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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην περίπτωση παρατεταµένων ισχυρών βροχοπτώσεων οι τάσεις στο εσωτερικό
των πρανών µεταβάλλονται σε µεγάλο βαθµό. Συγκρίνεται ο συντελεστής ασφαλείας ευστάθειας
πρανούς (FS) αφενός υπό συνθήκες µη πλήρους κορεσµού µε νερό και αφετέρου υπό συνθήκες
κορεσµού και βύθισης. Η µείωση του FS είναι σηµαντική και εποµένως εξηγεί τις αστοχίες πρανών
που παρατηρήθηκαν στη Σίφνο και αλλού τον Φεβρουάριο του 2003.
ABSTRACT : In slopes heavy rains cause considerable change in internal stresses. The factor of
safety of slope stability (FS) is compared for the cases firstly of non saturation and secondly of
complete saturation with water and submergence. The reduction of FS is such that the slope
failures observed on the island of Sifnos and elsewhere in February 2003, are explained.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H νήσος Σίφνος δέχτηκε στις 16 και 17
Φεβρουαρίου ισχυρή συνεχή βροχή που
διάρκεσε 36 ώρες. Οι κάτοικοι είπαν ότι δεν
είχαν ξαναδεί βροχή τέτοιας έντασης για
τουλάχιστον 50 χρόνια. Η τοπογραφία του
νησιού είναι ορεινή και πολλοί δρόµοι και
σπίτια είναι κατασκευασµένα σε απότοµες
πλαγιές. Οι αστοχίες από τη βροχή
περιλάµβαναν µεταξύ άλλων εκτεταµένες
κατολισθήσεις σε ζώνες µε δρόµους και κτίρια.
Παραδείγµατα φαίνονται στα Σχήµατα 1α και
β. (Stamatopoulos and Stamatopoulos, 2004).
Αστοχίες
πρανών
του
τύπου
που
παρατηρήθηκαν στη Σίφνο παρατηρήθηκαν
επίσης σε άλλα νησιά των Κυκλάδων καθώς
και σε άλλα ορεινά µέρη της Ελλάδας όπως
στην Πελοπόνησο (Πρωτονοτάριος, 2003).
Επίσης αστοχίες λόγω ισχυρής βροχόπτωσης,
έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα µέρη του
κόσµου.
Πρόσθετα παραδείγµατα δίδονται στο
Σχήµα 2. Αφορούν ολισθήσεις που έλαβαν
χώρα το 1956 και 1969 λόγω ισχυρής
βροχόπτωσης στην California, USA στην
περιοχή Pacific Palisades –Potrero Canyon, σε

αµµώδες έδαφος. Ειδικότερα, η ολίσθηση του
Σχήµατος 2α έλαβε χώρα το 1956 στον
παραλιακό δρόµο. Η ολίσθηση του Σχήµατος
2β έλαβε χώρα το 1956 στην οδό De Pauw
Street, Η ολίσθηση του Σχήµατος 2γ έλαβε
χώρα το 1969 στην οδό Friends Street. Και οι
τρεις ολισθήσεις αναφέρονται στο διαδίκτυο
(http://geology.wr.usgs.gov/wgmt/
elnino/scampen/examples.html).
Εξέταση της αστοχίας πρανών στη Σίφνο,
αλλά και της California, έδειξε ότι οι επιφάνειες
ολίσθησης ήταν περίπου παράλληλες προς το
πρανές και σε µικρό βάθος, γύρω στο 1 m µε 2
m. Βαθειές κυκλικές θραύσεις δεν παρατηρήθηκαν. Οι αστοχίες σηµειώθηκαν στο φυσικό
έδαφος καθώς και σε θέσεις επιχώσεων. Η
γωνία ολίσθησης ήταν µεταξύ 20ο και 45ο.
Στην παρούσα εργασία αναλύεται το
φαινόµενο της επίδρασης της ισχυρής
βροχόπτωσης στην ευστάθεια πρανών.
2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συµβαίνει
συχνά
ισχυρές
βροχές
να
προκαλούν αστοχίες σε εδαφικά πρανή. O
Taylor (1948) αναφέρει ότι «µία παρατεταµένη
περίοδος ισχυρής βροχής είναι η πιο δυσµενής
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Σχήµα 1. Τυπικές αστοχίες πρανών στην
Σίφνο το 2003: (α) στον δρόµο προς την
παραλία Βαθύ, (β) στον συνοικισµό Κάστρο.
Figure 1. Typical examples of slope failure at
Sifnos island in 2003: (a) at the road to the
beach Vathi and (b) at the village Kastro.
περίπτωση µόνιµης διήθησης». Επίσης, οι
Lambe και Whitman, (1969), γράφουν: «Η
χειρότερη κατάσταση συνήθως σηµειώνεται
στη διάρκεια έντονων βροχών, και οι πιο
πολλές αστοχίες επίσης συµβαίνουν σε αυτές
τις περιόδους». Ένα σχετικό πρόσφατο
παράδειγµα για µια ειδική περίπτωση
αναφέρεται στην γεωτεχνική βιβλιογραφία από
τους Stamatopoulos and Kotzias (1996).
Το κύριο κριτήριο για την ευστάθεια
πρανούς είναι µια επαρκής τιµή του
συντελεστή ασφάλειας (FS), που εκφράζεται
σαν ο λόγος των δυνάµεων αντίστασης (RF)
προς τις δυνάµεις ολίσθησης (DF). Στη συνήθη
περίπτωση (όχι έντονη βροχόπτωση) το RF
περιλαµβάνει τη διατµητική αντίσταση του
εδάφους συντιθέµενη από την συνοχή και την
εσωτερική τριβή ενώ το DF τις δυνάµεις
βαρύτητας.
Σε περιπτώσεις τοποθεσιών υποκείµενων σε
σεισµική δράση, η τιµή του FS ελέγχεται
επίσης για σεισµικές δυνάµεις. Παραδείγµατα
τυπικών υπολογισµών για βαθειές αστοχίες

(γ)

Σχήµα 2. Aστοχίες πρανών στην λόγω ισχυρής
βροχόπτωσης στην California, USA στην
περιοχή Pacific Palisades –Potrero Canyon.
(α). σε παραλιακό δρόµο, (β) στην οδό De
Pauw Street, (γ) στην οδό Friends Street.
Figure 2. Slope failures due to heavy rain in
California, USA at the region Pacific Palisades
–Potrero Canyon. (a) at a coastal road, (b) at
De Pauw Street, (c) at Friends Street.
δίδονται από τους Sarma (1979)
Stamatopoulos and Kotzias (1985).
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Περαιτέρω έλεγχος γίνεται µερικές φορές
για την πιθανή ύπαρξη εφελκυστικών
ρηγµατώσεων (Taylor, 1948, και Τerzaghi andι
Peck, 1967).
Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι η τρέχουσα
πρακτική
σχεδιασµού
πρανών
δεν
περιλαµβάνει συνήθως καταστάσεις που
δηµιουργούνται από δυνατή βροχή.
Αστοχίες πρανών σχετιζόµενες µε δρόµους
στην Ελλάδα συγκέντρωσαν την προσοχή του
τύπου
µε
πρωτοσέλιδα
άρθρα
και
φωτογραφίες. Η αστοχία αποδιδόταν κυρίως
σε κατασκευαστικά ελαττώµατα µε αίτιο την
ακόρεστη δίψα των εργολάβων για κέρδη και
στην
ανοχή
µιας
αναποτελεσµατικής
διοίκησης. Η ποιότητα των υλικών επίσης
θεωρήθηκε σαν αίτιο. Από την άλλη οι
επαγγελµατίες µελετητές και κατασκευαστές
δεν απέκρουσαν αυτές τις κατηγορίες µε
πειστικά επιχειρήµατα και το ζήτηµα των αιτιών
και ευθυνών παρέµεινε αναπάντητο.
3. ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ
Η ένταση βροχόπτωσης που απαιτείται για
συνθήκες αστάθειας πρανούς έχει µελετηθεί.
Οι Corominas et al (2002) αναφέρουν ότι σε
µία από τις πλέον λεπτοµερείς αναλύσεις ο
Caine το 1980 προτείνει την παρακάτω σχέση
µεταξύ της έντασης και της διάρκειας της
βροχόπτωσης για κρίσιµες οριακές συνθήκες
ευστάθειας
I = 14.82 D-0.39

(1)

όπου I είναι η ένταση της βροχόπτωσης σε
mm την ώρα και D είναι η διάρκεια της
βροχόπτωσης σε ώρες στο διάστηµα από 10
λεπτά έως 10 ώρες.
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΟ ΡΟΗΣ
Η παρατεταµένη βροχή προκαλεί στην αρχή
κορεσµό και στη συνέχεια κατάσταση βύθισης.
Αυτό συµβαίνει όταν η παροχή του νερού που
εισέρχεται στο εσωτερικό του πρανούς είναι
µεγαλύτερη από την παροχή αποστράγγισης
προς την επιφάνεια του πρανούς. Τότε ο
φρεάτιος ορίζων ανεβαίνει και συµπίπτει µε
την επιφάνεια του εδάφους. Μία µόνιµη
εσωτερική ροή αποκαθίσταται (Σχήµα 3) µε το
νερό της βροχής να τροφοδοτεί τη ροή και να
κινείται προς τα κάτω. Τα µαθηµατικά των
δικτύων ροής εξηγούνται σε βιβλία όπως των
Lambe και Whitman, 1969, (b). Σαν
αποτέλεσµα πλήρους κορεσµού και βύθισης οι

παρακάτω δύο δυνάµεις ασκούνται στο
έδαφος:
• ∆υνάµεις άνωσης.
• ∆υνάµεις διήθησης παράλληλα προς το
πρανές.
5. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Λόγω άνωσης, το µοναδιαίο βάρος του
εδάφους αλλάζει (τα σύµβολα εξηγούνται στο
Σχήµα 4) από γt σε (γt – γw) = γb. Λόγω
διήθησης η DF αυξάνει. Η δύναµη διήθησης
ανά µονάδα όγκου δίνεται από τους Lambe και
Whitman, 1969 (c) σαν i · γw και µε i = sinθ, η
δύναµη διήθισης γίνεται γw · sinθ. Αυτή η
δύναµη δρα σε µία επιφάνεια κάθετη στην ροή
µε εµβαδό ανά µονάδα πλάτους h · cosθ και
εποµένως η πίεση διήθησης είναι γwhsinθcosθ.
Συνάγεται ότι η DF εκφρασµένη σαν δύναµη
ανά επιφάνεια αλλάζει από γthsinθcosθ σε
γbhsinθcosθ + γwhsinθcosθ που ισούται µε
γthsinθcosθ. Από την άλλη η RF αλλάζει από
c΄ + γthcos2θtanφ΄ σε c΄ + γbhcos2θtanφ΄. H
έκφραση και η µεταβολή της αριθµητικής τιµής
του FS φαίνεται στο Σχήµα 4 στη δεύτερη
στήλη υπό τον τίτλο «Πρανές σε κατάσταση
πλήρους βύθισης».
Oι συντελεστές ασφαλείας για ευστάθεια
πρανούς αφενός σε µη κορεσµένο έδαφος και
αφετέρου σε κατάσταση βύθισης δίδονται από
τις εξισώσεις (2) και (3) αντιστοίχως (Σχήµα 4).
6. ΤΥΠΙΚΗ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΕ ΑΡΓΙΛΙΚΟ
Ε∆ΑΦΟΣ
Πολλές από τις αστοχίες πρανούς που
συνέβησαν τον Φεβρουάριο του 2003 στη
Σίφνο, ήταν σε αργιλικό έδαφος. Τυπικά
παραδείγµατα φαίνονται στο Σχήµα 1.
Επιτόπου αναγνωρίσεις έδειξαν σαν πιθανές
ρεαλιστικές παραµέτρους τις τιµές h = 1,60 m,
γt = 21,6 kN/m3, γb = 11,8 kN/m3, c΄ = 9,3
kN/m2, φ΄ = 33ο και θ = 39ο. Σηµειώνεται ότι µε
τις τιµές αυτές ο συντελεστής FS στην
περίπτωση του µη κορεσµένου εδάφους είναι
1,35 ενώ στην περίπτωση του πρανούς σε
κατάσταση βύθισης είναι 0,99. Σηµειώνεται
επίσης ότι για FS = 1,00 που είναι η οριακή
κρίσιµη περίπτωση που θα συµβεί η ολίσθηση,
η εξίσωση (3) δίδει:
h=

c′
γ t sinθ cosθ - γ b cos 2 θ tanφ
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3

Η σχέση αυτή προβλέπει ότι για συνοχή c΄
κοντά στο µηδέν, το h για ολίσθηση είναι πολύ

Σχήµα 3. ∆ίκτυο ροής (κατά προσέγγιση) υπό επιφάνεια πρανούς στη διάρκεια κατάστασης
πλήρους βύθισης. Το γράµµα p παριστά το πιεζοµετρικό επίπεδο.
Figure 3. Flow net (approximate) under slope surface during state of complete submergence.
Letter p denotes piezometric level.

ΠΡΑΝΕΣ ΣΕ ΜΗ
ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ Ε∆ΑΦΟΣ

ΠΡΑΝΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΥΘΙΣΗΣ

θ
Βάρος

θ

Βάρος υπό
άνωση

h

h

∆ιήθηση iγw
∆ύναµη ολίσθησης (πίεση)
∆ύναµη αντίστασης (πίεση)
Συντελεστής ασφάλειας

DF = γt h sinθ cosθ

RF = c΄ + γb h cos2θ tanφ΄

RF = c΄ + γt h cos θ tanφ΄
FS =

c ′ + γ t hcos 2 θ tanφ ′
γ t hsinθ cosθ

i = υδραυλική κλίση,
γt = υγρό φαινόµενο βάρος εδάφους,
c΄ = ενεργή συνοχή εδάφους,

Σχήµα 4.
Figure 4.

DF = γt hsinθ cosθ

2

(2)

FS =

c ′ + γ b hcos 2 θ tanφ ′
γ t hsinθ cosθ

(3)

γw = µοναδιαίο βάρος νερού = 9,8 kN/m3,
γb = υπό άνωση φαινόµενο βάρος εδάφους,
φ΄ = γωνία ενεργής εσωτερικής τριβής εδάφους.

Συνθήκες µη κορεσµού και πλήρους βύθισης. Περίπτωση πρανούς “απείρου µήκους”.
Conditions of non-saturation and submergence. Case of “infinite slope”.
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µικρό, και ισούται µε µηδέν όταν c΄=0. Αυτό
επαληθεύει την µονοδιάστατη παραδοχή για
ολισθήσεις µε σηµαντικό µήκος και µικρή
συνοχή.
7. ΤΥΠΙΚΗ ΑΣΤΟΧΙΑ
ΑΜΜΩ∆ΕΣ Ε∆ΑΦΟΣ

ΠΡΑΝΟΥΣ

συνθήκη FS ≤ 1,0. Παίρνοντας τις παραπάνω
τιµές των γt και γb προκύπτει ότι:
FS =

ΣΕ

Κατολίσθηση πρανούς µε τις βροχές του
Φεβρουαρίου 2003 σε αµµώδες έδαφος
παρατηρήθηκε στο δηµόσιο δρόµο µεταξύ
Απολλωνίας και Κάστρου στη Σίφνο, περίπου
2 km πριν το Κάστρο. Η θέση αυτή είναι
εύκολα προσβάσιµη από το δρόµο και ως εκ
τούτου
προσφέρεται
για
αναγνώριση,
πρόχειρη τοπογραφική αποτύπωση και
δειγµατοληψία.
Η µακροσκοπική διατοµή της κατολίσθησης
φαίνεται στο Σχήµα 5 και αντιπροσωπευτικές
όψεις δίδονται στο Σχήµα 6. Η λεπτοµερέστερη
αναγνώριση έδειξε ότι η συνολική κατολίσθηση
δεν είναι ενιαία αλλά αποτελείται από επί
µέρους ολισθήσεις (Σχήµα 7). ∆ύο εξ αυτών
έγιναν κάτω από το οδόστρωµα µε ύψος 3 m
και χαµηλότερα σε ύψος 25 m. Οι
κατολισθήσεις παρατηρούνται περίπου 50 m
πάνω από τη θάλασσα. Τα επίπεδα
ολισθήσεως έχουν βάθος περίπου 2 m. H
µέση γωνία ολίσθησης είναι περίπου 18ο
(Σχήµα 8) και η µετακίνηση του εδάφους
περίπου 2 m.
Eλήφθησαν δύο δείγµατα εδάφους από
µέτωπα ολίσθησης ανάντη και ένα από
κατάντη του δρόµου. Η οπτική εντύπωση ήταν
ότι το έδαφος στη θέση της ολίσθησης είναι
οµοιόµορφο. Οι κοκκοµετρήσεις (Σχήµα 9)
δείχνουν άµµο µε 35 – 50% χάλικες και 18%
λεπτόκοκκα µη πλαστικά. Το σχήµα των
κόκκων
είναι
υπογωνιώδες
έως
υποστρόγγυλο. Έγινε προσπάθεια µέτρησης
των ορίων Atterberg αλλά τούτο δεν ήταν
δυνατόν
γιατί
το
έδαφος
στερείται
πλαστικότητας. Ειδικό βάρος κόκκων είναι 2,
81. Μεγίστη και ελάχιστη πυκνότης είναι 1,90
και 1,26 t/m3, αντιστοίχως.
Εκτελέστηκαν τρεις δοκιµές τριαξονικής
θλίψης µε στράγγιση επί του κλάσµατος της
άµµου που διέρχεται το κόσκινο αριθµού 4. Τα
δοκίµια είχαν αρχική σχετική πυκνότητα 76%.
Η ενεργή συνοχή και γωνία τριβής ήταν µηδέν
και 31ο αντιστοίχως (Σχήµα 10). Το µέσο ξηρό
φαινόµενο βάρος ήταν 18,6 kN/m3 και η µέση
υγρασία ήταν 17%. Προκύπτουν µέσες τιµές
του γt και γb, 21,8 και 12,0 kN/m3 αντιστοίχως.
Με δεδοµένο το γεγονός της ολίσθησης
πρέπει να ισχύει η εξίσωση (3) και η αναγκαία

γ b tanφ ′
12,0 tan31o
= 1,016
=
γ t tanθ
21,8 tan18 o

H τιµή αυτή είναι πολύ κοντά στην FS = 1,0 και
ως εκ τούτου είναι αποδεκτή. Η διαφορά
µεταξύ 1,016 και 1,0 µπορεί να αποδοθεί σε
συνηθισµένα µικρά σφάλµατα µετρήσεων.
Εξ’ άλλου η εξίσωση (2) που αντιστοιχεί σε
µη κορεσµένο έδαφος δίδει:
FS =

tan31o
tanφ ′
= 1,85
=
tanθ
tan18 o

Εκτελέστηκαν επίσης δοκιµές τριαξονικής
θλίψης χωρίς στράγγιση, σε τρεις διαφορετικές
αρχικές πυκνότητες. Για την κάθε µία από τις
επιλεγείσες πυκνότητες εκτελέστηκαν τρεις
θραύσεις. Στην περίπτωση της αρχικής
πυκνότητας γd = 1,26 gr/cm2 τα αποτελέσµατα
φαίνονται στο Σχήµα 11. Μετά τη θραύση το
µέσο ξηρό φαινόµενο βάρος ήταν 18,1 kN/m3
και η µέση υγρασία ήταν 18,3%. Προκύπτει ότι
γt και γb είναι 21,4 και 11,6 kN/m3 αντιστοίχως.
Οι µέσες παράµετροι αντοχής είναι στην
περίπτωση ενεργών τάσεων c΄ = 10 kPa, φ΄ =
31ο και στην περίπτωση ολικών τάσεων c = 15
kPa, φ = 19ο. Λόγω της συνήθους προσυµπιέσεως του εδάφους ενδέχεται η περίπτωση
των ολικών τάσεων να είναι πιο αντιπροσωπευτική της πραγµατικής αντοχής. Η επίδραση
της προσυµπιέσεως εξηγείται από τους Bishop
and Henkel, 1962. Για h = 2 m και για ενεργές
τάσεις η εξίσωση (3) δίδει:
FS =

10 + 11,6 ⋅ 2 ⋅ cos 2 18 o tan31o
= 1,80
21,4 ⋅ 2 ⋅ sin18 o cos18 o

Για την περίπτωση των ολικών τάσεων
αποδεχόµενοι τις τιµές των παραµέτρων
ολικής αντοχής θα είναι:
FS =

15 + 11,6 ⋅ 2 ⋅ cos 2 18 o tan19 o
= 1,77
21,4 ⋅ 2 ⋅ sin18 o cos18 o

Οι παράµετροι αντοχής από τις δοκιµές
τριαξονικής θλίψης µε στράγγιση αποδίδουν
καλύτερα το φαινόµενο του πλήρους κορεσµού
από τις αντίστοιχες δοκιµές χωρίς στράγγιση,
οι οποίες δίδουν τιµές του FS που δεν
συµβιβάζονται µε τη συνθήκη FS ≤ 1,0.
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Μετά την
ολίσθηση

Σχήµα 5. ∆ιατοµή της ολίσθησης, χωρίς
κλίµακα.
Figure 5. Cross-section of the slide, no scale.

Σχήµα 7. Μέτωπα επί µέρους ολισθήσεων.
Figure 7. Slide escarpments.
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η πρόσοψη του
πέτρινου τοίχου
επίπεδο πρανές

0
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4

προσεγγιστική
κλίµακα σε µέτρα

Σχήµα 8. Σκαρίφηµα διατοµής της ολίσθησης
που δείχνει µέση κλίση 18ο.
Figure 8. Cross -sectional sketch of the road
and slope showing average angle of 18o.
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Παρουσιάστηκαν οι εξισώσεις που δίδουν τους
συντελεστές
ασφαλείας
της
ευστάθειας
πρανούς σε κατάσταση αφενός µη κορεσµού
(εξίσωση (2)) και αφετέρου κορεσµού και
βύθισης (εξίσωση (3)). Κατά τη βύθιση
αλλάζουν σε µεγάλο βαθµό οι τάσεις στο
εσωτερικό του πρανούς από τις δυνάµεις της
άνωσης και της διήθησης του νερού
παράλληλα προς το πρανές.
Ξεκινώντας από παρατηρήσεις στη Σίφνο
σε ολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις
ισχυρές βροχές του Φεβρουαρίου 2003
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Σχήµα 6. Λεπτοµέρεια της ολίσθησης κάτω
από το οδόστρωµα.
Figure 6. Details of the slide under the road
pavement.
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Σχήµα 9. Καµπύλες κοκκοµέτρησης δειγµάτων εδάφους από τα µέτωπα επί µέρους
ολισθήσεων.
Figure 9. Grainsize distribution curves of soil
samples taken from slide escarpments.
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Σχήµα 10. Αποτελέσµατα δοκιµών τριαξονικής θλίψης µε αποστράγγιση.
Figure 10. Results of drained triaxial compression tests.
µελετήθηκαν οι µεταβολές του συντελεστή
ασφαλείας σε πρανή από αργιλώδες έδαφος
και σε πρανή από αµµώδες έδαφος. Στην
περίπτωση της αργίλου υπάρχει µείωση του
συντελεστή ασφαλείας από 1,35 στο 0,99.
Στην περίπτωση της άµµου υπάρχει µείωση
από 1,85 στο 1,016. Συµπεραίνεται ότι η
απώλεια ευστάθειας των πρανών εξηγείται
επαρκώς από τις συνθήκες πλήρους κορεσµού
και βύθισης.
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