1

Σεισμική Συμπεριφορά Τοίχων Ωπλισμένης Γης στην Νέα
Δονητική Τράπεζα του Ε.Μ.Π.
Γ. Γκαζέτας1, Ι. Αναστασόπουλος2, Β. Δρόσος3, Τ. Γεωργαράκος3, Ρ. Κουρκουλής3
1
2

Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Πολιτικός Μηχανικός, Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής Ε.Μ.Π.
2

Πολιτικός Μηχανικός, Ερευνητής Ε.Μ.Π.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκρηκτική ανάπτυξη της γεωτεχνικής σεισμικής μηχανικής την τελευταία 30ετία έχει οδηγήσει στην
καθιέρωση νέων αριθμητικών, αναλυτικών και πειραματικών μεθόδων, απώτερος στόχος των οποίων
είναι η βελτίωση της αντισεισμικής ικανότητας των πάσης φύσεως κατασκευών (γεωτεχνικών και
δομητικών) και φυσικών συστημάτων. Η έμφαση στην χώρα μας έχει κυρίως δοθεί στην θεωρητική
ανάπτυξη, στην εφαρμογή σε ποικίλα "κρίσιμα" έργα υποδομής, στην σύνθεση διατάξεων του
αντισεισμικού κανονισμού, στην ερμηνεία συμβάντων σε ισχυρούς καταστρεπτικούς σεισμούς, στην
σύνταξη μικροζωνικών μελετών... Η πειραματική έρευνα υπήρξε πολύ περιορισμένη, με έμφαση : (i)
στην εργαστηριακή μέτρηση των ανακυκλικών−δυναμικών χαρακτηριστικών εδαφικών "δοκιμίων", και
(ii) στις επιτόπου μετρήσεις και γεωφυσικές διασκοπήσεις.
Έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής με σκοπό την
πειραματική διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς γεωτεχνικών "συστημάτων". Για τον σκοπό
αυτόν,

εξασφαλίζοντας

δημιουργήθηκε

Νέο

χρηματοδότηση

Εργαστήριο
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“ΑΚΜΩΝ” * ,
Σεισμικής

πρόσφατα

Συμπεριφοράς

Συστημάτων Εδάφους–Κατασκευής, ως τμήμα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Ε.Μ.Π.

Η ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Η νέα εργαστηριακή υποδομή τελικώς θα περιλαμβάνει :
1) ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3 m X 1.3 m, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 2 τόνων
Πρόκειται για μια νέας τεχνολογίας δονητική τράπεζα τύπου ANCO R-51, η οποία προς το παρόν
διαθέτει έναν βαθμό ελευθερίας κινήσεως (οποιονδήποτε από τους x, y, z), έχει όμως την
δυνατότητα να αναβαθμιστεί στο μέλλον σε δύο (R-52) ή και τρείς βαθμούς ελευθερίας (R-53). Οι
διαστάσεις της τράπεζας εδράσεως των δοκιμίων είναι 1.3 m x 1.3 m. Η τράπεζα είναι μεταλλική
και κινείται με την βοήθεια σερβομηχανισμού, είναι δε ικανή να φέρει δοκίμια βάρους έως 2 t, με
μέγιστη επιβαλλόμενη επιτάχυνση έως 1.6 g, ταχύτητα έως 1.2 m/s, μέγιστη μετατόπιση έως 7.5

*

Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης : (i) 70% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) – Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ; (ii) 30% της Δημόσιας Δαπάνης από τo Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο
Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
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cm, και σε συχνότητες έως 50 Hz. Αρχικά, στους δύο από τους τρείς βαθμούς ελευθερίας έχουν
τοποθετηθεί ειδικές άκαμπτες ράβδοι, υπάρχει όμως η δυνατότητα αντικατάστασης τους με
πρόσθετους

σερβομηχανισμούς

(αναβάθμιση

σε

R-52

ή

R-53).

Η

λειτουργία

των

σερβομηχανισμών επιτυγχάνεται μέσω αντλίας (λαδιού) παροχής υδραυλικής ενέργειας
ικανότητας 15 gpm, και πιέσεως 3,000 PSI. Η όλη εγκατάσταση ελέγχεται μέσω ψηφιακού
συστήματος ελέγχου και συλλογής δεδομένων 8 καναλιών, και ειδικό λογισμικό το οποίο επιτρέπει
την επιβολή οποιασδήποτε σεισμικής διεγέρσεως (συμπεριλαμβανομένων καί πραγματικών
επιταχυνσιογραφημάτων). Έγινε ήδη η πρώτη επιτυχής δοκιμή της Τράπεζας.
2) ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ
Πρόκειται για συσκευή η οποία επιτρέπει την προσομοίωση της οιονεί−στατικής διαδόσεως
τεκτονικής διάρρηξης και την αλληλεπίδραση ρήγματος–εδάφους–θεμελίου–κατασκευής. Η
κατασκευή της εν λόγω συσκευής (η οποία είναι σε εξέλιξη) θα γίνει σε συνεργασία με
εξειδικευμένο μηχανουργείο, έχει δε μελετηθεί από την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου υπό
τον Δρ. Ι. Αναστασόπουλο, αξιοποιώντας την εμπειρία από πρόσφατα διεθνή ερευνητικά
προγράμματα. Το κιβώτιο αυτό, διαστάσεων 3 m x 1 m x 1 m (μήκος x πλάτος x ύψος) αποτελείται
από ένα σταθερό και ένα κινητό τέμαχος. Το τελευταίο μετακινείται με σταθερή ταχύτητα με την
βοήθεια σερβομηχανισμού, έχει δε την δυνατότητα προσομοίωσης καί "κανονικής" καί
"ανάστροφης" διαρρήξεως. Η γωνία επιβολής της διάρρηξης ρυθμίζεται μέσω ειδικώς
σχεδιασμένου οδηγού. Στις δύο πλευρές του κιβωτίου τοποθετούνται διαφανείς επιφάνειες ώστε
να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διάδοσης της διαρρήξεως.
3) ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΡΗΨΗΣ AΜΜΟΥ (SAND RAINING SYSTEM)
Το εν λόγω σύστημα είναι απαραίτητο για την δημιουργία δοκιμίων άμμου με ελεγχόμενες
ιδιότητες και άρα εξασφάλιση της επιθυμητής πυκνότητας και επαναληψιμότητας. Η πυκνότητα
της

παραγόμενης άμμου εξαρτάται αφενός μεν από το ύψος ρήψης, αφετέρου δε από την

ταχύτητα κίνησης της συσκευής και το άνοιγμα του κλείστρου. Για κάθε τύπο άμμου είναι έτσι
δυνατή η βαθμονόμηση του συστήματος και η εξασφάλιση ελεγχόμενων ιδιοτήτων. Η κατασκευή
του συστήματος πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένο μηχανουργείο, έχει δε
μελετηθεί από την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής (υπό τους Ερευνητές
Τάκη Γεωργαράκο, Βασίλη Δρόσο, και Ράλλη Κουρκουλή).
4) ΑΜΜΟΚΙΒΩΤΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Το αμμοκιβώτιο είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση των εδαφικών δοκιμίων επί της σεισμικής
τράπεζας. Ο σχεδιασμός καί η κατασκευή του αμμοκιβωτίου πραγματοποιήθηκε από την
Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής, αξιοποιώντας την εμπειρία από πρόσφατα
ερευνητικά προγράμματα. Πρόκειται για άκαμπτο κιβώτιο εξωτερικών διαστάσεων 1.60 m x 0.90
m x 0.75 m (μήκος x πλάτος x ύψος), κατασκευασμένο από βιομηχανικά προφίλ αλουμινίου και
φύλλα Plexiglas. Η δυναμική απόκριση του

αμμοκιβωτίου διερευνήθηκε με αριθμητική

προσομοίωση, με χρήση του κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS, προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι η ιδιοταλάντωσή του δεν επηρεάζει την απόκριση του εδαφικού δοκιμίου. Με
κατάλληλη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων του κιβωτίου επετεύχθη ελάχιστη
ιδιοσυχνότητα ίση με 80 Hz.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
Η Νέα Εργαστηριακή Εγκατάσταση πρωτο-δοκιμάστηκε επιτυχώς στις 14 Δεκεμβρίου 2006
με την διενέργεια πειράματος σεισμικής απόκρισης τοίχων οπλισμένης γής. Το εν λόγω
πείραμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ερευνητικής Ενότητας 11 (Αντισεισμικός
Σχεδιασμός Κατασκευών Ωπλισμένης Γής)

του Ερευνητικού Προγράμματος X-SOILS

(Θεμελίωση Τεχνικών Έργων σε Σεισμικώς «Προβληματικά» Εδάφη υπό Ισχυρή Σεισμική
Δόνηση) της Γ.Γ.Ε.Τ.
Όπως δείχνεται στο Σχήμα 1, πρόκειται για δύο τοίχους οπλισμένης γης ύψους 7.5 m
(κλίμακα πρωτοτύπου), με 13 στάθμες οπλισμού (καθ’ ύψος) και μήκος οπλισμών ίσο με
70 % του ύψους. Το πείραμα διεξήχθη σε κλίμακα 1 : 20, η δε επιλογή υλικών και
διαστάσεων έγινε με γνώμονα την τήρηση των κανόνων ομοιότητας, έτσι ώστε η
προσομοίωση να είναι αντιπροσωπευτική του φυσικού προτύπου. Προς τούτο, το
προσομοίωμα του τοίχου αντιστηρίξεως κατασκευάστηκε με χρήση φύλλου Plexiglas πάχους
2 mm για τον τοίχο επικάλυψης, και μεταλλικού πλέγματος για τον οπλισμό.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι πλεγμάτων: ένα εύκαμπτο πλέγμα με ράβδους διαμέτρου 0.4
mm σε κάνναβο 12 x 12 mm, και ένα πιο δύσκαμπτο με ράβδους διαμέτρου 1 mm, και τον
ίδιο κάνναβο.

S-707

25.6 cm (5.12 m)

D-404

WT-69

49.8 cm (9.96 m)

S-708

WT-71

12.3 cm

53.5 cm (10.7 m)

27 cm (5.4 m)

WT-70

46 cm (9.2 m)

H = 37.5 cm (7.5 m)

53.5 cm (10.7 m)

WT-68

7 cm

D-108
Εύκαμπτος οπλισμός : μεταλλικές ράβδοι d = 0,4 mm, κάνναβος 12 mm

Επιταχυνσιόμετρο Dytran 3165A

Δύσκαμπτος
Δύ
σκαμπτος οπλισμός : μεταλλικές ράβδοι d = 1,0 mm, κά ννα βος 12 mm

Επιταχυνσιόμετρο Dytran 3100

Τοίχος επικάλυψης : λ ωρίδες πλεξιγκλάς t = 2 mm

Επιταχυνσιόμετρο Seika B1
Μετακινησιόμετρο S paceA ge S eries-6

Σχήμα 1. Γεωμετρία και ενοργάνωση του εργαστηριακού προσομοιώματος, το οποίο
κατασκευάστηκε σε κλίμακα 1:20. Οι διαστάσεις αναφέρονται στην κλίμακα του
προσομοιώματος, οι δε διαστάσεις εντός παρενθέσεων αναφέρονται σε κλίμακα
πρωτοτύπου.
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Προκειμένου να προσομοιωθεί με ρεαλισμό η κατασκευαστική ακολουθία και η σύνδεση
των επιμέρους τεμαχών του τοίχου αντιστηρίξεως μεταξύ τους, ο τοίχος επικαλύψεως
κατασκευάστηκε τμηματικά σε λωρίδες μήκους 90 cm και ύψους 3 cm η κάθε μία. Στην μέση
του ύψους της κάθε λωρίδας συνδέθηκε το πλέγμα του οπλισμού. Ο κάθε τοίχος αποτελείται
από 14 τέτοιες λωρίδες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σταδιακά κατά την διάρκεια της
διάστρωσης

του

εδαφικού

υλικού,

προσομοιώνοντας

ρεαλιστικά

την

πραγματική

κατασκευαστική ακολουθία. Η σύνδεση των τεμαχών μεταξύ τους πραγματοποιείται με
διατμητική κλείδα, με κατάλληλη δηλαδή διαμόρφωση ώστε να επιτρέπεται μεν η σχετική
στροφή μεταξύ διαδοχικών τεμαχών, αλλά όχι και η οριζόντια σχετική μετατόπιση.

ΕΔΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ως εδαφικό υλικό χρησιμοποιήθηκε φουρνισμένη χαλαζιακή άμμος Longstone (Μ34) της
οποίας η καμπύλη κοκκομετρικής διαβάθμισης δείχνεται στο Σχήμα 2. Πρόκειται για
ιδιαιτέρως ομοιόμορφη λεπτόκοκκη άμμο μέσης διαμέτρου κόκκου d50 = 0.16 mm. Για τον
υπολογισμό των χαρακτηριστικών της άμμου διεξήχθησαν δοκιμές στον Μετρητικό Τομέα
του Εργαστηρίου, από τις οποίες υπολογίστηκε η γωνία εσωτερικής τριβής του υλικού στην
κρίσιμη κατάσταση φcs = 29.5o.
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Σχήμα 2. Καμπύλη κοκκομετρικής διαβάθμισης της χρησιμοποιηθείσης
χαλαζιακής άμμου Longstone Μ34.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
Όπως προαναφέρθηκε, το δοκίμιο περιλαμβάνει δύο τοίχους αντιστηρίξεως όμοιους σε όλα
τα χαρακτηριστικά τους εκτός της δυσκαμψίας του οπλισμού, οι οποίοι τοποθετούνται εντός
του αμμοκιβωτίου σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους ώστε να μην υπάρχει αλληλεπίδραση
κατά την διάρκεια του πειράματος. Η γενική διάταξη του δοκιμίου δείχνεται στο Σχήμα 1. Η
απόσταση μεταξύ των δύο τοίχων είναι 107 cm. Η τοποθέτηση του τοίχου και των οργάνων
παρακολούθησης και η διάστρωση της άμμου πραγματοποιούνται σε 38 στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, διαστρώνεται το κατώτερο στρώμα της άμμου πάχους 7 cm
(Σχήμα 3). Στο επίπεδο αυτό εδράζεται το πρώτο τέμαχος του κάθε τοίχου και ο αντίστοιχος
οπλισμός. Στο επόμενο στάδιο διαστρώνεται το επόμενο στρώμα εδαφικού υλικού πάχους
3 cm. Η διάστρωση πραγματοποιείται έτσι ώστε να προσομοιώνονται οι συνθήκες πεδίου.
Σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος, προσομοιώνεται τοίχος αντιστήριξης σε
εδάφη κατηγορίας “X”. Επιδιώχθηκε η άμμος να είναι αρκετά χαλαρή με σχετική πυκνότητα
Dr ≤ 50 %.

Σχήμα 3. Φωτογραφία του εργαστηριακού προσομοιώματος αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του Σταδίου 1 (διάστρωση άμμου έως τα 7.0 cm)

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

5

6
Στο τρίτο στάδιο, τοποθετείται κοντά στα πλαϊνά όρια του κιβωτίου χρωματισμένη
άμμος ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση των παραμορφώσεων του εδάφους κατά την
διάρκεια της σεισμικής φόρτισης (Σχήμα 4). Εν συνεχεία, η αλληλουχία των βημάτων
επαναλαμβάνεται έως ότου τοποθετηθούν όλα τα τεμάχη του τοίχου και διαστρωθεί καί η
ανώτατη στρώση εδαφικού υλικού (Σχήματα 5 έως 7). Φωτογραφίες του δοκιμίου έτοιμου για
το πείραμα παρατίθενται στο Σχήμα 8.

βάση τοίχου

πρώτη στρώση
χρωματιστής άμμου

Σχήμα 4. Φωτογραφία του εργαστηριακού προσομοιώματος αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του Σταδίου 3. Διακρίνεται (αριστερά και δεξιά) η πρώτη στρώση
χρωματιστής (μπλέ) άμμου και η βάση του ενός τοίχου.

Εύκαμπτο πλέγμα

Δύσκαμπτο

Σχήμα 5. Φωτογραφία του εργαστηριακού προσομοιώματος αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του Σταδίου 8. Διακρίνεται η δεύτερη σειρά οπλισμών.
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μετακι

Σχήμα 6. Φωτογραφία του εργαστηριακού προσομοιώματος αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του Σταδίου 19. Διακρίνεται το αγκύριο του μετακινησιομέτρου.

Σχήμα 7. Φωτογραφία του εργαστηριακού προσομοιώματος αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του Σταδίου 37 : απομένει μόνον η τοποθέτηση των
μετακινησιομέτρων.
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Σχήμα 8. Φωτογραφίες του εργαστηριακού προσομοιώματος ολοκληρωμένου και
τοποθετημένου επί της σεισμικής τράπεζας ακριβώς πριν από το πείραμα.
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ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Για την ενόργανη παρακολούθηση χρησιμοποιήθηκαν 4 μετακινησιόμετρα τύπου Space-Age
Series-6, 2 επιταχυνσιόμετρα τύπου SEIKA B1, και δύο επιταχυνσιόμετρα τύπου DYTRAN
3165A

και 3100 (Σχήμα 9). Όλα τα όργανα τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να παραμένουν

αμετακίνητα εντός του δοκιμίου, δίχως να διαταράσσουν τις ιδιότητές του. Τα δεδομένα όλων
των οργάνων, καταγράφονται στο σύστημα συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Επιπλέον της ενόργανης παρακολούθησης, οι διαφανείς πλευρές του αμμοκιβωτίου
επιτρέπουν την παρακολούθηση των παραμορφώσεων του δοκιμίου μέσω της επισκόπησης
των χρωματισμένων στρώσεων άμμου. Για τον σκοπό αυτόν εγκατεστάθησαν δύο κάμερες
υψηλής ταχύτητας (συχνότητας λήψης 50 fps) οι οποίες κατέγραψαν το πείραμα. Πριν από
την εκτέλεση του πειράματος εκτελέστηκε κρουστική δοκιμή μέτρησης της ταχύτητας
διατμητικού κύματος στο προσομοίωμα.

(a)

(b)

Καλώδιο

Αγκύριο

Σώμα οργάνου
(c)
Σχήμα 9. Χρησιμοποιηθέντα όργανα μέτρησης : (a) επιταχυνσιόμετρο DYTRAN
3100 (D-403), (b) επιταχυνσιόμετρο SEIKA B1 (S-708), (c) μετακινησιόμετρο
SPACE-AGE series 6 (WT-70).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το επιβληθέν επιταχυνσιογράφημα απεικονίζεται στο Σχήμα 10a. Επεβλήθησαν περίπου 60
κύκλοι ημιτόνου με μέση μέγιστη επιτάχυνση στα πρώτα 2 sec ίση με 0.5 g, και με σταθερό
πλάτος 0.9 g στην συνέχεια. Προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ομοιότητας, τα
χαρακτηριστικά του επιβαλλόμενου κραδασμού πολλαπλασιάζονται με τους κατάλληλους
συντελεστές ομοιότητας.
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Σχήμα 10. Καταγραφείσες χρονοϊστορίες επιταχύνσεων : (a) D-108
[επιβληθείσα επιτάχυνση υποβάθρου], και (b) D-404 [ελεύθερο πεδίο,
στο μέσον της εδαφικής στρώσης]
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Η τελική εικόνα του εργαστηριακού προσομοιώματος στο τέλος της επιβληθείσας
σεισμικής διεγέρσεως παρουσιάζεται στο Σχήμα 11, συγκρίνεται δε με την αρχική –
απαραμόρφωτη κατάστασή του στο Σχήμα 12. Παρατηρείται ότι οι τοίχοι αντιστηρίξεως
μετακινήθηκαν, ενώ το αντιστηριζόμενο εδαφικό υλικό υπέστη καθίζηση λόγω δυναμικής
συνίζησης στο κεντρικό του τμήμα. Ο αριστερός, πιο εύκαμπτος, τοίχος μετακινήθηκε
ελαφρώς περισσότερο σε σχέση με τον δύσκαμπτο τοίχο.

Σχήμα 11. Φωτογραφίες του εργαστηριακού προσομοιώματος μετά το πέρας του
πειράματος.
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Στο τέλος της φόρτισης, πίσω από τον τοίχο έχει σχηματιστεί τριγωνικό πρίσμα
ολισθήσεως, σε πλήρη συμφωνία με το θεωρητικώς αναμενόμενο. Είναι χαρακτηριστικό
μάλιστα ότι ο τοίχος με τον οπλισμό και το περιβάλλον έδαφος μετακινούνται ως στερεό
σώμα, κατά παρόμοιο δηλαδή τρόπο με την μετακίνηση ενός τοίχου βαρύτητας πάχους ίσου
με το πάχος των οπλισμών.

Σχήμα 12. Φωτογραφική σύγκριση του εργαστηριακού προσομοιώματος (a) πρίν,
και (b) μετά το πέρας του πειράματος.
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Οι καταγραφείσες μετακινήσεις του τοίχου στα 4 σημεία μέτρησης δείχνονται στο
Σχήμα 13. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετακινήσεις του τοίχου έχουν πρακτικώς ολοκληρωθεί
στα πρώτα 6 δευτερόλεπτα της φόρτισης. Περαιτέρω φόρτιση του δοκιμίου δεν προκαλεί
αύξηση των μετακινήσεων.
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Σχήμα 13. Καταγραφείσες χρονοϊστορίες μετατοπίσεων : (a) Εύκαμπτος
τοίχος, και (b) Δύσκαμπτος τοίχος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα κυριότερα “πρώτα” συμπεράσματα από την εργαστηριακή προσομοίωση τοίχων
ωπλισμένης γης στην Νέα Δονητική Τράπεζα του Εργαστηρίου Εδαφομηχανικής του Ε.Μ.Π.,
συνδυαζόμενα με προγενέστερες πειραματικές και αριθμητικές μελέτες έχουν ως εξής :
[1]

Ενας καλώς ωπλισμένος τοίχος με μεταλλικά πλέγματα μήκους οπλισμού L = 0.7Η και
με απόσταση μεταξύ διαδοχικών πλεγμάτων s ≈ 0.50 m, συμπεριφέρεται άκρως
ικανοποιητικά ακόμη και σε πολύ ισχυρή σεισμική διέγερση με ενεργό επιτάχυνση
Α ≈ 0.70g, μεγάλου αριθμού κύκλων.

[2]

Οι οριζόντιες μετακινήσεις ενός τέτοιου τοίχου είναι συνάρτηση της σχετικής πυκνότητας
του αντιστηριζομένου υλικού, λαμβάνουν δε την τοπικώς μέγιστη τιμή τους στο μέσον
περίπου του τοίχου.

[3]

Από τις συγκρίσεις των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις θεωρητικές αριθμητικές
αναλύσεις συμπεραίνουμε ότι η ακριβής πρόβλεψη της σεισμικής απόκρισης δεν είναι
εύκολη υπόθεση. Απαιτείται ορθή προσομοίωση όχι μόνον της μη-γραμμικής
ανακυκλικής συμπεριφοράς του εδαφικού υλικού, αλλά και της συμπεριφοράς της
διεπιφάνειας οπλισμών – εδάφους.

Ως γενικό πρακτικό συμπέρασμα :

Τα συμπεράσματα από το πρώτο αυτό πείραμα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για την
σεισμική απόκριση τοίχων αντιστήριξης από οπλισμένη γή : παρά την δυσμενέστατη
επιβληθείσα σεισμική διέγερση – 60 κύκλοι ημιτόνου με μέγιστη επιτάχυνση 0.9 g και
δεσπόζουσα περίοδο 0.5 sec (σε κλίμακα πρωτοτύπου) – δεν παρατηρήθηκε
οιαδήποτε δραματική αστοχία. Καί οι δύο τοίχοι βέβαια υπέστησαν σημαντική
οριζόντια μετατόπιση (έως 1.2 m), η δε καθίζηση του εδάφους έφτασε το 1.5 m
περίπου (εν μέρει οφειλόμενη σε δυναμική συνίζηση της χαλαρής άμμου), χωρίς
όμως να πλησιάσει κανένας από τους δύο τοίχους την κατάρρευση.
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