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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
 

Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη δυναμική ανάλυση υδατόπυργων με πεπερασμένα 

στοιχεία. Η δεξαμενή νερού και η ολική κατασκευή, η οποία είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

χωρίζεται σε μεγάλο αριθμό πεπερασμένων στοιχείων. Σεισμική δόνηση εφαρμόζεται στην 

κατασκευή με δεδομένα επιταχυνσιογραφήματα. Η ανάλυση έδειξε ότι η δυναμική 

καταπόνηση εμφανίζει υψηλές τιμές στη διεπιφάνεια νερού-αέρα στη δεξαμενή. Αρχικά 

παρατίθεται διάφορες μορφές, σε σχήμα και μέγεθος υδατόπυργων  σε πολλά μέρη του 

κόσμου. Η μορφή του πύργου επηρεάζει τη δυναμική ανάλυση της κατασκευής. Σε υψηλές 

τιμές σεισμικών διεγέρσεων η κατασκευή παρουσιάζει αστάθεια και μπορεί να καταρρεύσει 

εύκολα. Το υλικό κατασκευής επίσης παίζει σημαντικό ρόλο  στην ευστάθεια του πύργου. Η 

ανάλυση έδειξε ότι η κατασκευή δέχεται θλιπτικά φορτία στα υποστυλώματα λόγω του ιδίου 

βάρους και του νερού φόρτισης. Οκτακομβικά πεπερασμένα στοιχεία  χρησιμοποιήθηκαν για 

τη δυναμική ανάλυση της κατασκευής με πεπερασμένα στοιχεία. Λόγω αδράνειας η 

μετακίνηση του νερού συνεχίζεται και μετά τη σεισμική διέγερση με αποτέλεσμα να προκαλεί 

ζημιές στην ολική κατασκευή. Η διάρκεια επίσης της διέγερσης, παίζει σημαντικό ρόλο στην 

συμπεριφορά του συστήματος. Σε αυτή την ανάλυση χρησιμοποιήσαμε κυλινδρική δεξαμενή 

και σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Η πλήρης μελέτη του υδατόπυργου στην 

περιοχή Σολακίου, Καλαμάτας, φαίνεται στο παράρτημα. Φαίνονται τα σχέδια και η πλήρης 

στατική μελέτη από τον μηχανικό του έργου κον Αγγέλη. Η μελέτη απαιτεί στοιχεία εδάφους 

της περιοχής για να εισαχθούν στη μελέτη. Η μελέτη έγινε με βάση του αντισεισμικού 

κανονισμού. Οι φορτίσεις ήταν στατικές και κινούμενες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 
1.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ1  
 

Το έτοιμο σκυρόδεμα, είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη αδρανών 

υλικών, τσιμέντου, νερού και πρόσθετων (γιά βελτίωση των ιδιοτήτων του κατά τη 

παραγωγή και χύτευση αλλά και όταν σκληρυνθεί). Με τη σημερινή του μορφή 

χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ μετά το 1950 η χρήση του 

γενικεύτηκε, καθιστώντας το σήμερα το κυριότερο, παγκοσμίως, υλικό κατασκευών μαζί με 

το χάλυβα, ως οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι διαφορετικές ιδιότητες των πρώτων υλών που 

αναμιγνύονται στη παραγωγή του σκυροδέματος (μάζα, όγκος, φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά) καθιστούν την παραγωγή σκυροδέματος σε μιά εξαιρετικά πολύπλοκη και 

σύνθετη διαδικασία. Οι αυστηρές διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 

1997 (Κ.Τ.Σ. 97) προβλέπουν τις ελάχιστες δοσολογίες των πρώτων υλών ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της προβλεπόμενης εφαρμογής του σκυροδέματος, όπως η εργασιμότητα, η 

αντοχή, η πλαστιμότητα, το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται, η απόδοση και διάρκεια ζωής 

της κατασκευής. Εξαιτίας της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που σημειώνεται στη χώρα 

μας, τόσο η διαδικασία παραγωγής όσο και η τελική ενσωμάτωση του σκυροδέματος στις 

κατασκευές διέπονται από τον εξαιρετικά απαιτητικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

(Κ.Τ.Σ. 97), ο οποίος ισχύει σήμερα καλύπτοντας τις απαιτήσεις για σύγχρονες ασφαλείς και 

αντισεισμικές κατασκευές.  

Θεωρείται το οικονομικότερο και ασφαλέστερο οικοδομικό υλικό, με εξαιρετική σχέση 

κόστους - παρεχόμενων ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο. Είναι 

εξαιρετικά εύπλαστο υλικό, αφού μπορεί, όταν είναι νωπό, να λάβει οποιαδήποτε 

μορφή.Επιπλέον,χαρακτηρίζεται  από ιδιαίτερες ιδιότητες που προσφέρουν ανθεκτικότητα 

και προστασία από διάφορα επιθετικά περιβάλλοντα έκθεσης. Χάρη στη μεγάλη ευελιξία του 

είναι το πιό εύχρηστο δομικό υλικό, αλλά ταυτόχρονα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής καθώς 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αργότερο εντός μίας ώρας και τριάντα λεπτών από τη 

παραγωγή του. 

Το σκυρόδεμα χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με την θλιπτική αντοχή του. Το 

πρώτο νούμερο δείχνει την αντοχή του πρότυπου κυλινδρικού δοκιμίου και το δεύτερο την 

αντοχή του πρότυπου κυβικού δοκιμίου σε MPa (106 N/m2 ή εκατοντάδες τόνοι ανά 

τετραγωνικό μέτρο). Κατά τον Ευρωκώδικα 2 και το EN 206-1 οι κατηγορίες αντοχής είναι: 

 

                                            
1 http://www.interbeton.gr 

http://www.interbeton.gr
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Πίνακας  1 Κατηγορίες σκυροδέματος 
 

1.2 ΧΑΛΥΒΑΣ 
 
1.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 

Ο χάλυβας (κοινώς ατσάλι) είναι κράμα σιδήρου–άνθρακα που περιέχει λιγότερο από 

2,06% κ.β. άνθρακα, λιγότερο από 1,0% μαγγάνιο και πολύ μικρά ποσοστά πυριτίου, 

φωσφόρου, θείου και οξυγόνου. Οι κραματωμένοι χάλυβες, όπως π.χ. οι ανοξείδωτοι 

χάλυβες, οι εργαλειοχάλυβες, κ.λπ., αποτελούν ειδική κατηγορία χαλύβων που περιέχουν 

υψηλότερα ποσοστά άλλων μετάλλων. Είναι το πιο διαδεδομένο κατασκευαστικό υλικό μετά 

το σκυρόδεμα και το ξύλο. Χρησιμοποιείται παντού: από την αρχιτεκτονική και τη ναυπηγική 

μέχρι την κατασκευή χειρουργικών εργαλείων. 

Το ατσάλι είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά υλικά και οι χαλυβουργίες 

(εργοστάσια παραγωγής χάλυβα) ανήκουν στις βαριές βιομηχανίες. Σε παλαιότερες εποχές, 

η βιομηχανική παραγωγή μιας χώρας αξιολογούνταν από την παραγωγή της σε χάλυβα. Μια 

από τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες που ιδρύθηκαν το 1957 ήταν και η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. 

Η ιστορία του χάλυβα ξεκινά γύρω στο 1000 π.Χ., όταν μεταλλουργοί της εποχής 

εκείνης άρχισαν να παράγουν χάλυβα συστηματικά με ενανθράκωση σπογγώδους σιδήρου. 

Πάντως οι Χετταίοι γνώριζαν μια παρόμοια μέθοδο παραγωγής χάλυβα ήδη από το 2300 

π.Χ.Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πολλοί μεσογειακοί λαοί, αλλά και οι Ινδοί, οι 

Κινέζοι και οι Ιάπωνες γνώριζαν την τέχνη της παραγωγής σπογγώδους σιδήρου και 

χάλυβα, καθώς και την τέχνη της σκλήρυνσης του χάλυβα με θέρμανση και απότομη ψύξη 

(«βαφή»). Περίφημα ήταν τα σφυρήλατα χαλύβδινα δαμασκηνά σπαθιά, που 

κατασκευάζονταν κατά τον Μεσαίωνα στη Συρία και στην Ιαπωνία. 
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Αν και από την εποχή της Αναγέννησης υπήρχε η τεχνολογική δυνατότητα 

ανάπτυξης των υψηλών θερμοκρασιών τήξης του χάλυβα, οι πρώτοι χάλυβες σε κάμινο 

παρήχθησαν το 1740. Μέχρι τότε κατασκευάζονταν μόνο λεπτού πάχους τεμάχια από 

χάλυβα, όπως ξίφη και εργαλεία, με ενανθράκωση σιδήρου, δηλαδή με τεχνικές διάχυσης 

του άνθρακα σε τεμάχια σιδήρου. Η σύγχρονη ιστορία του χάλυβα αρχίζει ουσιαστικά στα 

μέσα του 19ου αιώνα, με τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, μαζικής παραγωγής χάλυβα 

υψηλής ποιότητας, όταν το 1856 ο Άγγλος εφευρέτης Χένρι Μπέσσεμερ ανακάλυψε πως να 

μετατρέπει τον τηγμένο χυτοσίδηρο σε χάλυβα με εμφύσηση οξυγόνου σε έναν κάδο 

(«μεταλλάκτη») επενδυμένο με πυρίμαχα τούβλα. Την ίδια εποχή ανακαλύφθηκε η 

μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα σε καμίνους ανοικτής εστίας (κάμινος Siemens-

Martin). Σήμερα, η ανακάλυψη του Μπέσσεμερ χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την 

απανθράκωση του χυτοσιδήρου. Η κάμινος Siemens-Martin εγκαταλείφθηκε ως πιο 

ενεργοβόρος και λιγότερο φιλική προς το περιβάλλον. 

Ο χάλυβας παράγεται με τρεις βασικές μεθόδους: 

1. με αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων σε υψικάμινο για την παραγωγή χυτοσιδήρου, και 

την μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα μέσα σε μεταλλάκτη με εμφύσηση 

οξυγόνου, 

2. με την άμεση αναγωγή σιδηρομεταλλευμάτων (δηλ. αναγωγή σε στερεά κατάσταση) 

σε φρεατώδη κάμινο για την παραγωγή σπογγώδους σιδήρου (Direct reduced iron ή 

DRI), και την μετατροπή του σπογγώδους σιδήρου σε χάλυβα μέσα σε κάμινο 

(κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου, 

3. με την ανάτηξη παλαιοσιδήρου (σκραπ) σε κάμινο (κλίβανο) ηλεκτρικού τόξου 

(Electric Arc Furnace - EAF). 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2005, το 65,4% της παγκόσμιας παραγωγής 

χάλυβα προέρχεται από τις δύο πρώτες καθετοποιημένες μεθόδους και το 31,7% από την 

ανάτηξη παλαιοσιδήρων και σπογγώδους σιδήρου σε κλιβάνους ηλεκτρικού τόξου. Ένα 

μικρό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα (2,9% για το 2005) προέρχεται από την 

μετατροπή χυτοσιδήρου σε κάμινους ανοικτής εστίας ή άλλες μεθόδους. 

Στην Ελλάδα, όλη η παραγωγή χάλυβα (περίπου ένα εκατ. τόνοι ετησίως) προέρχεται 

από την ανάτηξη παλαιοσιδήρου και προορίζεται κυρίως για την παραγωγή μπετόβεργας. 
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Εικόνα 1 Παραγωγή χάλυβα 
 

1.2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 
 

Ο χάλυβας δεν είναι ένα μοναδικό προϊόν. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 

3.500 διαφορετικά είδη χαλύβων με πολύ διαφορετικές φυσικές, χημικές και περιβαλλοντικές 

ιδιότητες. Περίπου τα τρία τέταρτα των ειδών των χαλύβων δημιουργήθηκαν μόλις τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. Οι σύγχρονοι χάλυβες είναι πολύ πιο ανθεκτικοί σε σύγκριση με 

παλιότερες ποιότητες χαλύβων. Αν χτιζόταν σήμερα ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, θα 

χρειαζόταν το ένα τρίτο της ποσότητας χάλυβα. Ένα σύγχρονο αυτοκίνητο χρειάζεται 25% 

λιγότερο χάλυβα από ό,τι χρειαζόταν ένα αυτοκίνητο πριν από δυο με τρεις δεκαετίες. 

Οι χάλυβες διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (grades), ανάλογα με την χημική 

τους σύσταση, την περαιτέρω κατεργασία τους, την κρυσταλλική τους δομή ή και την τελική 

τους χρήση. 

Ως προς την χημική τους σύσταση, οι χάλυβες ταξινομούνται ως εξής: 

· Κοινοί ή ανθρακούχοι χάλυβες (carbon steels). Περιέχουν άνθρακα (έως 2,06%) και 

μικρό ποσοστό μαγγανίου (έως 1,65%), πυριτίου (έως 0,6%) και χαλκού (έως 0,6%). 

Χρησιμοποιούνται πολύ και συγκολλούνται εύκολα. Με βάση τον περιεχόμενο 

άνθρακα, οι κοινοί χάλυβες διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες: 

 -χάλυβες χαμηλού άνθρακα ή μαλακοί χάλυβες (mild steels· C < 0,30%), 

 -χάλυβες μέτριου άνθρακα (medium carbon steels· 0,30% < C < 0,60%), 

 -χάλυβες υψηλού άνθρακα (high carbon steels· 0,60% < C < 1,00%), και 

 -χάλυβες πολύ υψηλού άνθρακα (ultra-high carbon steels· 1,00% < C < 2,00%). 
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· Κραματωμένοι χάλυβες (alloy steels), δηλ. κράματα σιδήρου με άλλα μέταλλα σε 

σημαντική περιεκτικότητα. Τέτοιοι είναι: 

-οι ελαφρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες χαμηλής κραμάτωσης, που περιέχουν           

συνήθως χρώμιο, μολυβδαίνιο, βανάδιο, νικέλιο κ.λπ. σε συνολικό ποσοστό που δεν     

ξεπερνά το 10 % κ.β., όπως π.χ. οι εργαλειοχάλυβες (0,7% < C < 1,4%, Mn < 0,3%), 

και  

-οι ισχυρά κραματωμένοι χάλυβες ή χάλυβες υψηλής κραμάτωσης, όπως οι  

ανοξείδωτοι χάλυβες (Cr > 10,5%), οι ταχυχάλυβες (C ~ 0.7%, Cr ~4,0%, 5,0% < Mo 

< 10%, 1,5% < W < 18,0%, 0 % < Co < 8,0%), κ.λπ. 

Ανάλογα με την περαιτέρω κατεργασία τους, οι χάλυβες διακρίνονται σε: 

· χάλυβες διαμόρφωσης, που υφίστανται περαιτέρω μηχανική κατεργασία (έλαση, 

διέλαση, κ.λπ.), και 

· χυτοχάλυβες, που παράγονται απευθείας με χύτευση υπό μορφή πλινθωμάτων 

(«χελωνών») και επαναχυτεύονται για την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων. 

Η ονοματολογία των χαλύβων γίνεται σύμφωνα με διάφορα συστήματα τυποποίησης 

όπως DIN, ASTM, ΕΛΟΤ κ.λπ. Συχνά υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στο όνομα μιας 

κατηγορίας χάλυβα και την αντοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας χάλυβα σε εφελκυσμό. Για 

παράδειγμα, το πρότυπο ΕΛΟΤ 1421-3 ορίζει ότι ο χάλυβας B500C πρέπει να έχει όριο 

διαρροής μεγαλύτερο από 500 MPa (500 N/mm^2). 

1.2.3 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 

Οι χάλυβες που χρησιμοποιούνται για τον οπλισμό σκυροδέματος σε οικοδομικά 

έργα είναι πολλών ειδών. Συνήθως διακρίνονται ως εξής: 

Α. Σύμφωνα με τη μέθοδο παραγωγής, σε: 

· Θερμής έλασης, χωρίς καμία άλλη περαιτέρω θερμική ή θερμομηχανική κατεργασία 

οποιασδήποτε μορφής (χάλυβες ΘΕ-Χ). 

· Θερμής έλασης, που ακολουθείται από μία άμεση εν σειρά διαδικασία θερμικής 

κατεργασίας (χάλυβες ΘΕ-Θ). 

· Ψυχρής κατεργασίας, με ολκή ή έλαση του αρχικού προϊόντος που προέρχεται από 

θερμή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Ο) ή με στρέψη του αρχικού προϊόντος που προέρχεται 

από θερμή έλαση (χάλυβες ΨΚ-Σ) ή με συνδυασμό των παραπάνω. 
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Β. Σύμφωνα με τη μορφή της επιφάνειας της ράβδου σε: 

· Λείους χάλυβες κυκλικής διατομής. 

· Χάλυβες με ανάγλυφες νευρώσεις, υψηλής συνάφειας. 

· Χάλυβες με κοιλότητες (έγγλυφες αυλακώσεις). 

Γ. Σύμφωνα με την ολκιμότητα, σε: 

· Χάλυβες χαμηλής ολκιμότητας. 

· Χάλυβες μέσης ολκιμότητας. 

· Χάλυβες υψηλής ολκιμότητας. 

Δ. Σύμφωνα με τη συγκολλησιμότητα, σε: 

· Χάλυβες συγκολλήσιμους. 

· Χάλυβες μη συγκολλήσιμους ή συγκολλήσιμους υπό προϋποθέσεις. 

Ε. Σύμφωνα με την αντοχή τους σε διάβρωση σε: 

· Κοινούς χάλυβες, που είναι κράματα σιδήρου με άνθρακα (Fe-C) και με άλλα στοιχεία 

σε μικρές περιεκτικότητες. 

· Ανοξείδωτους χάλυβες, που είναι κράματα σιδήρου με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 

χρώμιο (Cr) 12%. Οι χάλυβες αυτοί είναι ανθεκτικοί σε διάβρωση. Η αντοχή τους σε 

διαβρωτικό περιβάλλον είναι μεγαλύτερη αν περιέχουν και άλλα κραματικά στοιχεία 

όπως νικέλιο (Ni), μολυβδένιο (Mo), τιτάνιο (Ti) κ.λπ. 
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1.2.4 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

· Ελληνική Χαλυβουργία. 

  Η πρώτη ελληνική βιομηχανία χάλυβα, που έφερε τον τίτλο «Ελληνική 

Χαλυβουργία», ιδρύθηκε από την οικογένεια Σταύρου Σαλαπάτα στην οδό Πειραιώς στην 

Αθήνα το 1937, ο οποίος προηγουμένως είχε ιδρύσει την εταιρεία «Ελληνικά 

Συρματουργεία» (1932). Το 1951, το εργοστάσιο της Ελληνικής Χαλυβουργίας μετακόμισε 

στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου λειτουργούσε έως το 2014 ακόμα ως μία από τις δύο 

μονάδες της «Χαλυβουργίας Ελλάδος» με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 400.000 τόνους 

χάλυβα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου. 

· Χαλυβουργική 

Η δεύτερη ελληνική χαλυβουργία ήταν η «Χαλυβουργική» της οικογένειας Θεόδωρου 

Αγγελόπουλου. Η εταιρεία αυτή ξεκίνησε ως βιομηχανία καρφιών το 1932 για να εξελιχθεί σε 

μικρό χαλυβουργείο επί της οδού Πειραιώς στην Αθήνα το 1938. Το 1953 η εταιρεία έθεσε 

σε λειτουργία νέες καμίνους ηλεκτρικού τόξου στην Ελευσίνα, που σύντομα μεταβλήθηκαν 

σε πλήρως καθετοποιημένη σιδηρουργία–χαλυβουργία. Το 1958, η «Χαλυβουργική» 

απέκτησε κάμινο ανοικτής εστίας τύπου Siemens-Martin, και το 1963 έθεσε σε λειτουργία 

την πρώτη υψικάμινο στον ελλαδικό χώρο, καθώς και μεταλλάκτες τύπου LD. Το 1975, η 

εταιρεία έθεσε σε λειτουργία και δεύτερη υψικάμινο ανεβάζοντας έτσι την παραγωγική της 

δυναμικότητα σε 2,5 εκατ. τόνους χάλυβα ετησίως. Έκτοτε όμως η εταιρεία άρχισε να φθίνει 

και το 1981 διέκοψε την λειτουργία των υψικαμίνων. Συνέχισε ωστόσο την παραγωγή 

πλατέων και επιμηκών προϊόντων με ανάτηξη παλαιοσιδήρων σε καμίνους ηλεκτρικού 

τόξου. Η εταιρεία συνέχισε να παράγει επιμήκη προϊόντα στην Ελευσίνα, σε σύγχρονες 

εγκαταστάσεις δυναμικότητας 500.000 τόνων, υπό την διεύθυνση του Κωνσταντίνου Π. 

Αγγελόπουλου και των υιών του. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και του υψηλού κόστους 

της ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία υπολειτουργεί από το 2012. 

· Σιδενόρ 

Το 1962, η οικογένεια Στασινόπουλου ίδρυσε την εταιρεία «Σιδενόρ» για να παράγει 

προϊόντα χάλυβα, όπως χαλυβδοσωλήνες, λέβητες, κ.λπ. Το 1964, η Σιδενόρ ξεκίνησε την 

παραγωγή μπετόβεργας και άλλων επιμηκών προϊόντων στην Θεσσαλονίκη, στο 

εργοστάσιο που για πολλά χρόνια ήταν γνωστό στους Θεσσαλονικείς ως «εργοστάσιο 

Βιοχάλκο».Το εργοστάσιο αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία με ετήσια 

δυναμικότητα 600.000 τόνους χάλυβα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου. 
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· Χαλυβουργία Ελλάδος 

Το 1963, η οικογένεια Μάνεση ίδρυσε την «Χαλυβουργία Βόλου», η οποία το 1974 

μετονομάστηκε σε «Θεσσαλική Χαλυβουργία». Οι εγκαταστάσεις της «Θεσσαλικής 

Χαλυβουργίας» περιλαμβάνουν χαλυβουργείο στο Βελεστίνο Μαγνησίας ετήσιας 

δυναμικότητας 700.000 τόνων χάλυβα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου και ελασματουργείο 

στην Βιομηχανική Ζώνη Βόλου. Το 2006, η «Θεσσαλική Χαλυβουργία» εξαγόρασε την 

«Ελληνική Χαλυβουργία» και ο νέος όμιλος ονομάσθηκε «Χαλυβουργία Ελλάδος». 

· Μεταλουργική Χάλυψ 

Το 1972, η οικογένεια Αναστασόπουλου έθεσε σε λειτουργία την χαλυβουργία 

«Μεταλλουργική Χάλυψ» στον Αλμυρό Μαγνησίας ετήσιας δυναμικότητας περίπου 600.000 

τόνων. Η εταιρεία, που παρήγαγε μόνον επιμήκη προϊόντα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου, 

βρέθηκε μέσα σε λίγα χρόνια υπερχρεωμένη και το 1991 κήρυξε πτώχευση. Το 1996, η 

«Σιδενόρ» εξαγόρασε τις εγκατελειμμένες εγκαταστάσεις της «Μεταλλουργικής Χάλυψ» στον 

Αλμυρό Μαγνησίας και έκτισε εκεί σύγχρονη χαλυβουργία με ετήσια δυναμικότητα 900.000 

τόνους χάλυβα από ανάτηξη παλαιοσιδήρου. Μέσα στο 2007, ο όμιλος «Σιδενόρ» 

ανακοίνωσε πως το εργοστάσιο στον Αλμυρό Μαγνησίας, που φέρει την επωνυμία «Σοβέλ» 

, θα κάνει νέες επενδύσεις για επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας στους 1,2 εκατ. 

τόνους χάλυβα τον χρόνο. 

· Ελληνική ΑΕ Χάλυβος 

Μία ακόμα εταιρεία που δραστηροποιούνταν στον χώρο του χάλυβα στην Ελλάδα 

ήταν η «Ελληνική ΑΕ Χάλυβος» ή «Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος», πιο γνωστή ως 

Hellenic Steel. Η εταιρεία αυτή ανήκε κατά ποσοστό 52% στον ιταλικό όμιλο Riva, ενώ 

μικρότερα ποσοστά κατείχαν άλλες ευρωπαϊκές και ιαπωνικές επιχειρήσεις, καθώς και 

ελληνικές τράπεζες. Από το 1964, η Hellenic Steel λειτουργούσε εργοστάσιο στην 

Θεσσαλονίκη με παραγωγική δυναμικότητα 800.000 τόνους σε πλατέα προϊόντα ψυχρής 

έλασης, 95.000 τόνους σε επικασσιτερωμένα πλατέα προϊόντα και 135.000 τόνους σε 

επιψευδαργυρωμένα πλατέα προϊόντα. Η εταιρεία έκλεισε οριστικά τον Μάιο του 2015 λόγω 

προβλημάτων ρευστότητας της μητρικής ιταλικής εταιρείας και αδυναμίας εξεύρεσης άλλων 

επενδυτών για να αναλάβουν το εργοστάσιο. 

Γενικά, η ελληνική βιομηχανία χάλυβα έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της τα 

τελευταία χρόνια και, από 1,0 εκατ. τόνους το 1990, ξεπέρασε τα 2,5 εκατ. τόνους το 2007. 

Ωστόσο, με την οικονομική κρίση που άρχισε το 2009, η ελληνική παραγωγή χάλυβα έπεσε 

κατακόρυφα και το 2014 ήταν μόνο 1 εκατ. τόνοι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΕΙΔΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ2 
 

2.1 ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
 

Η κατασκευή των υπερυψωμένων δεξαμενών είναι πρακτικά η ίδια με 

εκείνη των ορθογωνικών δεξαμενών που εδράζονται πάνω στο έδαφος. 

Εξυπακούεται ότι ο πυθμένας, που φέρει το βάρος του υγρού, είναι ή μια 

συμπαγής, ή λίγο λιγότερο ή περισσότερο παχειά πλάκα ή μια δοκιδωτή πλάκα ή 

μια πλάκα πάνω σε εσχάρα δοκών (Σχήμα 2.1). 

Ο πυλώνας αποτελείται: 

– είτε από συμπαγή λεπτά τοιχώματα, θολωτά ή όχι, 

– είτε από κατακόρυφα (ή σχεδόν) υποστυλώματα που συνδέονται (ή όχι) 

με μια ή περισσότερες οριζόντιες συνδετήριες δοκούς (Σχήμα 2.2). 

– Γενικά τα υποστυλώματα είναι 4. 

Άλλοτε η δεξαμενή ήταν τοποθετημένη στην κεφαλή του πυλώνα, πάνω 

σε περιμετρικές δοκούς. Αργότερα αναγνωρίστηκε ότι ήταν δυνατή η κατάργηση 

των δοκών, αφού τα τοιχώματα της δεξαμενής μπορούν να λειτουργούν σαν 

δοκοί (δίσκοι). Στην περίπτωση μεγάλων δεξαμενών πάνω σε πυλώνες, 

λαμβάνονται προφανώς τα ίδια μέτρα με αυτά των μεγάλων δεξαμενών που 

εδράζονται πάνω στο έδαφος, δηλαδή επιτρέπεται το ελεύθερο <<παίξιμο>> 

των ελαστικών δυνάμεων, των διαστολών και της συστολής πήξης. Η 

κατασκευαστική αρχή είναι: να είναι η δεξαμενή “μονολιθική” πάνω στα 

υποστυλώματα διαστελλόμενη όλη μαζί περί τον κατακόρυφο άξονα που περνά 

από το κέντρο βάρους της. 

  

 

 

 

 

                                            
2
Φιλιόπουλος,Κ & Τσαλαμιδάς,Ι, (2014), Μελέτη υδατόπυργου με πεπερασμένα στοιχεία εφαρμογή στον υδατόπυργο Ρίον 

Πατρών, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλαδας 
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Δύο τρόποι υπάρχουν: 

α) Να κατασκευάσουμε προς το κέντρο της δεξαμενής δύο διπλές 

δοκούς, πακτωμένες πάνω σε 4 υποστυλώματα και όλα τα υπόλοιπα 

υποστυλώματα να είναι αμφιαρθρωτά (σφαιρικές αρθρώσεις). 

β) Να κάνουμε σε κάθε έδρα δύσκαμπτες συνδέσεις μεταξύ 2 ή 3 

υποστυλωμάτων. Όλα τα υπόλοιπα υποστυλώματα θα έχουν σφαιρικές 

αρθρώσεις στην κεφαλή και στη βάση, ενώ τα 2 ή 3 υποστυλώματα κάθε έδρας 

που αναφέραμε θα έχουν κυλινδρικές αρθρώσεις στην κεφαλή. 

 

 

 

Σχήμα 2.1 Σχήμα 2.2 
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2.2 ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 
 
2.2.1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
 

Διακρίνουμε τρία μέρη: 

– το κύριο μέρος, κυκλικής κάτοψης ή τοιχώματα, 

– το κάλυμμα, 

– τον πυθμένα με τη σύνδεση με τον πυλώνα. 

· ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 
Ανάλογα με το είδος της γενέτειρας, οι δεξαμενές διακρίνονται σε: 

– κυλινδρικές (Σχήμα 2.3), 

– κολουροκωνικές, με τη μικρή βάση προς τα κάτω (Σχήμα 2.4) ή προς τα 

πάνω (Σχήμα 2.5) ή με διεύρυνση προς τα πάνω (Σχήμα 2.6) ή προς τα κάτω 

(Σχήμα 2.7) ή σύνθετες (Σχήμα 2.10), 

– κυλινδροκωνικές: κλασσικές (Σχήμα 2.8) ή διευρυμένες (Σχήμα 2.9), 

– σχήματος τουλίπας (Σχήμα 2.12), 

– υπερβολοειδές (Σχήμα 2.13α και 2.13β). 

Όλες αυτές η επιφάνειες είναι λείες ή με νευρώσεις, κατακόρυφες ή με κλίση. Στην 

περίπτωση του υπερβολοειδούς, θα ήταν ενδιαφέρον να δοθεί στις νευρώσεις η  διεύθυνση 

των ευθύγραμμων γενετειρών που κλίση ως προς τα μεσημβρινά επίπεδα. 

Αυτές οι νευρώσεις μπορούν να έχουν διάφορες διατομές: 

– ορθογωνικές (Σχήμα 2.16), 

– τραπεζοειδείς (Σχήμα 2.17), 

– τριγωνικές (Σχήμα 2.18), 

– τριγωνικές με καμπύλες πλευρές (Σχήμα 2.19), 

– στρογγυλές (Σχήμα 2.20). 
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Είναι δυνατό να καταλαμβάνουν όλο το ύψος της δεξαμενής μέχρι το 

πάνω περίζωμα ή μόνο το κάτω μέρος (Σχήμα 2.21). Το ύψος τους ποικίλει 

ανάλογα με την επιζητούμενη αισθητική. 

Το τοίχωμα είναι σταθερού πάχους (ελάχιστο 7 cm) για τις μικρές 

δεξαμενές και μεταβλητού για τις μεγάλες. 

Ο κανονισμός του Chambre Syndicale προδιαγράφει ελάχιστο πάχος 12 

cm, ανεξάρτητα από τον τύπο της δεξαμενής. Πάντως φαίνεται ότι αυτό είναι 

υπερβολικό. Αντίθετα, για τις δεξαμενές πολύ μικρών διαστάσεων, δέχεται 

μειωμένα πάχη. 
 

 

                          Σχήμα 2.3                 Σχήμα 2.4                 Σχήμα 2.5 
 
 
 

 

       Σχήμα 2.6     Σχήμα 2.7 
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Σχήμα 2.8 Σχήμα 2.9 Σχήμα 2.10α 
 
 
 
 
 

 

 Σχήμα2.10β Σχήμα 2.11 
 
 
 
 
 



 

 

   Σχήμα

 

 

 
 

Σχήμα 2.13β
 
 
 

Σχήμα 2.12 Σχήμα 2.13α 

 

Σχήμα 2.13β 
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Σχήμα 2.14 Σχήμα 2.15 
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· ΚΑΛΥΜΑΤΑ 
Μπορεί να αποτελούνται από: 

– μια επίπεδη πλάκα (με κλίση 1cm ανά m) (Σχήμα. 2.22), 

– ένα σφαιρικό ή παραβολοειδή θόλο (Σχήμα 2.23), 

– ένα κώνο (Σχήμα 2.24), 

– ένα κόλουρο κώνο (Σχήμα 2.25), 

– μια επίπεδη πλάκα στρογγυλευμένη στα άκρα (Σχήμα 2.26), 

– ένα θόλο “πεπλατυσμένο” και στρογγυλευμένο στα άκρα (Σχήμα 2.17), 

– ένα ημισφαίριο (Σχήμα 2.28), 

– ένα ελλειψοειδές εκ περιστροφής (Σχήμα 2.29), 

– ένα κώνο και ένα θόλο (Σχήμα 2.30), 

– μια δακτυλιοειδή πλάκα και ένα θόλο (Σχήμα 2.31). 

 

 

Στη σύνδεση καλύμματος-τοιχώματος κατασκευάζεται ένα περίζωμα απλό 

(Σχήμα 2.32) ή σύνθετο (Σχήμα 2.33). Το κάλυμμα φέρει κύλινδρο εισόδου 

(κουβούκλιο), θυρίδες επίσκεψης και σωλήνες εξαερισμού. 
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                                               Σχήμα 2.32 
 

 

                                        Σχήμα 2.33 
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· ΠΥΘΜΕΝΑΣ 
 

Ο πυθμένας είναι μια παχεία επίπεδη πλάκα ή ένας θλιβόμενος θόλος 

(Σχήμα 2.34) ή ένας εφελκυόμενος θόλος ή κόλουρος κώνος (Σχήμα 2.35), ή 

ένας κεντρικός και ένας δακτυλιοειδής θόλος (Σχήμα 2.36). Τα σχήματα 2.37 και 

2.38 δείχνουν τη δεξαμενή των 30.000 κυβικών μέτρων του Hetraie κοντά στη 

Χάβρη, κατασκευασμένη πάνω σε κεντρικό κυλινδρικό τοίχωμα και κοίλα 

υποστυλώματα. Τα σχήματα 2.39 και 2.40 δείχνουν τη δεξαμενή του Fedala 

(Μαρόκκο), όπου κάλυμμα και πυθμένας της δεξαμενής αντιμετωπίζονται με 

τον ίδιο τρόπο. 
 
 

            
 

            
           Σχήμα 2.34                        Σχήμα 2.35                          Σχήμα 2.36 



 26 

 

                            Σχήμα 2.37                                  Σχημα 2.38 
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Σχήμα 2.39 Σχήμα 2.40 

 
 

Στη συνάντηση τοιχώματος και πυθμένα, και πυθμένα και πυλώνα 

κατασκευάζονται περιζώματα (Σχήμα 2.41). Οι θλιβόμενοι θόλοι μπορεί να είναι 

σφαιρικοί, παραβολοειδής ή ελλειψοειδής. Οι δεξαμενές είναι δυνατό να 

περιλαμβάνουν περισσότερα διαμερίσματα, δύο γενικά, ίσης ή διάφορης 

χωρητικότητας. Η διαίρεση γίνεται με τη βοήθεια κυλινδρικών ή κωνικών 

τοιχωμάτων που κατασκευάζονται (ή όχι) στις θέσεις των περιζωμάτων (Σχήμα 

2.42). 
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                                                     Σχήμα 2.41 
 

 

 

 
 
 

                                        Σχήμα 2.42 
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2.2.2 ΠΥΛΩΝΑΣ 
 

 

Ο πυλώνας, πάνω στον οποίο στηρίζεται η δεξαμενή, αποτελείται από 

υποστυλώματα ή από τοίχωμα κυκλικής κάτοψης (κυκλικό). 

 

 

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 

Ο αριθμός των υποστυλωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τη σπουδαιότητα 

της δεξαμενής. Τρία είναι ένας ελάχιστος αριθμός που μπορεί να παρουσιάσει 

πλεονεκτήματα σε άσχημα εδάφη (με εξασφάλιση φυσικά πάντα της 

ευστάθειας). Οι μικρές δεξαμενές έχουν συνήθως 4, 6 ή 8 (μερικές φορές 10 ή 

12). Υπερβαίνουν σπάνια αυτόν τον αριθμό. Όταν πάντως τον υπερβαίνουν, 

πρέπει οι δεξαμενές να στηρίζονται πλέον πάνω σε δύο ομόκεντρες σειρές 

υποστυλωμάτων (Σχήμα 2.43). 

Ένα από τα υποστυλώματα αποτελεί και στύλος της κεντρικής σκάλας 

(αν υπάρχει). Η διατομή των υποστυλωμάτων μπορεί να είναι οποιαδήποτε, 

αλλά συνήθως είναι τετραγωνική, κυκλική, ορθογωνική ή μορφής λεπτού 

ελάσματος. Είναι κατακόρυφα ή συγκλίνουν προς τα πάνω ή προς τα κάτω 

(Σχήμα 2.44). Η διατομή τους μπορεί να λεπταίνει όπως στη δεξαμενή του 

σχήματος 2.45. Μπορεί επίσης να είναι σχήματος V (Σχήμα 2.46). Οι παλιοί 

πυλώνες είχαν πάντα οριζόντιες συνδετήριες δοκούς σε μια ή περισσότερες 

στάθμες, μερικές φορές και με ενισχύσεις (Σχήμα 2.47). Η όψη όμως δεν ήταν 

αισθητικά καλή και η κατασκευή ήταν ακριβή. 

Είναι προτιμότερο να καταργήσουμε τελείως αυτές τις δοκούς, αφού 

εξασφαλιστούμε από τον κίνδυνο λυγισμού. 
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                                                        Σχήμα 2.43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                             Σχήμα 2.44 



 

Σχήμα 2.45 

 
 

2.2.3 ΚΥΚΛΙΚΟ  ΤΟΙΧΩΜΑ  
Πρόκειται: 

– ή για λεπτό τοίχωμα μεταβλητού ή σταθερού

– ή για λεπτό τοίχωμα με κατακόρυφες εσωτερικές και 

– ή για λεπτό τοίχωμα με οριζόντιες εσωτερικές

Η πρώτη είναι η φθηνότερη για μικρές κατασκευές. Η δεύτερη είναι πολύ ωραία 

αισθητικά. 

Η τρίτη είναι δυνατόν να παρουσιάσει ενδιαφέρον στην περίπτωση πολύ 

μεγάλης δεξαμενής με μεγάλο ύψος, γιατί αντέχει περισσότερο απ' ότι μόνο του 

το λεπτό τοίχωμα στα εντατικά μεγέθη που οφείλονται στον άνεμο. Το ελάχιστο 

πάχος του τοιχώματος είναι 10 έως 12 cm.

Η διατομή των νευρώσεων είναι μια από τις εικονιζόμενες στα σχήματα 

1-16 έως 1-20. Το ύψος των νευρώσεων ποικίλλει, ανάλογα με την επιθυμητή 

όψη. Μπορεί επίσης να είναι μεταβλητό κατά μήκος της δεξαμενής και του 

πυλώνα. Το σχήμα 2.48 δείχνει μια δεξαμενή που κατασκευάστηκε στην 

Ουγγαρία. Το κυκλικό τοίχωμα είναι δυνατό να έχει λιγότερο ή

 Σχήμα 2.46 Σχήμα 2.47 

2.2.3 ΚΥΚΛΙΚΟ  ΤΟΙΧΩΜΑ   

ή για λεπτό τοίχωμα μεταβλητού ή σταθερού πάχους, 

ή για λεπτό τοίχωμα με κατακόρυφες εσωτερικές και εξωτερικές νευρώσεις,

ή για λεπτό τοίχωμα με οριζόντιες εσωτερικές νευρώσεις. 

Η πρώτη είναι η φθηνότερη για μικρές κατασκευές. Η δεύτερη είναι πολύ ωραία 

Η τρίτη είναι δυνατόν να παρουσιάσει ενδιαφέρον στην περίπτωση πολύ 

μεγάλο ύψος, γιατί αντέχει περισσότερο απ' ότι μόνο του 

το λεπτό τοίχωμα στα εντατικά μεγέθη που οφείλονται στον άνεμο. Το ελάχιστο 

πάχος του τοιχώματος είναι 10 έως 12 cm. 

Η διατομή των νευρώσεων είναι μια από τις εικονιζόμενες στα σχήματα 

ύψος των νευρώσεων ποικίλλει, ανάλογα με την επιθυμητή 

όψη. Μπορεί επίσης να είναι μεταβλητό κατά μήκος της δεξαμενής και του 

σχήμα 2.48 δείχνει μια δεξαμενή που κατασκευάστηκε στην 

κυκλικό τοίχωμα είναι δυνατό να έχει λιγότερο ή περισσότερο τη 
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νευρώσεις, 

Η πρώτη είναι η φθηνότερη για μικρές κατασκευές. Η δεύτερη είναι πολύ ωραία 

Η τρίτη είναι δυνατόν να παρουσιάσει ενδιαφέρον στην περίπτωση πολύ 

μεγάλο ύψος, γιατί αντέχει περισσότερο απ' ότι μόνο του 

το λεπτό τοίχωμα στα εντατικά μεγέθη που οφείλονται στον άνεμο. Το ελάχιστο 

Η διατομή των νευρώσεων είναι μια από τις εικονιζόμενες στα σχήματα 

ύψος των νευρώσεων ποικίλλει, ανάλογα με την επιθυμητή 

όψη. Μπορεί επίσης να είναι μεταβλητό κατά μήκος της δεξαμενής και του 

σχήμα 2.48 δείχνει μια δεξαμενή που κατασκευάστηκε στην 

περισσότερο τη 
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διατομή της δεξαμενής ή εντελώς διαφορετική. 

Μπορεί να είναι: 

– κυλινδρικό (Σχήμα 2.49), 

– κολουροκωνικό με την κατακόρυφη προς τα κάτω (Σχήμα 2.50), 

– κολουροκωνικό με την κατακόρυφη προς τα πάνω (Σχήμα 2.51), 

– κυλινδροκωνικό (Σχήμα 2.52), 

– υπερβολοειδές (Σχήμα 2.53). 
 

 

 

                                                     Σχήμα 2.48 



 

                                                       
 
 
 

 

                                 Σχήμα2.50 

 

                                                       Σχήμα 2.49 

                          Σχήμα 2.51 
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Σχήμα 2.52 Σχήμα 2.53 

 

Τα παρακάτω σχέδια δείχνουν διάφορες κατασκευές σχήματος 

υπερβολοειδούς: 

-Σχήμα 2.54: η δεξαμενή του Corgeno (Ain),  

-Σχήμα 2.59: η δεξαμενή του Groupe du Pigeonnier a Arras, Σήμα 2.55 και 2.60: η 

δεξαμενή του Merignac (Gironde). 

Οι νευρώσεις των κυκλικών τοιχωμάτων ακολουθούν τους μεσημβρινούς (Σχήμα 

2.56) ή τις ευθύγραμμες λοξές γενέτειρες των υπερβολοειδών εκ περιστροφής (Σχήμα 2.57). 

Μπορούν επίσης να γίνουν συνδυασμοί κυκλικού τοιχώματος και υποστυλωμάτων 

(Σχήμα 2.62) και οριζόντια κοιλώματα στο τοίχωμα. Το σχήμα 2.63 δείχνει τη δεξαμενή 

του Cocody (2.000 κυβικά μέτρα) στο Abidjan και το σχήμα 2.64 την κατακόρυφη τομής 

τους. 

Δεν υπάρχει τίποτα το αξιοσημείωτο για τη θεμελίωση (πεδιλοδοκοί ή μεμονωμένα 

πέδιλα, κοιτόστρωση, πάσσαλοι ή φρεάτια (καταδυόμενα κιβώτια). Τα μεμονωμένα 

πέδιλα, οι κεφαλόδεσμοί των πασσάλων και το επάνω μέρος των φρεάτων πρέπει να 

συνδέονται με συνδετήριες δοκούς. 
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Σχήμα 2.54 Σχήμα 2.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχήμα 2.56 Σχήμα 2.57 



 36 

 
 
 

                            Σχήμα 2.5                      Σχήμα 2.6 
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                             Σχήμα 2.61                                    Σχήμα 2.62 

 

 

 

                             Σχήμα 2.63                                    Σχήμα 2.64
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Σχήμα 2.65 Σχήμα 2.66 

 

 

Σχήμα 2.67                        Σχήμα 2.68 
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                                            Σχήμα 2.69 

 
 
 

 

Σχήμα 2.70



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΣΚΟΠΟΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ 
 
 

Οι υδατόπυργοι είναι αρκετά απλές συσκευές. Αν και οι υδατόπυργοι εμφανίζονται σε 

όλα τα σχήματα και τα μεγέθη, κάνουν όλοι το ίδιο πράγμα: Ένας υδατόπυργος είναι απλώς 

μια μεγάλη, ανυψωμένη δεξαμενή νερού. 

Οι υδατόπυργοι είναι ψηλοί για να παρέχουν πίεση. Κάθε πόδι ύψους παρέχει πίεση 

0,43 PSI. Μια τυπική δημοτική παροχή νερού κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 PSI (οι μεγάλες 

συσκευές απαιτούν τουλάχιστον 20 έως 30 PSI). Οι υδατόπυργοι  πρέπει να είναι αρκετά 

ψηλοί  για να παρέχουν αυτό το επίπεδο πίεσης σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις στην 

περιοχή. Έτσι οι υδατόπυργοι είναι συνήθως τοποθετημένοι σε ψηλό έδαφος και είναι 

αρκετά ψηλοί για να παρέχουν την απαραίτητη πίεση. Στις λοφώδεις περιοχές, ένας πύργος 

μπορεί μερικές φορές να αντικατασταθεί από μια απλή δεξαμενή που βρίσκεται στον 

υψηλότερο λόφο της περιοχής. 

Μια δεξαμενή υδατόπυργου είναι αρκετά μεγάλη. Μια κανονική πισίνα μπορεί να 

κρατήσει περίπου 20.000 ή 30.000 γαλόνια και ένας τυπικός υδατόπυργος μπορεί να 

κρατήσει 50 φορές το ποσό αυτό. Τυπικά, μια δεξαμενή υδατόπυργου έχει μέγεθος για να 

κρατήσει περίπου νερό αξίας μιας ημέρας για την κοινότητα που εξυπηρετείται από τον 

υδατόπυργο. Εάν οι αντλίες αποτύχουν (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας διακοπής 

ρεύματος), ο υδατόπυργος διατηρεί αρκετό νερό για να εξασφαλίσει τις ανάγκες της 

περιοχής για περίπου μία ημέρα. 

Ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα ενός υδατόπυργου είναι ότι επιτρέπει σε ένα 

δήμο να φτιάξει το μέγεθος των αντλιών του για μέση και όχι για μέγιστη ζήτηση. Αυτό έχει 

μεγάλο οικονομικό όφελος για μια κοινότητα.Για παράδειγμα, η κατανάλωση νερού για ένα 

αντλιοστάσιο είναι κατά μέσο όρο 500 γαλόνια νερού ανά λεπτό (ή 720.000 γαλόνια κατά τη 

διάρκεια μιας ημέρας). Θα υπάρχουν ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου η κατανάλωση 

νερού είναι πολύ μεγαλύτερη από 500 γαλόνια ανά λεπτό. Για παράδειγμα, το πρωί, πολλοί 

άνθρωποι ξυπνούν περίπου την ίδια ώρα για να πάνε στη δουλειά. Πηγαίνουν στο μπάνιο, 

κάνουν ντους, βουρτσίζουν τα δόντια τους κλπ. Η ζήτηση νερού μπορεί να φτάσει στα 2.000 

γαλόνια ανά λεπτό το πρωί .Υπάρχει μεγάλη διαφορά κόστους μεταξύ της αντλίας των 500 

γαλλονίων ανά λεπτό και αυτής των 2.000 γαλονίων ανά λεπτό. Λόγω του υδατόπυργου, ο 

δήμος μπορεί να αγοράσει μια αντλία των  500 γαλονίων ανά λεπτό και να αφήσει τον 

υδατόπυργο να χειριστεί την μέγιστη  ζήτηση. Τη νύχτα, όταν η ζήτηση πέφτει σχεδόν στο 

μηδέν, η αντλία μπορεί να ξαναγεμίσει τον υδατόπυργο. 

 

 

 

 



Στις περισσότερες πόλεις, το νερό  που πίνουνοι άνθρωποι προέρχ

πηγάδι,είτε από ποτάμι είτε από δεξαμενή (συνήθως τοπική λίμνη). Το νερό επεξεργάζεται 

σε μονάδα επεξεργασίας νερού για να απομακρύνει τα ιζήματα (με διήθηση ή / και καθίζηση) 

και τα βακτήρια (συνήθως με όζον, υπεριώδες φως και χλώριο). Το τε

τη μονάδα επεξεργασίας νερού είναι το πόσιμο νερό. Μια αντλία υψηλής ανύψωσης πιέζει το 

νερό και το αποστέλλει στους κύριους σωλήνες τροφοδοσίας του συστήματος ύδρευσης. Ο 

υδατόπυργος συνδέεται απλά με τους πρωτεύοντες τροφοδότες, όπως 

παρακάτω σχήμα: 

 
Εικόνα 2 Υδατόπυργος με εργοστάσιο καθαρισμού νερού
 

Αν η αντλία παράγει περισσότερο νερό από το σύστημα νερού, η περίσσεια 

ποσότητα νερού ρέει αυτόματα στη δεξαμενή. Εάν η κοινότητα απαιτεί περισσ

από ότι μπορεί να τροφοδοτήσει η αντλία, τότε το νερό ρέει από τη δεξαμενή για να καλύψει 

την ανάγκη. 

 

Σε μια πόλη, τα ψηλά κτήρια συχνά πρέπει να λύσουν τα δικά τους προβλήματα 

πίεσης νερού. Επειδή τα κτίρια είναι τόσο ψηλά, συχνά υπερβαίνουν 

χειριστεί η πίεση του νερού στην πόλη. Έτσι ένα ψηλό κτίριο θα έχει τις δικές του αντλίες και 

τους δικούς του υδατόπυργους. Στην παρακάτω εικόνα, που ελήφθη από το Empire State 

Building στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν τουλάχιστον 30 μικροί υδ

των κτιρίων. 

 
 

 
 

Στις περισσότερες πόλεις, το νερό  που πίνουνοι άνθρωποι προέρχεται είτε από 

πηγάδι,είτε από ποτάμι είτε από δεξαμενή (συνήθως τοπική λίμνη). Το νερό επεξεργάζεται 

σε μονάδα επεξεργασίας νερού για να απομακρύνει τα ιζήματα (με διήθηση ή / και καθίζηση) 

και τα βακτήρια (συνήθως με όζον, υπεριώδες φως και χλώριο). Το τελικό αποτέλεσμα από 

τη μονάδα επεξεργασίας νερού είναι το πόσιμο νερό. Μια αντλία υψηλής ανύψωσης πιέζει το 

νερό και το αποστέλλει στους κύριους σωλήνες τροφοδοσίας του συστήματος ύδρευσης. Ο 

υδατόπυργος συνδέεται απλά με τους πρωτεύοντες τροφοδότες, όπως φαίνεται στο 

 

 

Υδατόπυργος με εργοστάσιο καθαρισμού νερού 

Αν η αντλία παράγει περισσότερο νερό από το σύστημα νερού, η περίσσεια 

ποσότητα νερού ρέει αυτόματα στη δεξαμενή. Εάν η κοινότητα απαιτεί περισσ

από ότι μπορεί να τροφοδοτήσει η αντλία, τότε το νερό ρέει από τη δεξαμενή για να καλύψει 

Σε μια πόλη, τα ψηλά κτήρια συχνά πρέπει να λύσουν τα δικά τους προβλήματα 

πίεσης νερού. Επειδή τα κτίρια είναι τόσο ψηλά, συχνά υπερβαίνουν το ύψος που μπορεί να 

χειριστεί η πίεση του νερού στην πόλη. Έτσι ένα ψηλό κτίριο θα έχει τις δικές του αντλίες και 

τους δικούς του υδατόπυργους. Στην παρακάτω εικόνα, που ελήφθη από το Empire State 

Building στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν τουλάχιστον 30 μικροί υδατόπυργοι στις κορυφές αυτών 

εται είτε από 

πηγάδι,είτε από ποτάμι είτε από δεξαμενή (συνήθως τοπική λίμνη). Το νερό επεξεργάζεται 

σε μονάδα επεξεργασίας νερού για να απομακρύνει τα ιζήματα (με διήθηση ή / και καθίζηση) 

λικό αποτέλεσμα από 

τη μονάδα επεξεργασίας νερού είναι το πόσιμο νερό. Μια αντλία υψηλής ανύψωσης πιέζει το 

νερό και το αποστέλλει στους κύριους σωλήνες τροφοδοσίας του συστήματος ύδρευσης. Ο 

φαίνεται στο 

Αν η αντλία παράγει περισσότερο νερό από το σύστημα νερού, η περίσσεια 

ποσότητα νερού ρέει αυτόματα στη δεξαμενή. Εάν η κοινότητα απαιτεί περισσότερο νερό 

από ότι μπορεί να τροφοδοτήσει η αντλία, τότε το νερό ρέει από τη δεξαμενή για να καλύψει 

Σε μια πόλη, τα ψηλά κτήρια συχνά πρέπει να λύσουν τα δικά τους προβλήματα 

το ύψος που μπορεί να 

χειριστεί η πίεση του νερού στην πόλη. Έτσι ένα ψηλό κτίριο θα έχει τις δικές του αντλίες και 

τους δικούς του υδατόπυργους. Στην παρακάτω εικόνα, που ελήφθη από το Empire State 

ατόπυργοι στις κορυφές αυτών 



 
Εικόνα 3 Manhattan, New York 

 
Ένα άλλο ενδιαφέρον γεγονός για τους υδατόπυργους είναι ότι μπορούν να 

επηρεάσουν τα ποσοστά ασφάλισης σας. Κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, η ζήτηση νερού 

αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να υπερβεί σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των αντλιών 

στην εγκατάσταση νερού. Ένας υδατόπυργος εγγυάται ότι θα υπάρξει αρκετή πίεση για να 

κρατήσει το νερό να ρέει μέσα από τους πυροσβεστικούς κρουνούς. Τα ποσοστά ασφάλισης 

πυρκαγιάς είναι συνήθως χαμηλότερα σε μια κοινότητα στην οποία το σύστημα ύδρευσης 

έχει υδατόπυργους. 

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι το πώς το νερό που βρίσκεται στην 

δεξαμενή του υδατόπυργου δεν παγώνει κατά την διάρκεια του χειμώνα, όπου η 

θερμοκρασίες φτάνουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Σε πιο ακραία κλίματα λοιπόν, οι μηχανικοί ενσωματώνουν συστήματα θέρμανσης στο 

σχεδιασμό της δεξαμενής του υδατόπυργου. Συγκεκριμένα, ο κεντρικός σωλήνας που 

υπάρχει από το επίπεδο του εδάφους μέχρι τον πυθμένα της δεξαμενής ονομάζεται 

ανύψωση. Το νερό αντλείται στη βάση του ανυψωτήρα και αφήνεται να ανέβει στη δεξαμενή. 

Πολλοί ανελκυστήρες δεξαμενών είναι τυλιγμένοι με ταινία θερμότητας, καλυμμένοι με 

μόνωση και από ένα περίβλημα από αλουμίνιο. Επιπλέον, ένα σύστημα θέρμανσης μπορεί 

να εγκατασταθεί σε ένα παρακείμενο κτίριο ή στο λάκκο της βαλβίδας κάτω από την 

ανύψωση. Ο θερμαντήρας εισάγει θερμό νερό ή ατμό στη βάση του ανυψωτήρα. Σε κάθε 

περίπτωση, η θερμότητα ανεβαίνει στη δεξαμενή για να επιβραδύνει την κατάψυξη. 

Ο πάγος σχηματίζεται στην επιφάνεια του περιεχομένου, σε πολλές περιπτώσεις 

πάχους πολλών εκατοστών. Κανονικά, αυτό το στρώμα πάγου επιπλέει στην επιφάνεια 

καθώς η στάθμη του νερού ανεβαίνει και πέφτει. Πολλές φορές ο πάγος παγώνει στην 

οροφή ή στους ανώτερους τοίχους της δεξαμενής και παραμένει εκεί καθώς το επίπεδο 

κυμαίνεται κάτω από την καθημερινή χρήση. 

 

 



Σε πιο εύκρατα κλίματα, στο εσωτερικό της δεξαμενής εγκαθίστανται σκάλες χάλυβα 

και οι ανιχνευτές ανύψωσης και στάθμης νερού κρέμονται από την οροφή. Σε ψυχρότερα 

κλίματα, όλα τα εσωτερικά φωτιστικά πρέπει να παραμείνουν έξω καθώς το στρώμα πάγου 

τείνει να τα ξεκολλήσει. 

 
3.1 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΙ 
 

Οι υδατόπυργοι κατασκευάζονται σε όλα τα σχήματα και μεγέθη.Παρακάτω 

ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πως ένας υδατόπυργος μπορεί να μετατραπεί σε 

μια ιδιαίτερη και μοναδική κατασκευή μιας περιοχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο :ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ

                                         Σχήμα 1.0

Στο σημείο Α, ορίζουμε μικρό 

τάσεις  �� (κάθετη) και  �� (εφαπτόμενη).

Οι κύριες τάσεις σε κάθε σημείο είναι στην 

κάθετη τάση  ��, κείτε στο επίπεδο της γραμμής  περιστροφής  της  μεμβράνης  και ενεργεί  

στη  διατομή  μέσω της μεμβράνης  κάθετα στην  γραμμή. Η εφαπτομενική τάση

κατευθύνεται εφαπτομενικά στην κυκλική διατομ

εξίσωση που θα εξαχθεί  είναι η εξίσωση ισορροπίας ενός μικρού τετραγώνου ds ds  του 

κελύφους , με κατεύθυνση κάθετη πρός αυτό. Οι καμπυλότητες είναι οι ίδιες με του υλικά 

φορτισμένου κελύφους και υποθέτουμε ότι το κέ

διάρκεια της φόρτισης. Εξετάζοντας πρώτα στις δύο 

τάση �� , οι δυνάμεις είναι  ��,�
εσωκλείουν ανάμεσά τους μικρή γωνία  ���ί�� ������ό����� ��� �ά���� ��
επιφάνεια είναι:   (�� ∙ � ∙ ��) ∙ ��� =

Με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα των δυνάμεων στις άλλες δύο όψεις είναι

Εάν οι ακτίνες  �� και �� είναι θετικές όταν αυτές είναι στο εσωτερικό του κελύφους και οι 

δυνάμεις κατευθύνονται εσωτερικά . Η ισορροπία της δύναμης πρός τα έξ

εσωτερική πίεση , δίνει :                                     ���� + ���� = ��         (52)

Η πίεση � και το πάχος � μπορεί να είναι συναρτήσης της θέσης πάνω στο κέλυφος 

και δεν απαιτείται να είναι σταθερές. Στην εξίσωση (52) , απλά είναι 

εσωτερικής  πίεσης και το πάχος  του κελύφους. Οι ακτίνες καμπυλότητας  

:ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ

 
Σχήμα 1.0 

Στο σημείο Α, ορίζουμε μικρό στοιχείο εμβαδού ds,(ds ∈ dA), στο οποίο δρούν οι 

(εφαπτόμενη). 

Οι κύριες τάσεις σε κάθε σημείο είναι στην εφαπτομενική και κάθετη κατεύθυνση. Η 

, κείτε στο επίπεδο της γραμμής  περιστροφής  της  μεμβράνης  και ενεργεί  

στη  διατομή  μέσω της μεμβράνης  κάθετα στην  γραμμή. Η εφαπτομενική τάση

κατευθύνεται εφαπτομενικά στην κυκλική διατομή κάθετα στην κεντρική γραμμή. Η πρώτη 

εξίσωση που θα εξαχθεί  είναι η εξίσωση ισορροπίας ενός μικρού τετραγώνου ds ds  του 

κελύφους , με κατεύθυνση κάθετη πρός αυτό. Οι καμπυλότητες είναι οι ίδιες με του υλικά 

φορτισμένου κελύφους και υποθέτουμε ότι το κέλυφος δεν αλλάζει το σχήμα του κατά τη 

διάρκεια της φόρτισης. Εξετάζοντας πρώτα στις δύο πλευρές �� όπου ενεργεί  η κάθετη �, ��, όπου � =  �� �����ό �ά���. Αυτές οι δύο δυνάμεις 

κρή γωνία ��� και ισχύει �� = �� ∙ ��� όπου ��ί����. Το αποτέλεσμα των δύο δυνάμεων, κάθετα στην = �� ∙ � ∙ �� ∙ (���)�  = �� ∙ � ∙ (��)���  

Με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα των δυνάμεων στις άλλες δύο όψεις είναι

είναι θετικές όταν αυτές είναι στο εσωτερικό του κελύφους και οι 

δυνάμεις κατευθύνονται εσωτερικά . Η ισορροπία της δύναμης πρός τα έξ

(52) 

μπορεί να είναι συναρτήσης της θέσης πάνω στο κέλυφος 

και δεν απαιτείται να είναι σταθερές. Στην εξίσωση (52) , απλά είναι οι τοπικές τιμές της 

εσωτερικής  πίεσης και το πάχος  του κελύφους. Οι ακτίνες καμπυλότητας  �� και 

:ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ 

, στο οποίο δρούν οι 

εφαπτομενική και κάθετη κατεύθυνση. Η 

, κείτε στο επίπεδο της γραμμής  περιστροφής  της  μεμβράνης  και ενεργεί  

στη  διατομή  μέσω της μεμβράνης  κάθετα στην  γραμμή. Η εφαπτομενική τάση ��, 

ή κάθετα στην κεντρική γραμμή. Η πρώτη 

εξίσωση που θα εξαχθεί  είναι η εξίσωση ισορροπίας ενός μικρού τετραγώνου ds ds  του 

κελύφους , με κατεύθυνση κάθετη πρός αυτό. Οι καμπυλότητες είναι οι ίδιες με του υλικά 

λυφος δεν αλλάζει το σχήμα του κατά τη 

όπου ενεργεί  η κάθετη 

. Αυτές οι δύο δυνάμεις 

όπου �� =
. Το αποτέλεσμα των δύο δυνάμεων, κάθετα στην 

Με τον ίδιο τρόπο το αποτέλεσμα των δυνάμεων στις άλλες δύο όψεις είναι �� ∙ (��)���  . 

είναι θετικές όταν αυτές είναι στο εσωτερικό του κελύφους και οι 

δυνάμεις κατευθύνονται εσωτερικά . Η ισορροπία της δύναμης πρός τα έξω με την 

μπορεί να είναι συναρτήσης της θέσης πάνω στο κέλυφος 

οι τοπικές τιμές της 

και �� μπορεί 



εύκολα να γίνουν αντιληπτές σχεδιάζοντας  κάθετη γραμμή τοπικά στο στοιχείο 

άνω ήμισυ του Σχήματος 1 είναι το κάθετο

ακτίνα καμπυλότητας της επίπεδης του σχήματος , είναι αρνητική στο Α με κατεύθυνση πρός 

τα έξω �� , θετική από �’�’ και άπειρη στο σημείο καμπής ανάμεσα Α και Α’. Για την ακτίνα �� επίσης κείται κατά την κάθετη γραμμ

κάθετο στο meridian , δηλαδή επίπεδο κάθετο στο χαρτί που περνά μέσω της γραμμής 

Το κέντρο καμπυλότητας  τότε είναι το σημείο πάνω στη γραμμή 

ίση απόσταση απ’ όλα τα σημεία της τέμνουσας γραμμής κοντά στο σημείο 

φανταστούμε τους εαυτούς μας στο σημείο 

κύκλο σε ίση απόσταση από εμάς τα οποία κείνται σε κώνο με κορυφή το

αποστάσεις από το � κάτω και πάνω από το χαρτί , ο κώνος και το κάθετο επίπεδο 

συμπίπτουν και είναι εφαπτομενικά το ένα με το άλλο, οπότε το 

καμπυλότητας για την τομή του κάθετου επιπέδου 

κάθετη απόσταση �� ανάμεσα στο 

Στο Σχήμα 1 , απομονώνουμε το πάνω μέρος του κελύφους πάνω από το κέντρο που 

περιέχουν όλα τα σημεία �. Αυτό το μέρος σπρώχνεται πρός τα άνω από την  εσωτερική 

πίεση και πιέζεται  πρός τα κάτω απ

            �� ∙ �
 

Η εξίσωση (53), εφαρμόζεται  σε μικρό τμήμα του κελύφους και η πίεση p είναι  η 

μέση τιμή πάνω σε όλο το τμήμα ενώ  

λαμβάνει διαφορετικό τύπο εξαρτόμενη από την φύση της πίεσης . Για παράδειγμα, στον 

υδατόπυργο Σχ.2 , απομονώνουμε το σώμα εκ’ περιστροφής 

στον κύλινδρο από νερό ���� είναι μόνο οριζόντιες και δεν έχουν

της  κεντρικής  γραμμής.Οπότε η ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα, δίδει:                                                                                           �� ∙ � ∙ (2 ∙ � ∙ � ∙ ����

                                            Σχήμα 2.0

εύκολα να γίνουν αντιληπτές σχεδιάζοντας  κάθετη γραμμή τοπικά στο στοιχείο 

1 είναι το κάθετο που κόβεται της μεμβράνης , οπότε 

ακτίνα καμπυλότητας της επίπεδης του σχήματος , είναι αρνητική στο Α με κατεύθυνση πρός 

’ και άπειρη στο σημείο καμπής ανάμεσα Α και Α’. Για την ακτίνα 

επίσης κείται κατά την κάθετη γραμμή ���, πρέπει να κόψουμε το κέλυφος με επίπεδο 

κάθετο στο meridian , δηλαδή επίπεδο κάθετο στο χαρτί που περνά μέσω της γραμμής 

Το κέντρο καμπυλότητας  τότε είναι το σημείο πάνω στη γραμμή ��� , το οποίο βρίσκεται σε 

ημεία της τέμνουσας γραμμής κοντά στο σημείο �. 
μας στο σημείο �, βλέπουμε όλα τα σημεία � στον οριζόντιο 

κύκλο σε ίση απόσταση από εμάς τα οποία κείνται σε κώνο με κορυφή το �. Για μικρές 

κάτω και πάνω από το χαρτί , ο κώνος και το κάθετο επίπεδο 

συμπίπτουν και είναι εφαπτομενικά το ένα με το άλλο, οπότε το � είναι το κέντρο 

καμπυλότητας για την τομή του κάθετου επιπέδου ��� με το κέλυφος, ώστε το 

εσα στο � πάνω στο κέλυφος και το � στην κεντρική γραμμή.

Στο Σχήμα 1 , απομονώνουμε το πάνω μέρος του κελύφους πάνω από το κέντρο που 

. Αυτό το μέρος σπρώχνεται πρός τα άνω από την  εσωτερική 

πίεση και πιέζεται  πρός τα κάτω από την κάθετη συνιστώσα της �� τάσης στην τιμή:

� ∙  2 ∙ � ∙ � ∙ cos �   =  � ∙ � ∙ ��  (53) 
Η εξίσωση (53), εφαρμόζεται  σε μικρό τμήμα του κελύφους και η πίεση p είναι  η 

μέση τιμή πάνω σε όλο το τμήμα ενώ  �, ��, � και α είναι τοπικές τιμές. Η εξίσωση (53) 

λαμβάνει διαφορετικό τύπο εξαρτόμενη από την φύση της πίεσης . Για παράδειγμα, στον 

υδατόπυργο Σχ.2 , απομονώνουμε το σώμα εκ’ περιστροφής �����. Οι πιέσεις του νερόυ 

είναι μόνο οριζόντιες και δεν έχουν συνιστώσα κατά μήκος 

της  κεντρικής  γραμμής.Οπότε η ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα, δίδει:                                                      ���� ) = WABCDE    (53�) 

 
Σχήμα 2.0 

εύκολα να γίνουν αντιληπτές σχεδιάζοντας  κάθετη γραμμή τοπικά στο στοιχείο (��)�. Το 

ης μεμβράνης , οπότε �� είναι η 

ακτίνα καμπυλότητας της επίπεδης του σχήματος , είναι αρνητική στο Α με κατεύθυνση πρός 

’ και άπειρη στο σημείο καμπής ανάμεσα Α και Α’. Για την ακτίνα 

, πρέπει να κόψουμε το κέλυφος με επίπεδο 

κάθετο στο meridian , δηλαδή επίπεδο κάθετο στο χαρτί που περνά μέσω της γραμμής ���. 

, το οποίο βρίσκεται σε 

 Τώρα, εάν 

στον οριζόντιο 

. Για μικρές 

κάτω και πάνω από το χαρτί , ο κώνος και το κάθετο επίπεδο 

είναι το κέντρο 

με το κέλυφος, ώστε το �� είναι η 

στην κεντρική γραμμή. 

Στο Σχήμα 1 , απομονώνουμε το πάνω μέρος του κελύφους πάνω από το κέντρο που 

. Αυτό το μέρος σπρώχνεται πρός τα άνω από την  εσωτερική 

τάσης στην τιμή: 

Η εξίσωση (53), εφαρμόζεται  σε μικρό τμήμα του κελύφους και η πίεση p είναι  η 

. Η εξίσωση (53) 

λαμβάνει διαφορετικό τύπο εξαρτόμενη από την φύση της πίεσης . Για παράδειγμα, στον 

. Οι πιέσεις του νερόυ 

συνιστώσα κατά μήκος 

της  κεντρικής  γραμμής.Οπότε η ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα, δίδει:                                                      



    Όπου W είναι το βάρος του συνολικού νερού. Σημειώστε ότι το βάρος δεν ισούται με ���2 , διότι το ���2   είναι το βάρος του κυλίνδρου ���� και δεν περιλαμβάνει τον κώνο ���. 
Η εφαρμογή της εξίσωσης (53) και (53α) οδηγεί σε σφάλματα. Σε κάθε ειδική 

περίπτωση εφαρμόζουμε την (52) και κατόπιν γράφουμε την εξίσωση στην αξονική 

κατεύθυνση ενός ακατάλληλου τμήματος του κελύφους. Με αυτές τις δύο εξισώσεις 

μπορούμε να βρούμε τις τάσεις �� και ��. 
Το πρόβλημα υπολογισμού των τάσεων σε μεμβράνες σε κελύφη είναι στατικά 

προσδιοριστέο , διότι έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο εξισώσεις ισορροπίας και όχι τον νόμο 

του Hooke ή οποιοδήποτε άλλο νόμο παραμόρφωσης. Σημειώνουμε επίσης ότι αυτό είναι 

αληθές για όλα τα απλά δικτυώματα , τα οποία επιλύονται μόνο από τις εξισώσεις 

ισορροπίας και στις οποίες οι τάσεις είναι  πλήρως ανεξάρτητες των παραμορφώσεων, όταν 

αυτές οι παραμορφώσεις είναι μικρές. Αυτό δεν είναι αληθές για κάμψη δοκών, όπου η 

συνήθης γραμμική κατανομή των καμπτικών τάσεων εξαρτάται από τον νόμο του Hooke  , 

εάν ο νόμος τάσης – παραμόρφωσης είναι διαφορετικός , η κατανομή των τάσεων σε 

καμπτόμενη δοκό θα ήταν διαφορετική , αλλά η κατανομή των τάσεων σε σύνηθες δικτύωμα 

ή μικρού πάχους καμπύλα κελύφη θα είναι η ίδια. Αυτή η συνθήκη προσδιορίζει τις 

παραμορφώσεις σε κελύφη , μάλλον λιγότερο σημαντικό διότι δεν ενδιαφερόμεθα για τις 

παραμορφώσεις, οι οποίες γίνονται σημαντικές μόνο όταν το δικτύωμα ή κέλυφος είναι 

αόριστο (απροσδιόριστο) με την πρόσθεση μιας επιπλέον ράβδου ή άλλο στιβαρότερο 

στοιχείο. Τότε οι παραμορφώσεις γίνονται σημαντικές και πρέπει να προσδιοριστούν. Για 

κελύφη οι τοπικές παραμορφώσεις προσδιορίζονται εύκολα από τον νόμο του Hooke 

εφ’όσον έχουν υπολογιστεί οι τάσεις:         �� = 1�  (�� − � ∙ ��) 
                                                                        �� = ��  (�� − � ∙ ��)          (54) 

Όπου μ είναι ο λόγος Poisson του ολικου. 

Εφαρμογή: Το πρώτο παράδειγμα είναι ο κύλινδρος  r0 υπό εσωτερική πίεση. Η μεσημβρινή 

εικόνα συνίσταται από δύο παράλληλες ευθείες  , ώστε (βλ. Fig50)  �� = ∞ και �� =  ��  . 

Από την εξίσωση (52) έχουμε:  

                                                               ��� + ����  = �� → �� = �∙���        
 � = �ά��� ���ύ���� , � = ��������ή �ί���. 
Η αξονική εξίσωση ισορροπίας λαμβάνει τον τύπο της εξίσωσης (53) με � = 0 και  �� = ����∙�

 

Γνωστό αποτέλεσμα. 

 



Η μεσημβρινή τάση �� συνήθως καλείται αξονική. Κατόπιν θεωρούμε κύλινδρο 

ακτίνας �� , όπου αυτή την φορά είναι γεμάτος με υγρό , πχ. Το κυλινδρικό μέρος  δεξαμε

αποθήκευσης λαδιού διαμέτρου 30m και ύψους 9m. Ο κύλινδρος πρέπει να είναι 

κατακόρυφος , μόνο τότε η πίεση είν

ανωτέρω θεωρία. Εάν ο κύλινδρος είναι οριζόντιος , πχ. Σωλήνα μεταφοράς λαδιού ή νερού, 

η φόρτιση δεν είναι αξονοσυμμετρική. Σε αυτή την περίπτωση η θεωρία γίνεται πολύπλοκη.

Στον κατακόρυφο κύλινδρο η εφαπτομ

συνάρτηση του ύψους και η τάση ��� = ������ό. Στην περίπτωση όπου επιθυμούμε να κατασκευάσουμε το κυλινδρικό τμήμα 

της δεξαμενής με σταθερή περιφερειακη τάση  (

του κυλίνδρου αυξανόμενο από την κορυφή πρός τον πυθμένα ανάλογο της απόστασης 

από την επιφάνεια. 

Για τον προσδιορισμό της μεσημβρινής τάσης του κυλινδρικού υδατόπυργου 

διαχωρίζουμε δύο περιπτώσεις : α) ο

κυλινδρικού μέρους  ή β) ο υδατόπυργος κρεμάται από την κορυφή (fig. 52 p76)

                                            Σχήμα 3.0
Στην fig. 52 p 76 Hartog, α

κυλινδρικής τομής , τότε η πίεση του νερού σε αυτό το τμήμα είναι μόνο ακτινική και δεν έχει 

κατακόρυφη συνιστώσα. Το άνω τμήμα είναι σε ισορροπία χωρίς κατακόρυφες δυνάμεις και 

όθεν  η μεσημβρινή τάση είναι μ

σχεδιάζουμε οριζόντια τομή μέσω του κυλίνδρου πάνω από την στάθμη του νερού, τότε η 

κατακόρυφη ισορροπία του κάτω τμήματος απαιτεί μεσημβρινή τάση  

είναι το βάρος όλου του νερού συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στην ήμισυ σφαίρα κάτω 

από τον κύλινδρο. Σε όλους τους υπολογισμούς αγνοούμε το βάρος του κελύφους. Κατόπιν 

απομονώνουμε τμήμα του κυλινδρικού κελύφους ανάμεσα σε δύο οριζόντιες τομές, μια 

πάνω απ’ ττην επιφάνεια του νερού 

κέλυφος μόνο στην οριζόντια κατεύθυνση και όθεν η κατακόρυφη ισορροπία απαιτεί ότι η 

μεσημβρινή τάση �� , στον κύλινδρο να είναι ίση σε κάθε επίπεδο.

 

συνήθως καλείται αξονική. Κατόπιν θεωρούμε κύλινδρο 

όπου αυτή την φορά είναι γεμάτος με υγρό , πχ. Το κυλινδρικό μέρος  δεξαμε

λαδιού διαμέτρου 30m και ύψους 9m. Ο κύλινδρος πρέπει να είναι 

κατακόρυφος , μόνο τότε η πίεση είναι αξονοσυμμετρική και μόνο τότε εφαρμόζεται η 

ανωτέρω θεωρία. Εάν ο κύλινδρος είναι οριζόντιος , πχ. Σωλήνα μεταφοράς λαδιού ή νερού, 

η φόρτιση δεν είναι αξονοσυμμετρική. Σε αυτή την περίπτωση η θεωρία γίνεται πολύπλοκη.

Στον κατακόρυφο κύλινδρο η εφαπτομενική τάση είναι �� = � ���  . Η πίεση�� αυξάνεται γραμμικά όταν την επιφάνεια του υγρού για 

. Στην περίπτωση όπου επιθυμούμε να κατασκευάσουμε το κυλινδρικό τμήμα 

φερειακη τάση  (hoop stress) πρέπει να φτιάξουμε το πάχος 

του κυλίνδρου αυξανόμενο από την κορυφή πρός τον πυθμένα ανάλογο της απόστασης 

Για τον προσδιορισμό της μεσημβρινής τάσης του κυλινδρικού υδατόπυργου 

: α) ο υδατόπυργος υποβαστάζεται στον μπάτο του 

κυλινδρικού μέρους  ή β) ο υδατόπυργος κρεμάται από την κορυφή (fig. 52 p76) 

 
Σχήμα 3.0 

Στην fig. 52 p 76 Hartog, απομονώνουμε τμήμα του κυλίνδρου άνω οριζόντιας 

κυλινδρικής τομής , τότε η πίεση του νερού σε αυτό το τμήμα είναι μόνο ακτινική και δεν έχει 

κατακόρυφη συνιστώσα. Το άνω τμήμα είναι σε ισορροπία χωρίς κατακόρυφες δυνάμεις και 

όθεν  η μεσημβρινή τάση είναι μηδέν σε όλο το κυλινδρικό τμήμα. Στην fig.52 πρώτα 

σχεδιάζουμε οριζόντια τομή μέσω του κυλίνδρου πάνω από την στάθμη του νερού, τότε η 

κατακόρυφη ισορροπία του κάτω τμήματος απαιτεί μεσημβρινή τάση  �� = ��∙�∙��
συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στην ήμισυ σφαίρα κάτω 

από τον κύλινδρο. Σε όλους τους υπολογισμούς αγνοούμε το βάρος του κελύφους. Κατόπιν 

απομονώνουμε τμήμα του κυλινδρικού κελύφους ανάμεσα σε δύο οριζόντιες τομές, μια 

πάνω απ’ ττην επιφάνεια του νερού και την άλλη κάπου μέσα στο νερό. Το νερό πιέζει το 

κέλυφος μόνο στην οριζόντια κατεύθυνση και όθεν η κατακόρυφη ισορροπία απαιτεί ότι η 

, στον κύλινδρο να είναι ίση σε κάθε επίπεδο. 

συνήθως καλείται αξονική. Κατόπιν θεωρούμε κύλινδρο 

όπου αυτή την φορά είναι γεμάτος με υγρό , πχ. Το κυλινδρικό μέρος  δεξαμενής  

λαδιού διαμέτρου 30m και ύψους 9m. Ο κύλινδρος πρέπει να είναι 

αι αξονοσυμμετρική και μόνο τότε εφαρμόζεται η 

ανωτέρω θεωρία. Εάν ο κύλινδρος είναι οριζόντιος , πχ. Σωλήνα μεταφοράς λαδιού ή νερού, 

η φόρτιση δεν είναι αξονοσυμμετρική. Σε αυτή την περίπτωση η θεωρία γίνεται πολύπλοκη. 

εση � , είναι 

αυξάνεται γραμμικά όταν την επιφάνεια του υγρού για 

. Στην περίπτωση όπου επιθυμούμε να κατασκευάσουμε το κυλινδρικό τμήμα 

stress) πρέπει να φτιάξουμε το πάχος 

του κυλίνδρου αυξανόμενο από την κορυφή πρός τον πυθμένα ανάλογο της απόστασης 

Για τον προσδιορισμό της μεσημβρινής τάσης του κυλινδρικού υδατόπυργου 

υποβαστάζεται στον μπάτο του 

πομονώνουμε τμήμα του κυλίνδρου άνω οριζόντιας 

κυλινδρικής τομής , τότε η πίεση του νερού σε αυτό το τμήμα είναι μόνο ακτινική και δεν έχει 

κατακόρυφη συνιστώσα. Το άνω τμήμα είναι σε ισορροπία χωρίς κατακόρυφες δυνάμεις και 

ηδέν σε όλο το κυλινδρικό τμήμα. Στην fig.52 πρώτα 

σχεδιάζουμε οριζόντια τομή μέσω του κυλίνδρου πάνω από την στάθμη του νερού, τότε η 

�∙�, όπου � 

συμπεριλαμβανομένου και εκείνου στην ήμισυ σφαίρα κάτω 

από τον κύλινδρο. Σε όλους τους υπολογισμούς αγνοούμε το βάρος του κελύφους. Κατόπιν 

απομονώνουμε τμήμα του κυλινδρικού κελύφους ανάμεσα σε δύο οριζόντιες τομές, μια 

και την άλλη κάπου μέσα στο νερό. Το νερό πιέζει το 

κέλυφος μόνο στην οριζόντια κατεύθυνση και όθεν η κατακόρυφη ισορροπία απαιτεί ότι η 



Το επόμενο παράδειγμα είναι κυλινδρικού υδατό

μεσημβρινή τάση είναι : 

   �� =  �������∙�∙�∙���� =  �{�∙��∙[��
Το συμπέρασμα αυτού του τύπου είναι ότι η μεσημβρινή

κώνου είναι μηδέν ( διότι � → 0).

 η τάση �� γίνεται άπειρη όταν δεν υπάρχει καθόλου νερό (

Επιστρέφοντας στην εξίσωση (52) πρώτα πρέπει να βρούμε τις ακτίνες 

καμπυλότητας. Εφαρμογή της συζήτησης της fig.50 στην νέα εφαρμογή (fig.51) 

παρατηρούμε ότι  �� → ∞ και �� =
Όπου πάλι στην κορυφή του κώνου 

τάση γίνεται �� → ∞. To τελευταίο συμπέρασμα επιβεβαιώνει ότι η επίπεδη μεμβράνη δεν

παίρνει κάθετα φορτία. 

Για σφαιρικό υδατόπυργο, σφαιρικού κελύφους

                                Σχήμα 4.0 

Αρχικά γράφουμε την κατακόρυφη εξίσωση το τμήμα

τμήμα της δεξαμενής με το νερό. Υποθέτουμε εφελκυστική τάση

άνω τμήμα πιέζεται πρός τα κάτω απ’ αυτές τις τάσεις. Επίσης πιέζεται προς τα κάτω από το 

βάρος του νερού και πιέζεται  προς  τα άνω από την υδραυλική πίεση 

Η τελευταία ποσότητα ισούται με το βάρος του νερού στον

κάτω πίεση της �� τάσης υπολογίζει μόνο το βάρος του σκιασμένου όγκου στην fig.53, το 

οποίο σημειώνουμε με �∗ και �∗= 

Εφαρμογή της εξίσωσης (52) δίδει:

                         �� +  �� =  � ∙ ���  =  �
 

 

Το επόμενο παράδειγμα είναι κυλινδρικού υδατόπυργου  με κωνική βάση (fig.51). Η

�(����)∙cot � ]� ���� cot �}�∙�∙�∙�∙cot �   ή   �� =  �∙��∙�  ∙ [ �cos � +  ��  � ��sin �
Το συμπέρασμα αυτού του τύπου είναι ότι η μεσημβρινή τάση στην κορυφή

).Επίσης όταν ο κώνος γίνεται επίπεδος  (
γίνεται άπειρη όταν δεν υπάρχει καθόλου νερό (ℎ = 0). 

Επιστρέφοντας στην εξίσωση (52) πρώτα πρέπει να βρούμε τις ακτίνες 

καμπυλότητας. Εφαρμογή της συζήτησης της fig.50 στην νέα εφαρμογή (fig.51) =  �cos � , οπότε η εξίσωση (52) γίνεται :    �� = ��∙cos
ρυφή του κώνου (� = 0) η τάση �� = 0 και για � = �� , επίπεδη βάση , η 

To τελευταίο συμπέρασμα επιβεβαιώνει ότι η επίπεδη μεμβράνη δεν

Για σφαιρικό υδατόπυργο, σφαιρικού κελύφους ��  υπό εσωτερική πίεση (fig.53) . 

 

Αρχικά γράφουμε την κατακόρυφη εξίσωση το τμήμα ��, απομονώνοντας το άνω 

τμήμα της δεξαμενής με το νερό. Υποθέτουμε εφελκυστική τάση �� στο �. Βρίσκουμε ότι το 

άνω τμήμα πιέζεται πρός τα κάτω απ’ αυτές τις τάσεις. Επίσης πιέζεται προς τα κάτω από το 

βάρος του νερού και πιέζεται  προς  τα άνω από την υδραυλική πίεση ���� στον κύκλο 

Η τελευταία ποσότητα ισούται με το βάρος του νερού στον κύλινδρο ���� οπότε η προς τα 

τάσης υπολογίζει μόνο το βάρος του σκιασμένου όγκου στην fig.53, το 

= 2 ∙ � ∙ � ∙ � ∙ �� ∙ sin �. 

Εφαρμογή της εξίσωσης (52) δίδει: 

∙ ℎ ∙  ���      ή    �� =  12 ∙ � ∙ � ∙ � ∙ sin � [2 ∙ � ∙ �� ∙

με κωνική βάση (fig.51). Η 

��∙�� ]. 

τάση στην κορυφή του ( � = 90° →
Επιστρέφοντας στην εξίσωση (52) πρώτα πρέπει να βρούμε τις ακτίνες 

καμπυλότητας. Εφαρμογή της συζήτησης της fig.50 στην νέα εφαρμογή (fig.51) �∙�cos � 
, επίπεδη βάση , η 

To τελευταίο συμπέρασμα επιβεβαιώνει ότι η επίπεδη μεμβράνη δεν 

 

, απομονώνοντας το άνω 

. Βρίσκουμε ότι το 

άνω τμήμα πιέζεται πρός τα κάτω απ’ αυτές τις τάσεις. Επίσης πιέζεται προς τα κάτω από το 

στον κύκλο ��. 

οπότε η προς τα 

τάσης υπολογίζει μόνο το βάρος του σκιασμένου όγκου στην fig.53, το 

ℎ ∙ � –  �∗]. 



Ο πρώτος όρος στην παρένθεση είναι διπλάσιος από το βάρος ���� του υδάτινου 

κυλίνδρου ���� στη fig.53 , ώστε όλη η παρένθεση είναι το άθροισμα εκείνου του 

κυλίνδρου ���� και του πραγματικού υγρού πάνω από την γραμμή ��:  

                                                              �� =  ����� �����ύ2 ∙ � +  �� ∙ ����� 
Οι εκφράσεις για το �� και �� ισχύουν μόνο στην περιοχή πάνω από το δακτύλιο 

στήριξης. Από την �� παρατηρούμε ότι εφελκυστική μεσημβρινή τάση αυξάνεται όταν 

πηγαίνουμε προς τα κάτω από την επιφάνεια του νερού μέχρι να φθάσουμε στο κέντρο της 

σφαιρικής δεξαμενής. Όταν πηγαίνουμε στο κάτω (� > 90° ) μέρος του σκιασμένου 
τμήματος �∗ πέφτει εντός της δεξαμενής , ώστε το �∗ ελαττώνεται μαζί και η μεσημβρινή 

τάση ��. Σε κάποια απόσταση κάτω από το κέντρο  το �∗ μηδενίζεται και κάτω απ’ το 

επίπεδο η τάση �� είναι θλιπτική. Αντιθέτως , το �� είναι πάντα εφελκυστικό. Η αντοχή της 

δεξαμενής συνήθως κρίνεται από την θεωρία της μέγιστης διατμητικής τάσης και 

παρατηρούμε ότι η διάτμηση γίνεται μεγάλη μόλις πάνω από το δακτύλιο στήριξης, διότι τα �� και �� έχουν αντίθετα σημεία. 

Για την περιοχή κάτω από τον δακτύλιο στήριξης η συνθήκη είναι η ίδια καθώς και 

στην κωνική δεξαμενή στον πυθμένα (fig.51), δηλ.                                    �� = �∗∗2 ∙ � ∙ � ∙ � ∙ sin �    ���   �� =  ���� − �� 
 

Όπου �∗∗ είναι το βάρος του νερού που περιορίζεται από τον κύλινδρο r από την 

κορυφή προς τα κάτω και από την σφαιρική δεξαμενή στον πυθμένα. Η τάση πάνω από τον 

δακτύλιο στήριξης είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι κάτω από το δακτύλιο στήριξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο:ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΜΕ 
ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ3   

5.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Ο υδατόπυργος έχει κυκλικό θεμέλιο ακτίνας R = 9 m και ύψους h = 

2.5 m κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα πυκνότητας ρθε μ = 

2500 kg/m3 . Θεωρήθηκε ότι το θεμέλιο εδράζεται σε ομοιογενή 

ελαστικό ημίχωρο. Το έδαφος που επιλέχθηκε για να γίνει η θεμελίωση 

είναι κατηγορίας Γ κατά τα πρότυπα  του Ευρωκώδικα 8. Τα 

χαρακτηριστικά του εν λόγω εδάφους είναι τα εξής: νεδ =0.33, ρεδ 

=1800 kg/m3 και Vs=200 m/sec. 

Στα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων που εξετάστηκε η  

απόκρισή τους στη σεισμική διέγερση χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 

τύπου ελατηρίου - αποσβεστήρα COMBIN14 και στοιχεία τύπου μάζας 

MASS21 για να προσομοιωθεί το θεμέλιο του πύργου. Οι κόμβοι της 

βάσης του πύργου συνδέθηκαν με άκαμπτα στοιχεία τύπου BEAM4 με 

έναν κεντρικό κόμβο στη βάση της κατασκευής, ο οποίος φέρει τη 

συγκεντρωμένη μάζα του θεμελίου και συνδέεται με το  έδαφος με τα 

κατάλληλα ελατήρια.  

Όλα τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν στα 

λεπτομερή μοντέλα υδατόπυργου, όπου γίνεται χρήση των χωρικών στοιχείων 

FLUID80. Εξετάζονται οι περιπτώσεις δεξαμενής χωρίς τρύπα κατά το ύψος της 

με γωνία φ ίση με 5, 15 και 45 μοίρες και οι περιπτώσεις δεξαμενής με κυκλική 

οπή κατά το ύψος της και γωνία φ ίση με 30 και 45 μοίρες. 

 

 

 

 

 

 

                                            
3Φιλιόπουλος,Κ & Τσαλαμιδάς,Ι, (2014), Μελέτη υδατόπυργου με πεπερασμένα στοιχεία εφαρμογή στον 

υδατόπυργο Ρίον Πατρών, Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλαδας 

 
 



 
                                Εικόνα 9  Οψη υδατόπυργου και κατακόρυφη τομή 

 

 

 

 



 

Περίπτωση φ = 5°(απλή κωνική δεξαμενή χωρίς κυκλική οπή) 

 
Εικόνα 10  Σύγκριση των χρονοϊστοριών Συνολικής Τέμνουσας Δύναμης και Μετακίνησης κορυφής για 
πακτωμένο υδατόπυργο (μπλε χρώμα) και για υδατόπυργο όπου λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση 
εδάφους κατασκευής (κόκκινο χρώμα). 
 

Το κυκλικό θεμέλιο που χρησιμοποιήθηκε έχει διαστάσεις που αντιστοιχούν σε 

θεμέλια υδατόπυργων με δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 3000 m3 και ίδιο ύψος και 

πάχος τοιχωμάτων με αυτόν που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. 

 
 

 

 

 

 

 
 



5.2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ANSYS ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Εικόνα 11 Αποτελέσματα από το ANSYS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5.3 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ 
ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΙΕΣ 
 
Οι διαστάσεις του υδατόπυργου φαίνονται στο Σχήμα  κατωτέρω4 

 

 

 

                                            
4
 Engineering Structures, (2017, March 1), The nonlinear analysis of an innovative slit reinforced concrete water 

tower in seismic regions,( Volume 134, pages 138-149) 
  



Ο πύργος είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  

Η κατασκευή χωρίζεται σε πεπερασμένα στοιχεία.  

Η ανάλυση φαίνεται παρακάτω. 

 

 



 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1. Μεγάλες εφελκυστικές τάσεις παρουσιάζονται στο υποστύλωμα του υδατόπυργου 

ενώ η κορυφή του πύργου δεν υπόκειται σε εφελκυστικές τάσεις. 

2. Μεγάλες θλιπτικές τάσεις εμφανίζονται πάλι στα υποστυλώματα λόγου ιδίου βάρους 

της κατασκευής και του νερού.   
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