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ΠEΡΙΛΗΨΗ: Αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας αποτελεί η υπολογιστική διερεύνηση της
συµπεριφοράς σειράς εύκαµπτων κατακόρυφων µικροπασσάλων, η οποία υποβάλλεται σε
πλευρική φόρτιση λόγω µετακίνησης του εδάφους, µε σκοπό την ενίσχυση ή την αντιστήριξη ενός
πρανούς. Η διερεύνηση γίνεται για διάφορους συνδυασµούς εδαφών χαµηλής και υψηλής αντοχής.
Γενικώς, προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα που αφορούν τον ακριβή µηχανισµό αστοχίας και
τη µέγιστη δύναµη αντίστασης µε την οποία τα στοιχεία αντιστέκονται στην ολίσθηση. Σηµαντική
παράµετρος
για τη διαστασιολόγηση παρόµοιων συστηµάτων είναι η συσχέτιση της
αναπτυσσόµενης δύναµης αντίδρασης µε την αντίστοιχη µετακίνηση του εδάφους.
ABSTRACT: This paper discusses the response of vertical micropiles under lateral load, in order to
improve the stability of a slope. Computational simulations have been done for a variety of low and
high strength soils. Useful results have been obtained with relation to the accurate mechanism of
failure and the maximum resisting forces, which withstand soil movement. The relation between
the developed resisting forces and the relative displacements seems to be a critical parameter for
the design of such systems.
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατασκευή κατακόρυφων πασσάλων µέσης
έως µεγάλης διαµέτρου (50 έως 120cm) έχει
ληφθεί σε αρκετές περιπτώσεις ως µέσο
ενίσχυσης για την ευστάθεια πρανών µε
αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η
συγκεκριµένη µεθοδολογία στηρίζεται στην
αρχή της αύξησης του γενικού συντελεστή
ασφάλειας έναντι ολίσθησης ενός πρανούς,
µέσω της διατµητικής αντίστασης που
αναπτύσσεται
προοδευτικά
από
την
αλληλεπίδραση µεταξύ του συστήµατος
«πάσσαλοι-περιβάλλον έδαφος» κατά τη
διάρκεια µιας εδαφικής παραµόρφωσης. Τα
συγκεκριµένα στοιχεία θεωρείται ότι είναι
υψηλής δυσκαµψίας και µπορούν να
αναπτύξουν αξιοσηµείωτες σταθεροποιητικές
δυνάµεις ευστάθειας έναντι ολίσθησης ενός

πρανούς, δίχως να υποστούν αστοχία (Poulos,
1999). Οι ανάγκες κατασκευής των έργων στη
σύγχρονη εποχή εισάγουν κάποιες γενικές
δεσµεύσεις στις επιλογές των λύσεων µε
πασσάλους που αφορούν τα εξής:
1) Τη δυσκολία έως και αδυναµία πρόσβασης
κάποιων θέσεων, λόγω των µεγάλων
διαστάσεων διατρητικών µηχανηµάτων που
απαιτούνται
για
την
κατασκευή
των
πασσάλων.
2) Τη σηµαντική διατάραξη της ευρύτερης
περιοχής κατά το στάδιο της διάτρησης.
3) Τη δυσκολία διάτρησης των πασσάλων σε
υψηλής αντοχής βραχώδες υπέδαφος.
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Οι παραπάνω δεσµεύσεις µπορούν να
αντιµετωπιστούν µε την επιλογή πασσάλων
µικρής διαµέτρου (συνήθως D≤30cm), οι
οποίοι ονοµάζονται διεθνώς µε τον όρο
µικροπάσσαλοι (micropiles, minipiles). Τα
συγκεκριµένα στοιχεία πλεονεκτούν σε σχέση
µε τους πασσάλους, κυρίως στην ταχύτητα
κατασκευής και στην απαίτηση µικρών
διαστάσεων διατρητικού εξοπλισµού.
Το
βασικό
χαρακτηριστικό
ενός
µικροπασσάλου ως στοιχείου ενίσχυσης για
την ευστάθεια ενός πρανούς, είναι ότι
συµπεριφέρεται ως εύκαµπτο δοµικό στοιχείο,
το οποίο αντιστέκεται στην ολίσθηση µε ένα
τµήµα του συνολικού του µήκους στο οποίο
αναπτύσσονται διατµητικές και καµπτικές
αντιστάσεις.
Αντικείµενο της συγκεκριµένης εργασίας
αποτελεί η υπολογιστική διερεύνηση της
συµπεριφοράς
σειράς
εύκαµπτων
κατακόρυφων µικροπασσάλων οι οποίοι
υποβάλλονται σε πλευρική φόρτιση, λόγω
µετακίνησης τµήµατος του εδάφους. Με τον
τρόπο αυτό θεωρείται ότι προσοµοιάζεται η
συµπεριφορά ενός παρόµοιου συστήµατος
κατά την διάρκεια µιας εδαφικής ολίσθησης.
2.

συµπεριφορά του στοιχείου στην αντίστοιχη
περιοχή να χαρακτηρίζεται συνήθως ως
εύκαµπτη.
Η
περιορισµένη
δυσκαµψία
του
µικροπασσάλου έχει σαν αποτέλεσµα τη
δηµιουργία πλαστικής άρθρωσης στο στοιχείο
κατά τη διάρκεια µίας σηµαντικής µετακίνησης
του εδάφους. Μετά τη δηµιουργία της
πλαστικής άρθρωσης θεωρείται ότι το στοιχείο
µπορεί κατά περίπτωση να συνεισφέρει στην
αντίσταση
της
ολίσθησης
για
ακόµη
µεγαλύτερες παραµορφώσεις του εδάφους
(Knochenmus & Bretelle & Schlosser, 1997).
Η ανάπτυξη των πλευρικών δυνάµεων
αντίστασης
από
τα
στοιχεία
των
µικροπασσάλων είναι συνάρτηση των εξής
παραµέτρων:
1) Της διαµέτρου D και της δυσκαµψίας EI
του µικροπασσάλου σε σχέση µε το
περιβάλλον έδαφος. Από τα στοιχεία
αυτά καθορίζεται το µήκος αναφοράς
Lo.
2) Του µεγέθους και της κατανοµής της
µετακίνησης. Η παθητική αντίσταση του
µικροπασσάλου
αναπτύσσεται
προοδευτικά µε τη µετακίνηση. Η
µέγιστη δυνατή παθητική αντίσταση του
µικροπασσάλου, απαιτεί µεγάλες και
συνήθως απαγορευτικές για το έργο
παραµορφώσεις.
3) Της πλευρικής αντοχής του εδάφους
Pult.
Η
συγκεκριµένη
εδαφική
παράµετρος συνδυάζεται και µε την
αξονική
απόσταση
των
µικροπασσάλων.
Υπέρβαση
της
συγκεκριµένης παραµέτρου οδηγεί είτε
σε πλήρη θραύση του εδάφους
περιµετρικά του µικροπασσάλου, είτε
σε διαρροή-θραύση του εδαφικού
υλικού ανάµεσα από τα στοιχεία.
4) Του µήκους του µικροπασσάλου τόσο
εντός της ολισθαίνουσας εδαφικής
ζώνης (active zone) zA, όσο και εντός
της
ευσταθούς
εδαφικής
ζώνης
(passive zone) zb.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της ολίσθησης ενός εδαφικού
πρανούς οπλισµένου µε κατακόρυφα στοιχεία
µικροπασσάλων, αναπτύσσονται προοδευτικά
πλευρικές δυνάµεις αντίστασης, οι οποίες
αντιστέκονται στην ολίσθηση, µε µεταφορά του
φορτίου στο υποκείµενο ευσταθές εδαφικό
τµήµα.
Ο τρόπος λειτουργίας ενός µικροπασσάλου
εντός της περιοχής της ολισθαίνουσας ζώνης
(active zone) αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από
την παράµετρο του µήκους αναφοράς Lo του
στοιχείου (Lo=[4EI/Es]1/4, όπου EI: η καµπτική
δυσκαµψία του µικροπασσάλου, Es: Το µέτρο
ελαστικότητας του εδάφους). Ανάλογα µε το
βάθος zA της ολισθαίνουσας εδαφικής ζώνης
(active zone), το στοιχείο µπορεί να θεωρηθεί
δύσκαµπτο όταν zA≤Lo, µέσης δυσκαµψίας
όταν Lo<zA≤3Lo και εύκαµπτο όταν zA>3Lo (Cai
& Keizo, 2003 & Clouterre, 1991).
Οµοίως, παρόµοια συµπεριφορά είναι
δυνατό να ισχύσει και για το µήκος του
στοιχείου εντός της ευσταθούς περιοχής του
εδάφους (µήκος zb). Κατά κύριο όµως λόγο, η
συνήθης πρακτική σχεδιασµού επιλέγει µεγάλα
µήκη µικροπασσάλου εντός της συγκεκριµένης
περιοχής, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ
την παράµετρο Lo (zb>>Lo), µε αποτέλεσµα η

3.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Η διερεύνηση της συµπεριφοράς των
παραπάνω συστηµάτων πραγµατοποιήθηκε
µε την εφαρµογή αριθµητικής προσοµοίωσης
για
τον
καθορισµό
της
λειτουργίας
µικροπασσάλων που τοποθετούνται για την
αντιµετώπιση εδαφικής κατολίσθησης και για
την
αντιστήριξη-ενίσχυση
τεχνητών
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υφιστάµενων επιχωµάτων οδοποιίας. Το
σύστηµα προσοµοίωσης φαίνεται στο Σχήµα
1.
Για τις ανάγκες των αναλύσεων θεωρήθηκε
ολίσθηση επιφανειακής εδαφικής ζώνης SM1
(κατολισθαίνουσα
ζώνη-Πίνακας
1)
αποτελούµενη από χαλαρή αµµώδη στρώση, η
οποία ολισθαίνει επί ευσταθούς εδαφικού
υποβάθρου διαφόρων τύπων εδαφών (βλ.
Πίνακας 1).
Για την εκτίµηση της επιρροής των
χαρακτηριστικών
του
υποβάθρου
στην
απόκριση των µικροπασσάλων, θεωρήθηκαν
τρεις διαφορετικοί τύποι εδαφικών υλικών
πάκτωσης εντός της ευσταθούς ζώνης, οι
οποίες αντιστοιχούν σε µέσης πυκνότητας
άµµο (στρώση SM2), κατακερµατισµένο βράχο
(στρώση Sl-w), και πολύ στιφρή άργιλο
(στρώση CL1). Τα αντίστοιχα µηχανικά
χαρακτηριστικά
των
υλικών
αυτών
παρατίθενται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1 :Μηχανικές Παράµετροι Γεωυλικών
Table 1
:Mechanical Properties of Soils
Τύπος
γ
φ
c
E
ν
Σ
Εδάφους
SM1
18,0 25
5
10
0,3
Α
SM2
19,5 32
5
20
0,3
Ρ
SI-w
24,0 38 54 800 0,3
Ρ
CL1
20,0 24 30 30
0,3
Ρ
γ
: Ειδικό φαινόµενο βάρος
(kN/m3)
φ
: Γωνία τριβής
(deg)
c
: Συνοχή
(kPa)
Ε
: Μέτρο ελαστικότητας
(MPa)
ν
: Λόγος poisson
(-)
Σ
:A=Κατολισθαίνουσα ζώνη
P=Ευσταθής ζώνη πάκτωσης
Το σύνολο των ελέγχων πραγµατοποιήθηκε
για την περίπτωση εξωτερικής παρειάς
πρανούς κλίσης 2:3 (33,7º) και για διεπιφάνεια
ολίσθησης της επιφανειακής εδαφικής ζώνης
SM1 παράλληλη προς το εξωτερικό πρανές.
Το σύστηµα αντιστήριξης αποτελείται σε
όλες τις περιπτώσεις από σειρά κατακόρυφων
µικροπασσάλων,
ελεύθερης
κεφαλής,
διαµέτρου D=22cm, µήκους L=12,0m, σε
αξονική απόσταση κατά την οριζόντια
διεύθυνση sh=1,0m. Ο οπλισµός των στοιχείων
αποτελείται από χαλύβδινη σωληνωτή διατοµή
τύπου TUBO, διαµέτρου d=129mm και πάχους
τοιχώµατος t=10mm.
Οι αναλύσεις πραγµατοποιούνται για δύο
επιµέρους περιπτώσεις τοποθέτησης των
µικροπασσάλων µία στο µέσον του µετώπου
του πρανούς, θεωρώντας ότι πρόκειται για

στοιχεία ανάσχεσης κατολίσθησης (περίπτωση
τοποθέτησης (Α)) και µία στη στέψη του
πρανούς σε απόσταση 1,0m από το µέτωπο,
θεωρώντας ότι πρόκειται για στοιχεία
αντιστήριξης-ενίσχυσης
του
θεωρηθέντος
ασταθούς επιχώµατος οδοποιίας (περίπτωση
τοποθέτησης (Β)).
Η αριθµητική προσοµοίωση έγινε µε το
πρόγραµµα πεπερασµένων διαφορών FLAC2D
µε εφαρµογή του ελαστοπλαστικού µοντέλου
ανάλυσης Mohr-Coulomb. Τα στοιχεία των
µικροπασσάλων
προσοµοιώνονται
σαν
στοιχεία δοκού δεδοµένης πλαστικής ροπής
αντίστασης, µε δυνατότητα τριών βαθµών
ελευθερίας (µετακίνηση σε δύο διευθύνσεις και
µία δυνατότητα στροφής) σε κάθε κόµβο. Για
την επιλεχθείσα χαλύβδινη κοίλη διατοµή
εφαρµόζεται ροπή πλαστικοποίησης Μpl,RD =
29,0 kNm και διατµητική αντοχή VRd=289kN.
Η αριθµητική αλληλεπίδραση των δοµικών
στοιχείων των µικροπασσάλων µε το
περιβάλλον έδαφος, γίνεται µε τη θεώρηση
διεπιφάνειας επαφής οριζόµενης δυσκαµψίας
και αντοχής µετωπικά και διατµητικά. Η
προσοµοίωση
της
διεπιφάνειας
πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή γραµµικών
ελατηρίων και στις δύο διευθύνσεις κίνησης,
καθοριζόµενης ενδοσιµότητας και αντοχής
(Itasca, 2005). Για τις δεδοµένες εδαφικές
στρώσεις εφαρµόσθηκαν οι ακόλουθες µέσες
τιµές αντοχής και δυσκαµψίας των ελατηρίων :
Πίνακας 2 :Παράµετροι ∆ιεπιφανειών
Table 2
:Interface Properties
Τύπος
kn
φn
cn
ks
φs

cs

Εδάφους

SM1
SM2
SI-w
CL1
kn,
φn, cn
ks
φs, cs

21,4
86 0
5,5
25 6
127,0 89 0
9,0
32 6
17200 89 2680 27,6 35 138
11,9
0
356
11,1 0
55
:Πλευρικό Ελατήριο (ΜΝ/m3)
:Παράµετροι περιβάλλουσας πλευρικής
αντοχής (deg, kPa)
:∆ιατµητικό Ελατήριο (ΜΝ/m3)
:Παράµετροι
περιβάλλουσας
διατµητικής αντοχής (deg, kPa)

Η αριθµητική προσοµοίωση της ολίσθησης
πραγµατοποιείται µε ενεργοποίηση της
ασταθούς ζώνης υπό την επίδραση της
βαρύτητας. Με τον τρόπο αυτό θεωρείται ότι
επιτυγχάνεται η ρεαλιστικότερη προσοµοίωση
του µηχανισµού αστοχίας, και η αναµενόµενη
απόκριση του συστήµατος αντιστήριξης για την
ανάσχεση της κατολίσθησης.
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Εφαρµόσθηκαν
τέσσερις
συνδυασµοί
εδαφικών στρωµάτων, σε συνδυασµό και την
θεωρούµενη
θέση
τοποθέτησης
των
µικροπασσάλων είτε (Α), είτε (Β).
Τοποθέτηση µικροπασσάλων στο πρανές (Α):
•

Συνδυασµός Α.1 (SM1-SM2)

Tοποθέτηση µικροπασσάλων στη στέψη (B):
•
•
•

Συνδυασµός Β.1 (SM1-SM2),
Συνδυασµός Β.2 (SM1-SI-w)
Συνδυασµός Β.3 (SM1-CL1).

Σχήµα 1 : Γεωµετρία Συστήµατος
Figure 1 : System Geometry
4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων
επιλέχθηκε αρχική διερεύνηση του µοντέλου
για το συνδυασµό Α.1 (Περίπτωση Α), µε
εναλλακτική τοποθέτηση της ζώνης ολίσθησης
zA σε διάφορα βάθη των 4,0m, 6,0m, 8,0m και
10,0m. Λαµβάνονται για κάθε βάθος τα
διαγράµµατα των ροπών και των τεµνουσών
δυνάµεων του στοιχείου, των εδαφικών
πιέσεων και η ελαστική γραµµή. Το µήκος
αναφοράς Lo στην ολισθαίνουσα και στη
σταθερή ζώνη έχει τιµή Loα=4,2m και Los=3,9m
αντίστοιχα (French Project Clouterre, 1991).
Πιο συγκεκριµένα:
• Ζώνη ολίσθησης zA=4m (zA/L=0,33)
Σχήµα 2(α)
«Επιφανειακή εδαφική ροή»
Η µέγιστη διατµητική δύναµη αναπτύσσεται
στη στάθµη της επιφάνειας ολίσθησης και η
µέγιστη ροπή (ροπή πλαστικοποίησης)

ελαφρώς πιο βαθιά και σε παραµόρφωση της
τάξης των 10,5cm. Η συµπεριφορά του
µικροπασσάλου στην ολισθαίνουσα ζώνη
χαρακτηρίζεται ως δύσκαµπτη, δεδοµένου ότι
το βάθος zA=4m της ζώνης ολίσθησης, είναι
περίπου ίσο µε την παράµετρο Loα=4,2m. Το
γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και µε τη µορφή
της ελαστικής γραµµής, η οποία είναι
ευθύγραµµη δίχως να στρέφει τα κοίλα προς
τα άνω.
Όσον αφορά τη συµπεριφορά στο τµήµα της
ευσταθούς
εδαφικής
ζώνης,
αυτή
χαρακτηρίζεται ως εύκαµπτη, εφόσον το µήκος
του στοιχείου zb=8,0m στη συγκεκριµένη
περιοχή, είναι αρκετά µεγαλύτερο από την
παράµετρο Los=3,9m.
Το µήκος LA µε το οποίο ο µικροπάσσαλος
φαίνεται να αντιδρά στην παραµόρφωση
προκύπτει από το διάγραµµα των πλευρικών
επιβαλλόµενων πιέσεων, εντοπίζεται στην
άµεση περιοχή της ζώνης ολίσθησης από
βάθος 4,0 έως 5,6m (LA≈1,6m) και αντιστοιχεί
στο τµήµα µεταξύ των δύο µέγιστων τιµών της
τέµνουσας κάτω από τη ζώνη ολίσθησης.
Λόγω της δύσκαµπτης συµπεριφοράς του
µικροπασσάλου εντός της ολισθαίνουσας
ζώνης και µετά από µεγάλες µετακινήσεις,
εξαντλείται η πλευρική αντοχή Pult του εδάφους
τόσο σε ένα µέρος του τµήµατος του µήκους
αντίδρασης LA, όσο και σε ολόκληρο σχεδόν το
τµήµα του στοιχείου εντός της ολισθαίνουσας
ζώνης. Η εδαφική µετακίνηση προκαλεί
διαρροή του εδάφους η οποία εξαντλείτε είτε
περιµετρικά του στοιχείου, είτε ανάµεσα από
τα στοιχεία (Guo, 2005 & Poulos, 1999).
• Ζώνη ολίσθησης zA=6-8m (zA/L=0,50 &
0,67)
Σχήµατα 2(β) και 2(γ)
«Συνολική Εύκαµπτη συµπεριφορά του
στοιχείου»
Η µέγιστη διατµητική δύναµη παρουσιάζεται
στη στάθµη της επιφάνειας ολίσθησης και η
µέγιστη ροπή (ροπή πλαστικοποίησης)
ελαφρώς πιο βαθιά, σε µετακίνηση της τάξης
των 8,5cm για την ολίσθηση στα zA=6m και
των 10cm για την ολίσθηση στα zA=8m.
Η συµπεριφορά του µικροπασσάλου τόσο
στην ολισθαίνουσα ζώνη, όσο και στη ευσταθή
χαρακτηρίζεται ως εύκαµπτη, δεδοµένου ότι το
βάθος της ζώνης ολίσθησης zA=6,0m & 8,0m
και το µήκος zb=6m & 4m, είναι µεγαλύτερο
από την παράµετρο zA>Loα=4,2m και zb
>Los=3,9m αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό
επιβεβαιώνεται και µε τη µορφή της ελαστικής
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Σχήµα 2 : ∆ιαγράµµατα Εντατικών Μεγεθών Συνδυασµού Α.1
Figure 2 : Mobilized Structural Diagrams of Case A.1
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γραµµής, η οποία και στις δύο περιπτώσεις
(zA=6m & 8m) στρέφει τα κοίλα προς τα άνω.
Το µήκος LA µε το οποίο ο µικροπάσσαλος
φαίνεται να αντιδρά στην µετακίνηση
προκύπτει από το διάγραµµα των πλευρικών
επιβαλλόµενων πιέσεων, εντοπίζεται στην
άµεση περιοχή της ζώνης ολίσθησης σε βάθη
6,0 έως 7,3m (LA≈1,3m) και σε βάθη 8,0 έως
9,1m (LA≈1,1m) και αντιστοιχεί στο τµήµα
µεταξύ των δύο µέγιστων τιµών της τέµνουσας
κάτω από τη ζώνη ολίσθησης.
Η
εύκαµπτη
συµπεριφορά
του
µικροπασσάλου
τόσο
στο
τµήµα της
ολισθαίνουσας ζώνης, όσο και της ευσταθούς
ζώνης, ενεργοποιεί τη µέγιστη πλευρικά
επιβαλλόµενη
πίεση
σε
τµήµα
του
µικροπασσάλου άνω και κάτω της ζώνης
ολίσθησης.
• Ζώνη ολίσθησης zA=10,0m (zA/L=0,83)
Σχήµα 2(δ)
«Μηχανισµός κοντού στοιχείου»
Η µέγιστη διατµητική δύναµη αναπτύσσεται
στη στάθµη της επιφάνειας ολίσθησης και η
µέγιστη ροπή (ροπή πλαστικοποίησης)
ελαφρώς πιο πάνω σε µετακίνηση της τάξης
των 32cm.
Η συµπεριφορά του µικροπασσάλου στην
ολισθαίνουσα
ζώνη
χαρακτηρίζεται
ως
εύκαµπτη, δεδοµένου ότι το βάθος zA=10,0m
είναι µεγαλύτερο από την παράµετρο
Loα=4,2m. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και
µε τη µορφή της ελαστικής γραµµής, η οποία
στρέφει τα κοίλα προς τα άνω.
Όσον αφορά τη συµπεριφορά στο τµήµα της
ευσταθούς εδαφικής ζώνης χαρακτηρίζεται ως
δύσκαµπτη, εφόσον το µήκος του στοιχείου
zb=2,0m στη συγκεκριµένη περιοχή είναι
αρκετά µικρότερο από την παράµετρο
Los=3,9m.
Το µήκος LA µε το οποίο ο µικροπάσσαλος
φαίνεται να αντιδρά στην παραµόρφωση
προκύπτει από το διάγραµµα των πλευρικών
επιβαλλόµενων πιέσεων, εντοπίζεται στην
άµεση περιοχή της ζώνης ολίσθησης από
βάθος 10,0÷11,0m (LA≈1,0m) και αντιστοιχεί
στο τµήµα µεταξύ των δύο µέγιστων τιµών της
τέµνουσας κάτω από τη ζώνη ολίσθησης.
Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αστοχίας
περιλαµβάνει συνδυασµό ενεργοποίησης της
µέγιστης πλευρικής αντοχής και εξόλκευση του
στοιχείου στο τµήµα zb.
Η µέγιστη διατµητική δύναµη η οποία
προκύπτει από κάθε διάγραµµα τεµνουσών

δυνάµεων, είναι η συνισταµένη των δυνάµεων
µε την οποία το στοιχείο του µικροπασσάλου
αντιστέκεται στην ολίσθηση. Η συγκεκριµένη
δύναµη µπορεί να εφαρµοστεί σε αντίστοιχες
αναλύσεις ευστάθειας για τον υπολογισµό του
συντελεστή ασφάλειας ενός οπλισµένου
πρανούς.
Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται το διάγραµµα
της προοδευτικής ανάπτυξης της διατµητικής
δύναµης συναρτήσει της µετακίνησης της
κεφαλής του µικροπασσάλου για την
περίπτωση του συνδυασµού Α.1 που
αναπτύχθηκε παραπάνω.
Από το συγκεκριµένο διάγραµµα φαίνεται ότι
για µικρές τιµές µετακίνησης κεφαλής οι οποίες
κυµαίνονται
µεταξύ
2,0
έως
2,5cm,
αναπτύσσονται µικρές διατµητικές δυνάµεις
της τάξης των 10-15kN, για όλα τα αντίστοιχα
βάθη (zA/L) της ζώνης ολίσθησης.
Για τιµές µετακίνησης κεφαλής που
υπερβαίνουν τα 5,0 έως 10,0cm παρατηρείται
διαφορετική εξέλιξη των αναπτυσσόµενων
διατµητικών δυνάµεων σε κάθε αντίστοιχο
βάθος της ζώνης ολίσθησης. Για zA/L=0,50
(«συνολικά εύκαµπτο στοιχείο») παρατηρείται
η µεγαλύτερη ανάπτυξη διατµητικής δύναµης
της τάξης των 40kN, ακολουθεί η περίπτωση
zA/L=0,33 («Επιφανειακή εδαφική ροή») όπου
οι διατµητικές δυνάµεις κυµαίνονται µεταξύ 30
έως 35kN και τέλος οι περιπτώσεις zA/L=0,67
& zA/L=0,83 («συνολικά εύκαµπτο στοιχείο» &
«κοντό
στοιχείο»
αντίστοιχα)
όπου
αναπτύσσονται διατµητικές δυνάµεις της τάξης
των 25kN.
Τα διαγράµµατα τεµνουσών δυνάµεων
λαµβάνονται
αντίστοιχα
και
για
τους
συνδυασµούς Β.1, Β.2 και Β.3 (βλ. παρ. 3).
Για την περίπτωση Β.2 Σχήµα 4
παρατηρείται ότι για τιµές µετακίνησης
κεφαλής οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 3,05,0cm,
αναπτύσσονται
αξιοσηµείωτες
διατµητικές δυνάµεις της τάξης των 75-85kN,
για
όλα
τα
αντίστοιχα
βάθη
(zA/L=0,50/0,67/0,83) της ζώνης ολίσθησης.
Για
τιµές
µετακίνησης
κεφαλής
που
υπερβαίνουν
τα
10,0cm
παρατηρείται
σηµαντική αύξηση των διατµητικών δυνάµεων
για του λόγους zA/L=0,50 & 0,67 και πολύ
µικρότερη εξέλιξη για τον λόγο zA/L=0,83
(«κοντό στοιχείο»).
Για την περίπτωση Β.1 Σχήµα 5
παρατηρείται ότι για τιµές µετακίνησης
κεφαλής οι οποίες κυµαίνονται µεταξύ 3,05,0cm, αναπτύσσονται διατµητικές δυνάµεις
της τάξης των 10-15kN, για όλα τα αντίστοιχα
βάθη
(z/L=0,50/0,67/0,83)
της
ζώνης
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Συνδυασµός A.1 : SM1-SM2
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Σχήµα 5 : Συνδυασµός B.1 και B.3
Figure 5 : Casew B.1 and B.3
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Σχήµα 3 : Συνδυασµός Α.1
Figure 3 : Case A.1
Συνδυασµός B.2 : SM1-SI-w
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ολίσθησης. Για τιµές µετακίνησης κεφαλής που
υπερβαίνουν
τα
10,0cm
παρατηρείται
σηµαντική διαφοροποίηση των διατµητικών
δυνάµεων µε χαµηλότερη εξέλιξη για τον λόγο
z/L=0,83 και µεγαλύτερη για τον λόγο
z/L=0,50.
Παρόµοια αποτελέσµατα λαµβάνονται και
για την περίπτωση Β.3 Σχήµα 5, µε πολύ
µεγαλύτερες αποκλίσεις µεταξύ των λόγων
z/L=0,50 και z/L=0,67.
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Σχήµα 4 : Συνδυασµός B.2
Figure 4 : Case B.2
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσµατα των αριθµητικών
αναλύσεων επαληθεύεται ότι τα συγκεκριµένα
εύκαµπτα
στοιχεία
µικροπασσάλων
αναπτύσσουν πλευρικές δυνάµεις αντίστασης
που προέρχονται από ένα µικρό τµήµα του
συνολικού τους µήκους, το οποίο βρίσκεται
στην άµεση περιοχή της θεωρηθείσας ζώνης
ολίσθησης.
Η θέση της ζώνης ολίσθησης ως προς το
συνολικό µήκος του µικροπασσάλου, σε
συνδυασµό µε τη σχετική δυσκαµψία του
στοιχείου, καθορίζει τον ακριβή µηχανισµό
αστοχίας.
Οι αναπτυσσόµενες διατµητικές δυνάµεις
αντίστασης των µικροπασσάλων είναι σε
πλήρη συσχέτιση µε την µετακίνηση του
εδάφους για δεδοµένη στρωµατογραφία.
Από τα αποτελέσµατα της παρούσας
εργασίας προκύπτει ότι για τα συνήθη επίπεδα
ανεκτών µετακινήσεων, η αναπτυσσόµενη
δύναµη αντίδρασης του µικροπασσάλου είναι
αρκετά µικρότερη από τη διατµητική αντοχή
του στοιχείου. Η διαφοροποίηση αυτή γίνεται
εντονότερη όσο τα µηχανικά χαρακτηριστικά
της
υποκείµενης
ευσταθούς
ζώνης
αποµειώνονται.
Η ροπή πλαστικοποίησης του δοµικού
στοιχείου αναπτύσσεται σε γενικά σηµαντικές
µετακινήσεις, πέραν των οποίων η δύναµη
αντίδρασης του µικροπασσάλου συνεχίζει να
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αυξάνει µε µικρότερο όµως ρυθµό, µέχρι το
όριο πλαστικοποίησης του εδάφους.
Γενικώς σε εδάφη µε χαµηλά µηχανικά
χαρακτηριστικά και για ανεκτές µετακινήσεις
που
κυµαίνονται
µεταξύ
3,0÷7,0cm
υπολογίζονται ιδιαίτερα περιορισµένες τιµές
δυνάµεων αντίδρασης, της τάξης του 20% της
διαθέσιµης δοµικής αντοχής του στοιχείου.
Αντίθετα
σε
εδάφη
υψηλής
αντοχής
(ηµιβραχώδη & βραχώδη) η παραπάνω τιµές
δυνάµεων αντίδρασης ανέρχονται στο 60÷70%
της διαθέσιµης δοµικής αντοχής του στοιχείου
για ανάλογες µετακινήσεις.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι ο
σχεδιασµός συστήµατος στοιχισµένων σε
σειρά κατακόρυφων µικροπασσάλων µε
αξονικές αποστάσεις ανά 1m, σε χαµηλής
αντοχής
εδάφη,
παρουσιάζει
µικρή
συνεισφορά στην αντιµετώπιση της ολίσθησης.
Για το λόγο αυτό, απαιτείται εναλλακτικός
σχεδιασµός προσανατολισµένος είτε στη
δηµιουργία πυκνά οπλισµένης εδαφικής ζώνης
ή στη διαφοροποίηση των κλίσεων της
συστοιχίας των µικροπασσάλων για την
εκµετάλλευση της αξονικής λειτουργίας των
στοιχείων (F.H.W.A., 2000).
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