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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µελέτη µεταλλικών κατακόρυφων επίγειων 
κυλινδρικών δεξαµενών. Εξετάζεται η διαδικασία σχεδιασµού τους µε χρήση του 
Ευρωκώδικα 1993-1-6 και µέσω αναλύσεων µε λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους τύπους δεξαµενών ανάλογα µε το περιεχόµενο, 
το υλικό κατασκευής τους, το σχήµα και το στατικό τους σύστηµα. Εκτενέστερη αναφορά 
γίνεται για τις µεταλλικές δεξαµενές και περιγράφεται η κατασκευή των βασικών τµηµάτων 
συγκολλητών και κοχλιωτών δεξαµενών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των φορτίων που λαµβάνονται υπ’ όψιν στο 
σχεδιασµό των µεταλλικών δεξαµενών σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες.  

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι µεθόδοι ελέγχου µε βάση τον Ευρωκώδικα 1993-1-6 
που αφορά στην αντοχή και την ευστάθεια κελυφωτών κατασκευών.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται εφαρµογή των όσων περιγράφηκαν προηγουµένως σε µια 
συγκεκριµένη δεξαµενή διαµέτρου 10 m και ύψους 12 m. Αρχικά περιγράφεται η µορφή των 
βασικών τµηµάτων της δεξαµενής και στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισµός των δράσεων που 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, όπως περιγράφηκε στο δεύτερο κεφάλαιο. Τέλος γίνεται 
υπολογισµός της θεµελίωσης από σκυρόδεµα και οι έλεγχοι σε ανατροπή. Ακόµη 
υπολογίζεται το απαιτούµενο µήκος επέκτασης - αγκύρωσης του κελύφους µέσα στο θεµέλιο. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφονται οι αναλύσεις που έγιναν µε το λογισµικό πεπερασµένων 
στοιχείων ADINA. Αρχικά περιγράφονται γραµµικές αναλύσεις µε διάφορους συνδυασµούς 
δράσεων στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και στην οριακή κατάσταση αστοχίας. 
Στη συνέχεια πραγµατοποιούνται µη γραµµικές αναλύσεις γεωµετρίας ή/και υλικού µε 
ατέλεια ή χωρίς και προσδιορίζονται οι δρόµοι ισορροπίας για κάθε µη γραµµική ανάλυση. 
Γίνονται αναλύσεις τόσο µε την οµοιόµορφη κατανοµή όσο και µε την προσέγγιση της 
πραγµατικής κατανοµής του ανέµου ώστε να γίνει σύγκριση της συµπεριφοράς της 
δεξαµενής όταν υπόκειται στις δύο διαφορετικές κατανοµές των δράσεων. Τέλος γίνονται 
γραµµικοί και µη γραµµικοί έλεγχοι για το σεισµικό συνδυασµό δράσεων. 

Στο έκτο κεφάλαιο επαναλαµβάνονται οι έλεγχοι σε οριακή κατάσταση αστοχίας σύµφωνα 
µε τον κανονισµό, όπως περιγράφηκαν στο τρίτο κεφάλαιο και γίνεται σύγκριση µε τα 
αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις αναλύσεις µε το λογισµικό πεπερασµένων στοιχείων.  

Στο έβδοµο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν και 
αναφέρονται προτάσεις για µελλοντική µελέτη και επέκταση του θέµατος της παρούσας 
διπλωµατικής εργασίας. 
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Abstract 

Cylindrical aboveground steel tanks are studied in the present diploma thesis. The design of 
these structures is investigated by using Eurocode 1993-1-6 and a finite element software. 

In the first chapter of this thesis tanks of different forms, material and static system are 
presented and there is an extensive review of both welded and bolted steel tanks. There is also 
a description of the foundation and anchorage of these tanks. 

In the second chapter the actions considered during the design of steel tanks according to the 
Eurocodes are reviewed. 

The third chapter consists of the description of basic testing methods by using Eurocode 
EN1993-1-6 regarding the strength and stability of shell structures.  

In the fourth chapter there is a description of a 10 m diameter and 12 m high steel tank. At 
first its basic parts are described and then the actions that have to be taken into account are 
calculated according to chapter 2. In the end of the chapter the dimensions and the 
reinforcement of the foundation and the overturning stability of the tank is calculated. The 
necessary embedment length of the shell in the foundation is determined.  

In the fifth chapter there is a description of the simulations performed. Firstly there is a 
review of the linear analysis of the serviceability and ultimate limit state and then a 
description of geometry and/or material non – linear analysis by considering or not 
imperfections. The equilibrium path of each simulation is determined. The real non – uniform 
wind pressures distribution and the equivalent uniform external pressure are being considered 
during the analysis. In the end of the chapter linear and non – linear analysis of the structure 
under seismic action is performed. 

In the sixth chapter some of the aforementioned tests are performed using the methods 
described in the third chapter and a comparison of the latter and the finite elements program 
results is made. 

In the last chapter the conclusions resulting from the present diploma thesis are stated. 
Suggestions for future study on the subject of the thesis are mentioned. 

 

 

 

 




