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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εκτεταµένη κατολίσθηση µήκους 1100 m περίπου που ενεργοποιήθηκε πλήρως τον
Φεβρουάριο του 2003 στην περιοχή Παραδείσια – Τσακώνα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Καλαµάτας εξετάζεται εφαρµόζοντας ελαστοπλαστική ανάλυση µε πεπερασµένα στοιχεία.
∆ιαπιστώνεται ότι η ανάλυση κατά µήκος της εξεταζόµενης εδαφικής τοµής εντοπίζει τις θέσεις των
πολλαπλών ολισθήσεων που συνέβησαν. Αναλύεται η ευαισθησία του φαινοµένου στις
υδρογεωλογικές συνθήκες και προσδιορίζονται οι παράµετροι αντοχής µε την διαδικασία
αποµείωσης των c – φ.
ABSTRACT: The massive landslide that took place in February 2003 in the Paradeisia – Tsakona
area, of the National Road Tripoli – Kalamata, Greece, is examined using an elastoplastic Finite
Element analysis. It is observed that the analysis along the examined cross section detects
succesfully the position of the occurred local slides. The sensitivity of the phenomenon on the
groundwater condition is analyzed and the effective strength parameters are back calculated by
c – φ reduction.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πολλά κατολισθητικά φαινόµενα είναι δυνατό
να προσοµοιωθούν µε κάποιου τύπου
ελαστοπλαστική ανάλυση µε την µέθοδο των
πεπερασµένων στοιχείων ενώ άλλα απαιτούν
άλλες τεχνικές όπως η µέθοδος των διακριτών
στοιχείων για ορισµένες βραχόµαζες. Η
παρούσα εργασία εστιάζεται στην εφαρµογή
της µεθόδου των πεπερασµένων στοιχείων σε
περιπτώσεις
επανενεργοποιηµένων
κατολισθήσεων σε εδαφικές µάζες που
προέρχονται από διαταραγµένους σύνθετους
σχηµατισµούς όπως ο φλύσχης και σαν
παράδειγµα εξετάζεται η κατολίσθηση της
Τσακώνας. Η ανάλυση γίνεται σε δύο
διαστάσεις (επίπεδη παραµόρφωση) λόγω
έλλειψης επαρκών και επακριβών στοιχείων
που θα δικαιολογούσαν µία τρισδιάστατη
επίλυση του προβλήµατος. Οι θεωρητικές
προβλέψεις
συγκρίνονται
µε
την

παρατηρούµενη συµπεριφορά του πρανούς
στο πεδίο.
Οι κύριες εγγενείς αβεβαιότητες της ανάλυσης
είναι τρεις. Η πρώτη αφορά στην επακριβή
µορφή και θέση των προϋπαρχουσών
επιφανειών ολίσθησης οι οποίες
γενικά
αναπτύσσονται σε τρεις διαστάσεις και συχνά
είναι ασυνεχείς (διακλαδώνονται). Η δεύτερη
στην µορφή του πεδίου ροής το οποίο όπως
παρατηρείται σε παρόµοιες περιπτώσεις δεν
είναι οµαλό αλλά µπορεί να συγκεντρώνεται σε
πιο υδροπερατές ζώνες ή και να σχηµατίζει
επικρεµάµενους ορίζοντες. Η τρίτη αφορά στην
εκτίµηση των παραµέτρων αντοχής των
διαταραγµένων υλικών. Για τους λόγους
αυτούς η ανάλυση έγινε για τρεις υποθέσεις
ανάπτυξης του υδροφόρου που θεωρούνται
ότι κατά µέσο όρο καλύπτουν το εύρος
διακύµανσης του πεδίου ροής. Σκόπιµα δεν
επεβλήθη µία προκαθορισµένη επιφάνεια
αστοχίας, αλλά το πρανές αφήνεται ελεύθερο
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να αναπτύξει τις επιφάνειες αστοχίας που
δηµιουργούνται από το εκάστοτε πεδίο ροής,
την τοπογραφία της περιοχής και τις
εκτιµώµενες µηχανικές παραµέτρους.
Τα απαραίτητα δεδοµένα προήλθαν από τα
διαθέσιµα στοιχεία γεωτρήσεων, βροχοµετρικά
δεδοµένα
για την
ευρύτερη
περιοχή,
γεωλογικούς χάρτες, τοπογραφικούς χάρτες
έκδοσης Γ.Υ.Σ., διαθέσιµες τοπογραφικές
αποτυπώσεις και επιπλέον συµπληρωµατικές
τοπογραφικές αποτυπώσεις που έγιναν στα
πλαίσια
της
παρούσας
εργασίας.
Η
ερευνηθείσα περιοχή οριοθετείται µεταξύ των
συντεταγµένων συστήµατος Hatt : x = 4.300m
και x = 5.600m και των συντεταγµένων
y = 4.500m και y = 5.200m. Η θέση της
κατολίσθησης φαίνεται στο Σχήµα 1.
2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σχήµα 1: Θέση της κατολίσθησης.

Η εκτεταµένη κατολίσθηση εκδηλώθηκε τελικά
τον Φεβρουάριο του έτους 2003, φθάνοντας σε
µήκος τα 1100 m και µέσο πλάτος περίπου τα
300 m. Οι εκτεταµένες κινήσεις των εδαφικών
µαζών που εξελίχθηκαν σε κατολισθήσεις,
έλαβαν χώρα κατά τους µήνες ∆εκέµβριο του
2002 και Φεβρουάριο του 2003, µετά από
περίοδο έντονων βροχοπτώσεων, σε περιοχή
µε
ιστορικό
προηγούµενων
εδαφικών
µετακινήσεων
και
κατολισθήσεων.
Οι
κατολισθητικές κινήσεις, επέδρασαν στην
αλλαγή του µορφολογικού αναγλύφου και την
διακοπή της κυκλοφορίας στο Εθνικό οδικό
δίκτυο µεταξύ των Χ.Θ. 16+200 m και Χ.Θ.
16+500 m. Έντονες ερπυστικές κινήσεις
εντοπίστηκαν σε τρία διακριτά τµήµατα, το
ανώτερο (ανάντη της θέσης διέλευσης της
οδού), το µέσο (περιοχή της οδού και των
επιχωµάτων) και το κατώτερο πριν την τελική
αστοχία.
Σύµφωνα
µε
τις
επιτόπου
παρατηρήσεις
που
έγιναν
κατά
την
παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινοµένου,
πριν την εκδήλωση της τελικής αστοχίας
εντοπίστηκαν εκροές νερού στην βάση των
επιχωµάτων κατάντη της οδού. Το κατώτερο
όριο της κατολίσθησης συµπίπτει µε την κοίτη
του ποταµού Χάραδρου που φαίνεται να έχει
µετατοπιστεί λόγω των κατολισθητικών
κινήσεων. Από τις γεωλογικές - γεωτεχνικές
έρευνες που διεξήχθησαν στην περιοχή µεταξύ
των ετών 2001 και 2003, προκύπτει ότι οι
γεωλογικοί σχηµατισµοί που δέχθηκαν τις
µεγαλύτερες µετακινήσεις είναι αυτοί των
ασβεστολιθικών
κορηµάτων
και
των
κολλουβίων του φλύσχη.

Figure 1: Location of the landslide.
3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από την
επώθηση των γεωτεκτονικών ζωνών Ωλονού
Πίνδου και Γαβρόβου Τρίπολης. Στην
εξεταζόµενη περιοχή που έχουν εκδηλωθεί και
παλαιότερες κατολισθήσεις, στα επιφανειακά
στρώµατα, επικρατούν οι σχηµατισµοί των
ασβεστολιθικών κορηµάτων καθώς και των
κολλούβιων του φλύσχη. Οι σχηµατισµοί του
υποβάθρου των κατολισθηµένων εδαφικών
µαζών αποτελούνται από πιο σταθερούς
σχηµατισµούς του φλύσχη, ψαµµίτες και
ιλυολίθους. Τα ασβεστολιθικά κορήµατα
εµφανίζονται στο κεντρικό και ∆υτικό τµήµα
της κατολίσθησης και βρίσκονται σε επαφή
πλευρικά µε τους ψαµµιτοπηλιτικούς και
κερατολιθικούς σχηµατισµούς του φλύσχη. Τα
κορήµατα που προέρχονται από τον
κερατολιθικό και ψαµµιτικό φλύσχη έχουν
κοκκώδη διαβάθµιση όπου επικρατούν τα
χαλίκια και οι κροκάλες στα όρια της
κατολίσθησης. Στην επαφή τους µε τα
ασβεστολιθικά κορήµατα η διάκριση της
λιθολογίας είναι δυσχερής. Η εξεταζόµενη
κατολίσθηση περιορίζεται από τεκτονικές
επαφές στο Βόρειο και Νότιο τµήµα της. Οι
κυριότερες
επιµέρους
τεκτονικές
δοµές
µεσοσκοπικού
χαρακτήρα
που
έχουν
καταγραφεί
στην
ευρύτερη
περιοχή
διακρίνονται σε εφιππεύσεις, λεπιώσεις,
πτυχώσεις και ρήγµατα – διαρρήξεις.
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4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Η µέση κλίση της επιφάνειας της κατολίσθησης
υπολογίστηκε σε 14ο στο κεντρικό τµήµα της και
στην θέση διέλευσης της οδού σε 19ο. Η
ανάπτυξη της έγινε µεταξύ υψοµέτρων 200 m
και 500 m. Η κίνηση έγινε µε διεύθυνση Α-∆ και
η επιφάνεια της περιοχής που συµµετείχε στην
κατολίσθηση και τις κινήσεις των εδαφικών
µαζών υπολογίστηκε σε 0.5 Km2. Η αρχική
τοπογραφία της περιοχής λήφθηκε από τους
διαθέσιµους τοπογραφικούς χάρτες έκδοσης
Γ.Υ.Σ., που συντάχθηκαν το 1990. Στην φάση
των γεωλογικών – γεωτεχνικών µελετών, σε
µικρό χρονικό διάστηµα µετά την εκδήλωση της
κατολίσθησης, η περιοχή αποτυπώθηκε εκ νέου
σε κλίµακα 1:5000 (Σχήµα 2). Στα πλαίσια της
γεωτεχνικής ανάλυσης που παρουσιάζεται στην
παρούσα εργασία, πραγµατοποιήθηκαν στο
πεδίο πρόσθετες σειρές µετρήσεων υψοµέτρου
της ανάντη της εθνικής οδού (Ε.Ο.) περιοχής σε
κλίµακα χάρτη 1:500. Κατά την γενική
διεύθυνση κίνησης των εδαφικών υλικών,
καταρτίστηκε η εδαφική τοµή ΑΑ (Σχήµατα 3 και
4), κατά µήκος της οποίας εκτιµήθηκε το πάχος
των κατολισθαινόντων υλικών, από τα
διαθέσιµα δεδοµένα των γεωτρήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν έως το 2003.
5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Οι τιµές των µηχανικών ιδιοτήτων των
γεωλογικών σχηµατισµών της εδαφικής τοµής
ΑΑ (Σχήµατα 3 και 4) που επιλέχθηκαν για την
ανάλυση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Ο
διαχωρισµός των εδαφικών υλικών από την
επιφάνεια προς τους βαθύτερους ορίζοντες
έχει ως εξής : στον ανώτερο σχηµατισµό
συµµετέχουν ασβεστολιθικά κορήµατα και
κορήµατα του φλύσχη. Σε µεγαλύτερο βάθος
βρίσκεται ο σχηµατισµός των ιλυολίθων και
ψαµµιτών του φλύσχη. Στην πραγµατικότητα
µε τον όρο «φλύσχη» στην παρούσα εργασία,
εννοούνται µεταβατικοί σχηµατισµοί ψαµµιτών,
ιλυολίθων, κερατολίθων. Ωστόσο, για τις
ανάγκες της ανάλυσης, εισάγονται ενιαίες τιµές
των µηχανικών παραµέτρων αντοχής κατ’
εκτίµηση, αφενός γιατί δεν επηρεάζουν το
φαινόµενο της ολίσθησης και αφ’ ετέρου γιατί
δεν συµµετέχει αµιγώς κάποιος από τους άνω
σχηµατισµούς στην γεωλογική δοµή µε το
βάθος. Ο σχηµατισµός του φλύσχη αποτελεί το
υπόβαθρο των µετακινούµενων εδαφικών
µαζών των κορηµάτων – κολλούβιων.
Πίνακας 1 : Εκτίµηση µηχανικών παραµέτρων.
Table 1: Evaluation of soil strength
parameters.
Σχηµατισµός Πρότυπο

φ

c
2

Όπως προκύπτει από την γεωλογική έρευνα, η
κατολίσθηση συνέβη στα σχετικά επιφανειακά
στρώµατα και πιθανότατα πρόκειται για µία
επανενεργοποιηµένη
ολίσθηση
µίας
διαταραγµένης
εδαφικής
µάζας
σε
προκαθορισµένες επιφάνειες, ορισµένες από
τις οποίες εντοπίστηκαν από µετρήσεις
κλισιοµέτρων. Ως γνωστό, προγενέστερα
επεισόδια
κίνησης
εδαφικών
µαζών
επηρεάζουν την ευστάθεια των πρανών και
την έναρξη κατολισθήσεων (Zaruba and
Mencl, 1969), µειώνοντας τα µηχανικά
χαρακτηριστικά τους µε κάτω όριο τις τιµές
που αντιστοιχούν στην παραµένουσα αντοχή.
Μία προκαταρκτική αντίστροφη ανάλυση µε
την µέθοδο αποµείωσης των c και φ, έδειξε
ενεργό γωνία τριβής φ = 31ο υποθέτοντας µία
πολύ µικρή συνοχή µε τιµή c = 5 KPa. Η τιµή
αυτή της φ, είναι συµβατή µε τις τιµές της
παραµένουσας
αντοχής
µίας
έντονα
διαταραγµένης βραχόµαζας αυτού του τύπου
καθώς και αυτές που αναφέρονται από τους
Meshri and Shahien (2003) για µη πλαστικά
υλικά.

ν

Eref

ο

2

[KN/m ] [ ] [KN/m ]
Κολλούβια
–κορήµατα

MC

15

30

104

0.3

φλύσχης

MC

150

38

1.2*10 5

0.3

Βαθύτεροι
ορίζοντες

MC

200

40

1.5*10 5 0.3

5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η αριθµητική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε
την µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων η
οποία επιτρέπει µία πλήρη ελαστοπλαστική
ανάλυση του προβλήµατος (Duncan, 1996).
Χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Plaxis 2D, V8
υποθέτοντας την ισχύ του προτύπου Mohr –
Coulomb (ΜC) και θεωρώντας µηδενική
εφελκυστική αντοχή και γωνία διαστολικότητας
ψ = 0ο.
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Σχήµα 2 : Θέση της οδού ως προς την κατολίσθηση.
Figure 2 : Location of the National highway in relation with the landslide.

Β

Σχήµα 3 : Χάραξη εδαφικής τοµής ΑΑ µε γενική διεύθυνση Α-∆.
Figure 3 : Definition of the cross section AA oriented in the E-W direction.

Σχήµα 4 : Εδαφική τοµή ΑΑ µε το υπόβαθρο και το ανάγλυφο πριν και µετά την κατολίσθηση.
Figure 4 : Cross section AA, bedrock and surface relief before and after the landslide.
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Χρησιµοποιήθηκε κάναβος τριγωνικών
στοιχείων µεταβλητής πυκνότητας µε αυξηµένο
πλήθος στοιχείων στην εν δυνάµει ασταθή
επιφανειακή περιοχή και µικρότερο για το
υπόβαθρο που αποτελείται από τους πιο
σταθερούς σχηµατισµούς του φλύσχη, τους
ψαµµίτες και τους συνεκτικούς ιλυόλιθους.
Έτσι υπήρξε αυξηµένη πύκνωση του
καννάβου προοδευτικά, από τους βαθύτερους
γεωλογικούς
σχηµατισµούς
προς
τους
επιφανειακούς χαλαρότερους σχηµατισµούς
των υλικών της κατολίσθησης. Αυτό έγινε για
την βελτίωση της προσοµοίωσης, δεδοµένου
ότι εντός των επιφανειακών γεωυλικών
πραγµατοποιείται η µεγαλύτερη συγκέντρωση
τάσεων και µετατοπίσεων, ειδικότερα εκεί που
η επιφανειακή µορφολογία γίνεται εντονότερη.
Η επιλογή του κατάλληλου κανάβου έγινε
µετά
από
προκαταρκτική
µελέτη
της
επίδρασης που έχουν η πυκνότητα του
καννάβου, ο τύπος και το µέγεθος των
πεπερασµένων στοιχείων στην ικανοποιητική
απόδοση των παραµορφώσεων και την
οµαλή συµπεριφορά του αλγόριθµου επίλυσης.
Στον επιφανειακό σχηµατισµό των κολλουβίων
και κορηµάτων, η επιλογή για το µήκος της
πλευράς του στοιχείου είναι της τάξης του
1.5 m, για µέσο πάχος επιφανειακών
γεωυλικών 25 m.
Από τις επιλογές του κανάβου, παρέχεται
επαρκής
ακρίβεια
στις
επιλύσεις
και
διευκολύνεται ο εντοπισµός των εν δυνάµει
ασταθών περιοχών.
Τµήµα του κανάβου ενδεικτικό της πυκνότητας
των στοιχείων παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.
Στην διαµόρφωση του κανάβου ελήφθη υπόψη
η γεωµετρία του πρανούς µετά την κατασκευή
της οδού και τις χωµατουργικές διαµορφώσεις
των επιχωµάτων στα κατάντη. Μεγέθυνση της
περιοχής της οδού φαίνεται στο Σχήµα 6. Η
γεωµετρία των διαµορφώσεων αυτών ελλείψει
των κατασκευαστικών σχεδίων της οδού,
εκτιµήθηκε από τα διαθέσιµα τοπογραφικά
σχέδια και την θέση της ερυθράς της οδού.
Μετά την εισαγωγή των επιµέρους
εδαφικών σχηµατισµών και την κατασκευή του
κανάβου, καθορίστηκαν τρεις περιπτώσεις
ανάλυσης. Στην πρώτη περίπτωση, για λόγους
αναφοράς αναλύεται η ευστάθεια του πρανούς
χωρίς την ανάπτυξη υδροφόρου ορίζοντα.
Στην δεύτερη περίπτωση εισήχθη φρεάτια
στάθµη σε ενδιάµεσες θέσεις του επιφανειακού
σχηµατισµού των κολλουβίων και κορηµάτων
µε
καθορισµένη
γεωµετρία
περίπου
παράλληλη µε αυτή του πρανούς. Η θέση της
στάθµης που στο εξής θα αναφέρεται ως

Σχήµα 5 : Πύκνωση κανάβου για τον
επιφανειακό εδαφικό σχηµατισµό.
Figure 5 : Mesh refinement for the upper soil
formation.

προκαθορισµένη φρεάτια στάθµη, ορίζεται από
τον λόγο h/D όπου D το ύψος της χαλαρής
επιφανειακής ζώνης και h το ύψος της
φρεάτιας στάθµης από την βάση του
στρώµατος. Και τα δύο µετρούνται στην
κατακόρυφη διεύθυνση. Κατά την ανάλυση ο
λόγος h/D µεταβάλλεται έως να προκληθεί η
αστοχία. Το D είναι µεταβλητό και αλλάζει κατά
µήκος της εδαφικής τοµής ΑΑ. Τέλος στην
τρίτη περίπτωση, η στάθµη του νερού
προσδιορίζεται επιλύοντας το πρόβληµα της
ελεύθερης µόνιµης υπόγειας ροής που
αντιστοιχεί σε δεδοµένη θέση Η του
υδροφόρου στο ανάντη όριο της εδαφικής
τοµής ΑΑ. Στην περίπτωση αυτή, η στάθµη
προσδιορίζεται αυτόµατα από το πρόγραµµα
και στο εξής αναφέρεται ως ελεύθερη
επιφάνεια ροής. Η ανάλυση γίνεται µε
σταδιακή ανύψωση της στάθµης του νερού στα
ανάντη της εδαφικής τοµής έως ότου να
προκληθεί η αστοχία του πρανούς. Η τιµή της
υδροπερατότητας για τον σχηµατισµό των
κολλουβίων και των κορηµάτων είναι :
kκορ. = kx = ky = 0.9 m/d, ενώ για
τον
σχηµατισµό
του
φλύσχη
είναι
-3
kφλ. = kx = ky = 10 m/d. Ο λόγος µεταξύ των
τιµών είναι : kκορ / kφλ = 900.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής η θέση
της ελεύθερης επιφάνειας ροής στην αστοχία
διαµορφώθηκε όπως φαίνεται στα Σχήµατα 7
και 8. Χαρακτηριστικό της ανάλυσης είναι ότι
στη στάθµη που συµβαίνει η αστοχία, η ροή
ανάντη της οδού περιορίζεται κάτω από την
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επιφάνεια του εδάφους, ενώ κατάντη της οδού
το νερό εξέρχεται στον πόδα των επιχωµάτων.
6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Τα αποτελέσµατα των τριών περιπτώσεων
που αναλύθηκαν συνοψίζονται στον Πίνακα 2,

Σχήµα 6 : Γεωµετρία πρανούς και επιχωµάτων
στην περιοχή της οδού.
Figure 6 : Slope and embankments geometry
near the highway.
όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικές τιµές
του συντελεστή ασφάλειας Fs για κάθε
περίπτωση
και
υποπερίπτωση.
Στις
υποπεριπτώσεις αυτές µεταβάλλεται ο λόγος
h/D ή το ύψος Η του υδροφόρου ανάντη της
εδαφικής τοµής ΑΑ.
Πίνακας 2 : Υπολογισθέντες Συντελεστές
Ασφάλειας για διάφορες περιπτώσεις.
Table 2 : Computed Safety factors for different
assumptions.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ

Fs

1. ΧΩΡΙΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟ (h/D = 0)
2. ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΦΡΕΑΤΙΑ
ΣΤΑΘΜΗ
A. h/D = 0.4
B. h/D = 0.9
3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΡΟΗΣ
Α. H = 400 m
Β. H = 420 m
Γ. H = 426 m

1.19

1.16
1
1.19
1.16
1

Από το Σχήµα 8 των διαφορικών διατµητικών
παραµορφώσεων φαίνεται ότι για την στάθµη
του νερού που ο Fs λαµβάνει τιµή κοντά στην
µονάδα,
παρατηρούνται
τρεις
περίπου
ισοδύναµες επιφάνειες αστοχίας.
Η πρώτη διαµορφώνεται πάνω από τον άξονα
της οδού, η δεύτερη κάτω από την περιοχή
των επιχωµάτων και κατάντη της οδού και η
τρίτη στον πόδα του πρανούς ανάντη του

ποταµού Χάραδρου όπως παρατηρήθηκε και
στο πεδίο.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 για ανάλυση
χωρίς υδροφόρο και για ανάλυση µε ελεύθερη
επιφάνεια ροής µε Η = 400 m ο Fs είναι ο ίδιος.
Στον ίδιο πίνακα επίσης παρατηρούµε ότι για
µεταβολή των τιµών του λόγου h/D από 0 έως
0.4, ο Fs µειώνεται µόνο κατά 0.03. Αντίστοιχα
για την ελεύθερη επιφάνεια ροής, η ανύψωση
του υδροφόρου ανάντη από τα 400 m στα 420
m, προκαλεί την ίδια µείωση.
Για την προκαθορισµένη φρεάτια στάθµη, η
αστοχία επιτυγχάνεται για αύξηση του λόγου
h/D = 0.90 (λίγο µεγαλύτερου από το διπλάσιο
του 0.4). Αυτό σηµαίνει ότι στην αστοχία, για
µέσο πάχος D = 20 m, ο υδροφόρος βρίσκεται
σε βάθος δύο µέτρα κάτω από την επιφάνεια
του εδάφους. Για την περίπτωση ανάλυσης µε
ελεύθερη επιφάνεια ροής η αστοχία συµβαίνει
για αύξηση της στάθµης σε H = 426 m, δηλαδή
µόνο για 6 m διαφορά. Παρατηρούµε λοιπόν
µεγαλύτερη ευαισθησία της τιµής του Fs στην
άνοδο του υδροφόρου στην περίπτωση
επίλυσης µε ελεύθερη επιφάνεια ροής. Η
µεγάλη αυτή ευαισθησία δείχνει την δυνατότητα
ταχείας κατολίσθησης στα τελευταία στάδια
ανόδου του υδροφόρου και στην συγκεκριµένη
περίπτωση πέρα από το κρίσιµο όριο που
αντιστοιχεί σε τιµή του Fs = 1.16.
7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρά
τις
εγγενείς
αβεβαιότητες
του
προβλήµατος
και
τις
απλοποιητικές
παραδοχές η ανάλυση εντοπίζει τα κύρια
χαρακτηριστικά της κατολίσθησης όπως τον
αριθµό, την θέση και το βάθος των επιφανειών
ολίσθησης και για τις δύο παραδοχές σχετικά
µε
τον
υδροφόρο.
Πιο
συγκεκριµένα
παρατηρούµε ότι:
1. Κατά την στιγµή που επίκειται η γενική
αστοχία, εντοπίζονται από την ανάλυση τρεις
περίπου ισοδύναµες ασταθείς περιοχές κατά
µήκος της εδαφικής τοµής (Σχήµα 8), γεγονός
που συµφωνεί µε τις παρατηρήσεις που
περιγράφουν την εξέλιξη του φαινοµένου κατά
τον Φεβρουάριο του έτους 2003.
2. Σύµφωνα µε την ανάλυση, η γωνία τριβής
της τάξης των 31ο (υποθέτοντας µικρή τιµή
συνοχής c = 5 KPa) φαίνεται να είναι
αντιπροσωπευτική µέση τιµή για τον
διαταραγµένο
επιφανειακό
γεωλογικό
σχηµατισµό των κολλουβίων και κορηµάτων.
3. Στην επίλυση µε προκαθορισµένη φρεάτια
στάθµη παράλληλη στο πρανές σε ενδιάµεσες
θέσεις εντός του χαλαρού επιφανειακού
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Θέση οδού

Ελεύθερη Επιφάνεια Ροής

Σχήµα 7 : Γεωµετρία της ελεύθερης επιφάνειας ροής στο όριο αστοχίας.
Figure 7 : Free groundwater flow surface at the onset of failure.

1η Επιφάνεια Αστοχίας
2η Επιφάνεια Αστοχίας

3η Επιφάνεια Αστοχίας

Σχήµα 8 : ∆ιαφορικές διατµητικές παραµορφώσεις που οριοθετούν τις τρεις επιφάνειες αστοχίας.
Figure 8 : Differential shear strains defining the three failure surfaces.
σχηµατισµού, διαπιστώθηκε µία κρίσιµη τιµή
του Fs = 1.16 που αντιστοιχεί σε λόγο
h/D = 0.4 µετά την οποία παρατηρείται µία
σχετικά ταχύτερη µείωση της τιµής του Fs
µέχρι την αστοχία (Fs = 1).
4. Η ανάλυση του προβλήµατος µε επίλυση
σταθερής ροής µε ελεύθερη επιφάνεια, είναι
επιστηµονικά η ορθή και ανταποκρίνεται
καλύτερα στις πραγµατικές συνθήκες που
παρατηρήθηκαν στο πεδίο. Στην περίπτωση

αυτή διαπιστώνεται επίσης η ύπαρξη µίας
κρίσιµης τιµής του Fs = 1.16 που αντιστοιχεί
σε ύψος υδροφόρου στο ανάντη όριο Η = 420
m. Μετά το όριο αυτό επακολουθεί µία
ταχύτατη πτώση του Fs που ισούται µε 1 για
ύψος υδροφόρου Η = 426 m, δηλαδή για
µεταβολή µόνο 6 µέτρων.
5. Στην ίδια περίπτωση, παρατηρείται ότι η
γεωµετρία της ελεύθερης επιφάνειας του νερού
δεν ακολουθεί σε όλες τις θέσεις την γεωµετρία
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του πρανούς. Πλησίον της αστοχίας, η
ελεύθερη επιφάνεια ροής εξέρχεται στην
επιφάνεια του εδάφους στον πόδα των
επιχωµάτων της οδού. Οι συνθήκες αυτές
ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις πεδίου,
που έγιναν λίγο πριν την αστοχία. Η µορφή και
η θέση της ελεύθερης επιφάνειας ροής
φαίνεται να επηρεάζουν σηµαντικά τα
φαινόµενα τοπικής αστοχίας του πρανούς.
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