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Περίληψη 

 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη της µηχανικής συµπεριφοράς υπόγειων αγωγών υπό 
στατικές και δυναµικές φορτίσεις. Η γνώση της συµπεριφοράς τέτοιων συστηµάτων είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική διότι χρησιµοποιούνται ευρέως για τη µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου και 
πετρελαίου, για δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, και γενικά έχουν πολλές εφαρµογές σε έργα 
πολιτικού µηχανικού. Tα προβλήµατα ανάλυσης και σχεδιασµού υπόγειων σωλήνων παρουσιάζουν 
µεγάλο ενδιαφέρον από στατική και γεωτεχνική άποψη λόγω των διαφόρων αβεβαιοτήτων, οι 
οποίες αναφέρονται στα φορτία, στο είδος του εδάφους, στη θέση του αγωγού σε σχέση µε 
ρήγµατα ή αστοχίες του εδάφους, στη µη γραµµική συµπεριφορά λόγω των λεπτότοιχων διατοµών 
και στην ανάγκη εφαρµογής της µεµβρανικής και καµπτικής θεωρίας για την ορθή προσοµοίωσή 
τους.   

Στο πρώτο µέρος της εργασίας αντιµετωπίζονται προβλήµατα ανάλυσης λυγισµού για υπόγειους 
αγωγούς απείρου µήκους υπό καθαρή θλίψη, καθαρή κάµψη και συνδυασµό ροπής και αξονικής 
δύναµης. Επιπλέον, εξετάζεται η επιρροή του πεπερασµένου µήκους και της παρουσίας εσωτερικής 
πίεσης για υπόγειους αγωγούς υπό καθαρή κάµψη. Εγινε προσπάθεια εξαγωγής προσεγγιστικών 
αναλυτικών σχέσεων για τα φορτία καθολικού λυγισµού µέσω οριακού σηµείου και τοπικού 
λυγισµού µέσω σηµείου διακλάδωδης υπόγειων αγωγών για τις παραπάνω περιπτώσεις φόρτισης. 
Στα προσοµοιώµατα αυτά τα θλιβόµενα τµήµατα του περιβάλλοντος εδάφους αντιπροσωπεύονται 
από γραµµικά ελατήρια µετακίνησης. Οι µη γραµµικές σχέσεις ροπών καµπυλοτήτων προέκυψαν 
από ενεργειακές µεθόδους, λαµβάνοντας υπόψη έναν επιπλέον όρο που αντιπροσωπεύει την 
ενέργεια παραµόρφωσης των εδαφικών ελατηρίων. Οι σχέσεις που προέκυψαν χρησιµοποιήθηκαν 
για παραµετρικές µελέτες και χάραξη διαγραµµάτων για την επιρροή του τύπου εδάφους, της 
εσωτερικής πίεσης και του πεπερασµένου µήκους. 

Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η µηχανική συµπεριφορά υπόγειων αγωγών υπό φορτία εκρήξεων 
που πραγµατοποιούνται στην επιφάνεια του εδάφους, διατυπώνοντας προσεγγιστικές αναλυτικές 
σχέσεις για τον υπολογισµό της ασφαλούς απόστασης ανάµεσα στον αγωγό και την έκρηξη για την 
περίπτωση έκρηξης δεδοµένης έντασης και αντίστροφα. Γίνεται η παραδοχή ότι ο αγωγός 
ακολουθεί την παραµόρφωση του εδάφους. Επίσης η σφαιρική µορφή του µετώπου του κύµατος 
λόγω έκρηξης και οι τάσεις λόγω εσωτερικής πίεσης λαµβάνονται υπόψη. Προτείνονται 
διαγράµµατα σχεδιασµού και πίνακες για διάφορα υλικά αγωγών και εντάσεις εσωτερικής πίεσης. 
Τέλος, παρουσιάζεται µια βελτιωµένη µεθοδολογία που λαµβάνει υπόψη τη δυναµική µεταβολή 
του φαινοµένου θεωρώντας αρµονικό κύµα. Αυτή η προσέγγιση έχει το πλεονέκτηµα ότι η 
επαλληλία των επιµέρους συνιστωσών των τάσεων για τον υπολογισµό της ισοδύναµης τάσης von 
Mises, που χρησιµοποιείται για τον έλεγχο αντοχής, πραγµατοποιείται σε κάθε θέση και κάθε 
χρονική στιγµή, εποµένως τα αποτελέσµατα είναι ορθότερα και οικονοµικότερα. Η µέθοδος αυτή 
εφαρµόστηκε µέσω του λογισµικού συµβολικών αλγεβρικών µετασχηµατισµών Mathematica. 
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Abstract 
 

The purpose of this work is the investigation of the mechanical behavior of buried pipelines under 
static and dynamic loads. Knowledge of the behavior of such systems is of great importance 
because they are broadly used for transfer and distribution of oil and gas, as well as for water supply 
and drainage systems. In general, underground pipeline systems have many applications in civil 
engineering and many other infrastructure projects. Problems associated with the analysis and 
design of buried pipes are very interesting from a structural and geotechnical aspect, especially 
because of the various uncertainties involving loading conditions, soil type, earthquake magnitude, 
depth of burial, non-linear behavior due to thin-walled cross-sections and the need to combine 
membrane and bending theory for structural modeling. 

The first part of this study is dealing with critical failure modes and critical buckling loads for 
buried pipelines of infinite length under axial compression, pure bending, and combined moment 
and axial force. Furthermore, the effects of finite length and internal pressure are examined for 
buried pipelines under pure bending. It is attempted to derive and propose approximate analytical 
expressions for the critical load corresponding to axial compression, as well as for the global limit 
point moment and the local bifurcation buckling moment corresponding to pure bending or 
combined bending and axial force, depending on the stiffness of the surrounding soil. The soil is 
modeled with linear radial translational springs. Only springs in compression are accounted for, as 
soil cannot resist tension. The nonlinear moment-curvature relation is obtained through energy 
considerations, with a term representing the strain energy of the soil springs. Parametric studies are 
presented to describe the effects of different soil types, internal pressure and finite length. 

The second part is dealing with the investigation of the mechanical behavior of buried pipelines 
subjected to explosions taking place on the ground surface. Approximate analytical expressions are 
proposed in order to calculate safe distances between source of explosion and pipeline for given 
quantity and type of explosives and vice-versa. The proposed approach is based on the assumption 
that the pipeline is flexible enough to follow the soil movement. The spherical shape of the wave 
front is accounted for. Pipelines operating under internal pressure are considered. A series of design 
aids for use in every day practice have been developed for different materials and location classes. 
A more refined methodology is finally proposed, taking dynamic variation into account by 
assuming a harmonic wave. Thus, superposition of individual stress components takes place at 
every location and every time step. Successive iterations are carried out for different values of 
horizontal distance between explosion and pipeline, and the corresponding maximum von Mises 
stresses are calculated, in order to obtain safe distances by applying this methodology within the 
symbolic manipulation software Mathematica. 




