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Περίληψη
Είναι γνωστές οι σηµαντικές, κατά περίπτωση, αποκλίσεις µεταξύ των διαφόρων Κανονισµών όσον αφορά
τις προτάσεις τους για τον σχεδιασµό των οπλισµένων επιχωµάτων και ειδικότερα στους προτεινόµενους
µερικούς συντελεστές ασφαλείας. ∆εδοµένου αυτού, κρίθηκε σκόπιµο να εκτιµηθούν οι διακυµάνσεις στον
συντελεστή ασφαλείας, για κάθε έναν από τους µηχανισµούς αστοχίας που πρέπει να ελέγχονται (κυκλική
ολίσθηση εντός του σώµατος του επιχώµατος και πρισµατικές επιφάνειες).
Στις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε ως βάση µια διατοµή ενός επιχώµατος που µελετήθηκε και
κατασκευάστηκε για λογαριασµό της Εγνατία Οδός Α.Ε. Η διατοµή διατηρήθηκε σταθερή στις διάφορες
αναλύσεις, τόσο ως προς τη γεωµετρία της, όσο και ως προς το µήκος και την αντοχή των οπλισµών, έτσι όπως
είχε αρχικώς µελετηθεί µε βάση τους Γαλλικούς κανονισµούς. Στις αναλύσεις χρησιµοποιήθηκε ειδικό
λογισµικό για την ανάλυση οπλισµένων επιχωµάτων και υπολογίστηκαν οι Σ.Α. που προκύπτουν από την
εφαρµογή των διάφορων κανονισµών.
Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις ευστάθειας χρησιµοποιώντας το ίδιο λογισµικό (ReSSA)
προκειµένου να συγκριθούν πιο εύκολα τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των διαφόρων
κανονισµών που αποτέλεσαν αντικείµενο της διερεύνησης. Εφαρµόστηκαν η Αµερικάνικη οδηγία FHWA-NHI00-043, ο βρετανικός κανονισµός BS8006 και τα γαλλικά πρότυπα NF P 94 220.
Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν τις σηµαντικές διαφοροποιήσεις δεδοµένων των διαφορετικών τιµών των
µερικών συντελεστών που εφαρµόζονται στους διάφορους κανονισµούς και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα
επί των κατάλληλων µερικών συντελεστών ασφαλείας που πρέπει να εφαρµόζονται.
Abstract
The variations among different Codes are well known regarding their proposals for the design of reinforced
embankments and specifically the proposed partial factors of safety. Taking into account this fact it was
considered intentional to estimate the variations of the factor of safety for each of the failure mechanism that are
checked (internal rotational analysis and prismatic analysis).
For the analysis a cross section of an embankment designed and constructed for Egnatia Odos S.A The cross
section has been kept the same for the different analysis regarding its geometry and the length of strength and
reinforcement as it was origianally designed based on the French Code. In the analysis specific software for
analysis of reinforced embankments has been used and the factors of safety from the appliance of different codes
have been calculated.
Specifically stability analysis by using the same software (ReSSA) have been run so that the results can be
compared more easily from the appliance of different codes which has been the objective of this research. The
American Guide FHWA, the British Code BS 8006 and the French Code NF P 94 220 have been applied.
The results show the significant variations taken the different values of the partial factors that have been
applied for the different codes and the necessity of further investigation on the proper partial factors that should
be applied.
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1.Εισαγωγή
Η αµερικάνικη Οδηγία FHWA-NHI-00-043, o
βρετανικός Κανονισµός BS 8006 και τα Γαλλικά
Πρότυπα NF P 94 220 που αποτελούν το αντικείµενο
αυτής της διερεύνησης διαφοροποιούνται σε
διάφορες παραµέτρους σχεδιασµού. Η βασική
διαφορά των διαφορετικών Κανονισµών που
εφαρµόζονται
στο
σχεδιασµό
οπλισµένων
επιχωµάτων είναι η χρήση των µερικών συντελεστών
τόσο στις δράσεις όπου οι συντελεστές είναι
επαυξητικοί δηλαδή στην εξωτερική επιφόρτιση που
εφαρµόζεται όπως και στο ίδιο βάρος του υλικού
επίχωσης όσο και στις γεωτεχνικές παραµέτρους
διατµητικής αντοχής των γεωυλικών για τις οποίες
είναι
µειωτικοί.
Επιπλέον
σηµαντικές
διαφοροποιήσεις συναντώνται στη θεώρηση του
συντελεστή έναντι εξόλκευσης των γεωπλεγµάτων
από το οποίο συναρτάται και η γωνία τριβής στη
διεπιφάνεια γεωπλέγµατος και υλικού επίχωσης όπως
και στους επιδιωκόµενους συντελεστές ασφαλείας
στους διάφορους µηχανισµούς αστοχίας ενώ στην
περίπτωση των Γαλλικών προτύπων σε αυτούς
υπεισέρχεται ένας επιπλέον συντελεστής που είναι ο
συντελεστής
µεθοδολογίας.
Μια
σηµαντική
παράµετρος στο σχεδιασµό είναι η επιλογή του
υλικού επίχωσης η οποία συγκεκριµένα στην
Αµερικάνικη Οδηγία προδιαγράφεται από την
κοκκοµετρική
ανάλυση
του
υλικού
και
προσδιορίζεται ως κάτω όριο η γωνία διατµητικής
αντοχής του υλικού να µην είναι µικρότερη από 28ο.
Οι ακόλουθες οδηγίες προτείνονται για απαιτήσεις
του υλικού επίχωσης για την κατασκευή οπλισµένων
επιχωµάτων
Πινακας 1: Κοκκοµετρική ανάλυση υλικού επίχωσης
Table 1: Sieve analysis of embankment fill
Μέγεθος κοσκίνου
20mm*
4.76mm (No 4)
0.425mm (No.40)
0.075mm (No. 200)

Ποσοστό διερχοµένων
100
100-20
0-60
0-50

∆είκτης πλαστικότητας PI=20 (AASHTO T-90)
*Το µέγιστο µέγεθος του υλικού µπορεί να αυξηθεί (µέχρι
100mm) δεδοµένου πως επί τόπου δοκιµές έχουν γίνει ή θα
γίνουν για την αξιολόγηση της δυνατής µείωσης της αντοχής η
οποία οφείλεται σε καταστροφή κατά την κατασκευή. Σε κάθε
περίπτωση οι παράγοντες µείωσης αντοχής των γεωσυνθετικών
για καταστροφή στο πεδίο πρέπει να ελεγχθούν σε σχέση µε το
µέγιστο µέγεθος σωµατιδίου που θα χρησιµοποιηθεί και των
γωνιών των µεγαλύτερων σωµατιδίων.

Τα γαλλικά Πρότυπα NF P 94 220 προσδιορίζουν
σε περίπτωση που δεν γίνεται να πραγµατοποιηθούν
εργαστηριακές δοκιµές να λαµβάνεται c1k=0 και φ1k
να µην υπερβαίνει τις 39ο θεωρώντας σε κάθε
περίπτωση τις ενεργές παραµέτρους και λαµβάνοντας
χαρακτηριστική τιµή για την εσωτερική γωνία τριβής
φ1k=36ο. O βρεττανικός Κανονισµός BS 8006 δεν
καθορίζει κάποιες προδιαγραφές για τις γεωτεχνικές
παραµέτρους σχεδιασµού του υλικού επίχωσης.
2. Σχεδιασµός οπλισµένου επιχώµατος µε το
λογισµικό ReSSA
Πραγµατοποιήθηκαν αναλύσεις ευστάθειας στη
διατοµή ενός επιχώµατος που µελετήθηκε και
κατασκευάστηκε για την Εγνατία Οδό Α.Ε.
Επιλέχθηκε η δυσµενέστερη διατοµή ως προς τη
γεωµετρία της αυτή δηλαδή µε το µεγαλύτερο ύψος
και διατηρήθηκε σταθερή, τόσο η κλίση του πρανούς
του επιχώµατος όσο και η αντοχή και το µήκος των
γεωπλεγµάτων. Συγκεκριµένα η κλίση του πρανούς
είναι 2:1 (υ:β) και τα γεωπλέγµατα τοποθετήθηκαν
ανά 50cm και συγκεκριµένα γεωπλέγµατα αντοχής
σχεδιασµού Τdes=55KN/m, Τdes=39,57KN/m και
Tdes=24,81KN/m. Σηµειώνεται ότι η διάταξη των
γεωπλεγµάτων καθορίστηκε στη µελέτη η οποία
έγινε µε βάση τα Γαλλικά Πρότυπα και το λογισµικό
TALREN (µελετητής: ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.)
Οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε το
λογισµικό ReSSA το οποίο εξετάζει 3 διαφορετικούς
µηχανισµούς αστοχίας: την κυκλική ολίσθηση και τις
πρισµατικές επιφάνειες – two part wedge (sliding
translational analysis) και three part wedge analysis.
Συγκεκριµένα
στις
αναλύσεις
που
πραγµατοποιήθηκαν κατά την Αµερικάνικη Οδηγία
FHWA για τις παραµέτρους διατµητικής αντοχής του
υλικού επίχωσης χρησιµοποιούνται οι µέγιστες τιµές
(peak strength). ∆εν εφαρµόζονται µερικοί
συντελεστές ασφαλείας. Η τιµή του συντελεστή
ασφαλείας έναντι εξόλκευσης είναι FS=1,5 για την
περίπτωση στατικών συνθηκών και προσαυξανόµενη
κατά 20% φτάνει την τιµή FS=1,8 για τις σεισµικές.
Οι επιδιωκόµενοι συντελεστές ασφαλείας για την
περίπτωση τόσο της κυκλικής ολίσθησης όσο και της
ολίσθησης στη διεπιφάνεια των γεωπλεγµάτων και
του υλικού επίχωσης και των πρισµατικών
επιφανειών είναι 1.3.
Ο βρετανικός Κανονισµός BS8006 χρησιµοποιεί
µερικούς συντελεστές στις παραµέτρους διατµητικής
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αντοχής όπως και στην επιβαλλόµενη φόρτιση.
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το Κεφ.7 στο οποίο
περιγράφεται ο σχεδιασµός των οπλισµένων
επιχωµάτων εφαρµόζεται µερικός συντελεστής στο
φαινόµενο βάρος ffs=1,5. Στη γωνία διατµητικής
αντοχής tanφ’p fms=1,0 και στη συνοχή c’ fms=1,6. Ο
µερικός συντελεστής για την περίπτωση του
επιβαλλόµενου φορτίου είναι fq=1,3. Ο συντελεστής
ασφαλείας έναντι εξόλκευσης ορίζεται σε fp=1,3. O
επιδιωκόµενος συντελεστής ασφαλείας έναντι
ολίσθησης στη διεπιφάνεια γεωπλέγµατος και υλικού
επίχωσης είναι fs=1,3 και για τον έλεγχο ολίσθησης
στη βάση του επιχώµατος είναι 1,2. Αξίζει να
σηµειωθεί πως ο βρετανικός Κανονισµός δεν κάνει
αναφορά στην περίπτωση του σεισµού.
Κατά τα γαλλικά πρότυπα NF P 94 -220 για την
περίπτωση των στατικών συνθηκών εφαρµόζεται
µερικός συντελεστής στο φαινόµενο βάρος του
υλικού επίχωσης γs=1,2. Επιπλέον στις παραµέτρους
διατµητικής
αντοχής
εφαρµόζεται
µερικός
συντελεστής γmφ=1,2 και 1,3 στη γωνία διατµητικής
αντοχής και στη συνοχή γmc=1,5 και γmc=1,65 για
συνήθη έργα και για έργα υψηλής σπουδαιότητας,
όπως είναι η εφαρµογή της διερεύνησης δεδοµένου
του ύψους του επιχώµατος, αντίστοιχα. Στην
επιφόρτιση του επιχώµατος ο µερικός συντελεστής
είναι γFq=1,33. Ο συντελεστής έναντι εξόλκευσης
ορίζεται σε fp=1,2 για συνήθη έργα και fp =1,3 για
έργα υψηλής σπουδαιότητας. Στον συντελεστή
ασφαλείας εφαρµόζεται ο συντελεστής µεθοδολογίας
γF3=1,125 για στατικές συνθήκες και για κυκλικές
επιφάνειες (rotational analysis), ο οποίος όµως δεν
εφαρµόζεται στην περίπτωση της ολίσθησης επί την
επιφάνεια του γεωπλέγµατος. Για την περίπτωση
σεισµού ο µερικός συντελεστής εφαρµοζόµενος στη
γωνία διαµητικής αντοχής µειώνεται σε γmφ=1,10 για
συνήθη έργα και 1,20 για έργα υψηλής
σπουδαιότητας και στη συνοχή εφαρµόζεται
γmc=1,40 και 1,50 αντίστοιχα. Στην εξωτερική
επιφόρτιση δεν εφαρµόζεται συντελεστής και ο
συντελεστής έναντι εξόλκευσης παραµένει ο ίδιος
όπως και στις στατικές συνθήκες. ∆εν εφαρµόζεται
στις σεισµικές συνθήκες συντελεστής µεθοδολογίας.
Ο επιδιωκόµενος συντελεστής ασφαλείας τόσο στις
στατικές όσο και στις σεισµικές συνθήκες είναι η
µονάδα.
Μια σηµαντική παράµετρος η οποία πρέπει να
αναφερθεί είναι η αλληλεπίδραση εδάφους και
στρώσης οπλισµού. Η Αµερικάνικη Οδηγία FHWA
κάνει αναφορά στον συντελεστή αντίστασης έναντι
εξόλκευσης F* ο οποίος ορίζεται συναρτήσει της

παθητικής αντίστασης και της αντίστασης τριβής
σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση
F*= Fq αβ +tanρ

Εξ.1

Όπου Fq και αβ οι συντελεστές αντοχής έναντι
εξόλκευσης οι οποίοι προσδιορίζονται κατόπιν
δοκιµών και η παράµετρος tanρ όπου ρ η γωνία
τριβής στη διεπιφάνεια γεωπλέγµατος και υλικού
επίχωσης και ορίζεται στην Οδηγία ως btanφ όπου b
µια τιµή που λαµβάνεται συνήθως από τους
µελετητές ίση µε 0,8 και στην περίπτωση σεισµού
λαµβάνεται 0,64 αποµειούµενη δηλαδή κατά 20%.
Στον βρετανικό κανονισµό BS 8006 ορίζεται το
µήκος αγκύρωσης του γεωπλέγµατος στην
αντιστεκόµενη ζώνη πίσω από την κρίσιµη επιφάνεια
ολίσθησης και δίνεται από την παρακάτω σχέση

Lej≥

f p f nT j
a ' tan φ ' p a bc ' c ' Εξ.2
]
+
2[( γ h j + w s )
f ms
f ms

Όπου
fp ο µερικός συντελεστής έναντι εξόλκευσης του
γεωπλέγµατος
fn ο µερικός συντελεστής που καθορίζει τις
οικονοµικές προεκτάσεις της αστοχίας
fms οι µερικοί συντελεστές που εφαρµόζονται στην
γωνία τριβής tanφ’p και c’
ws η εξωτερική φόρτιση που οφείλεται στα µόνιµα
φορτία
α’ ο συντελεστής της αλληλεπίδρασης που σχετίζει
τη γωνία τριβής στη διεπιφάνεια οπλισµού εδάφους
µε τη γωνία tanφ’p
φ’p η µέγιστη τιµή της γωνίας διατµητικής αντοχής
του υλικού επίχωσης
αbc’ o συντελεστής πρόσφυσης που σχετίζει την
σύνδεση εδάφους – οπλισµού µε τη συνοχή c’
c’ η ενεργός συνοχή του υλικού επίχωσης
όπως είναι προφανές το µήκος αγκύρωσης του
οπλισµού εξαρτάται από την αλληλεπίδραση
οπλισµού – υλικού επίχωσης και τη διατµητική
αντοχή της διεπιφάνειας. Παραταύτα ο Κανονισµός
δεν κάνει κάποια αναφορά στην τιµή που παίρνουν οι
συντελεστές α’ και αbc’ οι οποίοι και θα µπορούσαν
να υπεισέλθουν στις παραµέτρους αλληλεπίδρασης
έναντι ολίσθησης (direct sliding-Cds-phi και Cds-c).
Γι’ αυτό το λόγο και στο πρόγραµµα
χρησιµοποιούνται οι ίδια τιµές που χρησιµοποιούνται
και στην Αµερικάνικη Οδηγία
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Τα γαλλικά πρότυπα NF P 94 -220 ορίζουν την
αντίσταση που οφείλεται στην αλληλεπίδραση
εδάφους – στρώσης οπλισµού rf η οποία δίνεται από
την παρακάτω σχέση

ερπυσµού ενώ στην περίπτωση FHWA-seis 1 αυτός
τίθεται ίσος µε τη µονάδα.
Πίνακας 2: Συντελεστές ασφαλείας από αναλύσεις
ευστάθειας
Table 2 Factors of safety from stability analysis

rf=2N b La µ* (z)σv Εξ.3
όπου
Ν ο αριθµός των οπλισµών ανά µέτρο µήκους
επένδυσης παρειάς (1 στην περίπτωση συνεχόµενων
φύλλων)
b το πλάτος του οπλισµού
La το µήκος αλληλεπίδρασης του στοιχείου οπλισµού
το οποίο θεωρείται ίσο προς το µήκος του µέρους του
στοιχείου του οπλισµού το οποίο βρίσκεται µέσα
στην αντιστεκόµενη ζώνη
σv η µέση τιµή της ολικής κατακόρυφης τάσης µέσα
στο επίχωµα
µ*(z) είναι ο συντελεστής αλληλεπίδρασης εδάφους –
στρώσης οπλισµού στην υπό εξέταση στάθµη.
Σηµειώνεται πως ο µερικός συντελεστής που
εφαρµόζεται στο µέγεθος της αντίστασης rf
λαµβάνεται ως ο συντελεστής έναντι εξόλκευσης στο
πρόγραµµα ReSSA. Ο συντελεστής µ* συναρτάται
από τις παραµέτρους µ*0 και µ*1 οι οποίες και
µπορούν να προσδιοριστούν πειραµατικά βάσει
δοκιµών εξόλκευσης. Εφόσον οι δοκιµές αυτές δεν
είναι αξιόπιστες οι παράµετροι προσδιορίζονται
βάσει των ν*0=30 και ν*1=15 από τις σχέσεις
µ*0 =ν*0dx/2sx και µ*1= ν*1dx/2sx
Ο συντελεστής µ* µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις
αναλύσεις µε το λογισµικό ReSSA στο συντελεστή
αλληλεπίδρασης για την περίπτωση ολίσθησης
(direct sliding-Cds-phi). Συγκεκριµένα λαµβάνεται ο
συντελεστής as o οποίος συναρτάται από τον µ*.
Tα αποτελέσµατα των αναλύσεων ευστάθειας µε
τη βοήθεια του προγράµµατος ReSSA βάσει των
τριών διαφορετικών Κανονισµών έδειξαν σηµαντικές
διαφορές στους υπολογιζόµενους συντελεστές
ασφαλείας.
Οι αναλύσεις που έγιναν έδωσαν τα
αποτελέσµατα που αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα. Ο συντελεστής FS1 αφορά τον έλεγχο για
την κυκλική ολίσθηση (rotational analysis), o
συντελεστής FS2 αφορά τον έλεγχο ολίσθησης επί
της επιφάνειας του γεωπλέγµατος (two part wedge sliding translational analysis) και ο FS3 τον έλεγχο
της τριµερούς σφήνας (three part wedge analysis). Τα
αποτελέσµατα κατά την Αµερικάνικη Οδηγία για την
περίπτωση σεισµικών συνθηκών FHWA-seis 2
αφορούν στην εφαρµογή του µειωτικού συντελεστή

Κώδικας
BS 8006
FHWA
FHWA seis 1
FHWA seis 2
NF P94 220
NF P94 220 seis

FS1
1,37(1,0)*
1,59(1,3)
1,50
1,23(1,0)
1,04(1,0)
1,07(1,0)

FS2
1,19 (1,2)
1,33(1,3)
1,21
1,06(1,0)
1,07(1,0)
1,01(1,0)

FS3
1,09(1,0)
1,47(1,3)
1,45
1,10(1,0)
1,15(1,0)
1,00(1,0)

* Στην παρένθεση αναγράφονται οι επιτρεπόµενοι
κατά τους Κανονισµούς συντελεστές ασφαλείας
Τα βασικά συµπεράσµατα τα οποία προκύπτουν
από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων είναι πως ο
οπλισµός του επιχώµατος, µε την εφαρµογή
οποιουδήποτε κανονισµού, επαρκεί για την
ευστάθεια του επιχώµατος.
Κατά την Αµερικάνικη Οδηγία, απαιτείται
µικρότερης αντοχής οπλισµός ή µικρότερου µήκους,
έτσι ώστε να επιτευχθούν οριακά οι επιτρεπόµενοι
συντελεστές ασφαλείας, όπως φαίνεται από τους
κατά πολύ µεγαλύτερους συντελεστές ασφαλείας που
προέκυψαν. Επίσης, φαίνεται πως ο τρόπος
υιοθέτησης του µειωτικού συντελεστή ερπυσµού
γεωπλέγµατος στις αναλύσεις θα πρέπει να εξεταστεί
διεξοδικά για την περίπτωση σεισµού καθώς
αποτελεί σηµαντική παράµετρο στο σχεδιασµό.
Κατά τον Βρετανικό Κανονισµό BS 8006, ο
συντελεστής ασφαλείας για την κυκλική ολίσθηση
είναι υπερ-επαρκής ενώ είναι οριακά αποδεκτός για
την περίπτωση της πρισµατικής επιφάνειας (2-part
wedge). Τα αποτελέσµατα για τις πρισµατικές
επιφάνειες συνάδουν µε τα αποτελέσµατα για
πρισµατικές επιφάνειες σύµφωνα µε τα Γαλλικά
Πρότυπα.
Κατά τα Γαλλικά πρότυπα NF P 94 -220 οι
συντελεστές ασφαλείας είναι οριακοί για όλες τις
περιπτώσεις ελέγχων πράγµα που είναι αναµενόµενο
καθώς η διάταξη οπλισµού που χρησιµοποιήθηκε
προέκυψε, όπως προαναφέρθηκε, µε εφαρµογή των
Γαλλικών
Προτύπων.
Συγκρίνοντας
τα
αποτελέσµατα του πίνακα προκύπτει ότι η εφαρµογή
των Γαλλικών Προτύπων (και του Βρετανικού
Κανονισµού για στατικές συνθήκες) οδηγεί σε
υπερδιαστασιολόγηση του επιχώµατος σε σχέση µε
την Αµερικάνικη Οδηγία.
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Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα των Γαλλικών
Προτύπων NF P 94-220 δίνουν παρόµοια
αποτελέσµατα µε τον βρετανικό Κανονισµό BS 8006
στις πρισµατικές επιφάνειες και για στατικές
συνθήκες
διατηρώντας µια πιο συντηρητική
θεώρηση όσο αφορά στο σχεδιασµό του οπλισµένου
επιχώµατος σε σχέση µε την Αµερικάνικη Οδηγία
FHWA-NHI-00-043.
Βιβλιογραφία
FHWA-NHI-00-043 Mechanically stabilized earth
walls and reinforced soil slopes Design &
construction guidelines
NF-P 94-220 Reinforcement des sols. Ouvrages eu
sols rapports renforces par armatures ou nappes peu
extensibles et souples
BS 8006- Code of practice for strengthened /
reinforced soils and other fills

----------------------------------------------------------------------------------------------------Γεωτεχνικές εφαρµογές γεωσυνθετικών υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου, 2007

5

