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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται µια µεθοδολογία αναλυτικού υπολογισµού των παραµορφώσεων σε 
εύκαµπτους υπόγειους αγωγούς λόγω σηµειακών εκρήξεων στην επιφάνεια του εδάφους. Η 
αναλυτική περιγραφή της διάδοσης κυµάτων µε σφαιρικό µέτωπο και η εντατική ανάλυση µε τη 
θεωρία 3-∆ λεπτότοιχων κελυφών αναπτύσσονται εν συντοµία και οι λύσεις επαληθεύονται µε τα 
αποτελέσµατα 3-∆ αριθµητικών αναλύσεων. Επιπλέον, παρέχονται απλές, ηµι-αναλυτικές σχέσεις 
σχεδιασµού. Συγκρίσεις µε υπάρχουσες µεθόδους δείχνουν ότι η ισχύουσα πρακτική υπολογισµών 
είναι ανεπαρκής, ειδικά όταν το ζητούµενο είναι ο υπολογισµός της απόστασης ασφαλείας του 
αγωγού από µια πιθανή έκρηξη. 
  
ABSTRACT : An analytical methodology for calculating strains in flexible buried pipelines due to 
surface point-source blasts is presented. For this purpose, the concept of spherical wave front and 
the 3-D cylindrical thin-shell theory are employed, while the validity of the derived solutions is 
verified against 3-D numerical analyses. In addition, a set of simple semi-analytical design relations 
is provided. Comparison of the proposed methodology with the current state-of-practice shows that 
the latter can be insufficient, especially when the objective is the calculation of the safety distance 
from a potential blast source. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Παρά τη ραγδαία διάδοση των δικτύων 
υπογείων αγωγών τα τελευταία χρόνια, η 
σύγχρονη βιβλιογραφία που αναφέρεται στο 
σχεδιασµό τους έναντι εδαφικής δόνησης είναι 
περιορισµένη. Για παράδειγµα, ο αντισεισµικός 
σχεδιασµός των έργων αυτών βασίζεται 
ουσιαστικά στις σχέσεις που έχουν προτείνει οι 
Newmark (1967) και Kuesel (1969). Το 
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η εδαφική 
δόνηση που προκαλεί ένας σεισµός σπανίως 
έχει πλάτος ικανό να προκαλέσει αστοχία σε 
χαλύβδινους αγωγούς, όπως έχει δείξει η επί 
τόπου συµπεριφορά τους σε πραγµατικούς 
σεισµούς. Ωστόσο, ατυχήµατα σε µονάδες 
αποθήκευσης εκρηκτικών υλών ή τακτικές  
ανατινάξεις σε λατοµεία µπορούν να προκα-
λέσουν εδαφικά κύµατα µε σηµαντικό πλάτος, 
πολλαπλάσιο από αυτό ενός ισχυρού σεισµού, 

τουλάχιστον σε µικρές αποστάσεις από την 
έκρηξη. Ο ακριβής υπολογισµός της απόστα-
σης ασφαλείας ενός αγωγού από µια πιθανή 
έκρηξη έχει εξέχουσα σηµασία για τον ορθολο-
γικό σχεδιασµό του, καθώς υπερσυντηρητικές 
εκτιµήσεις µπορούν να οδηγήσουν σε άσκοπη 
αλλαγή της χάραξης και σε δυσανάλογη αύξη-
ση του κόστους των απαλλοτριώσεων. 
Ο σχεδιασµός των αγωγών έναντι εκρήξεων 

βασίζεται σήµερα είτε σε αναλυτικές σχέσεις 
που έχουν προκύψει για σεισµικά κύµατα µε 
επίπεδο µέτωπο και σταθερό πλάτος 
(Dowding, 1985), ή σε µια εµπειρική σχέση 
που προτάθηκε από τους Espaza et al. (1981) 
και περιλαµβάνεται στις κανονιστικές οδηγίες 
της ASCE-ALA (2001). Είναι προφανές ότι η 
πρώτη προσέγγιση είναι µάλλον αδρή, και 
προτείνεται για συντηρητικές εκτιµήσεις. 
Αντίθετα, η δεύτερη µεθοδολογία βασίζεται στη 
στατιστική επεξεργασία πειραµατικών µετρήσε-



ων της έντασης σε αγωγούς λόγω εκρήξεων µε 
πηγές σε διαφορετικές διατάξεις, χωρίς όµως 
να υποστηρίζεται από ένα στέρεο θεωρητικό 
υπόβαθρο που να εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται 
υπόψη όλες οι σηµαντικές παράµετροι του 
προβλήµατος. 
Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην κάλυψη 

αυτού του κενού στη σύγχρονη βιβλιογραφία 
µε τη παρουσίαση µιας αναλυτικής µεθόδου 
για τον υπολογισµό των παραµορφώσεων σε 
εύκαµπτους υπόγειους αγωγούς λόγω επιφα-
νειακών σηµειακών εκρήξεων στη γειτονιά του 
έργου. Η προτεινόµενη µεθοδολογία στηρίζεται 
στη θεωρία 3-∆ λεπτότοιχων κελυφών για τον 
ακριβή υπολογισµό της απόκρισης του αγω-
γού, ενώ λαµβάνει υπόψη το σφαιρικό µέτωπο 
διάδοσης των κυµάτων και την ακτινική 
αποµείωση του πλάτους της εδαφικής δόνη-
σης που προκαλεί µια έκρηξη. Η µεθοδολογία 
αναφέρεται κυρίως στο σχεδιασµό χαλύβδινων 
αγωγών, αλλά οι παραδοχές της ισχύουν και 
για εύκαµπτους υπόγειους αγωγούς από 
οπλισµένο σκυρόδεµα ή άλλα υλικά.  
Το µαθηµατικό πρόβληµα υπολογισµού των 

παραµορφώσεων στον αγωγό (Κουρετζής, 
2005) είναι δύσκολο να αναπτυχθεί πλήρως σε 
αυτή την περιορισµένης έκτασης παρουσίαση. 
Για το λόγο αυτό, µετά από µια σύντοµη 
αναφορά στα χαρακτηριστικά των κυµάτων 
που προκαλεί µια έκρηξη, δίνεται έµφαση στις 
βασικές παραδοχές της µεθοδολογίας, ενώ τα 
αποτελέσµατα των αναλυτικών σχέσεων 
επαληθεύονται µε 3-∆ δυναµικές αριθµητικές 
αναλύσεις µε πεπερασµένα στοιχεία. Τέλος, 
παρέχονται εύχρηστες σχέσεις σχεδιασµού, οι 
οποίες εφαρµόζονται σε ένα τυπικό παράδει-
γµα, και τα αποτελέσµατά τους συγκρίνονται 
µε την ισχύουσα πρακτική σχεδιασµού.  
 
2. Ε∆ΑΦΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΡΗΞΕΩΝ 
 
Μια σηµειακή επιφανειακή έκρηξη µπορεί 
απλοποιητικά να προσοµοιωθεί σαν ένα 
χρονικά µεταβαλλόµενο κατακόρυφο συγκεντ-
ρωµένο φορτίο που δρα στην επιφάνεια ενός 
οµοιογενούς και ισότροπου ελαστικού ηµί-
χωρου (πρόβληµα του Lamb). Λαµβάνοντας 
υπόψη την αξονική συµµετρία τόσο του 
φορτίου όσο και της γεωµετρίας (Σχήµα 1), 
µπορούµε να αγνοήσουµε την οριζόντια 
εγκάρσια συνιστώσα της κίνησης και να 
επιλύσουµε τις δυναµικές εξισώσεις κίνησης 
στο 2-∆ χώρο, δηλ. το κατακόρυφο επίπεδο 
που διέρχεται από το κέντρο της έκρηξης. 
Ο Mooney (1974) παρουσίασε µια σειρά 

από κλειστές λύσεις για τον υπολογισµό των 
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Σχήµα 1.  Αναλυτική προσοµοίωση µιας 

επιφανειακής έκρηξης.  
Figure 1.  Analytical simulation of a surface 

blast. 
 
ταχυτήτων που προκύπτουν από την εφαρµο-
γή ενός παλµού κωδωνοειδούς µορφής. Τα 
αποτελέσµατα του Mooney δείχνουν ότι τόσο η 
ακτινική όσο και η κατακόρυφη συνιστώσα της 
εδαφικής ταχύτητας αποµειώνονται εκθετικά µε 
την απόσταση από την πηγή. Η σχέση µεταξύ 
της µέγιστης εδαφικής ταχύτητας Vmax και της 
ακτινικής απόστασης R έχει τη µορφή: 
 

n
maxV E R−= ⋅       (1) 

 
Η σταθερά E είναι συνάρτηση των ιδιοτήτων 
του υλικού και της φόρτισης, ενώ η τιµή του 
εκθέτη αποµείωσης n εξαρτάται τόσο από τα 
χαρακτηριστικά του ηµιχώρου όσο και από την 
ακτινική απόσταση, µε τις τιµές στο κοντινό 
πεδίο να αντιστοιχούν στην αποµείωση των 
διαµήκων (P) κυµάτων, ενώ στο µακρινό πεδίο 
στην βραδύτερη αποµείωση των επιφανειακών 
κυµάτων Rayleigh. Επιπλέον ο Mooney ανα-
φέρει ότι το πλάτος της κατακόρυφης συνιστώ-
σας των κυµάτων P είναι αµελητέο σε σχέση 
µε το πλάτος της ακτινικής συνιστώσας τους, 
καθώς και ότι τα κύµατα S επισκιάζονται από 
τη σχεδόν ταυτόχρονη άφιξη κυµάτων Ray-
leigh µε µεγαλύτερο πλάτος.  
Οι ποσοτικές εκτιµήσεις του εκθέτη αποµεί-

ωσης που δίνει ο Mooney έχουν µικρό πρακτι-
κό ενδιαφέρον, καθώς η υστερητική απόσβεση 
του εδάφους δεν λαµβάνεται υπόψη. Στη 
βιβλιογραφία προτείνονται διάφορες εµπειρικές 
σχέσεις µε τη µορφή της σχέσης (1) για τον 
υπολογισµό της µέγιστης εδαφικής ταχύτητας, 
µε τις περισσότερες από αυτές να αφορούν 
εκρήξεις σε µεγάλο βάθος σε βράχο, συνήθως 
σε λατοµεία. Ωστόσο υπάρχουν ορισµένες 



δηµοσιεύσεις που έχουν εφαρµογή στο υπό 
εξέταση πρόβληµα (π.χ. TM5-855-1, 1998) κα-
θώς αναφέρονται στη διάδοση κυµάτων προ-
ερχόµενων από επιφανειακές εκρήξεις και 
αφορούν εδαφικούς σχηµατισµούς.     
  
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
  
Η προτεινόµενη µεθοδολογία εντατικής ανά-
λυσης του αγωγού βασίζεται στις παρακάτω 
παραδοχές: 
(α) Ο αγωγός θεωρείται εύκαµπτος σε σχέση 
µε το περιβάλλον έδαφος, δηλαδή αγνοείται η 
αδρανειακή και η κινηµατική αλληλεπίδραση 
εδάφους-αγωγού. Θεωρητικές αναλύσεις και 
αριθµητικές προσοµοιώσεις αποδεικνύουν ότι 
πράγµατι τα φαινόµενα αδρανειακής αλληλεπί-
δρασης δεν επηρεάζουν την απόκριση υπο-
γείων έργων (ΕC8, 2003), ενώ η συνεισφορά 
της κινηµατικής αλληλεπίδρασης µπορεί να 
εκτιµηθεί κατά περίπτωση µέσω του δείκτη ευ-
καµψίας (Flexibility index), ο οποίος σχετίζεται 
µε την ικανότητα της διατοµής να ανθίσταται 
στην επιβαλλόµενη από το περιβάλλον έδαφος 
µετατόπιση (Wang, 2003): 
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Στην ανωτέρω σχέση Εm & Εl είναι το µέτρο 
ελαστικότητας του εδάφους και του υλικού του 
αγωγού αντίστοιχα, vm & vl ο λόγος Poisson 
του εδάφους και του αγωγού, ts το πάχος της 
διατοµής και D η διάµετρος της. Τιµές του δεί-
κτη F µεγαλύτερες του 20 υπολογίζονται για 
τους περισσότερους αγωγούς που συναντώ-
νται στη πράξη, αποδεικνύοντας ότι η παρά-
βλεψη των φαινοµένων αλληλεπίδρασης δεν 
επηρεάζει σηµαντικά την ακρίβεια της ανάλυ-
σης σε συνήθη έργα. Κατά συνέπεια, µπορού-
µε να θεωρήσουµε ότι οι µετατοπίσεις του 
αγωγού ταυτίζονται πρακτικά µε τις µετατοπί-
σεις του περιβάλλοντος εδάφους. 
(β) Ο αγωγός προσοµοιώνεται σαν ένα 3-∆ 
λεπτότοιχο κέλυφος (Σχήµα 2), όπου αναπτύσ-
σονται ορθές (αξονικές, εα και περιφερειακές, 
εh) και διατµητικές (γ) παραµορφώσεις κατά 
µήκος του άξονα και της περιµέτρου, αλλά όχι 
και κατά µήκος της ακτίνας του αγωγού. 
(γ) ∆εν υπάρχει ολίσθηση στη διεπιφάνεια 
εδάφους-αγωγού. Αποδεικνύεται ότι η 
παραπάνω παραδοχή είναι συντηρητική 
(Κουρετζής, 2005) καθώς οδηγεί σε συνολικά 
µεγαλύτερες παραµορφώσεις συγκρινόµενη µε 
την παραδοχή ότι ο αγωγός είναι ελεύθερος να 
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Σχήµα 2.  Παραµορφώσεις σε ένα λεπτότοιχο 

κέλυφος. 
Figure 2. Strains on a thin-walled cylindrical 

shell. 
  
ολισθήσει σε σχέση µε το περιβάλλον έδαφος. 
Καθώς η αδράνεια της κατασκευής αγνοεί-

ται, ο αριθµός των κύκλων φόρτισης της διέγε-
ρσης δεν επηρεάζει την απόκριση του αγωγού. 
Έτσι, η εδαφική κίνηση που προκαλεί η 
έκρηξη, παρά το γεγονός ότι έχει τη µορφή 
παλµού, µπορεί να αντικατασταθεί από ένα 
συνεχές αρµονικό κύµα µε σταθερό πλάτος και 
ιδιοπερίοδο, το οποίο µπορεί να αντιµετωπι-
στεί αναλυτικά µε την επίλυση του οιονεί 
στατικού προβλήµατος. Τα αρµονικά κύµατα 
θεωρούνται ότι διαδίδονται στο οριζόντιο 
επίπεδο µε σφαιρικό µέτωπο, µε κέντρο την 
πηγή της σηµειακής έκρηξης. Η σχέση (1) που 
περιγράφει ποσοτικά την αποµείωση του 
πλάτους των εδαφικών κυµάτων µπορεί να 
γραφεί, για αρµονικά κύµατα, σε όρους 
µετατοπίσεων ως: 
  

( ) n
n

max
ERA A , όπου A dd 2 v

−
− = =  π 

  (3) 

  
Στη παραπάνω σχέση Α είναι η µέγιστη 
εδαφική µετατόπιση στην προβολή της 
έκρηξης στον αγωγό (Σηµείο Ο στο Σχήµα 3), 
v είναι η ιδιοσυχνότητα του αρµονικού κύµα-
τος, d είναι η απόσταση της πηγής της έκρηξης 
από τον άξονα του αγωγού, και 2 2R z d= + . 
  
4. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
  
Χάριν συντοµίας, παρουσιάζεται ακολούθως 
ενδεικτικά η πορεία υπολογισµού των παρα-
µορφώσεων λόγω της διάδοσης ενός αρµο-
νικού κύµατος P µε σφαιρικό µέτωπο σε ένα 
αγωγό κατασκευασµένο σε απόσταση d από 
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Σχήµα 3. Επιβαλλόµενες µετατοπίσεις στον 

αγωγό λόγω της διάδοσης ενός 
κύµατος P µε σφαιρικό µέτωπο. 

Figure 3.  Displacements induced on the 
pipeline due to the radial propa-
gation of a blast-induced P-wave. 

  
την έκρηξη (Σχήµα 3). Η αντίστοιχη εδαφική 
κίνηση µπορεί να αναλυθεί διανυσµατικά σε 
δυο συνιστώσες: µια µε κίνηση παράλληλα 
(Αz) και µια µε κίνηση κάθετα (Ax) στον απαρα-
µόρφωτο άξονα του αγωγού. Καθώς η µετακί-
νηση του περιβάλλοντος εδάφους µεταφέρεται 
αναλλοίωτη στη κατασκευή, οι επιβαλλόµενες 
µετατοπίσεις σε κάθε σηµείο ενός 3-∆ κυλινδ-
ρικού κελύφους µε ακτίνα r θα είναι:  
  

x maxu A cosω sin= ⋅ Ω                                             (4) 

z maxu A sinω sin= ⋅ Ω                                              (5) 
  

όπου 1 zω tan
d r sinθ

−  =  + 
, ( )p

2 R ' C tL
πΩ = −  

( )22R z d r sinθ′ = + + , Cp είναι η ταχύτητα 
διάδοσης των κυµάτων P, L είναι το µήκος κύ-
µατος, t είναι ο χρόνος, ενώ τα z, r και θ ορίζο-
νται στα Σχήµατα 3 και 4. 
Η συνολική ένταση στη κατασκευή  προκύ-

πτει υπολογίζοντας ξεχωριστά τις παραµορ-
φώσεις που προκαλεί κάθε συνιστώσα της 
µετατόπισης, και ακολούθως επαλληλίζοντάς 
τις. Για παράδειγµα, η συνιστώσα ux µπορεί να 
αναλυθεί στο κυλινδρικό σύστηµα συντεταγµ-
ένων του Σχήµατος 4 σε µια ακτινική και µια 
εφαπτοµενική συνιστώσα: 
  

n

r
Ru A sinθ cosω sin

d r sinθ

−
 = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Ω + 

      (6) 
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θ
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−
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    (7)   

 
Σύµφωνα µε τη θεωρία λεπτότοιχων κελυφών, 
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Σχήµα 4. Ορισµός ενός κυλινδρικού συστή-

µατος συντεταγµένων για τον υπο-
λογισµό των παραµορφώσεων. 

Figure 4.   Definition of a polar coordinate 
system for the calculation of strains. 

  
οι παραµορφώσεις στη κατασκευή προκύ-
πτουν από τις σχέσεις µετατοπίσεων-παραµο-
ρφώσεων σε πολικές συντεταγµένες, ως εξής: 
  

z
α zz

uε =ε = =0
z

∂
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                                    (8) 
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                (10) 

  
Οι σχέσεις (9) και (10) έχουν απλοποιηθεί 
υποθέτοντας ότι η ακτίνα του αγωγού r είναι 
µικρή συγκριτικά µε την απόσταση από την 
έκρηξη d, ισχύει δηλαδή d r sinθ d ή R R′+ ≈ ≈ .  
Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται οι 

παραµορφώσεις λόγω της συνιστώσας της µε-
τατόπισης uz, και οι συνολικές παραµορφώσεις 
στο κέλυφος δίνονται στον Πίνακα 1. Στον 
Πίνακα 1 παρουσιάζονται επιπλέον οι παραµο-
ρφώσεις λόγω της διάδοσης ενός κύµατος 
Rayleigh, τo οποίo συνίσταται από ένα κύµα P 
και ένα κύµα SV που διαδίδονται ταυτόχρονα 
µε διαφορά φάσης π/2 και πλάτη που 
συνδέονται µε τη σχέση (Εwing et al., 1957): 
  

SVA S A= ⋅                         (11) 



Πίνακας 1. Αναλυτικές εκφράσεις της παραµόρφωσης λόγω της διάδοσης κυµάτων P και Rayleigh. 
Table 1.     Analytical expressions of strain due to the propagation of P and Rayleigh waves. 

κύµα P* 

( ) ( )
n

2 2 2
α 3

A Rε = 2 z R cos L d nz sindLR

−
 π ⋅ Ω + − ⋅ Ω 

 

( ) ( )( )
n

2 2 2
3

Az Rγ= cos 4d R cos L d 2 n nz sinddLR

−
 θ π ⋅ Ω + − + + ⋅ Ω   

( ) ( )
n

2 2 2
h 3

A Rε = cos 2d R cos Lz 1 n sindLR

−
 θ π ⋅ Ω − + ⋅ Ω   

κύµα Rayleigh* 

( ) ( )
n

2 2 2
α 3

A Rε = 2 z R cos L d nz sindLR

−
 π ⋅ Φ + − ⋅ Φ 

 

( ) [ ]
( )( )2 2 2

n

2

L d 2 n nz cos S 2 dR sinAz Rγ= 4d cos S Lnsin cos sind dRLR

−   − + + θ − ⋅ π θ  π θ − ⋅ θ Φ + Φ 
    

 

( ) ( )2 2 23 2 2n

h 2

Lz 1 n cos S dR sin2A 4d cos S Lnz sin2Rε = cos sind 2d RLR

−   + θ − ⋅ π θ π θ + ⋅ θ Φ + Φ   
     

 

*Ω=2π/L(R-Cpt και Φ=2π/L(R-CRt) 
  
όπου Α είναι το πλάτος της διαµήκους και ΑSV 
το πλάτος της διατµητικής συνιστώσας του 
κύµατος. Στην επιφάνεια του εδάφους και για 
λόγο Poisson vm=0.25 ο συντελεστής S παίρνει 
τη τιµή 1.467.  
  
5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
  
Η επαλήθευση των αναλυτικών σχέσεων 
γίνεται µέσω σύγκρισης µε τα αποτελέσµατα 3-
∆ ελαστικών δυναµικών αριθµητικών αναλύ-
σεων µε τον κώδικα πεπερασµένων στοιχείων 
ANSYS (Ansys Inc., 2003), για δυο τυπικές 
περιπτώσεις διάδοσης κυµάτων P και 
Rayleigh. ∆ιευκρινίζεται ότι στόχος των αναλύ-
σεων δεν είναι ο έλεγχος της ορθότητας των 
παραδοχών αλλά η επαλήθευση των σύνθε-
των µαθηµατικών υπολογισµών. 
Το υπόγειο έργο, που υποτίθεται ότι βρίσκεται 
σε απόσταση 10m από την έκρηξη, 
προσοµοιώθηκε σαν ένας 3-∆ κοίλος κύλι-
νδρος διαµέτρου 1m, µε πάχος τοιχώµατος 
2mm. Έχοντας υπόψη τη συµµετρία ως προς 
την προβολή του κέντρου της έκρηξης στον 
αγωγό (Σχήµα 3), θεωρήθηκε στην ανάλυση το 
συµµετρικό µισό του αγωγού, µήκους 30m. Η 
διακριτοποίηση έγινε µε 16 στοιχεία κελύφους 
στη περιφέρεια, χρησιµοποιώντας το στοιχείο 
SHELL63 που µπορεί να προσοµοιώσει τόσο 
µεµβρανική όσο και καµπτική συµπεριφορά. 
Το υλικό κατασκευής θεωρήθηκε ισότροπο 
γραµµικώς ελαστικό µε µέτρο ελαστικότητας 
Εl=210GPa και λόγο του Poisson vl=0.25. 

Καθώς οι µετακινήσεις του υπογείου έργου 
ταυτίζονται µε αυτές του περιβάλλοντος εδά-
φους, οι συνοριακές συνθήκες της ανάλυσης 
συνίστανται στη εξίσωση των µετακινήσεων 
κάθε κόµβου του προσοµοιώµατος µε αυτές 
του εδάφους. Η εδαφική κίνηση θεωρείται ότι 
προέρχεται από ένα αρµονικό κύµα µε 
περίοδο Τ=0.1sec, διαδιδόµενου µε ταχύτητα 
C=100m/sec, του οποίου το πλάτος αποµειώ-
νεται εκθετικά µε την απόσταση σύµφωνα µε 
τη σχέση Α=(1m)·(R/d)-2. 
Για τη σωστή επιβολή των συνοριακών 

συνθηκών χρησιµοποιήθηκε ένα καθολικό σύ-
στηµα συντεταγµένων µε κέντρο την πηγή της 
έκρηξης (Σχήµα 3). Στο σύστηµα αυτό οι 
επιβαλλόµενες χρονοϊστορίες µετατόπισης σε 
τυχόν κόµβο i περιγράφονται, για την περίπτω-
ση κύµατος P, από τις σχέσεις: 
  

( )
n

i
x,i i i

i

2Ru A cosω sin R Ctx L

− π  = ⋅ ⋅ −      
  (12) 

( )
n

i
z,i i i

i

2Ru A sinω sin R Ctx L

− π  = ⋅ ⋅ −      
   (13) 

  
και uy�,i=θx�,i=θy�,i=θz�,i=0. Στις παραπάνω σχέ-
σεις είναι 2 2

i i iR z x= +  και ωi=tan-1(zi/xi), όπου 
xi, zi οι συντεταγµένες κάθε κόµβου στο καθο-
λικό σύστηµα συντεταγµένων. Στο Σχήµα 5 
συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των αριθµη- 
τικών αναλύσεων µε τις αναλυτικές προβλέ-
ψεις, παρουσιάζοντας τις µέγιστες τιµές της 
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Σχήµα 5.  Σύγκριση αναλυτικών αριθµητικών αποτελεσµάτων κατά µήκος του αγωγού.  
Figure 5.  Comparison of numerical and analytical results along the pipeline. 
 
παραµόρφωσης κατά µήκος του αγωγού κα-
θόλη τη διάρκεια της κίνησης, παρότι οι παρα-
µορφώσεις δεν µεγιστοποιούνται την ίδια 
χρονική στιγµή σε κάθε διατοµή. Παρατηρούµε 
ότι τα αναλυτικά συγκρίνονται ικανοποιητικά µε 
τα αντίστοιχα αριθµητικά αποτελέσµατα. 
  
6. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
  
Οι αναλυτικές σχέσεις που παρουσιάστηκαν 
στον Πίνακα 1 είναι αρκετά πολύπλοκες, 
καθώς παρέχουν την κατανοµή των 
παραµορφώσεων στη διατοµή συναρτήσει του 
χρόνου, για όλο το µήκος του αγωγού. Εάν το 
ζητούµενο είναι ο υπολογισµός µόνο της 
µέγιστης τιµής κάθε συνιστώσας παραµόρ-
φωσης και η θέση στην οποία συµβαίνει κατά 
µήκος του αγωγού, µπορούµε να καταλήξουµε 
σε πολύ πιο απλές σχέσεις (σχεδιασµού) µε 
την παρακάτω προσεγγιστική διαδικασία: 
(α) Οι σχέσεις του Πίνακα 1 κανονικοποιούνται 
ως προς το λόγο Vmax/C και υπολογίζεται η 
τιµή τους, εi

*, σε 8 χαρακτηριστικά σηµεία της 
διατοµής µε πολικές ακτίνες θ που διαφέρουν 
κατά π/4. 
(β) Επιλύονται υπολογιστικά (συµβολικά) οι 
διαφορικές εξισώσεις ∂ε*/∂t ώστε να εκτιµηθεί η 
χρονική στιγµή που εµφανίζεται η µέγιστη τιµή 
των ε*. Αντικαθιστώντας τις τιµές του χρόνου 
στις σχέσεις του Πίνακα 1, προκύπτει η κατά-
νοµή της µέγιστης (χρονικά) τιµής της εi

* καθ� 
όλο το µήκος του αγωγού εi

*
max, συναρτήσει 

του εκθέτη n και των z*=z/L, d*=d/L. Για παρά-
δειγµα, η µέγιστη αξονική παραµόρφωση λόγω 
ενός κύµατος P είναι: 
  

( ) ( )
n 2* 2 *4 *2 *2 *2

*
*
α,max *3

R 4 z R d nzd
2 R

−

π + −
ε =

π
      (14) 

και σχεδιάζεται στο Σχήµα 6 συναρτήσει των z* 
και d*, για n=2. Αντίστοιχα σχήµατα προκύ-
πτουν για όλες τις συνιστώσες της παραµό-
ρφωσης στις 8 διαφορετικές θέσεις στη διατο-
µή, καθώς και για τις κύριες παραµορφώσεις, 
που αντιστοιχούν στη µέγιστη και την ελάχιστη 
ορθή παραµόρφωση σε ένα σηµείο, και τη 
παραµόρφωση von Mises: 
  

2 2
α h α h

1,3
ε +ε ε -ε γε = ± +

2 2 2
   
   

  
          (15) 

2 2 2
vM α h α h

l

31ε = ε +ε -ε ε + γ1+ν 4
  ⋅ ⋅ 
 

          (16) 

  
που χρησιµοποιείται σε κριτήρια αστοχίας 
χαλύβδινων αγωγών. Στη περίπτωση των 
σύνθετων παραµορφώσεων όµως, καθώς δεν 
είναι δυνατόν να επιλυθούν συµβολικά οι 
διαφορικές εξισώσεις ∂ε*/∂t, αντίστοιχα µε το 
Σχήµα 6 νοµογράµµατα κατασκευάζονται 
αριθµητικά µε ένα ειδικά κατασκευασµένο 
πρόγραµµα Η/Υ. 
(γ) Από τα νοµογράµµατα που παρουσιάζουν 
τη µεταβολή των παραµορφώσεων µε την 
απόσταση προκύπτει ότι η µέγιστη τιµή της 
καθ� όλο το µήκος του αγωγού δεν είναι συνά-
ρτηση του d*, ενώ η θέση στην οποία συµβαί-
νει το µέγιστο είναι είτε σταθερή, είτε γραµµική 
συνάρτηση του d*. Μπορούµε έτσι να υπολογί-
σουµε «γραφικά» (Σχήµα 6) τη µέγιστη τιµή 
της κανονικοποιηµένης παραµόρφωσης καθ� 
όλο το µήκος του αγωγού, την οποία καλούµε 
∆ιορθωτικό  Συντελεστή (ή CF[εi]), και τη θέση 
του µεγίστου από το λόγο zmax/d. Η µεταβολή 
των τιµών αυτών συναρτήσει του εκθέτη n 
προσεγγίζεται µε λογαριθµικές σχέσεις που 
εµφανίζουν συντελεστές συσχέτισης R2 της 
τάξης του 0.99. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
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Σχήµα 6.  Μεταβολή της ε*

α,max κατά µήκος του 
αγωγού. 

Figure 6.  Variation of ε*
α,max along the pipeline. 

  
Πίνακας 2.Απλοποιητικές σχέσεις σχεδιασµού. 
Table 2.     Simplified design relations. 
  
ε CF[εi] zmax/d 

Κύµα P 
εα -0.195lnn+0.392 -0.66lnn+1.489 
εh -0.162lnn+0.758 -0.177lnn+0.7 
γ 1 0 
ε1,3 1/(1+vl) 0 
εvM ±1 0 

Κύµα Rayleigh (για ΑSV=1.467·A) 
εα -0.133lnn+0.267 -0.66lnn+1.489 
εh -0.11lnn+0.516 -0.176lnn+0.697 
γ 0.694 0 
ε1,3 0.694/(1+vl) 0 
εvM ±0.694 0 

  
οι σχέσεις που δίνουν τη µέγιστη τιµή των 
παραµορφώσεων σχεδιασµού, για τιµές του 
εκθέτη n που αντιστοιχούν σε συνήθη εδάφη 
(1.5<n<3, ΤΜ5-855-1, 1998), καθώς η θέση 
στη διατοµή που εµφανίζεται το µέγιστο είναι 
συνάρτηση και του εν λόγω εκθέτη.  
  
7.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ  
  
Η προτεινόµενη µεθοδολογία εφαρµόζεται  για 
τον υπολογισµό των παραµορφώσεων που θα 
αναπτυχθούν σε ένα τυπικό χαλύβδινο αγωγό 
µε µέτρο ελαστικότητας El=210 GPa, διάµετρο 
0.5m και πάχος 0.01m, του οποίου η χάραξη 
διέρχεται σε απόσταση 2, 10, 20 και 100m από 
µια πηγή 1tn ΤΝΤ. Ο αγωγός κατασκευάζεται 
µε επί τόπου περιµετρικές συγκολλήσεις, στις 
οποίες η αξονική παραµόρφωση δεν πρέπει 
να ξεπερνάει το 0.5% (ASCE-ALA, 2001), και 
θεµελιώνεται σε κορεσµένη άργιλο µε ταχύτητα 
διάδοσης διατµητικών κυµάτων CS=250m/sec 
ή σε πυκνή κορεσµένη άµµο µε CS=400m/sec. 

Η χρήση των σχέσεων σχεδιασµού του Πίνακα 
2 προϋποθέτει την εκτίµηση της µέγιστης 
εδαφικής ταχύτητας στις διαφορετικές αποστά-
σεις από την έκρηξη. Για το σκοπό αυτό χρησι-
µοποιήθηκαν οι πλέον σύγχρονες σχέσεις του 
TM5-855-1 (1998), που για σηµειακή έκρηξη 
1tn ΤΝΤ και για την περίπτωση της αργίλου και 
της πυκνής άµµου δίνονται από τη σχέση (17) 
και (18) αντίστοιχα: 
  

[ ] 1.35
maxV (m / sec) 68.6 R(m) −

= ⋅                    (17) 

[ ] 2.5
maxV (m / sec) 646 R(m) −

= ⋅                      (18) 
  
H µέγιστη εδαφική ταχύτητα αποδίδεται συντη-
ρητικά σε κύµατα Rayleigh µε CR≈0.94CS, πα-
ρότι σε µικρές αποστάσεις από την έκρηξη στη 
κυµατοµορφή θα κυριαρχούν τα κύµατα P. 
Οι αξονικές και οι περιφερειακές παραµο-

ρφώσεις υπολογίζονται επιπλέον µε την εµπει-
ρική σχέση των Esparza et al. (1981) ως: 
  

6

5

K

4 eff
K

l s

Κ W (pounds)ε=4.44
E (psf) t (ft) R (ft)

 ⋅
 
 ⋅ ⋅ 

               (19) 

  
Στην παραπάνω σχέση Weff είναι το ενεργό βά-
ρος των εκρηκτικών, το οποίο εξαρτάται από 
τον προσανατολισµό των εκρηκτικών σε σχέση 
µε τον αγωγό, και Κi εµπειρικοί συντελεστές.  
Τέλος, υπολογίστηκαν οι αξονικές παραµο-

ρφώσεις µε τη σχέση που προτείνει ο Dowding 
(1985):  
  

max
α

Vε = C                                                    (20)  
  
όπου η ταχύτητα Vmax υπολογίζεται επίσης 
από τις σχέσεις (17-18), και C=CR.  
Τα αποτελέσµατα των 3 µεθοδολογιών 

συγκρίνονται µε τη βοήθεια του Σχήµατος 7, 
όπου σχεδιάζονται οι παραµορφώσεις στον 
αγωγό συναρτήσει της απόστασης από την 
έκρηξη. 
  
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  
Από την προηγούµενη παρουσίαση, και 
κυρίως από τη σύγκριση στο Σχήµα 7 
προκύπτει ότι: 
(α) Όπως αναµενόταν, η προτεινόµενη µεθο-
δολογία προβλέπει ότι η ένταση του αγωγού 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τις εδαφικές συν-
θήκες, αντίθετα µε τη σχέση των Esparza et al. 
όπου η επίδραση του εδάφους αγνοείται.



1 10 100
απόσταση από την έκρηξη (m)

1x10-4

1x10-3

1x10-2

1x10-1

1x100

1x101

π
αρ
αµ
όρ
φω
ση

 (%
)

εα      (Πίνακας 2)

εh=ε1 (Πίνακας 2)

εα=εh (Esparza et al.)

εα      (Dowding)

1 10 100
απόσταση από την έκρηξη (m)

1x10-4

1x10-3

1x10-2

1x10-1

1x100

1x101

περιοχή
παραµορφώσεων
ενδιαφέροντος

(α) (β)

 
  
Σχήµα 7.   Σύγκριση των αποτελεσµάτων της προτεινόµενης µεθοδολογίας µε τη συνήθη πρακτική 

για ένα αγωγό κατασκευασµένο (α) σε άργιλο και (β) σε πυκνή άµµο. 
Figure 7. Comparison of the results of the proposed methodology with current practice for a 

pipeline constructed in (a) clay and (b) dense sand. 
  
 (β) Οι αξονικές και οι περιφερειακές παραµορ-
φώσεις δεν ταυτίζονται, όπως προκύπτει από 
τη σχέση των Esparza et al. Το εύρηµα αυτό 
επαληθεύεται και από τα αποτελέσµατα των 
αριθµητικών αναλύσεων. 
(γ) Η σχέση των Esparza et al. προσεγγίζει τις 
προτεινόµενες αξονικές παραµορφώσεις, 
υποεκτιµά όµως συστηµατικά και σε σηµαντικό 
βαθµό τις περιφερειακές παραµορφώσεις, 
τουλάχιστον στη περιοχή που αφορά το σχε-
διασµό υπογείων αγωγών.  
(δ) Η σχέση που προτείνει ο Dowding  είναι 
υπέρ-συντηρητική, υπολογίζοντας αξονικές 
παραµορφώσεις 4-7 φορές µεγαλύτερες από 
ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία. Αντίστοιχα, η 
απόσταση ασφαλείας ώστε να είναι εα<0.5% 
φτάνει, σύµφωνα µε τη προτεινόµενη µεθοδο-
λογία τα 6m και 5m για την άργιλο και την 
πυκνή άµµο αντίστοιχα, ενώ οι αποστάσεις 
που δίνει η σχέση του Dowding είναι 20m και 
10m-δηλαδή 2-3 φορές µεγαλύτερες. 
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