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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η παρούςα διπλωματικό εργαςύα αςχολεύται με τη διερεύνηςη των παραγόντων που επηρεϊζουν 

τη διαμόρφωςη μύασ ειδικόσ κατηγορύασ λιμενικών καταςκευών, των μεταλλικών εξεδρών 

φόρτωςησ εκφόρτωςησ εμπορευμϊτων που ςτηρύζονται ςε μεταλλικούσ παςςϊλουσ. Παύρνοντασ 

αφορμό από μύα πραγματικό καταςκευό, η μελϋτη εςτιϊζεται ςτισ παραμϋτρουσ που επηρεϊζουν 

τον τρόπο λυγιςμού των παςςϊλων. Σκοπόσ τησ εργαςύασ εύναι, ςταδιακϊ, μϋςω τησ 

διαμόρφωςησ όλο και πιο ςύνθετων προςομοιωμϊτων να προςδιοριςτεύ η βϋλτιςτη, κατϊ το 

δυνατόν, διϊταξη αυτών των φορϋων. 

Στο Α’ Μϋροσ τησ εργαςύασ, πραγματοποιεύται γενικό περιγραφό των φορϋων, των ςτατικών 

ςυςτημϊτων, των τρόπων καταςκευόσ και των φορτύων που ςχετύζονται με τισ μεταλλικϋσ 

εξϋδρεσ φόρτωςησ και εκφόρτωςησ εμπορευμϊτων.  Στο 1ο Κεφϊλαιο, λοιπόν, αναφϋρεται 

περιληπτικϊ η πορεύα ςκϋψησ που ακολουθεύται για τη διαμόρφωςη των λιμενικών καταςκευών 

ςτο ςύνολό τουσ. Περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι τύποι εξεδρών που μπορούν να καταςκευαςτούν 

και οι επιλογϋσ που υπϊρχουν όςον αφορϊ ςτον τύπο τησ ανωδομόσ και των φερόντων 

παςςϊλων και προςδιορύζονται οι παρϊγοντεσ που καθορύζουν τισ επιλογϋσ αυτϋσ. Στο 2ο 

Κεφϊλαιο περιγρϊφονται τα φορτύα που λαμβϊνονται υπόψη για το ςχεδιαςμό των εξεδρών. 

Γύνεται διαχωριςμόσ ςε μόνιμα, κινητϊ και περιβαλλοντικϊ φορτύα και δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη 

ςτην περιγραφό των τελευταύων, ενώ παρϊλληλα, παρατύθενται εξιςώςεισ και τρόποι 

υπολογιςμού των δυνϊμεων που αναπτύςςονται λόγω των παραπϊνω φορτύων. Τϋλοσ, ςτο 

Κεφϊλαιο 3 που ακολουθεύ, κρύνεται ςκόπιμο να γύνει αναφορϊ ςτην καταςκευό που αποτϋλεςε 

και την αφορμό για την παρούςα εργαςύα. Περιγρϊφονται οι επικρατούςεσ ςυνθόκεσ ςτην 

περιοχό του ϋργου που επηρϋαςαν τη διαμόρφωςη του λιμϋνα ςτο ςύνολο του, αναλύεται ο 

φορϋασ ανϊ τμόματα και, τελικϊ, προςομοιώνεται η ςυγκεκριμϋνη εξϋδρα ςε πρόγραμμα 

ανϊλυςησ προκειμϋνου να μελετηθεύ η ςυμπεριφορϊ τησ. 

Στο Β’ Μϋροσ τησ εργαςύασ, η μελϋτη εςτιϊζεται ςτη ςυμπεριφορϊ των μεταλλικών παςςϊλων ςε 

φαινόμενα λυγιςμού και πραγματοποιεύται μύα ςειρϊ παραμετρικών αναλύςεων προκειμϋνου να 

προςδιοριςτούν οι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τη διϊταξη των παςςϊλων κατϊ τη διαμόρφωςη 

των εξεδρών. Στο 4ο Κεφϊλαιο προςδιορύζονται οι παρϊμετροι εκεύνεσ που λαμβϊνονται υπόψη 

και αιτιολογεύται το εύροσ των τιμών για το οπούο πραγματοποιούνται αναλύςεισ. Στα κεφϊλαια 

που ακολουθούν περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι παραμετρικϋσ αναλύςεισ. Ξεκινούν, ςτο Κεφϊλαιο 

5, με το πλϋον απλό προςομούωμα, ϋνα μεμονωμϋνο πϊςςαλο, και καταλόγουν, ςτο Κεφϊλαιο 10, 

με ϋναν πραγματικό ςύνθετο φορϋα. Σε κϊθε ςειρϊ παραμετρικών αναλύςεων που 

πραγματοποιεύται ςτα ανωτϋρω κεφϊλαια διαμορφώνονται διαγρϊμματα που παρουςιϊζουν την 

επιρροό κϊθε παραμϋτρου και πύνακεσ με τισ ιδιομορφϋσ όλων των χρηςιμοποιούμενων φορϋων. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the investigation of the factors that influence the formation of a special type 

of port structures, access trestles founded on steel piles. Taking the occasion from an existing 

structure, the study focuses on the parameters that influence the buckling of the piles. The 

purpose of the thesis is, gradually through the simulation of increasingly complex systems, to 

determine the optimum possible arrangement of such structures. 

In Part I of the work a general description of access trestles is given, and the methods of 

construction and the loads associated to such structural systems are described. To that effect, in 

Chapter 1, the structural concept for the development of port structures as a whole is 

summarized. The types of trestles and the available options regarding the type of superstructure 

and piles are described in detail and the factors driving these choices are identified. The 2nd 

Chapter describes the loads considered for the design of the trestles. These are separated into 

permanent, live and environmental, giving special emphasis on the description of the latter, 

illustrating equations and methods for the calculation of the forces developed due to the above 

loads. Finally, in Chapter 3, it is considered useful to describe the existing structure that lead to 

the present thesis. The conditions in the project area that influenced the lay-out of the port as a 

whole are described, and, finally, this specific access trestle is simulated in a structural analysis 

software in order to study its behavior. 

In Part II of the work, the study focuses on the buckling behavior of the steel piles and a number of 

parametric analyses are carried out in order to identify the factors that determine the pile 

arrangement. Chapter 4 describes thoroughly the parameters that are used in the analyses and 

explains the range of the values for which tests are conducted. In the following chapters, the 

parametric analyses are described in detail. Starting with Chapter 5, with the simplest system, a 

single pile, and ending with Chapter 10, with an existing complex access trestle, for each 

parametric analysis diagrams are plotted that show the influence of each parameter as well as lists 

with the eigenmodes of every system that is analyzed. 

 

 

 

 

 




