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Περίληψη 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η φέρουσα ικανότητα κυλινδρικών κελυφών υπό 
αξονική θλιπτική φόρτιση και καθαρή ροπή κάμψεως λόγω των οποίων αναπτύσσεται τοπικός λυγισμός 
στο τοίχωμα του αγωγού. Η διερεύνηση αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη μελέτη του 
τοπικού λυγισμού υπόγειων μεταλλικών αγωγών μεταφοράς καυσίμων υποκείμενων σε ενεργοποίηση 
σεισμικού ρήγματος. 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια συνοπτική εισαγωγή στην καταπόνηση υπόγειων αγωγών 
καυσίμων λόγω ενεργοποίησης σεισμικού ρήγματος από το οποίο διέρχονται. Περιγράφονται, επίσης, 
για τον αγωγό τα είδη των σεισμικών καταπονήσεων, οι επιβαλλόμενες φορτίσεις αλλά και η επιρροή 
τους στη φέρουσα ικανότητα των αγωγών. Ακόμα, παρατίθενται οι κανονιστικές προβλέψεις έναντι 
του τοπικού λυγισμού σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα και τον ASCE-ALA. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, μελετώνται κυλινδρικά κελύφη καταπονούμενα από κεντρική αξονική θλιπτική 
δύναμη μέσω αναλυτικής και αριθμητικής προσέγγισης μέσω μη γραμμικών αναλύσεων, των οποίων τα 
αποτελέσματα συγκρίνονται. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται αριθμητική διερεύνηση κυλινδρικών κελυφών υπό ροπή 
κάμψεως. Επιπροσθέτως, εξετάζεται η επιρροή του μήκους του κυλίνδρου στην ανάπτυξη της 
ωοειδούς παραμόρφωσης της διατομής του αγωγού αλλά και η αντίστοιχη μείωση της φέρουσας 
ικανότητας λόγω του αναπτυσσόμενου τοπικού λυγισμού στο τοίχωμα του, αναδεικνύοντας σε όλες τις 
περιπτώσεις τη μη γραμμική συμπεριφορά του κυλίνδρου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζεται η επιρροή του πάχους του αγωγού στο κρίσιμο φορτίο λυγισμού και 
στις αναπτυσσόμενες διαμήκεις παραμορφώσεις για τον αγωγό υπό καθαρή ροπή κάμψεως. Πέραν 
τούτου μελετάται η επιρροή του εδάφους στο οριακό φορτίο λυγισμού για τον κύλινδρο υπό κεντρική 
αξονική θλιπτική φόρτιση αλλά και για τον αγωγό υπό καθαρή ροπή κάμψεως λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική ολίσθηση ή μη στη διεπιφάνεια κυλίνδρου και εδάφους. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της διπλωματικής 
εργασίας και γίνονται προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου.  
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Abstract 

In this diploma thesis the bearing capacity of cylindrical shells subjected to axial force and pure 
bending is investigated, which lead to local buckling of the pipe wall. This investigation is a decisive 
step towards the investigation of local buckling of oil steel buried pipelines subjected to seismic fault 
activation. 

In the first chapter a brief introduction on buried pipeline stressing due to faulting is presented. 
Additionally, seismic loading on buried pipelines is described, as well as its effect on pipe integrity. 
Also, Eurocode and ASCE-ALA provisions for local buckling are outlined. 

In the second chapter, cylindrical shells subjected to axial compression force are analytically and 
numerically studied through advanced nonlinear analyses, whose results are then compared. 

In the third chapter, cylindrical shells under pure bending moment are numerically investigated. Also, 
the influence of cylinder length in the development of cross section ovalization is examined and the 
corresponding bearing capacity reduction due to local buckling is highlighted, indicating in all cases 
the nonlinear behavior of the cylinder. 

In the fourth chapter, the influence of the wall thickness at the critical buckling load and the 
developing longitudinal strains for the pipeline under pure bending moment are examined. 
Furthermore, the influence of surrounding soil on the ultimate buckling load of the cylinder subjected 
to axial compression and pure bending moment are investigated. 

In the fifth and last chapter, the conclusions of the diploma thesis are presented and proposals for the 
further investigation of this phenomenon are suggested.  
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