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Περίληψη 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται το φαινόμενο του καθολικού λυγισμού υπόγειων 

μεταλλικών αγωγών ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης σεισμικών ρηγμάτων από τα οποία διέρχονται. 

Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγεται το πρόβλημα των υπόγειων μεταλλικών αγωγών διερχόμενων από 

σεισμικά ρήγματα και παρουσιάζεται μία συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση του φαινομένου του 

καθολικού λυγισμού αγωγών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η συμπεριφορά ελαστικής δοκού επί ελαστικού εδάφους ως μία 

πρώτη προσέγγιση για την προσομοίωση του καθολικού λυγισμού υπόγειων αγωγών. Εξετάζεται η 

λυγισμική συμπεριφορά αμφιέρειστων και αμφίπακτων δοκών πεπερασμένου μήκους επί εύκαμπτης 

θεμελίωσης υπό σταθερή αξονική θλιπτική δύναμη. Εξάγονται αναλυτικές σχέσεις περιγραφής του 

φαινομένου και ειδικότερα οι ιδιομορφές λυγισμού, οι τιμές των κρίσιμων φορτίων και τα όρια 

μετάθεσης των ιδιομορφών συναρτήσει της ελαστικής εδαφικής δυσκαμψίας. Ακολούθως τα αναλυτικά 

αποτελέσματα συγκρίνονται με αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο ερευνάται 

αριθμητικά η μεταλυγισμική απόκριση της δοκού μέσω μη-γραμμικών αναλύσεων γεωμετρίας με 

αρχικές ατέλειες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσομοίωση του αγωγού που υπόκειται σε ενεργοποίηση 

σεισμικού ρήγματος, μέσω δύο παραδειγμάτων, ενός κανονικού και ενός ανάστροφου ρήγματος. Η 

αλληλεπίδραση αγωγού – περιβάλλοντος εδάφους προσομοιώνεται με μη-γραμμικά ελατήρια σε τρεις 

διευθύνσεις και εξάγονται όλα τα αναπτυσσόμενα εντατικά μεγέθη. Η αναπτυσσόμενη ένταση 

συναρτάται με τον τύπο του ρήγματος που ενεργοποιείται. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αποτίμηση του κινδύνου εκδήλωσης καθολικού λυγισμού υπόγειων 

μεταλλικών αγωγών λόγω ενεργοποίησης ανάστροφων σεισμικών ρηγμάτων που καταπονούν κυρίως 

θλιπτικά τον αγωγό και θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. Ο κίνδυνος του καθολικού λυγισμού 

αξιολογείται αριθμητικά έναντι των άλλων μορφών αστοχίας, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο τη γεωμετρική 

μη-γραμμικότητα, όσο και τη μη-γραμμικότητα του χάλυβα και του εδάφους. Τέλος, διερευνάται 

παραμετρικά ο κίνδυνος εκδήλωσης καθολικού λυγισμού αρχικά σε σχέση με τη γωνία του ρήγματος, 

και στη συνέχεια σε σχέση με το λόγο της διαμέτρου του αγωγού προς το πάχος του τοιχώματος του. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της εργασίας και γίνονται 

προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου. 
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Abstract 

In the present diploma thesis, upheaval buckling of buried steel pipelines due to seismic fault 

activation is investigated. In the first chapter, pipeline – fault crossing and a literature review on 

upheaval buckling are presented. 

In the second chapter, the behavior of an elastic beam resting on elastic foundation is addressed, as 

an approach to simulate upheaval buckling of buried pipelines. The behavior of a simply supported 

and a fixed-fixed beam of finite length resting on elastic foundation under compression is investigated. 

Analytical solutions for beam linear buckling analysis, eigenmode shapes, critical buckling loads and 

eigenmode transition limits in relation to soil stiffness are extracted. Furthermore, the results are 

compared to numerical analyses’ results. In the third chapter, the post-buckling behavior of the 

simply-supported and fixed-fixed beam is investigated via geometrically nonlinear analyses with 

imperfections (GNIA). 

In the fourth chapter, a numerical simulation of a pipeline crossing an activated seismic fault is 

presented, via two examples of a normal and a reverse fault. The pipeline – soil interaction is 

simulated using nonlinear springs in three dimensions and the pipeline internal forces due to the fault 

activation are calculated. The developing pipeline forces depend on the fault type. 

In the fifth chapter the risk of upheaval buckling of buried steel pipelines under acting compressive 

forces due to reverse fault activation is numerically investigated. The risk of upheaval buckling is 

assessed against other failure modes, such as pipeline local buckling, by also accounting for 

geometrical, pipeline steel and soil nonlinearities. Finally, parametric analyses are conducted in order 

to assess the risk of upheaval buckling in relation to the fault’s angle and to the pipeline’s diameter to 

thickness ratio. 

In the sixth and last chapter, conclusions of the diploma thesis are presented and proposals for the 

further investigation of this phenomenon are suggested.  
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