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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη χρήση εύκαμπτων κόμβων σε υπόγειους 

μεταλλικούς αγωγούς που διασταυρώνονται με ενεργά σεισμικά ρήγματα. Η διάρρηξη σεισμικού 

ρήγματος επιβάλλει μεγάλες εδαφικές παραμορφώσεις στο χαλύβδινο αγωγό, ο οποίος τις 

παραλαμβάνει αναπτύσσοντας μεγάλη ένταση σε όρους ανηγμένων παραμορφώσεων. Η προσθήκη 

εύκαμπτων κόμβων αποτελεί μια νέα προτεινόμενη μέθοδο για την πρόληψη ενδεχόμενων αστοχιών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο υπό μελέτη πρόβλημα της διέλευσης αγωγών καυσίμων από 

σεισμικά ρήγματα και τονίζεται η σημασία διαφύλαξης της ακεραιότητάς τους έναντι σεισμικών και μη 

κινδύνων, ενώ παρατίθενται τα συνήθη μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται. Ακολούθως 

περιγράφεται το νέο προτεινόμενο μέτρο προστασίας των αγωγών, το οποίο είναι η εισαγωγή 

εύκαμπτων κόμβων μεταξύ των διαδοχικών χαλύβδινων τμημάτων του αγωγού. Περιγράφεται 

αναλυτικά ο κατάλληλος τύπος των εύκαμπτων κόμβων για χρήση σε υπόγειους αγωγούς, καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίο προσομοιώνονται αριθμητικά η αλληλεπίδραση αγωγού – εδάφους και η σεισμική 

διάρρηξη. 

Στο δεύτερο και στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παραμετρικής διερεύνησης 

μέσω μη-γραμμικών αναλύσεων γεωμετρίας και υλικού. Η βασική παράμετρος επιρροής της απόκρισης 

του αγωγού είναι η γωνία διασταύρωσης αγωγού – ρήγματος (β). Στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται η 

περίπτωση β≤90º (επιβολή κάμψης και εφελκυσμού) ενώ στο τρίτο η περίπτωση β>90º (επιβολή 

κάμψης και θλίψης). Σε κάθε κεφάλαιο εξετάζεται αρχικά ο συνεχής αγωγός και η επιρροή που ασκούν 

στην απόκρισή του η μετακίνηση του ρήγματος και η γωνία διασταύρωσης. Ακολούθως, με βάση το 

διάγραμμα καμπτικών ροπών του εκάστοτε συνεχούς αγωγού, εξετάζονται διάφοροι συνδυασμοί 

εύκαμπτων κόμβων ως προς το πλήθος και τη θέση τους και συγκρίνονται ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους στην απομείωση των ανηγμένων παραμορφώσεων. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετάται η επιρροή της διαμέτρου, του πάχους τοιχώματος και του βάθους 

ταφής του μεταλλικού αγωγού στην αποδοτικότητα των εύκαμπτων κόμβων. Τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά της διατομής του αγωγού καθορίζονται συνήθως από μη-σεισμικές παραμέτρους 

λειτουργικότητας, ωστόσο ο λόγος της διαμέτρου προς το πάχος τοιχώματος καθορίζει τη λυγηρότητά 

του και κατά συνέπεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην τοπική και καθολική ευστάθεια του 



αγωγού. Επιπλέον, το βάθος ταφής καθορίζει την αναπτυσσόμενη τριβή στη διεπιφάνεια αγωγού – 

εδάφους και έτσι αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη μηχανική συμπεριφορά του αγωγού όταν 

υπόκειται σε μεγάλες μετακινήσεις λόγω της ενεργοποίησης ρήγματος. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η αποδοτικότητα των εύκαμπτων κόμβων συναρτήσει της 

αβεβαιότητας ως προς τη θέση εμφάνισης της σεισμικής διάρρηξης. Τα διαθέσιμα σεισμολογικά και 

γεωτεχνικά δεδομένα και η επεξεργασία τους πολλές φορές δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό 

της θέσης του ρήγματος. Η διάδοση της σεισμικής διάρρηξης μέχρι την επιφάνεια του εδάφους δεν 

είναι πάντα προβλέψιμη, για αυτό και είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα κατά το 

σχεδιασμό και τη μελέτη ενός υπόγειου μεταλλικού αγωγού. Για το λόγο αυτό εξετάζεται η 

αποδοτικότητα των εύκαμπτων κόμβων ως προς τη μείωση των αναπτυσσόμενων παραμορφώσεων σε 

περιπτώσεις όπου το ίχνος του ρήγματος βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την αναμενόμενη. Τέλος, 

στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας 

και διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για την περαιτέρω διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των 

εύκαμπτων κόμβων. 

Η διπλωματική αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Πρωτότυπες 

έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για τον ενεργειακό τομέα με χρήση σύγχρονων υλικών 

(ENSSTRAM)» της Δράσης «Αριστεία ΙΙ» (ΕΣΠΑ 2007-2013). 
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ABSTRACT 

The present diploma thesis deals with the use of flexible joints in buried pipelines crossing active 

seismic faults. The activation of the seismic fault imposes large ground displacements and as a result 

the pipeline develops high strains. The use of flexible joints constitutes an innovative mitigating 

measure against the consequences of faulting on pipelines. 

In the first chapter, an introduction in pipelines and pipeline – fault crossing is presented. The 

significance of protecting pipelines’ integrity against seismic and non-seismic hazards is highlighted. At 

the same time, the most common mitigating methods are briefly mentioned, while the appropriate 

type of flexible joints for buried pipelines and their characteristics are described. The numerical 

modeling of the pipeline – soil interaction is also introduced. 

In the second and the third chapter, the results of an extensive parametric investigation based on 

nonlinear analyses are presented. Pipeline – fault crossing angle (β) is a dominant parameter of the 

pipeline mechanical behavior due to strike-slip faulting. In the second chapter the crossing angle is 

considered β≤90º (pipeline developes tension and bending), while in the third chapter the angle is 

assumed β>90º (pipeline under compession and bending). In each chapter the continuous pipeline is 

examined at first and the impact of fault offset magnitude and pipeline – fault crossing angle on its 

response is investigated. The introduction of flexible joints is based on the bending moment 

distribution of the continuous pipeline. Alternative cases regarding the number and the location of 

flexible joints are examined and their efficiency towards strain reduction is evaluated. 

In the fourth chapter, the influence of the diameter, the wall thickness and the burial depth on the 

effectiveness of flexible joints is investigated. The geometrical characteristics of the pipeline cross-

section are typically defined by non-seismic parameters. However, the diameter over thickness ratio 

plays a dominant role in the pipeline response and especially on buckling behavior, as it defines the 

pipe slenderness. Moreover, soil response to any pipeline movement in the trench is directly 

associated to the burial depth, as the amount of overburden soil determines the imposed soil pressure 

on the pipeline. It is therefore meaningful to investigate the effect of burial depth on the strain 

reduction efficiency of flexible joints. 



In the fifth chapter, the effectiveness of flexible joints is estimated regarding the uncertainty on fault 

trace. The available seismological and geotechnical data and the existing methods to analyze them do 

not always allow the accurate determination of the fault trace. Rupture propagation to the ground 

surface is not always predictable and uncertainty on fault trace must be taken into consideration in 

the pipeline – fault crossing analysis. For that reason, the efficiency of flexible joints in reducing 

tensile and compressive strains, in case the fault trace appears on a different location from the one 

expected, is evaluated. In the sixth and final chapter, conclusions of the diploma thesis are presented 

and proposals for the further investigation of flexible joints’ efficiency are suggested. 

The present diploma thesis is part of the research program “Novel design concepts for Energy related 

Steel STRuctures using Advanced Materials – ENSSTRAM” of the project “Aristeia II” (NSRF 2007-

2013).  




