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Τίτλος Διάλεξης 
Θερμικός λυγισμός υπόγειων χαλύβδινων αγωγών φυσικού 

αερίου: αλληλεπίδραση εδάφους – αγωγού. 
 
 
 
 

Περίληψη Διάλεξης 
Οι αγωγοί που μεταφέρουν φυσικό αέριο είναι δυνατόν να υποστούν 
κατακόρυφο λυγισμό λόγω των σημαντικών θλιπτικών τάσεων που 
αναπτύσσονται εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας και εσωτερικής πίεσης του 
μεταφερόμενου ρευστού. Η παρουσίαση διερευνά το φαινόμενο εμφάνισης 
θερμικού λυγισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση εδάφους-
αγωγού. Το πρώτο τμήμα της έρευνας που εκπονήθηκε με συνεργασία του 
Π.Θ. και ΕΜΠ, αφορά οριζόντιους αγωγούς και βασίζεται σε αριθμητικές 
προσομοιώσεις και φυσικά πειράματα υπό κλίμακα. Αρχικά, εξετάζεται 
πειραματικά η αντίσταση του εδάφους σε ανύψωση υπόγειου αγωγού για 
διαφορετικές τιμές της διαμέτρου, του βάθους εγκιβωτισμού, και της σχετικής 
πυκνότητας της άμμου. Στην συνέχεια εξετάζεται πειραματικά η ανάπτυξη 
κατακόρυφου λυγισμού, για διαφορετικά βάθη εγκιβωτισμού. 
Παρουσιάζονται συγκρίσεις πειραματικών μετρήσεων και αριθμητικών 
προβλέψεων. Ακολουθεί λεπτομερής αριθμητική προσομοίωση του 
κατακόρυφου λυγισμού για αγωγούς εντός αργιλικών και αμμωδών εδαφών. 
Εξετάζεται η επίδραση αρχικών γεωμετρικών ατελειών, της αντοχής του 
εδάφους, και της εσωτερικής πίεσης στις κρίσιμες θερμοκρασίες ανάπτυξης 
λυγισμού. Στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασης, διερευνάται η ανάπτυξη 
κατακόρυφου λυγισμού σε αγωγούς διερχόμενους από κεκλιμένο έδαφος για 
ένα ευρύ φάσμα κλίσεων πρανών. Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά 
αποτελέσματα παραμετρικών αναλύσεων αναφορικά με την αντοχή του 
εδάφους, την εσωτερική πίεση, τα χαρακτηριστικά του αγωγού και το βάθος 
εγκιβωτισμού.    
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