληνώσεων σύµφωνα µε
τις κλασσική θεωρία δίδονται κατά DIN (Γερµανικοί Τεχνικοί Κανονισµοί) [5] και ASME
(Αµερικάνικη Ενωση Μηχανολόγων Μηχανικών) και ειδικότερα τους κανονισµούς :
•

ASME B31.1 : Σωληνώσεις θερµικών σταθµών

•

ASME B31.3 : Σωληνώσεις µονάδων διεργασιών

•

ASME B31.4 : Σωληνώσεις µεταφοράς υγρών πετρελαίων
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•
•

ASME B31.8 : Σωληνώσεις µεταφοράς και διανοµής αερίων καυσίµων
ASME B31.9 : Σωληνώσεις εξυπηρέτησης κτιρίων

•

ASME : Κώδικας λεβήτων και δοχείων πιέσεως

Και οι δύο οικογένειες κανονισµών προβλέπουν κριτήρια αντοχής για σταθερά, µεταβλητά ή
και εναλλασσόµενα φορτία τα οποία εν µέρει καλύπτουν και τα σεισµικά φορτία.
Βασική συµβολή στην κατασκευαστική µελέτη σωληνώσεων στην Ελληνική βιβλιογραφία
έχει ο αείµνηστος Κ.Χ. Λέφας [6,7,8] µε την οποία αποτυπώνεται η Γερµανική µέθοδος
ανάλυσης κατά DIN 1626 (Χαλύβδινες σωλήνες µε ραφή για αγωγούς, συσκευές και
δεξαµενές), DIN 1629 (Χαλύβδινες σωλήνες χωρίς ραφή για αγωγούς, συσκευές και
δεξαµενές), DIN 2413 (Χαλυβδοσωλήνες: Υπολογισµός του πάχους τοιχώµατος έναντι
εσωτερικής πιέσεως) καθώς και τα λοιπά DIN που περιλαµβάνονται στην αναφορά [5] και
καλύπτουν ειδικότερες εφαρµογές των σωληνώσεων.
Σε ότι αφορά την αντισεισµική µελέτη των σωληνώσεων, οι βασικές αρχές του υπολογισµού
περιλαµβάνονται ήδη στον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (2000) [9]. Ο κανονισµός
αυτός αντιµετωπίζει κάθε είδους κατασκευή η οποία δεν ανήκει στον φέρονται οργανισµό,
ως Προσάρτηµα του κτιρίου το οποίο περιλαµβάνει πάσης φύσεως εγκαταστάσεις επί του
κτιρίου καθώς και αρχιτεκτονικά προσαρτήµατα. Παρέχει µία απλή µεθοδολογία για τον
υπολογισµό των σεισµικών δράσεων επί των προσαρτηµάτων αυτών.
Ο ΕΑΚ 2000 εκτός των άλλων εναρµονίζει το Ευρωπαϊκό πρότυπο prEN 1998-1
«Ευρωκώδικας 8: Μελέτη κατασκευών για αντισεισµική θωράκιση-Μέρος 1 : Γενικοί
κανόνες, σεισµικές δράσεις και κανόνες για κτίρια» [10] καθώς και το γενικό πρότυπο EN
1990 «Ευρωκώδικας: Βάσεις της κατασκευαστικής ανάλυσης» [11]. Σήµερα το πρότυπο
prEN 1998-1 ευρίσκεται στο 6ο Σχέδιο (Ιανουάριος 2003), το οποίο περιέχει ήδη αρκετές
βελτιώσεις έναντι των αρχικών σχεδίων τα οποία έχουν ενσωµατωθεί στον ΕΑΚ2000.
Παράλληλα ετοιµάζεται και το πρότυπο prEN1998-4 «Ευρωκώδικας 8: Μελέτη κατασκευών
για αντισεισµική θωράκιση. Μέρος 4: Σιλό, δεξαµενές και σωληνώσεις» [12]. Το πρότυπο
αυτό ευρίσκεται ήδη στο 3ο Σχέδιο (∆εκέµβριος 2003) και αφορά εγκαταστάσεις οι οποίες
είτε στηρίζονται απ’ ευθείας επί των θεµελίων στο έδαφος, είτε εµµέσως µέσω ικριώµατος ή
άλλης σιδηροκατασκευής.
Στις ΗΠΑ ο βασικός κανονισµός αντισεισµικής θωράκισης δοµικών κατασκευών και
εγκαταστάσεων παρέχονται από τον κανονισµό FEMA 360 του Οµοσπονδιακού Γραφείου
∆ιαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών [13]. Ο κανονισµός αυτός κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε
τους Ευρωκώδικες, αν και περιλαµβάνει απλουστευτικές διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν
πολύ τον µελετητή. Προσφάτως δηµοσιεύτηκε ένα σχέδιο προτύπου το οποίο αφορά ειδικά
την αντισεισµική θωράκιση σωληνώσεων το οποίο είναι προϊόν συνεργασίας µεταξύ του
γραφείου FEMA και της ASCE (Αµερικάνικης Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών) [14].

3

Μεθοδολογία ελέγχου συµβατικής καταπόνησης σε αξονικές τάσεις

3.1 Ανάλυση µόνιµων αξονικών καταπονήσεων και επιλογή απόστασης στηριγµάτων
Οι µόνιµες αξονικές καταπονήσεις των σωληνώσεων οφείλονται αφ’ ενός µεν στην
εσωτερική πίεση και αφ’ ετέρου στις ροπές κάµψεως που αναπτύσσονται κατά µήκος του
σωλήνα λόγω του ίδιου βάρους (το βάρος του αερίου είναι αµελητέο).
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όπου
p:

η εσωτερική πίεση (άνω της ατµοσφαιρικής) σε N/mm2

d:

η εσωτερική διάµετρος του σωλήνα (mm)

s:

το πάχος του τοιχώµατος του σωλήνα (mm)

Μ:

η ροπή κάµψης του σωλήνα (σύνθως η µέγιστη) (N.mm)

W:

η ροπή αντιστάσεως της διατοµής του σωλήνα (= 2J/h) (mm3)

i:

συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων, ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο συνδέσεως
των επιµέρους εξαρτηµάτων (1 ~ 3)

σΚ :

επιτρεπόµενη τάση του κανονισµού (Ν/mm2)

σεπ :

η επιτρεπόµενη τάση αντοχής (Ν/mm2), η οποία καθορίζεται ανάλογα µε την
ψαθυρότητα του υλικού µε βάση την τάση θραύσεως σΒ ή την τάση διαρροής σ0,2.
Επίσης καθορίζεται µε βάση την θερµοκρασία

S:

Συντελεστής ασφαλείας (1,5 έως 1,7)

υ:

Συντελεστής απόδοσης της συγκολλήσεως ραφής του σωλήνα (υ=1 χωρίς ραφή)

Βάσει του ανωτέρω τύπου υπολογίζεται η µέγιστη απόσταση µεταξύ στηριγµάτων για τις
οριζόντιες σωληνώσεις ώστε :
α) Να διατηρείται ο σωλήνας στην θέση σχεδιασµού
β) Να ελαχιστοποιείται το κρέµασµα της σωλήνας (βέλος κάµψεως)
γ) Να διατηρούνται οι αξονικές τάσεις κάτω από την επιτρεπόµενη τάση του κανονισµού
δ) Να διατηρείται η κλίση του σωλήνα (εφ’ όσον απαιτείται)
ε) Να στηρίζεται ο σωλήνας κατά την διάρκεια εργασιών συντήρησης.
Τα κριτήρια β και γ είναι εκείνα συνήθως που καθορίζουν τις οριζόντιες αποστάσεις των
στηριγµάτων. Το βέλος κάµψεως ενός για τις διάφορες περιπτώσεις στηρίξεως του σωλήνα
δίδεται µε βάση την θεωρία της δοκού (πρβλ. για παράδειγµα [7, 15, 16 ή 17] . Στο σχήµα 1
δίδονται τα βέλη κάµψεως για διάφορους τύπους στηρίξεων και φορτίων.
Μία τυπική απόσταση στηριγµάτων δύναται να υπολογιστεί λαµβάνοντας µέγιστο βέλος
κάµψεως ίσο µε 2,5mm ή επιτρεπόµενη ανάπτυξη αξονικών τάσεων ίση µε 15 N/mm2 (= 15
MPa). Από τις εξισώσεις του Σχήµατος 1 επιλύουµε ως προς το µήκος l µε δεδοµένο είτε το
βέλος κάµψεως f ή την επιτρεπόµενη τάση σΚ.
Η προτεινόµενες αποστάσεις στηριγµάτων του κανονισµού φ.α. έχουν υπολογιστεί µε αυτές
περίπου τις υποθέσεις. Οι προτεινόµενες αποστάσεις πρέπει να τροποποιούνται στις
ακόλουθες περιπτώσεις [14] :
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Σχήµα 1 : Bέλος κάµψεως και διάγραµµα καµπτικών ροπών [15]
(α) Απλώς στηριζόµενη αµφιέρειστη δοκός µε φορτίο
P στην µέση.
f =

P l3
EJ 48

ή συναρτήσει της επιτρεπόµενης τάσης :
f =

1 σ K l2
6 E h

β) Απλώς στηριζόµενη αµφιέρειστη δοκός µε φορτίο
συνεχές οµοιόµορφο φορτίο w
wl=P
f =

P 5l 3
EJ 384

ή συναρτήσει της επιτρεπόµενης τάσης :
f =

5 σ K l2
24 E h

γ) Αµφίπακτη δοκός µε συνεχές οµοιόµορφο φορτίο w
όπου w l = P
f =

P l3
EJ 384

ή συναρτήσει της επιτρεπόµενης τάσης :
f =

1 σ K l2
16 E h

δ) Πακτωµένη ράβδος µε ελεύθερο άκρο (πρόβολος)
µε οµοιόµορφο συνεχές φορτίο w
όπου w l = P
f =

P l3
EJ 8

ή συναρτήσει της επιτρεπόµενης τάσης:
f =

1 σ K l2
2 E h
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-

τοποθέτηση στηρίγµατος δίπλα σε βαρύ εξοπλισµό (π.χ. ένας µειωτήρας πιέσεως)

-

τοποθέτηση στηρίγµατος πλησίον συνδέσεως µε εξοπλισµό ή συσκευές, ώστε να
επιτρέπεται η αποσυναρµολόγηση µε σκοπό την συντήρηση

-

τα στηρίγµατα πρέπει να τοποθετούνται σε λογικές θέσεις για πρόσδεση µε τα δοµικά
στοιχεία του κτιρίου

-

νέα στηρίγµατα θα πρέπει να εκµεταλλεύονται υφιστάµενα σηµεία πρόσδεσης µε δοµικό
χάλυβα ή σκυρόδεµα

-

στήριξη κατακόρυφων σωλήνων για παραλαβή του βάρους και για εγκάρσια ευστάθεια.

3.2 Παραλαβή θερµικών διαστολών
Βασικό στοιχείο της µελέτης των δικτύων φυσικού αερίου είναι ο καθορισµός και ο έλεγχος
του τρόπου παραλαβής των θερµικών διαστολών των σωληνώσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς
και ανάπτυξης θερµοκρασίας 650 °C. Η ανάλυση θερµικών διαστολών επιτυγχάνεται µε την
υποδιαίρεση του συνολικού µήκους του σωλήνα σε επιµέρους τµήµατα τα οποία χωρίζονται
µε σταθερές στηρίξεις, δηλαδή στηρίξεις οι οποίες περιορίζουν την κίνηση και στους τρεις
καρτεσιανούς άξονες (x, y ,z). Στην συνέχει υπολογίζεται η διαστολή κάθε επιµέρους
τµήµατος και ελέγχεται ο τρόπος ανάπτυξης των διαστολών.
Χρησιµοποιώντας του συντελεστές θερµικές διαστολής του Πίνακα 1 που ακολουθεί, ο
µελετητής µπορεί να εκτιµήσει την διαστολή dL ως εξής :
dL = α L dT, όπου
dL = αλλαγή του µήκους
α = συντελεστής θερµικής διαστολής
L = αρχικό µήκος του σωλήνα σε συνθήκες περιβάλλοντος
dT = Μεταβολή θερµοκρασίας, (=650 °C).
όπου ο συντελεστής α, για µία µέση θερµοκρασία 260 °C ισούται µε :
-

13,9. 10-6 (1/°C) για τους χάλυβες χαµηλών προσµίξεων,

-

17,5. 10-6 (1/°C) για ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα

-

16,5. 10-6 (1/°C) για κράµα Cu-Ni (70/30)

-

20,5. 10-6 (1/°C) για καθαρό χαλκό

Για µία ευέλικτη παραλαβή των διαστολών, απαιτούνται πολλές µεταβολές κατεύθυνσης των
επιµέρους τµηµάτων σωληνώσεων µε γωνία 90° και µε ενδιάµεσες στηρίξεις οι οποίες
επιτρέπουν την ελεύθερη ολίσθηση (στηρίξεις ολισθήσεως). Ετσι η διαστολή επιµέρους
παραλαµβάνεται από τις παραµορφωνόµενες γωνίες προκαλώντας µία κάµψη στα γωνιακά
τµήµατα όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.
Σχήµα 2 : Παραλαβή θερµικών διαστολών σε γωνιακά τµήµατα
Στηρίγµατα
ολισθήσεως
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Σε περίπτωση µη δυνατότητας για κατασκευή διαδοχικών γωνιακών τµηµάτων, τότε µεταξύ
δύο σταθερών συνδέσεων θα πρέπει να ελέγχονται οι καταπονήσεις σε θλίψη και λυγισµό
των επιµέρους τµηµάτων. Τυπικές περιπτώσεις λυγισµού δίδονται στο σχήµα που ακολουθεί.
Σχήµα 3 : Τυπικές περιπτώσεις λυγισµού

Ο έλεγχος της θλίψεως θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις περιοριζόµενες θερµικές διαστολές
∆l λόγω γεωµετρικών ή άλλων περιορισµών :
σθλίψη= Ε. ∆l/l = E α. ∆Τ < σεπ
όπου α ο συντελεστής θερµικής διαστολής και Ε το µέτρο ελαστικότητας του υλικού. Η
δύναµη που αναπτύσσεται κατά τον άξονα του σωλήνα θα είναι P = E α ∆Τ F. Για την
αποφυγή του λυγισµού, η δύναµη αυτή θα πρέπει να είναι µικρότερη από την κρίσιµη
δύναµη του λυγισµού η οποία υπολογίζεται µε την εξίσωση του Euler :
Pk = π2 EJ /(4l2) (πρώτη περίπτωση του σχήµατος 3 η οποία είναι η πλέον συντηρητική)
Σηµειώνεται ότι η σεπ λαµβάνεται συνήθως εδώ ίση µε την τάση διαρροής του υλικού στους
650 °C, δηλαδή σεπ= σ0,2/650°C . H τάση αυτή είναι περίπου ίση µε το 50% τις τάσεως
διαρροής του ίδιου υλικού σε συνθήκες περιβάλλοντος: σεπ= σ0,2/650°C ~ 0,4 σ0,2

4

Μεθοδολογία υπολογισµού σεισµικών και κρουστικών δράσεων

4.1 Η µεθοδολογία του ΕΑΚ 2000 – prEN 1998-1
Σε όλα τα προσαρτήµατα του κτιρίου, η ισοδύναµη σεισµική οριζόντια δύναµη υπολογίζεται
ως εξής :

µε

µε

FP = ε WP γ P / q P

(2)

ε = α .β .(1 + z / H )

(3)

β=

2
≥1
1 + (1 − Tπ / T ) 2

(4)

όπου :
α:

ο συντελεστής σεισµικής επιτάχυνσης ο οποίος λαµβάνεται 0,16 για την ζώνη Ι, 0,24
για την ζώνη ΙΙ και 0,36 για την ζώνη ΙΙΙ

Τπ :

η ιδιοπερίοδος του προσαρτήµατος για πλήρη πάκτωση στο στηρίζων υπόβαθρο, η
οποία υπολογίζεται από την θεµελιώδη αρµονική ταλάντωσης του προσαρτήµατος
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Τ:

η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του κτιρίου για την οποία δίδονται αναλυτικές εξισώσεις
υπολογισµού για κάθε τύπου κτιρίου στο πρότυπο prEN 1998-1 ενώ µια απλοϊκή
µορφή δίδεται στον ΕΑΚ 2000.

z

η στάθµη (ύψος) στήριξης του προσαρτήµατος

Η

το ύψος του κτιρίου

WP

το βάρος του προσαρτήµατος

γP

συντελεστής σπουδαιότητας του προσαρτήµατος ο οποίος λαµβάνεται εδώ ίσος µε
1,5 επειδή αφορά εύφλεκτες ουσίες

qP

µειωτικός συντελεστής του προσαρτήµατος ο οποίος λαµβάνεται εδώ ίσος µε 1, λόγω
επικινδυνότητας

Στο νέο σχέδιο προτύπου prEN 1998-1, ο συντελεστής ε τροποποιείται ως εξής:
ε = α·S·[3(1 + z/H) / (1 + (1 – TP/T)2)-0,5]

(5)

όπου S είναι ένας νέος παράγοντας εδάφους ο οποίος λαµβάνεται ίσος από 1 έως 1,8
ανάλογα µε τον τύπο του εδάφους.
Σε περίπτωση όπου ΤP = T, δηλαδή όταν η ιδιοπερίοδος της ταλάντωσης του προσαρτήµατος
συµπίπτει µε εκείνη του κτιρίου, τότε ο παράγοντας ·[3(1 + z/H) / (1 + (1 – TP/T)2)-0,5]
λαµβάνει µέγιστη τιµή :
εmax = S [6 (1 + z/H) -0,5]

(6)

Π.χ. για µία σωλήνα αερίου επί εδάφους (z=0) και για ζώνη σεισµικότητας ΙΙ και συντελεστή
εδάφους S=1, τότε η σεισµική δύναµη υπολογίζεται κατά µέγιστο ίση µε 1,98WP ~ 2WP.
Με άλλα λόγια η οριζόντια επιτάχυνση υπολογίζεται περίπου ίση µε 2g, όπου g η επιτάχυνση
της βαρύτητας.
4.2 Αντισεισµικός σχεδιασµός στηριγµάτων
Εγκάρσια ιδιοµορφή

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, το θέµα του υπολογισµού της απόστασης των στηριγµάτων
επανατοποθετείται µε βάση την συνισταµένη επιτάχυνση της κατακόρυφης βαρύτητας g και
της οριζόντιας επιτάχυνσης, π.χ. 2g. Η συνισταµένη επιτάχυνση θα έχει µέτρο (12 + 22)0,5
δηλαδή ίσο µε 2,24g.
Για τον ορισµό της µέγιστης απόστασης των στηριγµάτων, εφαρµόζονται πάλι τα κριτήρια β
και γ της παραγράφου 3.1. Ως κριτήρια αντισεισµικής θωράκισης λαµβάνονται :
-

µέγιστο βέλος κάµψεως : 50 mm, ώστε να µην προσκρούει ο σωλήνας σε
παρακείµενους τοίχους ή δοµικά στοιχεία κατά την διάρκεια της σεισµικής
ταλάντωσης

-

Επιτρεπόµενη αντοχή σε κάµψη ίση µε το 50% του ορίου διαρροής του
υλικού του σωλήνα.

Με τα κριτήρια αυτά διασφαλίζεται η λειτουργία των σωληνώσεων ακόµα και µετά την
παρέλευση του σεισµού µια και όλες οι παραµορφώσεις θα γίνονται στην ελαστική περιοχή
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του υλικού του σωλήνα. Εναλλακτικά θα µπορούσαν να τεθούν άλλες τιµές στο
επιτρεπόµενο βέλος κάµψεως και την αντοχή σε κάµψη.
Σε κάθε περίπτωση ο υπολογισµός των σεισµικών δυνάµεων θα πρέπει να γίνει και για τα
αγκύρια των στηριγµάτων. Συγκεκριµένα βάσει του υπολογισµού της ισοδύναµης σεισµικής
επιτάχυνσης, υπολογίζονται οι ασκούµενες οριζόντιες αξονικές και διατµητικές τάσεις επί
του κορµού των αγκυρίων.
Αξονική ιδιοµορφή
Εφ’ όσον η πρώτη οριζόντια σεισµική δράση κινείται κατά τον εγκάρσιο άξονα (έστω
άξονας y) τότε η ετέρα σεισµική δράση θα κινείται προς το διαµήκη άξονα (x). Σε αυτή την
περίπτωση θα ασκείται µία οριζόνται δύναµη 2W στα σταθερά στηρίγµατα του σωλήνα. Η
ίδια αυτή η δύναµη θα πρέπει να παραληφθεί από τα αγκύρια των αντίστοιχων σταθερών
στηριγµάτων που επηρεάζονται από την ταλάντωση αυτή.
4.3 Κρουστικές επιδράσεις
Σε αρκετές περιπτώσεις και ιδιαίτερα στην περίπτωση των παλαιότερων κτισµάτων, είναι
δυνατόν να εξεταστεί το κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει πτώση αντικειµένου, κρούση ή
άλλη κρουστική καταπόνηση επί των σωληνώσεων φυσικού αερίου. Εφ’ όσον αποφασιστεί
ότι αυτού του είδους η «τυχηµατική» δράση είναι πιθανή, τότε ο µελετητής θα πρέπει να
υπολογίσει την δύναµη που ασκηθεί επί του σωλήνα καθώς και την αντίστοιχη µετατόπιση ή
βέλος κάµψεως. Η εµπειρία από σεισµούς υποδεικνύει ότι οι ψευδοροφές, ο αναρτηµένος
από την οροφή εξοπλισµός (π.χ. φωτιστικά) και εσωτερική τοιχοποιΐα ή χωρίσµατα, συχνά
αποτελούν πηγές πτώσεως αντικειµένων.

Όταν ένα σώµα βάρους W πίπτει από ύψος h και προσκρούει σε ένα βάρος-στόχο Wb µε
ακαµψία k, η δύναµη κρούσης και η απόκλιση µπορεί να υπολογιστούν από τα θεωρήµατα
διατήρησης ενέργειας :
P = W + Wb + Wb2 + 2W (Wb + kh)

(7)

d = Wst + d st2 + 2h(d st − d s ) − d s2

(8)

όπου :
P

η δύναµη πρόσκρουσης

d

η µέγιστη µετατόπιση κατά την πρόσκρουση

ds

η στατική µετατόπιση από το ίδιο βάρος

dst

η αθροιστική στατική µετατόπιση λόγω των βαρών W και Wb

Η δύναµη P εκτιµάται ανωτέρω κατά τρόπο συντηρητικό διότι δεν λαµβάνεται υπόψιν η
αναπήδηση, η µόνιµη πλαστική παραµόρφωση του σωλήνα ή οι απώλειες θερµότητας. Η
ακαµψία k µπορεί να εκτιµηθεί από την θεωρία των δοκών ως εξής :
-

Πακτωµένος πρόβολος µήκους L, µε φορτίο στο ελεύθερο άκρο : 3ΕJ/L3

∆οκός µε σταθερές στηρίξεις και φορτίο σε αποστάσεις α και β από τις στηρίξεις :
3EIL3/(a3b3)
- ∆οκός µε απλές στηρίξεις και φορτίο σε αποστάσεις α και β από τις στηρίξεις :
3EIL/(a2b2)
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|Συνδυασµός

καταπονήσεων – έλεγχος αντοχής

Ο συνδυασµός των φορτίων των συµβατικών καταπονήσεων θα µε τις σεισµικές-κρουστικές
ή τυχηµατικές καταπονήσεις πρέπει να γίνεται βάσει του ΕΑΚ 2000. Συνοπτικά σε κάθε
Προσάρτηµα του κτηρίου k, οι συνολική δράση Sk που συνδυάζει όλες τις υπόλοιπες
καταπονήσεις σε περίπτωση σεισµικών φορτίων είναι :
Sk = Gk + Ek + Σψ2Qk,I
όπου

Gk

το ίδιο βάρος του προσαρτήµατος

Εk

η κύρια σεισµική δράση (π.χ. κατά τον οριζόντιο άξονα χ)

Qk,i

άλλες τυχηµατικές δράσεις (π.χ. κρουστικές δράσεις)

ψ2

συντελεστής συνδυασµού δράσης (0,3 για τα κτίρια)

ή πιο λεπτοµερώς :

Sk = Gk + Ek,x + 0,3Ek,y + Σ0,3Qk,I

(9)

(10)

Στην εξίσωση 10 οι δύο σεισµικές δράσεις κατά τον άξονα χ και y αντίστοιχα
αντιµετωπίζονται ως τυχηµατικές, δηλαδή δεν προστίθενται ταυτοχρόνως µε ίση βαρύτητα,
αλλά η µία πάντα λαµβάνει συντελεστή συνδυασµού δράσης. Συνεπώς η εξίσωση 10 θα
µπορούσε και να γραφεί ως :
Sk = Gk + 0,3 Ek,x + Ek,y + Σ0,3Qk,I

6

(11)

Συµπεράσµατα

Οι σωληνώσεις αερίων καυσίµων υπάγονται σε ένα πλήθος διεθνών κανόνων και
κανονισµών ως προς την κατασκευαστική τους επάρκεια και ακεραιότητα,
συµπεριλαµβανοµένης και της αντισεισµικές θωράκισης.
Στην παρούσα ανάλυση παρουσιάστηκαν οι κυριότερες δράσεις που επηρεάζουν την
κατασκευαστική ακεραιότητα των σωληνώσεων και διατυπώθηκαν απλουστευµένες
συντηρητικές εκδράσεις για την εκτίµηση των δράσεων αυτών. Επίσης παρουσιάστηκαν οι
βασικές τεχνικές µέσω των οποίων είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα κάτω από
διαφορετικούς συνδυασµούς δράσεων. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στον σχεδιασµό και επιλογή
των στηριγµάτων των σωληνώσεων (αποστάσεις, τύπος στηρίξεων, έλεγχος αγκυρώσεων).
Οι τεχνικές αυτές πρέπει πάντα να εφαρµόζονται µε προσοχή, λαµβάνοντας κάθε φορά τα
πραγµατικά δεδοµένα της κατασκευής. Σε συνδυασµό µε την τήρηση των υφιστάµενων
κανονισµών [1,2] και την σωστή σχεδίαση των προστατευτικών διατάξεων και ασφαλειών
του δικτύου, η κατασκευαστική επάρκεια των δικτύων σωληνώσεων αποτελεί σηµαντικό
στοιχείο στην συνολική ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

7
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