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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ο σχεδιασµός σταδιακά υψηλότερων, γεωµετρικά συνθετότερων συστηµάτων οπλισµένων επιχώσεων, συχνά σε δυσµενείς τοπογραφικά και γεωτεχνικά θέσεις, εισάγει την ανάγκη
εφαρµογής ελέγχων παραµόρφωσης και µηχανισµών απόκρισης αυτών κατά τη φάση της διαστασιολόγησης, παράλληλα µε τις συνήθεις εφαρµοζόµενες µεθόδους οριακής ισορροπίας. Η
παρούσα εργασία αφορά στη µελέτη δύο κατασκευών του είδους κατά µήκος του οδικού άξονα της
Εγνατίας Οδού, επικεντρωµένη στη σύγκριση των πρόσθετων ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν
µε την αριθµητική προσοµοίωση των εξεταζόµενων επιχωµάτων µε τις εφαρµοσθείσες κατά τη
διαστασιολόγηση µεθόδους οριακής ισορροπίας.
ABSTRACT : The design of reinforced earth structures in gradually increasing height and more
complex geometries, often in unfavorable topographically sites with difficult geotechnical conditions, inserts the issue of performing the calculation of the deformations and the critical structure
response mechanisms at the phase of design, parallel to the usual methods of limit equilibrium.
The present study discusses the design of two reinforced earth structures in the Egnatia Odos road
axis, focusing in the comparison of the additional checking by the numerical simulation of the embankments in discussion, with the results of the limit equilibrium analyses which were applied for
the initial design.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρµογή αριθµητικών µεθόδων ανάλυσης
της συµπεριφοράς σύνθετων έργων της γεωτεχνικής µηχανικής βαίνει διαρκώς αυξανόµενη
κατά τα τελευταία έτη, εντούτοις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, µε εξαίρεση το
σχεδιασµό µέτρων υποστήριξης υπογείων έργων, λαµβάνει τη µορφή συµπληρωµατικού
εργαλείου ως προς τις κλασικές µεθόδους ανάλυσης οριακής ισορροπίας των κατασκευών,
τόσο λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων σε δεδοµένα εισαγωγής και µεθοδολογίας προσοµοίωσης της συµπεριφοράς του έργου, όσο
και λόγω της έλλειψης κανονισµού ή εθνικών
οδηγιών εφαρµογής των µεθόδων του είδους.
Οι ευρέως χρησιµοποιούµενοι κανονισµοί
– οδηγίες σχεδιασµού οπλισµένων επιχώσεων
(FHWA NHI-00-043, NF P94-220-0, BS 8006)
στηρίζονται σε υπολογισµούς οριακής ισορροπίας της κατασκευής, εξασφαλίζοντας την
ευστάθεια αυτής υπό τους καθοριζόµενους
συνδυασµούς στατικών και σεισµικών δράσε-

ων και ικανοποιώντας τους ελέγχους οριακής
κατάστασης αστοχίας (ULS), δεν παρέχουν
ωστόσο τη δυνατότητα της εκ των προτέρων
εκτίµησης των παραµορφώσεων και των µετακινήσεων της κατασκευής κατά τη φάση της
κατασκευής και υπό τους συνδυασµούς δράσεων κατά τη λειτουργία αυτής, είτε αυτές
αφορούν στο σώµα της κατασκευής ή στο υπέδαφος
έδρασης,
µην
καλύπτοντας
εποµένως τους ελέγχους οριακής κατάστασης
λειτουργικότητας (SLS). Περιπτώσεις απλής
ενίσχυσης πρανών επιχωµάτων για τον περιορισµό
διαφορικών
µετακινήσεων
(π.χ.
ενίσχυση στη στέψη επιχωµάτων συνήθους
κλίσης πρανών και µεικτής διατοµής επιχώµατος - ορύγµατος σε έντονα επικλινές έδαφος ή
ενίσχυσης στη βάση επιχώµατος εδραζόµενου
σε εντόνως συµπιεστό έδαφος) δεν αντιµετωπίζονται
από
τους
προαναφερόµενους
κανονισµούς.
Η εισαγωγή σε εφαρµογή του EN 19971:2004 θέτει µε σαφήνεια την απαίτηση ελέγ-
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χων οριακής κατάστασης λειτουργικότητας
(SLS) κατά το σχεδιασµό του έργου, ιδιαίτερα
σε περιπτώσεις σύνθετης γεωµετρίας, δυσµενών εδαφικών συνθηκών έδρασης και
διαφορετικών υλικών πλήρωσης της επίχωσης. Σηµαντική καινοτοµία ωστόσο στον ΕΝ
1997-1 αποτελεί η δυνατότητα εφαρµογής αριθµητικών µεθόδων ανάλυσης της οριακής
κατάστασης αστοχίας (ULS) των έργων του
τύπου µέσω της εφαρµογής του τρόπου ανάλυσης 2 (DA-2) (εδάφιο 2.4.7.3.4.3(1)) ή της
παραλλαγής DA-2*, για τις γεωτεχνικές (GEO)
και δοµητικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας της οπλισµένης επίχωσης, καθώς και
του τρόπου ανάλυσης 3 (DA-3) (εδάφιο
2.4.7.3.4.4(1)) για την οριακή κατάσταση ολικής ευστάθειας του έργου, µέσω της µεθόδου
βαθµιαίας αποµείωσης της αντοχής (phi – c
reduction).
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εξετάζεται
ο
σχεδιασµός
δύο
επιµέρους
περιπτώσεων οπλισµένων επιχώσεων στον
οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού, οι οποίες διαστασιολογήθηκαν µε συνδυασµό εφαρµογής
προγραµµάτων υπολογισµού οριακής ισορροπίας και χρήση των οδηγιών FHWA NHI-00043 και των AASHTO-2002, καθώς και αριθµητική προσοµοίωση της συµπεριφοράς της
κατασκευής, σε θέµατα ελέγχου συνολικών
παραµορφώσεων και δοµικής αντοχής των
στοιχείων όπλισης.
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Οι δύο κύριες εφαρµογές γεωσυνθετικών
πλεγµάτων όπλισης επιχώσεων αφορούν είτε
στη διαµόρφωση φερουσών κατασκευών ως
έργων αντιστήριξης ή ως στοιχείων ενίσχυσης
– βελτίωσης των πρανών ή της βάσης επιχωµάτων.
Η πρώτη περίπτωση (Α) περιλαµβάνει οπλισµένα επιχώµατα µε κλίσεις µετώπου >45°
και όλους τους τύπους τοίχων οπλισµένης γης
(κλίσεις µετώπου >70° κατά ΟΜΟΕ ή >76° κατά ΕΝ 14475:2006), οι δε κρίσιµοι έλεγχοι
σχεδιασµού αφορούν κατά κύριο λόγο, αλλά
όχι αποκλειστικά, στην οριακή ισορροπία της
κατασκευής. Σε ό,τι αφορά στο σχεδιασµό τοίχων οπλισµένης γης, υφίσταται πλήρης
µεθοδολογία ορισµού των καταστάσεων ελέγχου (εσωτερική, εξωτερική και ολική ευστάθεια
του έργου) καθώς και των επιµέρους συνδυασµών
φορτίσεων,
τόσο
στις
οδηγίες
σχεδιασµού των ΗΠΑ (FHWA-NHI-00-043),
όσο και στο γαλλικό κανονισµό (NF P94-220-

0), επικεντρωµένη όµως στην ενίσχυση µε χαλύβδινους οπλισµούς ή λωρίδες.
Ο σχεδιασµός οπλισµένων επιχωµάτων
ηπιότερων κλίσεων περιλαµβάνει τη θεώρηση
πρισµατικών και κυκλικών επιφανειών δυνητικής αστοχίας διερχόµενων πίσω από το
οπλισµένο τµήµα, διαµέσου των οπλισµών ή
και στη διεπιφάνεια οπλισµών – γεωυλικού και
από το εσωτερικό του υπεδάφους έδρασης. Σε
ιδιαίτερες περιπτώσεις έντονης κλίσης του κατάντη φυσικού εδάφους ή έδρασης σε στρώση
χαµηλής αντοχής, διεξάγεται επιπλέον έλεγχος
τοπικής φέρουσας ικανότητας ποδός (FHWANHI-00-043).
Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί συνδυασµό
θεµάτων ευστάθειας και βελτιστοποίησης της
συµπεριφοράς της κατασκευής, οι δε κρίσιµοι
έλεγχοι σχεδιασµού περιλαµβάνουν την ανάγκη αποµείωσης ή εξορθολογισµού των
παραµορφώσεων της κατασκευής για την αποφυγή προβληµάτων λειτουργικότητας, αλλά
και την εξάλειψη προβληµάτων ρηγµατώσεων
και συνακόλουθης ανισότροπης συµπεριφοράς
του σώµατος της επίχωσης. Η συνήθης αντιµετώπιση προβληµάτων της κατηγορίας αυτής
περιλαµβάνει την τοποθέτηση γεωσυνθετικών
πλεγµάτων µε εµπειρικά κριτήρια της απόκρισης της κατασκευής, χωρίς ουσιαστική
υπολογιστική τεκµηρίωση της αποδοτικότητας
της λύσης.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις οπλισµένων επιχώσεων, όπως οι εξεταζόµενες στην παρούσα
εργασία, όπου λόγω δυσµενούς γεωµετρίας
της επιφάνειας έδρασης (έντονη εγκάρσια κλίση πρανούς) ή χαµηλών τιµών µηχανικών
χαρακτηριστικών υπεδάφους, δεν καθίσταται
εξαρχής σαφής η κρισιµότητα του σχεδιασµού
βάσει της οριακής ισορροπίας της κατασκευής
(ULS) ή του περιορισµού των παραµορφώσεων (SLS), ενδείκνυται η συνδυασµένη
εφαρµογή µεθόδων οριακής ισορροπίας και
αριθµητικής προσοµοίωσης της απόκρισης της
κατασκευής, µε στόχο τον έλεγχο των δυνητικών µηχανισµών αστάθειας, µέσω του
εντοπισµού ζωνών έντονης συγκέντρωσης τάσεων και παραµορφώσεων. Τούτο ισχύει
ιδιαίτερα στις πλέον εύκαµπτες κατασκευές του
είδους, όπως οι περιπτώσεις όπλισης µε γεωσυνθετικά πλέγµατα.
3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
3.1 Παραδοχές Αριθµητικών Αναλύσεων
Το σύνολο των αριθµητικών αναλύσεων
πραγµατοποιήθηκε µε τον κώδικα πεπερασµέ-
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νων διαφορών FLAC2D (έκδοση 5.0, 2005).
Βασικές παραδοχές των αναλύσεων της µελέτης είναι και οι ακόλουθες :
Το σύνολο των αναλύσεων αφορά σε δισδιάστατο προσοµοίωµα και υπό τη θεώρηση
συνθηκών επίπεδης παραµόρφωσης.
Για την προσοµοίωση της συµπεριφοράς
των εδαφικών σχηµατισµών χρησιµοποιείται
καταστατικός νόµος γραµµικά ελαστικής – τέλεια πλαστικής συµπεριφοράς µε εφαρµογή
του µοντέλου Mohr – Coulomb. Η εφαρµογή
µοντέλου υπερβολικού τύπου µε κρατυνόµενη
συµπεριφορά δεν κρίθηκε σκόπιµη για την
προσοµοίωση έργων σταδιακής επιφόρτισης
(κατασκευή επιχώµατος).
Το σύνολο των εισαγόµενων δράσεων στο
προσοµοίωµα (µόνιµα και κινητά φορτία) λαµβάνεται µε επιµέρους συντελεστές γG = γQ =
1,0. Αντίστοιχη τιµή επιµέρους συντελεστών
λαµβάνεται και για τις εδαφικές παραµέτρους
(γφ’ = γc’ = γγ = 1,0). Εξαίρεση αποτέλεσαν οι
παράµετροι διατµητικής αντίστασης στη διεπιφάνεια γεωπλέγµατος – γεωυλικού, όπου
πραγµατοποιήθηκαν έλεγχοι µε εφαρµογή συντελεστή γφ’ = 1,0 και 1,25, όπως εξετάζεται
παρακάτω.
Σε ό,τι αφορά στις γεωτεχνικές (GEO) και
δοµητικές (STR) οριακές καταστάσεις αστοχίας
των επιχωµάτων, πέραν των θεµάτων διατµητικής αντοχής στη διεπιφάνεια πλέγµατος –
εδάφους, προτιµήθηκε η εισαγωγή της αξονικής αντοχής των γεωπλεγµάτων µε την τιµή
σχεδιασµού, όπως αυτή προέκυψε από τους
ελέγχους οριακής ισορροπίας και τους ανάλογους µειωτικούς συντελεστές κατά FHWA,
καθώς οδηγεί σε συντηρητικότερη τιµή οριακής
αντοχής γεωπλέγµατος έναντι της εφαρµογής
επιµέρους συντελεστή (γΕ) στο αποτέλεσµα
των δράσεων (δηλαδή την αναπτυσσόµενη
αξονική δύναµη των πλεγµάτων).
3.2 Εισαγωγή Γεωπλεγµάτων στο Προσοµοίωµα
Η προσοµοίωση των γεωσυνθετικών στοιχείων
όπλισης των επιχωµάτων πραγµατοποιείται
εισάγοντας στο προσοµοίωµα γραµµικά στοιχεία
δεδοµένου
πάχους
και
µέτρου
ελαστικότητας. Για τα γεωπλέγµατα ορίζεται η
χαρακτηριστική τιµή αξονικής φόρτισης στο όριο διαρροής, η οποία στη δεδοµένη
περίπτωση τίθεται ως ίση προς τη χαρακτηριστική
τιµή
αντοχής
σχεδιασµού
των
γεωπλεγµάτων, όπως αυτή προκύπτει µετά
από την εφαρµογή µειωτικών συντελεστών λόγω
φθοράς
κατά
την
τοποθέτηση,

αποδόµησης από περιβαλλοντική δράση και
κυρίως φαινόµενα ερπυστικής συµπεριφοράς
υπό µακροχρόνια αξονική καταπόνηση των
γεωσυνθετικών πλεγµάτων, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της µελέτης. Παράλληλα δίδεται η
οριακή αποδεκτή αξονική παραµόρφωση του
γεωπλέγµατος, ως κριτήριο θραύσης αυτού. Η
εξαρχής εισαγωγή στο προσοµοίωµα των γεωπλεγµάτων µε την αντοχή σχεδιασµού,
αποµειούµενη λόγω φαινοµένων ερπυσµού
των γεωπλεγµάτων, καθώς και αντίστοιχα
αποµειωµένο µέτρο ελαστικότητας γεωσυνθετικού υλικού, στοχεύει στην έως ένα βαθµό
στην αντιµετώπιση των δυσκολιών εφαρµογής
βισκοελαστικού νόµου συµπεριφοράς, ο οποίας γενικά χαρακτηρίζει τα γεωσυνθετικά υλικά.
Τα στοιχεία όπλισης διαθέτουν δυνατότητα
τριών βαθµών ελευθερίας (µετακίνηση σε δύο
διευθύνσεις και στροφή) σε κάθε κόµβο, δεν
παραλαµβάνουν όµως τέµνουσα δύναµη και
ροπή.
Η αριθµητική αλληλεπίδραση των στοιχείων όπλισης πρανών µε το περιβάλλον έδαφος
γίνεται µε τη θεώρηση διεπιφάνειας επαφής
οριζόµενης δυσκαµψίας και διατµητικής αντοχής. Για την περιγραφή της διατµητικής
δυσκαµψίας της διεπιφάνειας εισάγονται
γραµµικά ελατήρια στη διεύθυνση κίνησης παράλληλα προς τον κύριο άξονα του πλέγµατος,
καθοριζόµενης ενδοσιµότητας. Η διατµητική
αντοχή της διεπιφάνειας πλέγµατος - γεωυλικού ορίζεται από µη γραµµική περιβάλλουσα
αντοχής, ως συνάρτηση της αναπτυσσόµενης
ορθής τάσης. Η µέγιστη διατµητική δύναµη ορίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις :

FSmax
= S bond
L
FSmax
= S bond + σ 'C ⋅ µ * ⋅ per
L
όπου

(

)

µ * = µ *0 − µ *0 − µ 1* ⋅
µ * = µ 1*

σ 'C
σ 'C0

σ 'C < 0

(1)

σ 'C ≥ 0

(2)

0 ≤ σ 'C ≤ σ 'C0

(3)

σ 'C ≥ σ 'C0

(4)

όπου : L = µήκος γεωπλέγµατος, Sbond = φαινόµενη συνοχή διεπιφάνειας, σ’C = ενεργός
τάση κάθετα στο γεώπλεγµα, per = περίµετρος
γεωπλέγµατος, µ*0 = αρχική τιµή συντελεστή
τριβής διεπιφάνειας, µ*1 = ελάχιστη τιµή συντελεστή τριβής διεπιφάνειας, σ’C0 = τιµή ενεργού
τάσης µετάβασης συντελεστή τριβής στην ελάχιστη τιµή του. Η παραπάνω µεθοδολογία
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ακολουθεί τα οριζόµενα στις NF P94-220-0 και
NF P94-222 όπου και παρατίθεται πλήρης ορισµό των τιµών µ*0, µ*1 και της µεθόδου
προσδιορισµού αυτών αντίστοιχα.
Φαινόµενα χαλάρωσης της αντοχής διεπιφάνειας πλέγµατος – εδάφους ως συνάρτηση
της διατµητικής µετακίνησης είναι δυνατό να
περιγραφούν για την τιµή συνοχής και συντελεστή τριβής της διεπιφάνειας.
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζονται
οι
τιµές
των
προαναφερόµενων
παραµέτρων, όπως αυτές εισήχθησαν στο εκάστοτε προσοµοίωµα.
Πίνακας 1 : Παράµετροι Γεωπλεγµάτων
Table 1 : Geogrid Parameters
Τύπος
Τdes
fstrain
ES,grd
[KN/m/m]
(MPa)
(%)
Τ1
Τ2
Τ3
Τ4

23,3
31,1
38,9
46,6

15
15
15
15

200 / 400
200 / 400
200 / 400
200 / 400

thick
(mm)

5/10
5/10
5/10
5/10

Πίνακας 2 : Παράµετροι ∆ιεπιφάνειας Γεωπλέγµατος – Γεωυλικού
Table 2 : Geogrid – Soil Interface Parameters
kS [MN/m/m]
15,0
cs (KN/m)
1,0
µ*0
0,532
0,665
0,625
µ*1
0,488
0,610
0,625
σ’C0 (kPa)
80
80/120
0
όπου : Tdes = Αξονική δύναµη διαρροής γεωπλέγµατος, fstrain = Οριακή παραµόρφωση
θραύσης, ES,grd = Μέτρο ελαστικότητας υλικού
πλέγµατος, thick = πάχος πλέγµατος, kS = διατµητική δυσκαµψία διεπιφάνειας, cS = ενεργός
τιµή συνοχής διεπιφάνειας, µ*0, µ*1, σ’C0 όπως
ανωτέρω.
Για τις ανάγκες των έργων πραγµατοποιήθηκαν παραµετρικές αναλύσεις µεταβάλλοντας
την τιµή της σ’C0. Οι τιµές της δεύτερης στήλης
του πίνακα 2 για τα µ*0, µ*1 προέκυψαν µε συντελεστή γφ’ = 1,0, στα πλαίσια της ερευνητικής
παραµετρικής ανάλυσης (σχήµα 4).
4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΚΛΙΝΕΣ Ε∆ΑΦΟΣ
4.1 Γενικά Στοιχεία - Γεωµετρία
Η εξεταζόµενη περίπτωση αφορά στη διαπλάτυνση του δεξιού κλάδου της Εγνατίας Οδού
λόγω ελαφράς διαφοροποίησης της χάραξης
στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόµβου Πανα-

γιάς, στην αρχή του τµήµατος Παναγιάς –
Γρεβενών. Η έως κατά 11,0m µετακίνηση της
παρειάς της οδού προς τα κατάντη, σε συνδυασµό µε το επικλινές φυσικό έδαφος
έδρασης του υφιστάµενου επιχώµατος, η κλίση
του οποίου ανέρχεται σε 25° - 30°, παράλληλα
µε ενδείξεις µακροχρόνιων µικροµετακινήσεων
του φυσικού εδάφους στα κατάντη και κατά
θέσεις φαινοµένων αστάθειας του υφιστάµενου
επιχώµατος, επέβαλλε τον περιορισµό του ίχνους ποδός του νέου επιχώµατος της
διαπλάτυνσης και στις δυσµενέστερες θέσεις
την εξασφάλιση αυτού µε την κατασκευή πασσαλότοιχου ποδός. Ως συνέπεια των
παραπάνω προέκυψε η ανάγκη σχεδιασµού
οπλισµένου επιχώµατος, µέγιστου ύψους µετώπου Ηmax = 15,0m, µε κλίση πρανών 5:1
(79°). Η επένδυση του µετώπου του επιχώµατος πραγµατοποιείται µε λιθοπληρωµένα
συρµατοκιβώτια κατάλληλων διαστάσεων, επί
των οποίων είναι σταθερά συνδεδεµένες οι
απολήξεις των γεωπλεγµάτων. Λόγω της κλίσης του µετώπου του επιχώµατος, αυτό κατά
το σχεδιασµό αντιµετωπίστηκε ως τοίχος οπλισµένης γης. Το συγκεκριµένο οπλισµένο
επίχωµα, το οποίο αποτελεί το µεγαλύτερο της
ζώνης του Α/Κ Παναγιάς, αναπτύσσεται σε µήκος 205,0m.

Σχήµα 1 : Γεωµετρία υψηλότερης διατοµής
Figure 1 : Geometry of taller cross - section
Η βάση του επιχώµατος εδράζεται επί του αργιλοαµµώδους µανδύα αποσάθρωσης του
υποκείµενου υποβάθρου, µε πάχος από 4,0
έως 9,0m. Το υπόβαθρο συνίσταται κατά τα
πρώτα 40,0m του επιχώµατος από ζώνη εφίππευσης της οφειολιθικής µάζας επί του
φλυσχικού σχηµατισµού της ζώνης των έργων,
υπό τη µορφή έντονα κερµατισµένου και αποσαθρωµένου
οφειολίθου
µε
ιλυολιθικές
ενστρώσεις, και στο υπόλοιπο µήκος από έντονα κερµατισµένο ιλυόλιθο, ποικίλου βαθµού
αποσάθρωσης και αργιλικό σχιστόλιθο.
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Ο τελικός σχεδιασµός του οπλισµένου επιχώµατος στηρίχθηκε σε εφαρµογή µεθόδων
οριακής ισορροπίας, µε εφαρµογή των λογισµικών MSEW 3.0 και ReSSA 2.0 για
εσωτερικούς ελέγχους αντοχής και ολική ευστάθεια, καθώς και των οδηγιών FHWA-NHI00-043 και τα AASHTO. Επιπρόσθετα πραγµατοποιήθηκε αριθµητική προσοµοίωση της
συµπεριφοράς της υψηλότερης διατοµής του
επιχώµατος υπό τα λειτουργικά φορτία αυτής
(έλεγχος οριακής κατάστασης λειτουργικότητας) και των αντίστοιχων αναπτυσσόµενων
αξονικών φορτίσεων των γεωπλεγµάτων. Αντίστοιχη προσοµοίωση της πλέον κρίσιµης
διατοµής κατασκευής του πασσαλότοιχου, η
οποία όµως επικεντρώθηκε στις ανάγκες σχεδιασµού του πασσαλότοιχου ποδός και τον
έλεγχο της αλληλεπίδρασης πασσαλότοιχου –
ανάντη οπλισµένου επιχώµατος κατά τα στάδια ενεργοποίησης της κατάντη κατολίσθησης
(εφαρµογή της DA-2 κατά EN 1997-1).
Με βάση τα παραπάνω επιλέχθηκε η όπλιση µε γεωσυνθετικά πλέγµατα αντοχής
σχεδιασµού σε µακροχρόνιες συνθήκες έως
Τdes = 46,6KN/m, µήκη πλεγµάτων έως 12,0m
και στρώσεις ανά 0,50m ύψος. Για τα προδιαγραφόµενα
γεωυλικά
πλήρωσης
του
επιχώµατος (µε εξαίρεση τα σαρζανέτ επένδυσης µετώπου και τις στραγγιστικές στρώσεις
έδρασης) έγινε παραδοχή των ακόλουθων χαρακτηριστικών τιµών παραµέτρων :
Ενεργός γωνία τριβής : φ’k = 32°
Ενεργός τιµή συνοχής : c’k = 2,0 kPa
Μέτρο ελαστικότητας : Ε’S,k = 30,0 MPa
Συντ/της Poisson : v = 0,30
Φαινόµενο βάρος : γ’ = 20,5 ΚΝ/m3.
Η παραπάνω επιλογή έλαβε υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαθέσιµων γεωυλικών της
ζώνης του έργου, µε τη λογική της χαρακτηριστικής µέσης τιµής του δείγµατος των
αντίστοιχων δοκιµών κατά την αποδοχή των
γεωυλικών.
4.3 Αριθµητική Προσοµοίωση Συστήµατος
Οι αριθµητικές αναλύσεις επικεντρώθηκαν
στον έλεγχο της οριακής ισορροπίας του συστήµατος
επίχωµα - φυσικό πρανές, τον
προσδιορισµό των αναπτυσσόµενων αξονικών
δυνάµεων των γεωπλεγµάτων υπό τα λειτουργικά φορτία της κατασκευής, τις αναµενόµενες
παραµορφώσεις του επιχώµατος, ιδιαίτερα κοντά στον πόδα του µετώπου όπου εντοπίζεται
η µεγαλύτερη συγκέντρωση τάσεων, καθώς

και τον παράλληλο έλεγχο της οριακής ισορροπίας του συστήµατος επίχωµα – φυσικό
πρανές, υπό τη θεώρηση µέγιστης στάθµης
υπόγειων υδάτων.
Από τo ακόλουθο σχήµα 2 προκύπτει ότι οι
λειτουργικές αξονικές δυνάµεις εφελκυσµού
των γεωπλεγµάτων βρίσκονται σε κάθε περίπτωση εντός των ορίων των αντοχών
σχεδιασµού, όπως αυτές προέκυψαν από τις
αναλύσεις οριακής ισορροπίας.
Μέγιστη κατά ύψος αναπτυσσόµενη αξονική δύναµη γεωπλεγµάτων = 15,0m

Η
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4.2 Σχεδιασµός Οπλισµένου Επιχώµατος
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Σχήµα 2 : Αξονικές δυνάµεις γεωπλεγµάτων:
Ύψος µετώπου Η=15,0m
Figure 2 : Axial forces on geogrids : Height of
face H=15,0m
Οι ιδιαίτερα αυξηµένες τιµές κοντά στη βάση αποδίδονται κατά ένα βαθµό στην
παραµόρφωση του φυσικού εδάφους στην περιοχή του πόδα του πρανούς, την αντίστοιχη
µετακίνηση του µετώπου και την τοπικά υψηλή
συγκέντρωση τάσεων (καθεστώς ανεµπόδιστης θλίψης), αντιµετωπίστηκε δε µε τη
δηµιουργία µορφής πεδίλου από πολλαπλά
σαρζανέτ.
Η συµπεριφορά αυτή δείχνεται καλύτερα
στο σχήµα 7 της κατανοµής της κινητοποιούµενης αξονικής δύναµης κατά µήκος των
γεωπλεγµάτων. Στα κατώτερα στρώµατα η µέγιστη δύναµη αναπτύσσεται στο σηµείο
σύνδεσης του γεωπλέγµατος µε το σαρζανέτ
της επένδυσης.
Οι αυξηµένες αποκλίσεις των λειτουργικών
αξονικών δυνάµεων από τις αντοχές σχεδιασµού των γεωπλεγµάτων κοντά στη στέψη
οφείλονται στο γεγονός ότι οι τελευταίες προέκυψαν από τον αντίστοιχο έλεγχο έναντι
ανατροπής και αστοχίας σύνδεσης στο µέτωπο υπό σεισµική φόρτιση, όπως αυτές
πραγµατοποιήθηκαν µε εφαρµογή του λογισµικού MSEW.
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JOB TITLE : D330 - H=15,0m : Effective Stress Tensors

Μέγιστη κατά ύψος αναπτυσσόµενη αξονική δύναµη γεωπλέγµατος
Παραµετρική Ανάλυση Μεταβολής Παραµέτρων Αντοχής ∆ιεπιφάνειας
Γεωπλέγµατος - Γεωυλικού
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FLAC (Version 5.00)

16
LEGEND

5.900

5.700

Effective Principal Stress
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Σχήµα 3 : Συγκέντρωση τάσεων στον πόδα
του επιχώµατος
Figure 3 : Stress concentration near the toe of
embankment
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Σχήµα 4 : Παραµετρική ανάλυση επιρροής τιµής µ* και σ’C0 στην αξονική δύναµη των
γεωπλεγµάτων (Α/Κ Παναγιάς)
Figure 4 : Parametric study of the influence of
values for µ* and σ’C0 in the axial forced of
geogrids (Panagia interchange)
JOB TITLE : D330 - DA3 - phi-c reduction
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Σχήµα 5: Ανάλυση ολικής ευστάθειας (ReSSA)
Figure 5: Overall stability analysis (ReSSA)
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Σχήµα 6 :Ανάλυση Ολικής Ευστάθειας (FLAC)
Figure 6 : Overall stability analyis (FLAC)

Σχήµα 7 : Αξονικές δυνάµεις γεωπλεγµάτων
Figure 7 : Axial forces on geogrids
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Για τη θέση της υψηλότερης διατοµής του
υπό µελέτη επιχώµατος πραγµατοποιήθηκε
πρόσθετη ανάλυση γεωτεχνικής οριακής κατάστασης ολικής ευστάθειας µε τη µέθοδο
βαθµιαίας αποµείωσης της αντοχής (phi – c
reduction), η οποία οδήγησε σε παραπλήσια
αποτελέσµατα µηχανισµού αστοχίας και συντελεστή ασφάλειας έναντι γενικής αστάθειας
µε τις αντίστοιχες αναλύσεις οριακής ισορροπίας (FSReSSA = 1,34 , FSFLAC = 1,27), όπως
φαίνεται στα σχήµατα 5 και 6. Από τα αποτελέσµατα της αριθµητικής ανάλυσης προκύπτει
µεγαλύτερη αστάθειας εγγύτερα στον πόδα
του επιχώµατος, γεγονός αναµενόµενο µε βάση τα προαναφερόµενα.

επιχωµάτων, αναζητήθηκε λύση για την κατάργηση
της
προφόρτισης
και
των
συνεπαγόµενων χωµατουργικών εργασιών κατασκευής και καθαίρεσης αυτής. Για το σκοπό
αυτό επιλέχθηκε η κατασκευή τοίχων οπλισµένης γης εύκαµπτου κατακόρυφου µετώπου, µε
γεωσυνθετικά πλέγµατα όπλισης κατάλληλης
αντοχής και διάταξης, µε τρόπο ώστε η ίδια η
οπλισµένη επίχωση να αναλάβει το σύνολο
των αναµενόµενων καθιζήσεων των υποκείµενων συνεκτικών στρώσεων του υπεδάφους
έδρασης.

5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟ
Ε∆ΑΦΟΣ
5.1 Γενικά Στοιχεία - Γεωµετρία
Η εξεταζόµενη περίπτωση αφορά στο σχεδιασµό των επιχωµάτων πρόσβασης του
Τεχνικού Τ1.9, το οποίο φέρει τον κάθετο άξονα 59 της Εγνατίας Οδού πάνω από τον οδικό
άξονα Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, στη
ζώνη του Α/Κ Κ1.9 της περιοχής του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης. Λόγοι έλλειψης χώρου
επέβαλλαν εξαρχής την ανάγκη διαµόρφωσης
κατακόρυφων παρειών του επιχώµατος της
αρτηρίας υπό τη µορφή αµφίπλευρων τοίχων
οπλισµένης γης, µέγιστου ύψους Η = 10,5m
και πλάτους στέψης Β = 22,0m. Το συνολικό
µήκος της αρτηρίας που θα κατασκευασθεί µε
τον τρόπο αυτό ανέρχεται σε 350,0m, οδηγώντας σε µέτωπο τοίχων οπλισµένης γης
µήκους 700,0m και ύψους από 3,0m έως
10,5m.
Το υπέδαφος έδρασης συνίσταται από αργιλικές στρώσεις περιορισµένης στιφρότητας
και υψηλής συµπιεστότητας, ελαφρά βελτιούµενων
µε
το
βάθος
µηχανικών
χαρακτηριστικών, µέχρι το βάθος επιρροής
των φορτίων των επιχωµάτων. Η παρουσία
των αργιλικών στρώσεων, κορεσµένων κάτω
από το βάθος των 10,0m, οδήγησε στην αρχική επιλογή της προφόρτισης της ζώνης
έδρασης των υπό εξέταση επιχωµάτων µε
σκοπό την ανάληψη του συνόλου των αναµενόµενων καθιζήσεων της κατασκευής και εν
συνεχεία την κατασκευή τυπικών τοίχων οπλισµένης γης.
Λόγω του σηµαντικού κυκλοφοριακού φόρτου του υφιστάµενου ισόπεδου κόµβου στη
ζώνη του έργου, καθώς και της έκτασης των

Σχήµα 8 : Γεωµετρία τυπικής υψηλής διατοµής
Figure 8 : Geometry of typical cross - section
Η τελική επένδυση του µετώπου κατασκευάζεται µετά την ολοκλήρωση του συνόλου
των καθιζήσεων του σώµατος του επιχώµατος,
τοποθετείται για αισθητικούς λόγους και αναρτάται είτε από χαλύβδινες ράβδους που έχουν
εκ των προτέρων τοποθετηθεί κατά τη φάση
κατασκευής του επιχώµατος ή µε οποιοδήποτε
ισοδύναµη µέθοδο επιλεγεί από τον εκάστοτε
προµηθευτή του συστήµατος.
Η διαµόρφωση και η ευστάθεια του προσωρινού µετώπου των τοίχων οπλισµένης γης
εξασφαλίζεται µε την µε την εκ των προτέρων
τοποθέτηση σε κάθε κατασκευαστικό βήµα χαλύβδινου πλέγµατος συγκράτησης #Τ196 υπό
γωνία 90º, διαστάσεων 0,60m (βάση) x 0,50m
(ύψος). Η ενίσχυση της παρειάς έναντι των
αναπόφευκτα σηµαντικών παραµορφώσεων
των υψηλότερων διατοµών του επιχώµατος
εξασφαλίζεται µε την αναδίπλωση στο µέτωπο
και επαρκή αγκύρωση των κύριων οπλισµών
του επιχώµατος.
5.2 Σχεδιασµός Οπλισµένου Επιχώµατος
Ο σχεδιασµός των ανεξάρτητων τοίχων οπλισµένης γης πραγµατοποιήθηκε µε εφαρµογή
των ελέγχων οριακής ισορροπίας σύµφωνα µε
τις οδηγίες FHWA-NHI-00-043 και τις
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AASHTO-2002, µε χρήση του λογισµικού
MSEW 3.0 για τους γεωτεχνικούς (GEO) και
δοµητικούς (STR) ελέγχους της κατασκευής
και του ReSSA για τον έλεγχο ολικής ευστάθειας. Οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν τόσο για
βραχυχρόνιες (αστράγγιστες), όσο και µακροχρόνιες συνθήκες λειτουργίας. Οι παραπάνω
έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρία αµφίπλευρων τοίχων
(back-to-back walls) και τη συνεπαγόµενη µεταβολή των εφαρµοζόµενων ωθήσεων για
µικρές αποστάσεις απόληξης των εκατέρωθεν
γεωπλεγµάτων της διατοµής.
Από τους υπολογισµούς προέκυψε η εφαρµογή γεωσυνθετικών πλεγµάτων αντοχής
σχεδιασµού σε µακροχρόνιες συνθήκες έως
Tdes = 38,9ΚΝ/m, µε µήκη ανάπτυξης έως 9,0m
και πρόσθετο µήκος αναδίπλωσης στο µέτωπο
Lwrap = 2,0m, τοποθετούµενων σε στρώσεις
ανά 0,50m ύψους διατοµής. Λαµβάνοντας υπόψη
την
ιδιαιτερότητα
του
έργου
προδιαγράφηκαν γεωυλικά πλήρωσης των επιχωµάτων µε υψηλότερες απαιτήσεις σε
κοκκοµετρία, φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά έναντι των αντίστοιχων της παραγράφου
4.2 (Α/Κ Παναγιάς).
Κατά το σχεδιασµό εφαρµόσθηκαν οι ακόλουθες χαρακτηριστικές τιµές µηχανικών
παραµέτρων γεωυλικών επιχώµατος :
Ενεργός γωνία τριβής : φ’k = 36°
Ενεργός τιµή συνοχής : c’k = 2,0 kPa
Μέτρο ελαστικότητας : Ε’S,k = 35,0 MPa
Συντ/της Poisson : v = 0,30
Φαινόµενο βάρος : γ’ = 21,0 ΚΝ/m3.
5.2 Αριθµητική Προσοµοίωση Συστήµατος
Η κατασκευή των εύκαµπτων τοίχων οπλισµένης γης, ύψους έως 10,50m επί συµπιεστών
αργιλικών στρώσεων κατέστησε εξαρχής κρίσιµη την εκτίµηση των αναµενόµενων
παραµορφώσεων της κατασκευής, τόσο σε
θέµατα πιθανών έντονων διατµητικών µετακινήσεων και ρηγµατώσεων στο σώµα της
κατασκευής, όσο και σε θέµατα υπερβολικής
τάνυσης των τοποθετούµενων γεωπλεγµάτων
λόγω διαφορικής µετακίνησης των µετώπων
από το κέντρο του επιχώµατος.
Από το µηχανισµό λειτουργίας των τοίχων
οπλισµένης γης και της συνολικής διατοµής
του επιχώµατος προκύπτει ότι βασική παράµετρο
του
προβλήµατος
αποτελεί
η
αναπτυσσόµενη διαφορική καθίζηση µεταξύ
των οπλισµένων τµηµάτων του επιχώµατος και
του άοπλου ενδιάµεσου τµήµατος της διατοµής
ως συνέπεια της έντονα διαφοροποιηµένης

δυσκαµψίας των επιµέρους υποτµηµάτων αυτής λόγω της παρουσίας των πυκνών
στρώσεων γεωπλεγµάτων στις παρειές (τοίχοι), όχι όµως και στο κέντρο της διατοµής. Το
πρόβληµα επιτείνεται από την – τυπική - µορφή µετακίνησης των τοίχων οπλισµένης γης, η
οποία περιλαµβάνει και οριζόντια µετακίνηση
του µετώπου του τοίχου προς τα έξω, µε µέγιστη τιµή στο άνω τµήµα της στέψης (στροφή
τοίχου), επιτρέποντας την ανάλογη πλευρική
χαλάρωση των γεωυλικών πλήρωσης του κεντρικού τµήµατος του επιχώµατος και την
επαύξηση των υποχωρήσεων του κέντρου της
στέψης. Ο παραπάνω µηχανισµός διακρίνεται
σαφώς στα σχήµατα 9 και 10 που αφορούν σε
τυπική διατοµή του επιχώµατος πρόσβασης µε
ύψος H = 10,0µ. Οι καθιζήσεις της βάσης του
επιχώµατος και στις δύο περιπτώσεις προκύπτουν παραπλήσιες (περίπου 85cm), αντίθετα
µε τις κατακόρυφες µετακινήσεις της στέψης, οι
οποίες παρουσιάζουν διαφορά έως 30%
(1,05m έναντι >1,40m για την περίπτωση των
ανεξάρτητων τοίχων).
Η µακροχρόνια ανάπτυξη διαφορικών καθιζήσεων καθιστά αναπόφευκτη την ανάπτυξη
διατµητικών παραµορφώσεων και ρηγµατώσεων της διατοµής, ανεξάρτητα από την
πλήρωσή της µε πρόσθετα γεωυλικά. Εφόσον
δε ληφθούν µέτρα ενίσχυσης του κεντρικού
τµήµατος αυτής, εκτιµάται ως πιθανή η διάρρηξη του συνεχούς χαρακτήρα του σώµατος
του επιχώµατος µε συνέπεια την ανοµοιοµορφία στη µηχανική του συµπεριφορά, µε
άγνωστες επιδράσεις σε καθεστώς µακροχρόνιων φορτίσεων, κυρίως όµως σε καθεστώς
σεισµικών ανακυκλιζόµενων φορτίσεων.
Στο σχήµα 11 παρουσιάζονται οι οριζόντιες µετακινήσεις του προσωρινού µετώπου του
τοίχου για διατοµές µε ύψη 9,0m και 10,0µ και
για τις περιπτώσεις ανεξάρτητων τοίχων και
ενίσχυσης στο κέντρο της διατοµής. Οι ιδιαίτερα αυξηµένες µετακινήσεις στη στέψη του
τοίχου στην πρώτη περίπτωση οδηγούν σε
δυνητικό µηχανισµό αστάθειας της κατασκευής
λόγω εκτεταµένων παραµορφώσεων στη βάση
και το κέντρο της διατοµής (διαφορική οριζόντια µετακίνηση στέψης – πόδα έως ∆SH =
11,6cm), παρά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ελέγχων οριακής ισορροπίας της
διατοµής. Αντίθετα η επιλογή επιπλέον ενίσχυσης του κέντρου της διατοµής οµοιοµορφοποιεί της µετακινήσεις του µετώπου, η
συνολική τιµή των οποίων οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην παραµορφωσιµότητα των
γεωσυνθετικών πλεγµάτων.
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JOB TITLE : D25 - Vertical Displacements - indipendent walls
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Μέγιστη κατά ύψος αναπτυσσόµενη αξονική δύναµη γεωπλέγµατος H = 5,5m

FLAC (Version 5.00)
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Σχήµα 9 : Κατακόρυφες µετακινήσεις επιχώµατος – ανεξάρτητοι τοίχοι
Figure 9 : Vertical displacements of embankment – independent walls
JOB TITLE : D25 - Vertical Displacements - design walls
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Μέγιστη κατά ύψος αναπτυσσόµενη αξονική δύναµη γεωπλέγµατος H = 7,0m
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Μέγιστη κατά ύψ ος αναπτυσσόµενη αξονική δύναµη γεωπλέγµατος H = 9,0m
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Σχήµα 10 : Κατακόρυφες µετακινήσεις επιχώµατος – διατοµή σχεδιασµού
Figure 10 : Vertical displacements of embankment – cross section as designed
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Μ έγιστη κατά ύψ ος αναπτυσσόµενη αξονική δύναµη γεωπλέγµατος H = 10,0m
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Σχήµα 11 : Οριζόντιες µετακινήσεις µετώπου
τοίχου : Ύψη µετώπου Η = 9,0 – 10,0m.
Figure 11 : Horizontal displacements of facing :
Wall heights H = 9,0 – 10,0m.
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Σχήµα 12 : Αξονικές δυνάµεις γεωπλεγµάτων
Figure 12 : Axial forces on geogrids
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Η τοποθέτηση τµηµατικά καθ’ ύψος γεωπλεγµάτων τα οποία καλύπτουν το σύνολο της
διατοµής οδηγεί αναπόφευκτα σε σηµαντικά
υψηλότερη τάνυση αυτών (σχήµα 13), ως εκ
τούτου απαιτήθηκε παραµετρικός έλεγχος των
διαστηµάτων τοποθέτησης σε συνάρτηση µε
την αντοχή σχεδιασµού αυτών, µε κριτήριο την
ανεκτή παραµόρφωση – χαλάρωση του κέντρου της διατοµής, έτσι ώστε να επιτευχθεί
κατά το δυνατό περιορισµός του συνολικού
κόστους. Με βάση τις επιµέρους αναλύσεις
επιλέχθηκε η τοποθέτηση αντίστοιχων γεωπλεγµάτων ανά 2,0m ύψους της διατοµής µε
πρόσθετη ενίσχυση στα βάση και την ονοµαστική στέψη της διατοµής (προ καθιζήσεων).

Σχήµα 13 : Κατανοµή αξονικών δυνάµενων
γεωπλεγµάτων, ανεξάρτητου τοίχου (επάνω)
και διατοµής σχεδιασµού (κάτω). Η = 10,0m.
Figure 13 : Distribution of axial forces on
geogrids, independent wall (up) and as designed cross-section (down). H = 10,0m.

Όπως φαίνεται στo σχήµα 12, η σταδιακή
ανάπτυξη µηχανισµού δυνητικής αστοχίας –
αποκόλλησης των ανεξάρτητων τοίχων για
ύψη επιχώµατος Η > 7,5m οδηγεί σε σηµαντική αύξηση των αναπτυσσόµενων αξονικών
δυνάµεων των γεωπλεγµάτων ενίσχυσης του
κέντρου της διατοµής, οι οποίες προσεγγίζουν
την αντοχή σχεδιασµού αυτών, οδηγώντας σε
ανάγκη πύκνωσης της διάταξης ή εφαρµογής
τοπικά υψηλότερης αντοχής γεωπλεγµάτων.
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν δύο
περιπτώσεις σχεδιασµού οπλισµένων επιχωµάτων όπου παράλληλα προς τις συνήθεις
µεθόδους οριακής ισορροπίας εφαρµόσθηκαν
µοντέλα αριθµητικής προσοµοίωσης της συµπεριφοράς της κατασκευής. Ο έλεγχος των
µηχανισµών παραµόρφωσης και δυνητικής
αστάθειας, τόσο εντός του σώµατος της κατασκευής, όσο και σε συνάρτηση µε την ολική
ευστάθεια του συστήµατος αποτέλεσαν τον
κύριο σκοπό των αριθµητικών αναλύσεων,
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωµετρικές
συνθήκες και τα µηχανικά χαρακτηριστικά του
υπεδάφους έδρασης. Η εκτίµηση της µηχανικής απόκρισης του συστήµατος και η ανάδειξη
ζωνών προβληµατικής συµπεριφοράς της κατασκευής οδήγησαν είτε σε τοπική ενίσχυση
των αντοχών των τοποθετούµενων γεωπλεγµάτων ή σε µερική αναδιάταξη της αρχικής
γεωµετρίας αυτών. Ως εκ τούτου η χρήση του
αριθµητική προσοµοιώµατος υπήρξε επικουρική
προς
τους
κύριους
ελέγχους
διαστασιολόγησης, αποτέλεσε όµως τον κύριο
παράγοντα σχεδιασµού όπου ο εξορθολογισµός των παραµορφώσεων του συστήµατος
αποδείχθηκε µέρος του προβλήµατος. Συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα των δύο µεθόδων
ανάλυσης για τα δεδοµένα προβλήµατα προέκυψαν τα ακόλουθα συµπεράσµατα.
Ο έλεγχος της ολικής ευστάθειας ενός συστήµατος οπλισµένης επίχωσης και η ανάδειξη
των δυνητικών µηχανισµών αστάθειας αποδίδεται πιστότερα µέσα από αριθµητικό
προσοµοίωµα, όπου είναι δυνατός ο έλεγχος
ζωνών ανάπτυξης πλαστικοποιήσεων του εδάφους,
έντονων
διατµητικών
παραµορφώσεων, συγκέντρωσης τάσεων, καθώς
και ισχυρών διαφορικών µετακινήσεων τµηµάτων της κατασκευής. Έµµεσο αποτέλεσµα των
φαινοµένων αυτών αποτελεί η αυξηµένη αξονική καταπόνηση των γεωπλεγµάτων στις
συγκεκριµένες θέσεις, η οποία ενδέχεται να
υπερβεί την προκύπτουσα από τις εφαρµοζό-
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µενες µεθόδους οριακής ισορροπίας αντοχή
σχεδιασµού, οδηγώντας σε ενίσχυση αυτών ή
διαφοροποίηση της γεωµετρίας.
Η ανάλυση της οριακής κατάστασης ολικής
ευστάθειας του συστήµατος µε τη µέθοδο βαθµιαίας αποµείωσης της αντοχής (phi reduction) στα πρότυπα του τρόπου ανάλυσης
3 (DA-3) του ΕΝ-1997-1 αποδίδει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, τόσο σε ό,τι αφορά στον
εξαγόµενο συντελεστή ασφάλειας, όσο - κυρίως – στην κρίσιµη επιφάνεια ολίσθησης,
καθώς αυτή προκύπτει από τη συνολική γεωµετρία και όχι οριζόµενη από το χρήστη,
επιτρέποντας την ανάλογη προσαρµογή του
µοντέλου οριακής ισορροπίας.
Παρά τα ανωτέρω, η πλήρης διαστασιολόγηση
οπλισµένων επιχώσεων της κατηγορίας Α
(παράγραφος 2) αποκλειστικά µε χρήση αριθµητικής µεθόδου ανάλυσης, είτε υιοθετώντας
στοιχεία κάποιου από τους εφαρµοζόµενους
κανονισµούς και οδηγίες ή εφαρµόζοντας τη
λογική του τρόπου ανάλυσης 2 (DA-2) αποδεικνύεται µια ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, κύρια
σε ό,τι αφορά στη βελτιστοποίηση της γεωµετρίας και της αντοχής των χρησιµοποιούµενων
πλεγµάτων.
Αντίθετα ο σχεδιασµός οπλισµένων επιχώσεων όπου ο έλεγχος των παραµορφώσεων αποτελεί τον κρίσιµο παράγοντα
εφαρµογής των γεωσυνθετικών (όπως οι ενισχύσεις βάσης, στέψης ή του σώµατος
επιχωµάτων), καθώς και επιχώσεων της κατηγορίας Α µε ιδιαίτερους µηχανισµούς αλληλεπίδρασης σε σύνθετες γεωµετρίες (έλεγχος
οριακής κατάστασης λειτουργικότητας – ULS)
καθιστά σηµαντική την εφαρµογή αριθµητικού
προσοµοιώµατος της συνολικής συµπεριφοράς του συστήµατος στα στάδια κατασκευής
του.
Παραµετρικοί έλεγχοι στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν
µεταβάλλοντας τη δυσκαµψία των εφαρµοζόµενων γεωσυνθετικών πλεγµάτων, αναλόγως
του τύπου, του υλικού προέλευσης και της αντοχής αυτών, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η
συνεισφορά αυτών στη βελτίωση της συνολικής συµπεριφοράς, κάτι που δεν είναι δυνατό
να πραγµατοποιηθεί µε ελέγχους οριακής ισορροπίας (Leshchinsky, 2004). Εντούτοις, για
την πρόβλεψη της µακροχρόνιας συµπεριφοράς της κατασκευής, στο συνολικό χρόνο ζωής
του έργου, απαιτείται η εξέλιξη βισκοελαστικού
νόµου συµπεριφοράς, ο οποίος χαρακτηρίζει
τα γεωσυνθετικά υλικά.
Μολονότι από την πραγµατοποιηθείσα παραµετρική ανάλυση δεν προέκυψε σηµαντική

επιρροή της τιµής των αναπτυσσόµενων αξονικών δυνάµεων των γεωπλεγµάτων από τη
µεταβολή των τιµών της σ’C0 και της εφαρµογής επιµέρους µειωτικών συντελεστών στα µ*0
και µ*1 (παράγραφος 3.2), εκτιµάται ότι αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι η αριθµητική προσοµοίωση αφορά στη λειτουργική συµπεριφορά
της κατασκευής, µε δεδοµένο συντελεστή ασφάλειας και όχι στην οριακή κατάσταση
ισορροπίας υπό στατική και σεισµική φόρτιση.
Για την εφαρµογή εποµένως µοντέλου αριθµητικής ανάλυσης για την πλήρη διαστασιολόγηση µιας οπλισµένης επίχωσης
απαιτείται η απόκτηση των παραµέτρων περιγραφής της συµπεριφοράς στη διεπιφάνεια
γεωπλέγµατος – εδάφους για κάθε τύπο γεωπλέγµατος, µέσω δοκιµών εξόλκευσης και
διατάξεων µετρήσεων της συµπεριφοράς του
γεωπλέγµατος ανάλογων των περιγραφόµενων στο NF P 94-222.
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