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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις αστοχίας κατασκευών οπλισµένου εδάφους µε
συνεκτικό επίχωµα και διεξάγονται αναλύσεις ευστάθειας µε σκοπό τη διαπίστωση και τεκµηρίωση
των αιτίων της αστοχίας. Η πρώτη περίπτωση αφορά τοίχο αντιστήριξης στις ΗΠΑ, ο οποίος
αστόχησε υπό στατική φόρτιση. Αναλύσεις οριακής ισορροπίας υποδεικνύουν την ανεπαρκή συµπύκνωση του επιχώµατος και την άνοδο του φρεάτιου ορίζοντα ως τα αίτια αστοχίας. Η δεύτερη
περίπτωση αφορά την αστοχία οπλισµένου πρανούς στην Ταϊβάν κατά το σεισµό Chi-Chi (1999).
Αναλύσεις οριακής ισορροπίας και πεπερασµένων στοιχείων υποδεικνύουν την υποδιαστασιολόγηση των οπλισµών και τη δράση υψηλών σεισµικών επιταχύνσεων ως τα αίτια της αστοχίας.
ABSTRACT: Two case histories of failure of reinforced soil structures with cohesive backfill
material are presented, accompanied by stability analyses to identify the causes of failure. The first
case pertains to a MSE wall in USA, which failed under conditions of static loading. The stability of
the wall is analyzed with a limit equilibrium software and the cause of failure is found to be the
insufficient compaction and the rise of water table behind the wall. The second case is related to a
reinforced soil slope in Taiwan which failed in the Chi-Chi (1999) earthquake. The stability of the
slope is analyzed with a limit equilibrium and a finite element software and both methods indicate
the short length of reinforcement and the high intensity of ground motion as the causes of failure.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι εφαρµογές του οπλισµένου εδάφους (Ο/Ε)
–κυρίως σε περιπτώσεις εδαφικής αντιστήριξης και ευστάθειας πρανών– αυξάνονται µε
εντυπωσιακό ρυθµό σε ολόκληρο τον κόσµο
(Ling et al., 2003). Χρησιµοποιούνται τόσο
επιµηκύνσιµοι όσο και µη–επιµηκύνσιµοι οπλισµοί ενώ τα στοιχεία πρόσοψης έχουν τη µορφή κυβόλιθων µικρών διαστάσεων, προκατασκευασµένων επίπεδων στοιχείων σκυροδέµατος, ενιαίων κατά το ύψος του τοίχου
τοιχωµάτων σκυροδέµατος ή συρµατοκιβωτίων (Jones 1996, 2005).
Ο σχεδιασµός των κατασκευών οπλισµένου
εδάφους γίνεται συνήθως µε χρήση της
µεθόδου των εδαφικών ωθήσεων και της
µεθόδου οριακής ισορροπίας για την περίπτωση τόσο στατικής φόρτισης όσο και ισοδύνα-

µης–στατικής (ψευδοστατικής) σεισµικής φόρτισης (Christopher et al., 2005). Στο ερευνητικό
πεδίο χρησιµοποιούνται επίσης µέθοδοι αριθµητικής ανάλυσης, δοκιµές σε φυσικά οµοιώµατα και εργαστηριακές δοκιµές σε “µοναδιαίο στοιχείο” οπλισµένου εδάφους (Bathrust
et al., 2002). Ιδιαίτερη σηµασία για την
κατανόηση της συµπεριφοράς των κατασκευών αυτών δίνεται στη µελέτη και ανάλυση
περιπτώσεων αστοχίας (Reith et al., 2003,
Paxson et al., 2004, Scarborough, 2005).
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και
αναλύονται δύο περιπτώσεις αστοχίας οπλισµένου εδάφους. Η πρώτη περίπτωση αφορά
τοίχο οπλισµένου εδάφους ύψους 7m στις
ΗΠΑ, ο οποίος αστόχησε υπό συνθήκες
στατικής φόρτισης µερικούς µήνες µετά την
κατασκευή του. Η ευστάθεια του τοίχου αναλύεται µε λογισµικό οριακής ισορροπίας λαµβά-
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νοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τα
ευρήµατα που έγιναν γνωστά µετά την
αστοχία. Η δεύτερη περίπτωση αφορά την
αστοχία πρανούς οπλισµένου εδάφους στην
περιοχή του Πανεπιστηµίου Chi–Nan, στην
Taiwan, κατά το σεισµό Chi–Chi του 1999. Η
ευστάθεια του πρανούς αναλύεται µε λογισµικό
τόσο οριακής ισορροπίας όσο και πεπερασµένων στοιχείων λαµβάνοντας υπόψη τις
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και τις ιδιαίτερα
υψηλές σεισµικές επιταχύνσεις που έδρασαν
στη συγκεκριµένη περιοχή (Μαυρατζώτης,
2004).
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων συγκρίνονται µε την παρατηρηθείσα συµπεριφορά
των εξεταζόµενων κατασκευών, επιχειρείται
ερµηνεία των αστοχιών και σχολιάζεται η
αξιοπιστία του χρησιµοποιηθέντος, εµπορικά
διαθέσιµου, λογισµικού.
2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
2.1 Ιστορικό
Στην περιοχή Piedmont στην Πενσυλβάνια
των ΗΠΑ κατασκευάστηκε τον Αύγουστο του
1997 ένας τοίχος οπλισµένου εδάφους µήκους
175m και ύψους κυµαινόµενου από 4m έως
8m (Reith et al., 2003, Paxson et al., 2004). Ως
υλικό επίχωσης χρησιµοποιήθηκε το συναντώµενο στην περιοχή έδαφος (το οποίο σύµφωνα
µε τη Μελέτη του έργου χαρακτηρίζεται ως
ιλυώδης άµµος) µε προδιαγραφόµενα µετά τη
συµπύκνωση χαρακτηριστικά: γ=18.8 kN/m3,
φ=32ο και c=0. Ως οπλισµοί χρησιµοποιήθηκαν
στρώσεις γεωπλέγµατος (πολυεστέρας µε
επικάλυψη PVC) µε εφελκυστική αντοχή
σχεδιασµού 12.9 kN/m. H κατακόρυφη απόσταση των στρώσεων οπλισµού ήταν µεταβλητή καθ’ ύψος του τοίχου: 0.37m στα
κατώτερα στρώµατα, 0.55m στα ενδιάµεσα και
0.73m στο άνω µέρος του τοίχου. Το µήκος
των οπλισµών κυµάνθηκε από 4.30m έως
4.90m έτσι ώστε ο λόγος µήκος οπλισµού
προς ύψος τοίχου να έχει τιµή τουλάχιστον ίση
µε 0.6. Ως στοιχεία πρόσοψης χρησιµοποιήθηκαν κυβόλιθοι διατοµής 0.20m x 0.20m οι
οποίοι λόγω του τρόπου της καθ’ ύψος
συναρµογής τους δηµιουργούν κλίση της
πρόσοψης του τοίχου προς το επίχωµα ίση µε
6ο. Για τη στράγγιση των νερών του
επιχώµατος του τοίχου η Μελέτη προέβλεπε
την κατασκευή κατακόρυφου στραγγιστήριου,
πάχους 1.20m, µεταξύ των στοιχείων πρόσο-

Σχήµα 1. Τυπική διατοµή του τοίχου
οπλισµένου εδάφους του Piedmont
Figure 1. Typical section of the Piedmont
reinforced soil wall.
ψης και του υλικού επίχωσης καθώς και
οριζόντιο στραγγιστήριο στη βάση του τοίχου,
Σχήµα 1. Για το σχεδιασµό του τοίχου έγινε
δεκτή τιµή του συντελεστή αλληλεπίδρασης
στη διεπιφάνεια οπλισµός–εδάφος Ci=0.9. Έγινε επίσης δεκτή η παρουσία επιφόρτισης στην
επιφάνεια του επιχώµατος ίσης µε 12 kPa.
Πέντε µήνες µετά την ολοκλήρωση της
κατασκευής του τοίχου σηµειώθηκε αιφνίδια
αστοχία ενός τµήµατός του (ύψους 7.0m),
όπως φαίνεται στη Φωτογραφία 1. Παρατηρήθηκε κατάρρευση των κυβολίθων της
πρόσοψης και του χαλικώδους υλικού του
στραγγιστηρίου ενώ το οπλισµένο επίχωµα
παρέµεινε σχεδόν απαραµόρφωτο. Λίγες ηµέ-

Φωτογραφία 1. Άποψη του τµήµατος της
πρώτης αστοχίας
Photograph 1. First failure of the wall
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ρες πριν από την αστοχία είχε σηµειωθεί
ισχυρή βροχόπτωση και είχε επίσης αναφερθεί
ότι µεγάλη ποσότητα νερού είχε διαρρεύσει
από το σύστηµα πυρόσβεσης στο εσωτερικό
της επίχωσης. Η εξέταση του αστοχήσαντος
τµήµατος του τοίχου έδειξε ότι είχε γίνει γενικά
ορθή εφαρµογή της µελέτης του έργου. Το πάχος όµως του κατακόρυφου στραγγιστήριου.
σε ορισµένα σηµεία ήταν εξαιρετικά µειωµένο
(0.30m) ενώ σε αρκετά σηµεία το εδαφικό
υλικό της επίχωσης είχε εισχωρήσει στο
κοκκώδες
υλικό
του
στραγγιστηρίου.
∆ιαπιστώθηκαν επίσης πολλές κατάσκευαστικές ατέλειες στον διάτρητο σωλήνα συλλογής νερού στη βάση του τοίχου. Γεωτεχνική
διερεύνηση του εδαφικού υλικού επίχωσης
έδειξε ότι σε ορισµένες θέσεις το υλικό αυτό
παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά αµµώδους
ιλύος µε ποσοστό λεπτόκοκκων λίγο
µεγαλύτερο του 50% (υλικό µη-προβλεπόµενο
από τη Μελέτη). ∆ιαπιστώθηκε επίσης
ανεπαρκής συµπύκνωση του υλικού επίχωσης
(τιµή ειδικού βάρους γ=15kN/m3).
Ακολούθησε επισκευή του αστοχήσαντος
τµήµατος, µετά όµως από τη παρέλευση δύο
µηνών, περίπου, εµφανίσθηκαν σε άλλο τµήµα
του τοίχου (ύψους 7m) σηµεία παραµορφώσεων και ρηγµατώσεων του υλικού της
επίχωσης και του τοίχου. Πραγµατοποιήθηκε
δεύτερη γεωτεχνική διερεύνηση στο συγκεκριµένο τµήµα, τα αποτελέσµατα της οποίας
έδειξαν ότι τα ανώτερα 3m έως 4.5m της
επίχωσης ευρίσκονταν σε πολύ χαλαρή
κατάσταση λόγω ανεπαρκούς συµπύκνωσης.
Εργαστηριακές δοκιµές έδειξαν ότι η γωνία
εσωτερικής τριβής του υλικού επίχωσης
παρουσίαζε διακύµανση από 30.5ο έως 33.7ο
µε µέση τιµή φ=32ο (σε συµφωνία µε τις
προδιαγραφές της Μελέτης).
Η κατάσταση του τοίχου συνέχισε να
επιδεινώνεται και πέντε µήνες µετά την
επισκευή του σηµείου της πρώτης αστοχίας,
σηµειώθηκε αστοχία του συγκεκριµένου τµήµατος (Φωτογραφία 2). Παρατηρήθηκε, και
στην περίπτωση αυτή, η κατάρρευση των
στοιχείων πρόσοψης και του υλικού του
στραγγιστηρίου ενώ η µάζα του οπλισµένου
εδάφους παρέµεινε στη θέση της µε εµφανή
όµως σηµεία παραµόρφωσης. Η εκδήλωση
της δεύτερης αυτής αστοχίας αποδόθηκε στην
µη-ικανοποιητική συµπύκνωση του υλικού
επίχωσης στη συγκεκριµένη θέση και στην
ενδεχόµενη µείωση της τιµής του συντελεστή
αλληλεπίδρασης µεταξύ γεωπλέγµατος και
κορεσµένου ιλυώδους εδάφους. ∆ιαπιστώθηκε
ότι η ανεπαρκής συµπύκνωση του επιχώµατος

Φωτογραφία 2. Άποψη του τµήµατος της
δεύτερης αστοχίας.
Photograph 2. Second failure of the wall.
δεν οφείλετο σε κακή κατασκευή (κακοτεχνία)
αλλά στην χρησιµοποίηση ανακριβών αποτελεσµάτων της εργαστηριακής δοκιµής συµπύκνωσης Proctor.
2.2 Αναλύσεις Ευστάθειας
Οι
αναλύσεις
ευστάθειας
του
τοίχου
αντιστήριξης πραγµατοποιήθηκαν µε το
εµπορικά διαθέσιµο λογισµικό MSEW 2.0
(Leshchinsky, 2003). O συγκεκριµένος κώδικας χρησιµοποιεί τη µέθοδο τόσο των
εδαφικών ωθήσεων όσο και της οριακής
ισορροπίας και είναι ιδιαίτερα φιλικός στο
χρήστη, επιτρέποντας τόσο το σχεδιασµό όσο
και τον έλεγχο ευστάθειας τοίχων οπλισµένου
εδάφους. Ως δεδοµένα εισόδου χρησιµοποιήθηκαν τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του
εξεταζόµενου τοίχου και οι τιµές των εδαφικών
παραµέτρων που προέκυψαν από τη
γεωτεχνική έρευνα που ακολούθησε τις δύο
διαδοχικές αστοχίες του έργου. ∆ιεξήχθησαν
επίσης παραµετρικές διερευνήσεις µεταβάλλοντας την τιµή της γωνίας εσωτερικής τριβής
του εδαφικού επιχώµατος καθώς και τη
στάθµη του φρεάτιου ορίζοντα.
Αναλύσεις ευστάθειας διεξήχθησαν αρχικά
χρησιµοποιώντας τις τιµές των ειδικών βαρών
και της γωνίας εσωτερικής τριβής που
προέκυψαν από τις µετρήσεις (γ=15kN/m3
φ=32ο) καθώς και σχετικά χαµηλό συντελεστή
αλληλεπίδρασης οπλισµού–εδάφους (0.7). Σε
όλες τις αναλύσεις η αντοχή σύνδεσης
οπλισµού-πρόσοψης θεωρήθηκε ίση µε την
εφελκυστική αντοχή του οπλισµού. Από τις
αναλύσεις αυτές προκύπτει ότι η τιµή του
συντελεστή ασφάλειας έναντι ολίσθησης κατά
µήκος κυκλικής επιφάνειας είναι FS=1.17.
Προκύπτει επίσης ότι αστοχεί (FS<1) η
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σύνδεση του πρώτου (από την κορυφή του
τοίχου) οπλισµού µε το αντίστοιχο στοιχείο
πρόσοψης. Η σύνδεση του έβδοµου οπλισµού
προκύπτει επίσης ότι βρίσκεται πολύ κοντά
στην κατάσταση αστοχίας. Τα ανωτέρω
αποτελέσµατα της ανάλυσης φαίνεται να
υποδεικνύουν µορφή αστοχίας παρόµοια µε
την παρατηρηθείσα συµπεριφορά (δηλαδή
κατάρρευση των στοιχείων της πρόσοψης και
ευσταθής κατάσταση της οπλισµένης µάζας
εδάφους). Όπως είναι αναµενόµενο αναλύσεις
µε γωνία τριβής φ<32ο και παρουσία φρεάτιου
ορίζοντα πίσω από τον τοίχο, οδηγούν σε
κατάσταση αστοχίας που χαρακτηρίζεται από
την αποσύνδεση περισσότερων στρώσεων
οπλισµού και µικρότερο συντελεστή ασφάλειας
(FS<1.17).
Στη συνέχεια διεξήχθησαν αντίστροφες
αναλύσεις από τις οποίες προκύπτει ότι η
κατάσταση οριακής αστοχίας (FS=1) έναντι
κυκλικής ολίσθησης εµφανίζεται για την τιµή
φ=26ο. Η αντίστοιχη επιφάνεια ολίσθησης που
παρουσιάζεται στο Σχήµα 2 παρουσιάζει εν
τούτοις διαφοροποίηση σε σχέση µε την
παρατηρηθείσα επιφάνεια ολίσθησης του
δεύτερου τµήµατος του τοίχου (η θέση της
οποίας τεκµαίρεται από την εµφάνιση των
ρηγµατώσεων στην επιφάνεια του τοιχώµατος). Τέλος, διεξήχθησαν και αντίστροφες
αναλύσεις ευστάθειας εισάγοντας την παρουσία νερού στο επίχωµα του τοίχου. Στην
περίπτωση αυτή προκύπτει αστοχία (FS=1)
για την τιµή φ=28ο ενώ η αντίστοιχη επιφάνεια
αστοχίας που παρουσιάζεται στο Σχήµα 3
συµπίπτει σχεδόν µε την παρατηρηθείσα κατά
την αστοχία του δεύτερου τµήµατος του τοίχου.
Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων υποδεικνύουν ότι ως κύριο αίτιο της πρώτης (και
αιφνίδιας) αστοχίας µπορεί να θεωρηθεί η
ανεπαρκής συµπύκνωση του επιχώµατος του

Σχήµα 2. Κρίσιµη επιφάνεια αστοχίας για
φ=26ο
Figure 2. Critical failure surface for φ = 26ο.

Σχήµα 3. Κρίσιµη επιφάνεια αστοχίας για φ =
28ο και ύπαρξη φρεάτιου ορίζοντα.
Figure 3. Critical failure surface for φ = 28ο and
presence of water table.
τοίχου σε συνδυασµό µε τη συσσώρευση
νερού στο εσωτερικό του (λόγω κακής
λειτουργίας του στραγγιστηρίου). Ως δευτερεύον αίτιο µπορεί επίσης να θεωρηθεί η
µειωµένη αλληλεπίδραση οπλισµών-εδάφους.
Η προοδευτική αστοχία του δεύτερου
τµήµατος του τοίχου είναι δυνατόν να
αποδοθεί κυρίως στην ανεπαρκή συµπύκνωση
του εδαφικού υλικού του επιχώµατος, στο
υψηλό
ποσοστό
υγρασίας
(και
στην
ενδεχόµενη ύπαρξη φρεάτιου ορίζοντα) και στη
µειωµένη αλληλεπίδραση οπλισµών-εδάφους.
3.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΠΡΑΝΟΥΣ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
3.1 Ιστορικό
Στην είσοδο του Πανεπιστηµίου Chi-Nan, στην
πόλη Pu-Li του κεντρικού τµήµατος της
Ταϊβάν, κατασκευάστηκε το 1995 ένα πρανές
οπλισµένου εδάφους ύψους 40m και µήκους
180m, µε κλίση 60ο ως προς την οριζόντια
διεύθυνση (Ling and Leshchinsky, 2003, Chou
and Fan, 2003). Το πρανές περιελάµβανε
τέσσερις αναβαθµούς ύψους 10m ο καθένας,
µε διαφορετικό µήκος οπλισµών: 13m, 10m
7m και 4m στον πρώτο (από τη βάση),
δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αναβαθµό,
αντίστοιχα
(Σχήµα
4).
Ως
οπλισµός
χρησιµοποιήθηκε γεώπλεγµα εφελκυστικής
αντοχής σχεδιασµού 100 kN/m στον πρώτο
αναβαθµό και 60kN/m στους υπόλοιπους
τρεις.
Η
κατακόρυφη
απόσταση
των
στρώσεων οπλισµού σε όλο το ύψος του
πρανούς ήταν 1.0m ενώ το µήκος
αναδίπλωσης στην πρόσοψη του πρανούς
ήταν ίσο µε 0.70m. Ως υλικό επίχωσης
χρησιµοποιήθηκε το εδαφικό υλικό της περιο-
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στην κορυφή του πρανούς για τις ανάγκες
έργου οδοποιίας. Το πρανές επισκευάσθηκε
τότε, αποκαθιστώντας την αρχική γεωµετρία
του και χρησιµοποιώντας το υλικό που είχε
καταρρεύσει.
3.2 Γεωλογικά και Γεωτεχνικά ∆εδοµένα

Σχήµα 4. ∆ιατοµή του πρανούς οπλισµένου εδάφους στο χώρο του Πανεπιστηµίου Chi-Nan.
Figure 4. Cross-section of Chi-Nan reinforced
soil slope.
χής που χαρακτηρίζεται ως Ιλυώδης Αργιλος.
Κατά το σεισµό Chi-Chi, που έπληξε το
κεντρικό τµήµα της Ταϊβάν το Σεπτέµβριο του
1999 (Μ=7.3), το εξεταζόµενο πρανές υπέστη
αστοχία µε
αποτέλεσµα το υλικό
του
οπλισµένου
εδάφους
και
ορισµένες
κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος που
εδράζονται σε αυτό να υποστούν µεγάλες
µετακινήσεις (της τάξης των 10m) και να
καταπέσουν στην κατάντη του πρανούς οδό
(Φωτογραφία 3). Από τις καταγραφές
επιταχυνσιογράφου
ευρισκόµενου
στην
περιοχή του πρανούς είναι γνωστό ότι η τιµή
της οριζόντιας επιτάχυνσης κατά την
διεύθυνση της κλίσης του πρανούς (Ανατολή–
∆ύση) ήταν 0.59g, ενώ κατά την κατακόρυφη
διεύθυνση 0.27g.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1994, κατά τη
διάρκεια της κατασκευής του πρανούς
οπλισµένου εδάφους είχε σηµειωθεί αστοχία, η
οποία προκλήθηκε από τις εργασίες εκσκαφών

Η στρωµατογραφία στην ευρύτερη περιοχή
του πρανούς περιλαµβάνει ένα επιφανειακό
στρώµα αµµοχάλικων µεγάλου πάχους
εδραζόµενο σε ψαµµιτικούς σχηµατισµούς µε
σχιστολιθικές ενστρώσεις. Στη θέση του
πρανούς η γεωτεχνική έρευνα αποκάλυψε την
παρουσία µικρού πάχους στρώµατος χαλαρής
άµµου εδραζόµενου σε στρώση πυκνής άµµου
µεγάλου πάχους. Στη διεπιφάνεια των δύο
αµµωδών στρωµάτων παρεµβάλλεται στρώµα
σκληρής αργίλου πάχους 2m έως 3m το οποίο
παρουσιάζει κλίση 30ο έως 35ο οµόρροπη
(∆υτική) προς την κλίση του πρανούς (Σχήµα
5). Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται οι τιµές
ορισµένων γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των
σχηµατισµών της θέσης του πρανούς καθώς
και του υλικού επίχωσης του οπλισµένου
εδάφους (O/E).
3.3 Αναλύσεις Ευστάθειας
Οι αναλύσεις ευστάθειας διεξήχθησαν τόσο µε
τη µέθοδο οριακής ισορροπίας όσο και µε τη
µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων. Και
στις δύο µεθόδους η οριζόντια σεισµική
φόρτιση προσοµοιώθηκε ως οριζόντια ισοδύναµη-στατική φόρτιση ενώ δεν ελήφθη υπόψη
η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισµικής
διέγερσης.

Άξονας Οδού

Φωτογραφία 3. Αστοχία του οπλισµένου πρανούς στο χώρο του Πανεπιστηµίου Chi-Nan.
Photograph 3. Failure of reinforced soil slope
at the University Campus of Chi-Nan.

Σχήµα 5. Εδαφική στρωµατογραφία στη θέση
του πρανούς.
Figure 5. Soil stratigraphy at the slope site.
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Πίνακας 1. Ιδιότητες των εδαφικών στρώσεων
Table 1. Properties of soil layers.
Ξηρό
Κορεσµένο
Γωνία
Συνοχή
Ειδικό
Ειδικό
Τριβής
Βάρος
Βάρος
(ο)
(kΡa)
(kΝ/m3)
(kΝ/m3)
O/E
16
20
30
48
(B)
17
20
39,4
40
(C)
18.8
20
30
48
(D)
19
21
39.4
70
α) Μέθοδος οριακής ισορροπίας
Χρησιµοποιήθηκε το εµπορικά διαθέσιµο
λογισµικό ReSSA 2.0 (Leshchinsky, 2003).
Προσοµοιώθηκε η εδαφική στρωµατογραφία
που προέκυψε από τη γεωτεχνική έρευνα
καθώς και η γεωµετρία και η διάταξη των
στρώσεων οπλισµών του κατασκευασθέντος
πρανούς. Κάτω από συνθήκες στατικής
φόρτισης προκύπτουν οι ακόλουθες τιµές των
συντελεστών ασφάλειας: Για περιστροφική
αστοχία (κυκλική επιφάνεια ολίσθησης)
FS=1.36, ενώ για µεταφορική αστοχία
(πολυγωνική επιφάνεια αστοχίας) FS=1.24.
Συµπεραίνεται εποµένως ότι το πρανές
ευρίσκετο
σε
κατάσταση
ευσταθούς
ισορροπίας πριν από την εκδήλωση της
σεισµικής δράσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η
εντοπιζόµενη κρίσιµη επιφάνεια ολίσθησης
(τόσο η κυκλική όσο και η πολυγωνική)
εκτείνονται από την κορυφή µέχρι τη βάση της
οπλισµένης µάζας, παραµένοντας γενικά στο
εσωτερικό της. ∆ιαφοροποίηση παρατηρείται
µόνον στην περιοχή των δύο ανώτερων
αναβαθµών όπου η επιφάνεια ολίσθησης
εισχωρεί σε µικρό βαθµό στο επιφανειακό
εδαφικό υλικό της χαλαρής άµµου.
Για τη διεξαγωγή αναλύσεων κάτω από
οριζόντια ισοδύναµη–στατική φόρτιση απαιτείται η εφαρµογή οριζόντιας σεισµικής επιτάχυνσης ίσης µε 0.59g. Στον κώδικα ReSSA δεν
είναι όµως δυνατή η επιβολή οριζόντιας
φόρτισης µεγαλύτερης του 0.5g. Για το λόγο
αυτό διεξήχθησαν αναλύσεις µε σταδιακά
αυξανόµενη τιµή της οριζόντιας σεισµικής
δράσης και συσχετίστηκε η εξάρτηση του
συντελεστή ασφάλειας για περιστροφική και
µεταφορική αστοχία από την τιµή της
οριζόντιας επιτάχυνσης, ah. Προεκτείνοντας τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων προκύπτει ότι
για οριζόντια εδαφική επιτάχυνση ίση µε
ah=0.59g o συντελεστής ασφάλειας έναντι
µεταφορικής αστοχίας γίνεται ίσος µε FS=0.57.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι στην περίπτωση της ψευδοστατικής

οριζόντιας σεισµικής φόρτισης η θέση της
επιφάνειας αστοχίας (τόσο της κυκλικής όσο
και της πολυγωνικής) διαφοροποιείται σε
σχέση µε την περίπτωση της στατικής
φόρτισης: καταλήγει µεν στη βάση της
οπλισµένης µάζας του πρανούς αλλά στους
ανώτερους αναβαθµούς αποµακρύνεται σε
σηµαντικό βαθµό από την οπλισµένη µάζα και
εισχωρεί στο εσωτερικό του επιφανειακού
στρώµατος της χαλαρής άµµου. Οι αναλύσεις
υποδεικνύουν περαιτέρω ότι η κρίσιµη τιµή της
οριζόντιας επιτάχυνσης (δηλαδή η τιµή για την
οποία προκύπτει FS=1) είναι ahc=0.14g. Για
την περίπτωση εφαρµογής της κρίσιµης αυτής
επιτάχυνσης, προκύπτει το ενδιαφέρον
αποτέλεσµα ότι η αστοχία οφείλεται στο
ανεπαρκές µήκος αναδίπλωσης του 10ου
οπλισµού (και των γειτονικών του) και όχι σε
ολίσθηση κατά µήκος της πολυγωνικής
επιφάνειας αστοχίας. Το αποτέλεσµα της
ανάλυσης αυτής βρίσκεται σε συµφωνία µε την
παρατηρηθείσα συµπεριφορά του οπλισµένου
πρανούς, η οποία χαρακτηρίστηκε από την
ολίσθηση των εδαφικών µαζών της πρόσοψης
ενώ οι στρώσεις του οπλισµού παρέµειναν στη
θέση τους µε το αποκαλυφθέν τµήµα τους να
επικρέµαται στη δηµιουργηθείσα νέα πρόσοψη
του πρανούς. Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης
ότι το µήκος των οπλισµών στην περιοχή της
αστοχίας θεωρείται µικρό σε σχέση µε αυτό
που απαιτούν οι κανονισµοί (µήκος οπλισµών /
ύψος πρανούς=0.32, έναντι των συνιστώµενων τιµών 0.6 έως 1.0 των Κανονισµών). ∆εν
θα πρέπει επίσης να παραγνωρισθεί το
γεγονός ότι η σεισµική επιτάχυνση που
προκάλεσε την αστοχία του συγκεκριµένου
πρανούς είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της
επιτάχυνσης σχεδιασµού (0.23g) στην περιοχή
του έργου.
β) Μέθοδος Πεπερασµένων Στοιχειων
Είναι
γνωστό
ότι
η
εφαρµογή
της
ψευδοστατικής µεθόδου σεισµικής ανάλυσης
πρανών µπορεί να οδηγήσει σε εσφαλµένα
αποτελέσµατα στην περίπτωση µεγάλων τιµών
της σεισµικής επιτάχυνσης. Συνήθως οι
Κανονισµοί συνιστούν να µην εφαρµόζεται η
µέθοδος αυτή για σεισµικές επιταχύνσεις
µεγαλύτερες του 0.3g και υποδεικνύουν τη
χρήση αριθµητικών µεθόδων δυναµικής
ανάλυσης (π.χ. µέθοδος πεπερασµένων
στοιχείων)
που
χαρακτηρίζονται
από
µεγαλύτερη ακρίβεια και λαµβάνουν υπόψη τις
αναπτυσσόµενες εδαφικές παραµορφώσεις.
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Στην παρούσα διερεύνηση χρησιµοποιήθηκε ο εµπορικά διαθέσιµος κώδικας πεπερασµένων στοιχείων PLAXIS v8 (Plaxis, 2002)
για την ανάλυση της ευστάθειας του πρανούς
οπλισµένου εδάφους. Οι αναλύσεις διεξήχθησαν µε την παραδοχή συνθηκών επίπεδης
παραµόρφωσης, κάνοντας χρήση του κριτηρίου αστοχίας Mohr-Coulomb. Χρησιµοποιήθηκε δίκτυο µε 509 τριγωνικά δεκαπεντάκοµβα
στοιχεία και 4663 κόµβους και διερευνήθηκε η
συµπεριφορά του πρανούς υπό συνθήκες
τόσο στατικής όσο και ισοδύναµης-στατικής
(ψευδοστατικής) σεισµικής φόρτισης. Τα απότελέσµατα των αναλύσεων υποδεικνύουν ότι η
τιµή του συντελεστή ασφάλειας υπό συνθήκες
στατικής φόρτισης είναι FS=1.31. H τιµή αυτή
δεν διαφέρει ουσιωδώς από το αποτέλεσµα
των αναλύσεων οριακής ισορροπίας της
προηγούµενης ενότητας (1.24 έως 1.36).
Επίσης, η προσδιοριζόµενη επιφάνεια αστοχίας βρίσκεται σε συµφωνία µε την αντίστοιχη
επιφάνεια που προκύπτει από τις αναλύσεις
οριακής ισορροπίας.
Υπό συνθήκες σεισµικής φόρτισης τα
αποτελέσµατα των αναλύσεων υποδεικνύουν
ότι η τιµή της κρίσιµης οριζόντιας επιτάχυνσης
(τιµή για την οποία προκύπτει FS=1) είναι
ahc=0.15g. Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται το
παραµορφωµένο δίκτυο πεπερασµένων στοιχείων µετά την επιβολή της κρίσιµης
ψευδοστατικής σεισµικής φόρτισης. Παρατηρείται α) ότι οι παραµορφώσεις συγκεντρώνονται στο επιφανειακό στρώµα της χαλαρής
άµµου και β) ότι αστοχούν σε ολίσθηση οι
οπλισµοί στην πρόσοψη των κατωτέρων
αναβαθµών. Η συµπεριφορά αυτή βρίσκεται
σε πλήρη συµφωνία µε τα αποτελέσµατα των
αναλύσεων οριακής ισορροπίας.

Σχήµα 6. Παραµορφωµένο δίκτυο πεπερασµένων στοιχείων του πρανούς για ψευδοστατική οριζόντια επιτάχυνση ah≥0.15g
Figure 6. Deformed mesh of the slope for a
pseudostatic horizontal acceleration ah≥0.15g.

γ) Σύγκριση Αποτελεσµάτων
Στην ενότητα αυτή επιχειρείται µία συγκριτική
αξιολόγηση των δύο προγραµµάτων (οριακής
ισορροπίας–πεπερασµένων στοιχείων) που
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση της
ευστάθειας του πρανούς οπλισµένου εδάφους.
1. Κάτω από συνθήκες στατικής φόρτισης οι
τιµές του συντελεστή ασφάλειας και η θέση
της επιφάνειας ολίσθησης, που προκύπτουν µε τις δύο µεθόδους ανάλυσης, δεν
παρουσιάζουν σηµαντική διαφοροποίηση.
2. Η τιµή της κρίσιµης οριζόντιας σεισµικής
επιτάχυνσης που υπολογίζεται µε τη
µέθοδο πεπερασµένων στοιχείων ταυτίζεται µε την αντίστοιχη τιµή που προκύπτει
από τη µέθοδο οριακής ισορροπίας.
3. Και οι δύο µέθοδοι ανάλυσης οδηγούν σε
παραπλήσια µορφή αστοχίας του πρανούς, δηλαδή α) στην εξόλκευση των
οπλισµών στην πρόσοψη των κατωτέρων
αναβαθµών και β) στην ανάπτυξη παραµορφώσεων και µετακινήσεων κυρίως στο
επιφανειακό στρώµα της χαλαρής άµµου.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην
παρούσα
έρευνα
παρουσιάζονται
στοιχεία για δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις
αστοχίας κατασκευών οπλισµένου εδάφους και
στη συνέχεια πραγµατοποιούνται αναλύσεις
ευστάθειας των συγκεκριµένων κατασκευών.
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο κατασκευών
αποτελεί
η
χρησιµοποίηση
συνεκτικού
εδάφους ως υλικού επίχωσης της οπλισµένης
µάζας εδάφους. Αντικείµενο της διερεύνησης
αποτέλεσε η αξιοπιστία των εµπορικά
διαθέσιµων πακέτων λογισµικού για τον
εντοπισµό των αιτίων των δύο περιπτώσεων
αστοχίας. Στην πρώτη περίπτωση διερευνήθηκε η συµπεριφορά τοίχου οπλισµένου
εδάφους τµήµατα του οποίου κατέρρευσαν
υπό συνθήκες στατικής φόρτισης. Το λογισµικό
MSEW (µέθοδος οριακής ισορροπίας) φάνηκε
ότι αποτελεί ένα αξιόπιστο και εύχρηστο
πρόγραµµα µε τη βοήθεια του οποίου
εντοπίσθηκαν οι παράγοντες που οδήγησαν
στην αστοχία (κυρίως η ανεπαρκής συµπύκνωση και η παρουσία νερού στο επίχωµα του
τοίχου).
Στη δεύτερη περίπτωση διερευνήθηκε η
αστοχία πρανούς οπλισµένου εδάφους υπό
συνθήκες σεισµικής φόρτισης µε χρήση τόσο
της µεθόδου οριακής ισορροπίας όσο και των
πεπερασµένων στοιχείων. Και οι δύο µέθοδοι
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οδήγησαν σε παρόµοια αποτελέσµατα που
υποδεικνύουν ότι υπεύθυνη για την αστοχία
ήταν η υποδιαστασιολόγηση των οπλισµών σε
συνδυασµό µε την πολύ µεγαλύτερη ένταση
της καταγραφείσας σεισµικής δράσης σε
σχέση µε την τιµή σχεδιασµού της κατασκευής.
Από
τη
γενικότερη
σύγκριση
των
χρησιµοποιηθέντων κωδίκων οριακής ισορροπίας και πεπερασµένων στοιχείων προκύπτει
ότι οι πρώτοι χαρακτηρίζονται από χαµηλό
κόστος µεγάλη φιλικότητα προς το χρήστη και
τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται ως
εργαλεία είτε ανάλυσης είτε σχεδιασµού. Στην
περίπτωση υψηλών τιµών σεισµικών επιταχύνσεων, εν τούτοις, η χρήση των κωδίκων αυτών
γίνεται προβληµατική. Αντίθετα, η µέθοδος
πεπερασµένων στοιχείων έχει υψηλότερο
κόστος, απαιτεί µεγαλύτερη εµπειρία του
χρήστη και αποτελεί κυρίως εργαλείο ανάλυσης. Ως αντιστάθµισµα όµως, η µέθοδος αυτή
εκτός από τις τιµές των συντελεστών
ασφάλειας παρέχει στοιχεία για την κατανοµή
και το µέγεθος των παραµορφώσεων και των
τάσεων και διαθέτει µεγάλη ευελιξία στην
προσοµοίωση των γεωµετρικών και µηχανικών
χαρακτηριστικών της κατασκευής του οπλισµένου εδάφους.
Τέλος, διαπιστώνεται ότι το σύγχρονο
εµπορικά διαθέσιµο λογισµικό για την ανάλυση
και το σχεδιασµό κατασκευών οπλισµένου
εδάφους χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και
πρέπει να χρησιµοποιείται και να αξιοποιείται
για τον ασφαλή και οικονοµικό σχεδιασµό των
κατασκευών οπλισµένου εδάφους.
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