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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η παρούσα εργασία αφορά την δομική συμπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων
αγωγών που διαπερνούν ενεργό τεκτονικό ρήγμα. Το ρήγμα θεωρείται κάθετο στον άξονα
του αγωγού και έχει οριζόντια ολίσθηση, η οποία επιβάλει ένταση και παραμόρφωση στον
αγωγό. Το σύστημα αγωγού-εδάφους προσομοιώνεται με εύρωστο τρόπο μέσω
πεπερασμένων στοιχείων τα οποία λαμβάνουν υπόψη μεγάλες παραμορφώσεις και
ανελαστική συμπεριφορά, καθώς και τις ειδικές συνθήκες (τριβής και επαφής) στην
διεπιφάνεια μεταξύ αγωγού και εδάφους. Θεωρώντας έναν αγωγό με διάμετρο 1 m και πάχος
ίσο με 10 mm, καθώς και ένα τυπικό υλικό χάλυβα με τάση διαρροής 313 MPa, η ανάλυση
επικεντρώνεται στις γεωτεχνικές παραμέτρους του συστήματος. Συγκεκριμένα, εξετάζονται η
επιρροή (α) της διατμητικής αντοχής του εδάφους (β) της δυσκαμψίας του εδάφους (γ) του
μεγέθους οριζόντιας ολίσθησης του ρήγματος και (δ) του εύρους της ζώνης ολίσθησης του
ρήγματος. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στην μορφή διαγραμμάτων της ισοδύναμης
πλαστικής παραμόρφωσης, της τάσης von Mises και της θλιπτικής παραμόρφωσης στην
κρίσιμη διατομή, και δείχνουν μία σημαντική εξάρτηση της δομικής συμπεριφοράς σε σχέση
με τις εδαφικές παραμέτρους.
ABSTRACT : The present paper concerns the structural behaviour of buried steel pipelines,
crossing an active tectonic fault. The fault is normal to the pipeline direction and moves in the
horizontal direction, causing stress and deformation in the pipeline. The soil-pipeline system
is modelled rigorously through finite elements, which account for large strains and
displacements, nonlinear material behaviour and special conditions of contact and friction on
the soil-pipe interface. Considering a steel pipeline of diameter and thickness equal to 1 m
and 10 mm respectively, as well as a typical steel material with 313 MPa yield stress, the
paper focuses on the geotechnical parameters of the system. More specifically, the effects of
(a) the shear strength of the soil (b) the stiffness of the soil (c) the horizontal displacement of
the fault and (d) the width of the fault slip zone, are investigated. The results are presented in
the form of diagrams of equivalent plastic strain, maximum compressive strain and von Mises
stress around the critical pipeline cross-section, and indicate a significant influence of the soil
parameters on the pipeline response.
1

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, email: dakoulas@uth.gr
Υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παγκοσμίως σημαντικά αυξημένες ανάγκες για εξασφάλιση ενεργειακών πόρων κατά
τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον για (α) την ανάπτυξη νέων
αγωγών πετρελαίου και – κυρίως – φυσικού αερίου που είναι δυνατόν να εκτείνονται σε
εκατοντάδες ή χιλιάδες χιλιόμετρα και (β) την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου αγωγών
φυσικού αερίου, ώστε να είναι συμβατό με τις αυξημένες πιέσεις λειτουργίας των νεώτερων
δικτύων. Σε σεισμικές περιοχές, είναι αναγκαία η εκτίμηση της σεισμικής επάρκειας των νέων
και υπαρχόντων συστημάτων αγωγών φυσικού αερίου με στόχο την διασφάλιση της δομικής
ακεραιότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας για το επιθυμητό επίπεδο του σεισμού
σχεδιασμού. Ο στόχος αυτής της εργασίας επικεντρώνεται στην εκτίμηση της εντατικής
κατάστασης και της παραμόρφωσης ενός αγωγού πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ο οποίος
διαπερνά ένα ενεργό τεκτονικό ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης.
Κατά τον σχεδιασμό ενός χαλύβδινου αγωγού που διέρχεται από σεισμικό ρήγμα
λαμβάνονται υπόψη μερικές αρχές για τον περιορισμό της βλάβης του αγωγού στην
περίπτωση ολίσθησης του ρήγματος. Ο κανονισμός Eurocode 8, μέρος 4 (CEN ΕΝV 19984), συνιστά να επιδιώκεται προσανατολισμός του αγωγού ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη
εφελκυσμού και να περιορίζεται η θλίψη, προς αποφυγήν φαινομένων λυγισμού του
τοιχώματος του αγωγού. Στην περίπτωση μιας αναπόφευκτης κάμψης του αγωγού,
επιτρέπεται η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης τοπικού λυγισμού (ύβωσης). Επίσης
συνιστάται η ενίσχυση του πάχους του αγωγού στην περιοχή του ρήγματος, η μείωση των
πιέσεων του εδάφους επί του αγωγού με χρήση χαλαρού αμμώδους υλικού για την πλήρωση
της εκσκαφής, και η μείωση της τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους.
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων οι οποίες
επηρεάζουν την ανάπτυξη σημαντικών παραμορφώσεων στο τοίχωμα ενός μεταλλικού
αγωγού φυσικού αερίου ή πετρελαίου κατά την σχετική οριζόντια ολίσθηση ενός τεκτονικού
ρήγματος, και ενδέχεται να προκαλέσουν αστοχία λόγω υπέρβασης της αντοχής του χάλυβα
ή λόγω τοπικού λυγισμού του τοιχώματος. Στην παρούσα έρευνα, διερευνώνται οι εξής
παράμετροι σε σχέση με την ένταση που προκαλείται εντός του τοιχώματος του αγωγού: (α)
η αντοχή του εδάφους (β) η δυσκαμψία του εδάφους (γ) το μέγεθος της επιβαλλόμενης
μετατόπισης (δ) το εύρος της ζώνης του ρήγματος που παραμορφώνεται και (ε) ο
συντελεστής τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους. Η κατεύθυνση του άξονα του αγωγού
θεωρείται κάθετη στο επίπεδο του ρήγματος.
Μέχρι σήμερα, οι αναλύσεις τάσεων σε αγωγούς που υπόκεινται σε σχετική οριζόντια
ολίσθηση ενός τεκτονικού ρήγματος βασίζονται σε προσομοιώσεις του μεταλλικού αγωγού
ως δοκό επί ελατηριωτού εδάφους, υπολογίζοντας την εσωτερική του ένταση με την μορφή
ροπών κάμψεως, και αξονικών/τεμνουσών δυνάμεων (π.χ. Kennedy et al. 1977, Wang &
Yeh, 1985, Karamitros et al. 2007). Μία τέτοια προσέγγιση, εκτός της υπολογιστικής της
απλότητας, δεν δύναται να προσομοιώσει με ακρίβεια την συμπεριφορά του συστήματος
αγωγού – εδάφους. Μία ενδιαφέρουσα προσπάθεια πιο λεπτομερούς προσομοίωσης
παρουσιάστηκε από τους Karamitros et al. (2007), οι οποίοι προσομοίωσαν τον αγωγό μέσω
πεπερασμένων στοιχείων κελύφους με ελαστο-πλαστική συμπεριφορά, και το έδαφος με
κατάλληλα μη-γραμμικά ελατήρια. Στην παρούσα εργασία, η διερεύνηση βασίζεται σε μία
λεπτομερή και εύρωστη αριθμητική προσομοίωση της επιβαλλόμενης μετατόπισης του
ρήγματος με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Η βασική συμβολή του παρόντος
άρθρου είναι πως το υπόψη θέμα αντιμετωπίζεται με εύρωστο τρόπο, προσομοιώνοντας τον
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αγωγό με πεπερασμένα στοιχεία κελύφους για μεγάλες παραμορφώσεις, ενώ το έδαφος
προσομοιώνεται μέσω μη-γραμμικών τρισδιάστατων πεπερασμένων στοιχείων. Η μέθοδος
ανάλυσης λαμβάνει υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους και αγωγού, θεωρώντας την τριβή
μεταξύ της εξωτερικής επιφάνειας του αγωγού και του εδάφους, καθώς και την ανελαστική
συμπεριφορά του εδαφικού υλικού και του χάλυβα. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται μερικά
αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα της μελέτης.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η γεωμετρία του προβλήματος περιγράφεται στο Σχήμα 1. Θεωρείται ότι ο αγωγός έχει
διάμετρο D = 1 m, πάχος t = 10 mm και διαπερνά κάθετα το επίπεδο του ρήγματος. Η μάζα
του εδάφους που διακριτοποιείται έχει μήκος 60 m, πλάτος 10 m και βάθος 5 m. Ο κεντρικός
άξονας του αγωγού τοποθετείται σε βάθος 2.5 m στο κέντρο της διατομής. Το τεκτονικό
ρήγμα τοποθετείται στο μέσο του θεωρούμενου μήκους του αγωγού, και χωρίζει το
αντίστοιχο εδαφικό υλικό σε 2 τμήματα (βλ. Σχήματα 1 και 2). Το πρώτο τμήμα παραμένει
ακίνητο, ενώ το δεύτερο μετατοπίζεται ως προς το πρώτο κατά την οριζόντια διεύθυνση. Το
κάθε τμήμα του αγωγού έχει μήκος 30 m. Σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία δεν
προσομοιώνεται η ζώνη μη συνεκτικού υλικού που τοποθετείται στην εκσκαφή γύρω από τον
αγωγό, η επίδραση της οποίας εξετάζεται σε άλλη δημοσίευση.

Σχήμα 1. Γεωμετρία του συστήματος εδάφους – αγωγού και θέση του ρήγματος
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Σχήμα 2. (α) Οριζόντια μετατόπιση σεισμικού ρήγματος και αγωγού (β) διαχωρισμός εδάφους και
αγωγού κατά την ολίσθηση του ρήγματος

Για την αποφυγή προβλημάτων ασυνέχειας στην επιβαλλόμενη παραμόρφωση λόγω
της μετατόπισης του ρήγματος, καθώς και την πιο ρεαλιστική προσομοίωση της πραγματικής
ολίσθησης του ρήγματος, θεωρείται ότι η μετατόπισή του πραγματοποιείται όχι επί ενός
μοναδικού επιπέδου ολίσθησης αλλά μέσω παραμόρφωσης του εδάφους που είναι
κατανεμημένη εντός μίας λεπτής ζώνης πάχους w = 0.33 m, 0.67 m και 1 m. Στο Σχήμα 2
διακρίνεται η ζώνη παραμόρφωσης του ρήγματος. Η μέγιστη ολίσθηση του ρήγματος
λαμβάνεται ίση προς d = 1 m.
Η προσομοίωση του συστήματος εδάφους-αγωγού επιτυγχάνεται με τη χρήση του
κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS/Standard που επιτρέπει τη μη-γραμμική ανάλυση
μέσω μίας implicit μεθόδου επίλυσης των μη-γραμμικών διακριτοποιημένων εξισώσεων. Η
προσομοίωση λαμβάνει υπόψη μη-γραμμικότητες του υλικού (πλαστικότητα), μεγάλες
παραμορφώσεις και μετατοπίσεις που αλλάζουν σημαντικά τη γεωμετρία του αρχικού
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συστήματος, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες στην διεπιφάνεια μεταξύ εδάφους και αγωγού
(συνθήκες επαφής και τριβής).
Ο χαλύβδινος σωλήνας προσομοιώνεται με πεπερασμένα στοιχεία κελύφους, τα οποία
λαμβάνουν υπόψη μεγάλες παραμορφώσεις και ελαστο-πλαστική συμπεριφορά. Τα στοιχεία
είναι τετρακομβικά, με γραμμικές συναρτήσεις σχήματος στην επιφάνεια του κελύφους, και
μειωμένης ολοκλήρωσης, λόγω της πολύ καλής συμπεριφοράς τους σε καμπτικές
καταπονήσεις. Ο αριθμός των στοιχείων κελύφους που χρησιμοποιήθηκαν κατά μήκος της
περιφέρειας της κυκλικής διατομής είναι 40. Ένα τυπικό πλέγμα που χρησιμοποιήθηκε για
την προσομοίωση του κελύφους φαίνεται στο Σχήμα 1(c).
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται για το υλικό του μεταλλικού αγωγού έχει όριο διαρροής
σ y = 313 MPa (45 ksi) και οριακή (μέγιστη) τάση 492 MPa (71 ksi). Για την περιγραφή της
ανελαστικής συμπεριφοράς, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο J2 πλαστικότητας (von Mises) με
ισοτροπική κράτυνση. Η σχέση τάσης και παραμόρφωσης σε μονοαξονικό εφελκυσμό δίδεται
στο Σχήμα 3, και αυτή η καμπύλη χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση του μοντέλου
πλαστικότητας. Το υλικό παρουσιάζει ένα πλαστικό «πλατώ» μέχρι μία παραμόρφωση 2%
και στην συνέχεια έχει κράτυνση με οριακή τάση 492 MPa. Η επιλογή του ανωτέρω υλικού
χάλυβα σε συνδυασμό με τις διαστάσεις του αγωγού επιτρέπει μία μέγιστη πίεση λειτουργίας
ίση προς 4.5 MPa, ενώ για εσωτερική πίεση ίση προς 7 MPa (δηλαδή περίπου 70 bar) το
τοίχωμα του αγωγού υφίσταται διαρροή. Πρόκειται για έναν αγωγό φυσικού αερίου μέσης
πίεσης.
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Σχήμα 3. Σχέση τάσης και παραμόρφωσης χάλυβα με όριο διαρροής
υλικού.
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σ y = 313 MPa και κράτυνση του

Σχήμα 4. Κατανομή της ισοδύναμης αποκλίνουσας τάσης q και της ισοδύναμης αποκλίνουσας
πλαστικής παραμόρφωσης ε qp στην περιοχή όπου ο αγωγός διέρχεται από το ρήγμα

Το έδαφος προσομοιώθηκε με τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία συνεχούς μέσου και
ακολουθεί το ελαστο-πλαστικό προσομοίωμα Mohr-Coulomb. Στα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται, το έδαφος θεωρείται ότι είναι συνεκτικό, με συνοχή c, γωνία διατμητικής
αντοχής φ = 0˚, γωνία διασταλτικότητας ψ = 0˚, μέτρο ελαστικότητας Ε και λόγο Poisson ν. Ο
συντελεστής τριβής στην διεπιφάνεια του αγωγού – εδάφους είναι μ. Η διεπιφάνεια επιτρέπει
τον πλήρη αποχωρισμό του εδάφους και του αγωγού, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο
Σχήμα 2(b), όπου η αριστερή πλευρά του αγωγού συμπιέζεται από το περιβάλλον έδαφος
ενώ η δεξιά πλευρά αποχωρίζεται από το περιβάλλον έδαφος και δημιουργείται κενό.
Κατά την ολίσθηση του ρήγματος, ο μεταλλικός αγωγός, ο οποίος «παρακολουθεί» την
εδαφική κίνηση, υπόκειται σε σημαντική παραμόρφωση λόγω της διαμήκους κάμψης (βλέπε
Σχήματα 2 και 4). Ως γνωστόν, η κάμψη ενός κυλίνδρου συνεπάγεται συνήθως την αλλαγή
στη γεωμετρία της κυκλικής διατομής. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του σχήματος μπορεί
να οδηγήσει σε τοπικό λυγισμό (κύρτωση, ύβωση). Ο προσδιορισμός μίας τέτοιας αστοχίας,
η οποία ενδέχεται να είναι καταστροφική για τον αγωγό αποτελεί έναν σημαντικό στόχο της
παρούσας ανάλυσης. Η αστοχία αυτή θα συμβεί τυπικά στο σημείο Α ή το σημείο Β, όπως
φαίνονται στο Σχήμα 4. Στα σημεία αυτά έχουμε σημαντική καμπυλότητα του αγωγού κατά
την διαμήκη κατάσταση, και επομένως είναι τα σημεία στα οποία θα αναπτυχθούν
σημαντικές ροπές κάμψης. Εάν η τοπική θλιπτική τάση ή παραμόρφωση ξεπεράσει ένα
συγκεκριμένο όριο, τότε θα συμβεί κύρτωση του τοιχώματος (ύβωση ή τοπικός λυγισμός).
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Σχήμα 5. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και
(c) Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Α για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης
(d)
Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp . (Έδαφος
με συνοχή c = 20 kPa και μέτρο ελαστικότητας E = 500 c.)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Η ανωτέρω αριθμητική προσομοίωση πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιήθηκε για
την παραμετρική μελέτη του συστήματος εδάφους-αγωγού υπό επιβαλλόμενη μετακίνηση
του. Συγκεκριμένα, προσομοιώθηκε η μετακίνηση (ολίσθηση) του ρήγματος και σε κάθε βήμα
ελήφθησαν οι τάσεις και οι παραμορφώσεις στο τοίχωμα του χαλύβδινου σωλήνα. Σε κάθε
βήμα της ανάλυσης παρατηρήθηκε επίσης η αστοχία του τοιχώματος λόγω λυγισμού
(ύβωσης ή κύρτωσης).
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Σχήμα 6. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και (c)
Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Β για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης.
(d)
Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp . (Έδαφος
με συνοχή c = 50 kPa και μέτρο ελαστικότητας E = 500 c.)

Στην παραμετρική ανάλυση, δόθηκε έμφαση κυρίως στην επίδραση των γεωτεχνικών
παραμέτρων στην συμπεριφορά του συστήματος. Οι τιμές της συνοχής του εδάφους, c,
κυμαίνονται μεταξύ 20 kPa και 200 kPa, ενώ οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας, E, του
εδαφικού υλικού κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 300c και 700c. Ο συντελεστής τριβής, μ,
μεταξύ αγωγού και εδάφους λαμβάνει τιμές μεταξύ 0.3 και 0.5. Θεωρήθηκαν τέλος τρεις τιμές
για το εύρος της ζώνης του ρήγματος, ήτοι w = 0.33 m, 0.67 m και 1 m. Λόγω της μεγάλης
έκτασης της παραμετρικής ανάλυσης, η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ενδεικτικά
αποτελέσματα.
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Σχήμα 7. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και
(c) Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Β για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης. (d)
Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp . (Έδαφος
με συνοχή c = 200 kPa και μέτρο ελαστικότητας E = 500 c.)

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα 5-11, για τις ανωτέρω τιμές των
εδαφικών παραμέτρων. Σε κάθε σχήμα δίδεται η περιμετρική κατανομή (α) της ισοδύναμης
αποκλίνουσας πλαστικής παραμόρφωσης ε qp , η οποία είναι ίση προς

ε qp =

2
2
2
1
2
2
2 ⎡( ε11 p − ε 22 p ) + ( ε 22 p − ε 33 p ) + ( ε 33 p − ε11 p ) ⎤ + 3 ( γ 122 p + γ 23
p + γ 31 p )
⎦⎥
3 ⎢⎣

(1)

(β) της ελάχιστης κύριας πλαστικής παραμόρφωσης ε 3 p , και (c) της ισοδύναμης
αποκλίνουσας τάσης q , η οποία είναι ίση προς
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Σχήμα 8. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και
(c) Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Β για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης.
(d) Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp .
(Έδαφος με συνοχή c = 200 kPa και μέτρο ελαστικότητας E = 300 c.)

q=

2
2
2
1⎡
σ 11 − σ 22 ) + (σ 22 − σ 33 ) + (σ 33 − σ 11 ) ⎤⎥ + 3 (τ 122 + τ 232 + τ 312 )
(
⎢
⎦
2⎣

(2)

όπου ε ijp είναι ο τανυστής των πλαστικών παραμορφώσεων και σ ij είναι ο τανυστής των
τάσεων. Η γωνία θ ορίζεται στο Σχήμα 1(c), ενώ ως θετική τάση και θετική παραμόρφωση
λαμβάνεται η εφελκυστική. Τα αποτελέσματα τάσεων και παραμορφώσεων δίνονται για τιμές
της μετατόπισης ολίσθησης του ρήγματος ίσες προς 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm και 100
cm. Μαζί με τα διαγράμματα, δίδεται επίσης το σχήμα του παραμορφωμένου αγωγού στην
κρίσιμη διατομή κατά την τελική παραμόρφωση (d = 1 m), στο οποίο διακρίνεται ο τοπικός
λυγισμός και δίδεται η κατανομή της αποκλίνουσας πλαστικής παραμόρφωσης ε qp .
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Σχήμα 9. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και
(c) Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Β για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης.
(d) Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp .
(Έδαφος με συνοχή c = 200 kPa και μέτρο ελαστικότητας E = 700 c.)

Η μέγιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της μέγιστης
πλαστικής εφελκυστικής παραμόρφωσης, για κάθε ένα από τα Σχήματα 5 έως 11 δίδεται στο
ΠΑΡΑΤΗΜΑ (Σχήματα 12, 13 και 14). Τα αποτελέσματα στα Σχήματα 5-7 δείχνουν την
επιρροή της συνοχής c του εδαφικού υλικού, ενώ τα αποτελέσματα στα Σχήματα 7-9
δείχνουν την επιρροή του μέτρου ελαστικότητας Ε του εδαφικού υλικού. Τέλος, η σύγκριση
μεταξύ των αποτελεσμάτων στα Σχήματα 6 και 10, καθώς και μεταξύ των αποτελεσμάτων
στα Σχήματα 7 και 11 δείχνουν την επιρροή του εύρους της ζώνης ολίσθησης. Σημειώνεται
πως τα αποτελέσματα στα σχήματα 5 – 9 αντιστοιχούν σε εύρος της ζώνης ολίσθησης του
ρήγματος w = 1 m, ενώ τα αποτελέσματα στα σχήματα 10 και 11 αντιστοιχούν σε εύρος της
ζώνης ολίσθησης του ρήγματος w = 0.33 m.
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Σχήμα 10. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και
(c) Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Β για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης (d)
Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp . (Έδαφος
με συνοχή c =50 kPa και μέτρο ελαστικότητας E = 500c. Πάχος ζώνης ρήγματος w=0.33 m)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα στα σχήματα 5, 6, και 7 αντιστοιχούν σε αγωγούς με συνοχή c ίση
προς 20 kPa, 50 kPa και 200 kPa, αντίστοιχα, και μέτρο ελαστικότητας Ε = 500c. Ο
συντελεστής τριβής στην διεπιφάνεια εδάφους – αγωγού είναι μ = 0.3. Τα αποτελέσματα είναι
δείχνουν καθαρά την σημαντική επίδραση της συνοχής του εδάφους στην ανάπτυξη
πλαστικών παραμορφώσεων στον αγωγό. Πράγματι, η αποκλίνουσα πλαστική
παραμόρφωση ε qp είναι 3.6%, 6.5% και 9.3% για c = 20, 50 και 200 kPa αντίστοιχα.
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Σχήμα 11. (a) Πλαστική παραμόρφωση ε qp (b) Ελάχιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p και
(c) Αποκλίνουσα τάση q στην κρίσιμη διατομή Β για διάφορα στάδια της σεισμικής ολίσθησης.
(d) Παραμόρφωση του σχήματος του αγωγού και κατανομή της πλαστικής παραμόρφωσης ε qp .
(Έδαφος με συνοχή c=200 kPa και μέτρο ελαστικότητας E=500c. Πλάτος ζώνης ρήγματος w=0.33 m)

Μία ενδεικτική, καίτοι εμπειρική, τιμή της κρίσιμης θλιπτικής παραμόρφωσης του τοιχώματος
του αγωγού υπό κάμψη δίδεται από την σχέση ε cr = 0.4 t / D . Η τιμή αυτή προτείνεται από
τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8, μέρος 4, ως η οριακή τιμή της θλιπτικής παραμόρφωσης
που προκαλεί κύρτωση του τοιχώματος. Για τον υπόψη αγωγό, η κρίσιμη τιμή της θλιπτικής
παραμόρφωσης είναι ε cr = 0.004. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η μικρότερη (άρα και
θλιπτική) κύρια πλαστική παραμόρφωση ε 3 p στον αγωγό φτάνει την ανωτέρω κρίσιμη τάση
σε μικρότερη μετακίνηση του ρήγματος.
Επίσης, για «σκληρό» έδαφος (c = 200 kPa) αλλάζει και η μορφή αστοχίας του αγωγού.
Συγκεκριμένα, στο σχήμα 7, πέραν της μορφής τοπικού λυγισμού που φαίνεται στα Σχήματα
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5 και 6, παρατηρούμε μία σημαντική στρέβλωση του αγωγού στην περιοχή της ζώνης
ολίσθησης και τη δημιουργία μίας επιπλέον περιοχής αστοχίας. Αυτό έχει ως συνέπεια την
μείωση της έντασης στο σημείο Β για μεγάλες τιμές της μετατόπισης ολίσθησης (d = 100 cm),
όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Σημειώνεται ότι για πολύ μαλακό έδαφος (c = 20 kPa) και για
μετατοπίσεις του ρήγματος μέχρι 40 cm, παρόλο που δημιουργείται διαρροή του χάλυβα, οι
πλαστικές παραμορφώσεις είναι πολύ μικρές. Αντίθετα, για σκληρό έδαφος (c = 200 kPa) οι
πλαστικές παραμορφώσεις είναι σημαντικές ακόμη και για μετακινήσεις του ρήγματος
μικρότερες των 20 cm.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων στα σχήματα 7, 8 και 9, όπου η συνοχή του εδάφους
είναι c = 200 kPa και τα μέτρα ελαστικότητας Ε = 300c, 500c και 700c, αντίστοιχα, δείχνει
πως δεν υπάρχει σημαντική επιρροή του μέτρου ελαστικότητας στη μηχανική συμπεριφορά
του αγωγού. Αυτό οφείλεται στις μεγάλες ανελαστικές παραμορφώσεις του εδάφους στην
περιοχή της ολίσθησης του ρήγματος. Στην περίπτωση αυτή, οι ελαστικές παραμορφώσεις,
οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από την τιμή του Ε, δεν παίζουν σημαντικό ρόλο στην οριακή
συμπεριφορά του εδαφικού υλικού.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων στα σχήματα 6 και 10, όπου το πλάτος της ζώνης
ολίσθησης είναι w = 0.33 m και 1 m, αντίστοιχα, δείχνει πως για σχετικά μαλακά εδάφη (c =
50 kPa) δεν υπάρχει σημαντική επίδραση του πλάτους w. Αντιθέτως, η σύγκριση των
αντίστοιχων αποτελεσμάτων στα σχήματα 7 και 11 δείχνει πως για σκληρά εδάφη (c = 200
kPa) υπάρχει σημαντική επίδραση του πλάτους της ζώνης ολίσθησης. Συγκεκριμένα, καθώς
το πλάτος της ζώνης μικραίνει (π.χ. w = 0.33m), η παραμόρφωση του αγωγού αυξάνει
σημαντικά και γίνεται αρκετά πιο τοπική, καθώς συγκεντρώνεται κυρίως στην περιοχή της
ζώνης ολίσθησης του ρήγματος (βλέπε την περιοχή στο σημείο C του Σχήματος 11).
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων στα Σχήματα 5 έως 11 αντιστοιχούν σε συντελεστή
τριβής μεταξύ αγωγού και εδάφους ίσο προς μ = 0.3. Η μελέτη της επίδρασης του
συντελεστή τριβής ευρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα δημοσιευθεί σε επόμενο άρθρο.
Τέλος επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα των όλων των αναλύσεων που
παρουσιάσθηκαν στο άρθρο αυτό βασίζονται στην παραδοχή ότι η εσωτερική πίεση του
αγωγού κατά την διάρκεια της ολίσθησης του ρήγματος είναι μηδέν. Αριθμητικές αναλύσεις
των ιδίων περιπτώσεων αλλά με εσωτερική πίεση του αγωγού ίση προς την μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας (4.5 MPa) δείχνουν ότι η παρουσία σημαντικής εσωτερικής
πίεσης κατά την στιγμή της ολίσθησης του ρήγματος περιορίζει την παραμόρφωση του
σχήματος και την πλαστική παραμόρφωση του αγωγού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού
Πολιτισμού, μέσω Υποτροφίας Μεταπτυχιακών Σπουδών που απονεμήθηκε στον κ.
Πολυνίκη Βαζούρα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχήμα 12. Μέγιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε1 p στην κρίσιμη διατομή για διάφορα στάδια της
σεισμικής ολίσθησης: Έδαφος με συνοχή (a) c = 20 kPa, (b) c = 50 kPa, (c) c = 200 kPa (Μέτρο
ελαστικότητας E = 500 c)
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Σχήμα 13. Μέγιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε1 p στην κρίσιμη διατομή για διάφορα στάδια της
σεισμικής ολίσθησης: Έδαφος με συνοχή c = 200 kPa και μέτρο ελαστικότητας: (a) E = 300 c και
(b) E = 700 c.

Σχήμα 14. Μέγιστη κύρια πλαστική παραμόρφωση ε1 p στην κρίσιμη διατομή για διάφορα στάδια της
σεισμικής ολίσθησης: Έδαφος με συνοχή (a) c = 50 kPa και (b) c = 200 kPa. Μέτρο ελαστικότητας
E = 500 c και πλάτος ζώνης ρήγματος w = 0.33 m.
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