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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην εργασία αυτή περιλαµβάνεται µία συνοπτική ανασκόπηση των κατασκευαστικών οδηγιών σχεδιασµού και υλοποίησης των οπλισµένων επιχωµάτων. Παρουσιάζεται επίσης ένα πλαίσιο προτάσεων και οδηγιών για χρήση κατάλληλων τιµών επιµέρους συντελεστών ασφαλείας επί των φορτίσεων, της µεθοδολογίας, των υλικών και των παραµέτρων αλληλεπίδρασης, προκειµένου για την διαστασιολόγηση και τους ελέγχους ευστάθειας και λειτουργικότητας των επιχωµάτων αντιστήριξης που οπλίζονται µε συνθετικά γεωπλέγµατα.
ABSTRACT : This paper presents a summarized review of standard requirements concerning the
construction of reinforced fills, in addition to some applied engineering proposals regarding the use
of suitable values of partial factors of safety upon loadings, analytical methods, material properties
and soil-strip interaction parameters to be used for the design and analyses of reinforced retaining
fills, using polymeric reinforcement.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παρόλο που η τεχνολογία κατασκευής των οπλισµένων επιχωµάτων - τοίχων είναι ήδη πολύ αναπτυγµένη, οι δε υπάρχουσες εφαρµογές πολυπληθείς, εν τούτοις, οι µεθοδολογίες και οι τρόποι
ελέγχου - υπολογισµού της ευστάθειας των κατασκευών αυτών παρουσιάζουν µία αρκετά µεγάλη
διασπορα σε διεθνές επίπεδο και βασίζονται σε συγγράµµατα, πρακτικές και λίγους σχετικούς εθνικούς κανονισµούς ή οδηγίες, συχνά µε αρκετά µεγάλες µεταξύ τους διαφορές ή και ελλείψεις, εν
όψει της επικείµενης µελλοντικής έκδοσης του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ σχετικά µε το θέµα
αυτό.
Στον Ελληνικό επίσης χώρο, την τελευταία δεκαετία έχουν µελετηθεί και κατασκευασθεί πολλά
και σηµαντικότατα από άποψη γεωµετρικών χαρακτηριστικών και τεχνικής δυσκολίας οπλισµένα
επιχώµατα, η εµπειρία από την συµπεριφορά των οποίων στο χρόνο, είναι ακόµα ιδιαίτερα µικρή. Με
δεδοµένο ότι δεν υπάρχει ακόµα σαφές ενοποιηµένο κανονιστικό πλαίσιο για την ανάλυση της
ευστάθειας όσων εκ των οπλισµένων επιχωµάτων κατασκευάζονται µε πολυµερικά υλικά όπλισης, οι
τρόποι υπολογισµού και κυρίως οι συντελεστές ασφαλείας που χρησιµοποιούνται στους ελέγχους
των κατασκευών αυτών ποικίλουν.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός µεν η συνοπτική παράθεση των κυριότερων
κανονιστικών οδηγιών κατασκευής και επιλογής των υλικών, οι οποίες σήµερα ισχύουν για τα
οπλισµένα επιχώµατα (δοθέντος ότι το πεδίο αυτό, όσον αφορά την κατασκευή, ήδη καλύπτεται
κανονιστικά), αφετέρου δε η πρόταση µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας υπολογισµού των επιχωµάτων που οπλίζονται µε πολυµερικούς οπλισµούς, η οποία να καλύπτει τις ανάγκες της ανάλυσης της ευστάθειάς τους στο πνεύµα των διαθέσιµων παρεµφερών ευρωπαϊκών κανονισµών και
οδηγιών.
2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Υπό τον όρο οπλισµένα επιχώµατα, καλούνται όλα τα επιχώµατα πολιτικού µηχανικού (engineering fills), τα οποία περιλαµβάνουν οποιονδήποτε αποδεκτού τύπου οπλισµό, είτε στο σύνολο
του ύψους αυτών, είτε τοπικά στην βάση ή την στέψη.
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∆ιακρίνονται:
Τα οπλισµένα επιχώµατα µε απότοµες έως και κατακόρυφες κλίσεις πρανών, η ευστάθεια των
οποίων δεν θα µπορούσε να εξασφαλισθεί χωρίς όπλιση. Ως εκ τούτου, πρόκειται για
οπλισµένα επιχώµατα αντιστήριξης (retaining structures).
- Τα επιχώµατα ήπιας κλίσης πρανών που περιλαµβάνουν όπλιση είτε στην θεµελίωση αυτών,
είτε στην στέψη, για λόγους π.χ. ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους ή και
αντιµετώπισης διαφορικών καθιζήσεων σε ειδικές περιπτώσεις.
Στο σχήµα 1 που ακολουθεί παρατίθενται τυπικά παραδείγµατα οπλισµένων επιχωµάτων.
Περαιτέρω διάκριση των οπλισµένων επιχωµάτων αντιστήριξης σε σχέση µε τις κλίσεις των
πρανών τους, δίνεται στο σχήµα 2, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο ΕΝ14475-2006. Ένα
εποπτικό σκαρίφηµα σχετικά µε την συνεισφορά της λειτουργίας του οπλισµού στο θέµα της
ευστάθειας ενός οπλισµένου επιχώµατος αντιστήριξης, παρατίθεται τέλος στο σχήµα 3.

-
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Σχήµα 2:

∆ιάκριση - ορολογία οπλισµένων επιχωµάτων αντιστήριξης σε σχέση µε την κλίση
πρανούς (κατά EN 14475-2006)
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Ο βασικός ισχύων Ελληνικός κανονισµός που αναφέρεται στα οπλισµένα επιχώµατα, είναι το
πρότυπο ΕΝ 14475-2006 (Execution of special geotechnical works - Reinforced fill) όπως υιοθετήθηκε αυτούσιο έως εθνικό κείµενο από τον ΕΛΟΤ. Το πρότυπο αυτό καλύπτει την ορολογία, τους
ορισµούς, τις απαιτήσεις υλικών και του τρόπου κατασκευής των οπλισµένων επιχωµάτων καθώς
και τις βασικές οδηγίες εφαρµογής τους. ∆εν καλύπτει ακόµα τα θέµατα σχεδιασµού (υπολογιστικούς ελέγχους ευστάθειας - λειτουργικότητας), όπως επίσης το θέµα αυτό δεν καλύπτεται από τον
Ευροκώδικα 7.
Κυριότεροι επιµέρους άλλοι κανονισµοί και οδηγίες που αναφέρονται εν µέρει τουλάχιστον στην
µεθοδολογία ανάλυσης - ελέγχου και τις τιµές των συντελεστών ασφαλείας για οπλισµένα
επιχώµατα αντιστήριξης, είναι:
- Η Γαλλική NF P94-220 (1998):
Καλύπτει πλήρως τα θέµατα κατασκευής και ελέγχων οπλισµένης γης (που παραδοσιακά ορίζεται ως οπλισµένο επίχωµα αντιστήριξης κατακόρυφου µετώπου µε χαλύβδινους οπλισµούς
και επένδυση παρειάς µε προκατασκευασµένες πλάκες σκυροδέµατος). Η τεχνολογία αυτή
ξεκίνησε και πρωτοεφαρµόσθηκε στην Γαλλία στις αρχές της δεκαετίας 1970-1980.
- Η Γαλλική NFG 38064 (1997). Προσχέδιο κανονισµού που καλύπτει τα θέµατα των
οπλισµένων επιχωµάτων µε γεωσυνθετικούς οπλισµούς.
- Ο Βρετανικός κανονισµός ΒS 8006:1995:
Καλύπτει θέµατα κατασκευής και ελέγχου οπλισµένων επιχωµάτων µε γεωσυνθετικούς
οπλισµούς. ∆εν περιλαµβάνει ωστόσο οδηγίες για τον έλεγχο της ευστάθειας σε σεισµό.
- Οδηγίες της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Αυτοκινητοδρόµων των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής FHWA-NHI-00-043 (2001), βασιζόµενες εν µέρει στις Γαλλικές οδηγίες:
Περιλαµβάνει λεπτοµερείς οδηγίες για τα θέµατα κατασκευής και ελέγχων των οπλισµένων
επιχωµάτων.
Σύµφωνα µε τον Ευροκώδικα 7 και το EN 14475, τα οπλισµένα επιχώµατα πρέπει να κατηγοριοποιούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε την προβλεπόµενη από τον σχεδιασµό χρονική
διάρκεια ωφέλιµης χρήσης καθώς και ανάλογα µε την σπουδαιότητά τους ως συνέπεια ενδεχόµενης αστοχίας. Η κατηγοριοποίηση αυτή δίνεται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση σε σχέση µε την διάρκεια ωφέλιµης χρήσης και την σπουδαιότητα
∆ιάρκεια ωφέλιµης χρήσης
Κατηγορία

0
1
2

3

4
5

1
(περιορισµένες
συνέπειες από αστοχία)

Κατηγορία Σπουδαιότητας
2
3
(µέτριες συνέπειες
(σοβαρές συνέπειες από
από αστοχία)
αστοχία)

(2 έτη)
Κατά την κατασκευή
(10 έτη)
Προσωρινό έργο
(25 έτη)
Αντικαταστάσιµα µέλη κατασκευής
(25 έτη)
Αγροτικές και δευτερεύουσες κατασκευές
(50 έτη)
Συνήθη δοµικά έργα
(100 έτη)
Υψηλών απαιτήσεων έργα
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
3.1 Γεωϋλικά κατασκευής οπλισµένων επιχωµάτων
-

-

-

-

Για την κατασκευή των οπλισµένων επιχωµάτων, είναι γενικώς κατάλληλα όλα τα γεωϋλικά
που θεωρούνται κατάλληλα και για τα άοπλα επιχώµατα (δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται
οργανικά, διογκούµενα ή υδατοδιαλυτά γεωϋλικά).
Αναλόγως των απαιτήσεων σχεδιασµού και χρήσης των οπλισµένων επιχωµάτων, συνιστώνται
κυρίως κοκκώδη ή µικτής κοκκοµετρικής διαβάθµισης γεωϋλικά. Η µέγιστη διάσταση και η
µορφή των κόκκων του υλικού, σε σχέση µε την ορυκτολογική σύσταση και την προέλευσή του,
εξαρτάται από το είδος των οπλισµών (ώστε να µην καταστρέφονται κατά την τοποθέτησή
τους) καθώς και από το καθοριζόµενο µέγιστο πάχος στρώσης του υλικού προς συµπύκνωση.
Τα ηλεκτροχηµικά χαρακτηριστικά των γεωϋλικών (pH, ηλεκτρική αγωγιµότητα, χλωροϊόντα και
θειϊκά) πρέπει να βρίσκονται εντός ανεκτών ορίων εφόσον οι οπλισµοί είναι χαλύβδινοι. Για
πολυµερικής σύστασης οπλισµούς, αρκεί ο βαθµός οξύτητας pΗ να µη λαµβάνει ιδιαίτερα
ακραίες τιµές (εξαρτώνται από τις προδιαγραφές του υλικού του οπλισµού).
Πέραν των παραπάνω, επίσης καθορίζονται και ελέγχονται κατά την κατασκευή:
∗ Το φαινόµενο βάρος του υλικού γk.
∗ Τα χαρακτηριστικά διατµητικής αντοχής φ’k.
∗ Οι παράµετροι διάστρωσης - συµπύκνωσης (πάχος στρώσης, βέλτιστη υγρασία και πυκνότητα συµπύκνωσης).

Πίνακας 2: Ηλεκτροχηµικές ιδιότητες γαιωϋλικών επίχωσης (περίπτωση χαλύβδινων οπλισµών
κατά EN14475-2006)

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

5

3.2 Οπλισµοί
Μπορεί να είναι είτε οι χαλύβδινοι, είτε από πολυµερικά υλικά.
Η τοποθέτησή τους γίνεται συνηθέστατα σε διαδοχικά οριζόντια επίπεδα κατά την ανέγερση του
επιχώµατος και συνδέονται µε το σύστηµα επένδυσης της παρειάς. Σε περίπτωση χρήσης
πολυµερικού τύπου οπλισµών, ακολουθεί ελαφρά τάνυση και προσωρινή στερέωση του πίσω
άκρου τους επί της εκάστοτε συµπυκνωµένης επιφάνειας επίχωσης, πριν την τοποθέτηση και την
διάστρωση της επόµενης στρώσης υλικού επιχώµατος.
-

Οι χαλύβδινοι οπλισµοί (χαλύβδινες λωρίδες, ράβδοι, χαλύβδινα πλέγµατα) σε µόνιµες
κατασκευές είναι γαλβανισµένοι, αναλόγως του τύπου τους και των απαιτήσεων διάρκειας
χρήσης. Ειδικά, σε περίπτωση χρήσης συρµατοπλεγµάτων όπλισης, θα πρέπει να είναι
γαλβανισµένα µε κράµα Zn95Al5 και συνιστώµενη προστασία µε επικάλυψη PVC. Ανοξείδωτοι
χάλυβες και κράµατα αλουµινίου δεν συνιστώνται γενικώς για µόνιµες κατασκευές, επιτρέπονται µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής µελέτης.
Τα χαρακτηριστικά µηχανικής αντοχής που πρέπει να δίνονται για τους χαλύβδινους
οπλισµούς συνίστανται στην αντοχή σε εφελκυσµό έναντι θραύσης του χάλυβα, καθώς και σε
επιµέρους παραµέτρους που να επιτρέπουν τον υπολογισµό του συντελεστή τριβής του
οπλισµού σε εξόλκευση, εφόσον είναι γνωστή η γωνία τριβής του υλικού επίχωσης.
Σχετικές προδιαγραφές που αφορούν τους χαλύβδινους οπλισµούς (κατά EN 14475-2006) :
EN 10025, EN 10080, EN 10218, EN 10223, EN ΙSO 1461, EN 10326, EN 10244.

-

Οι πολυµερικοί οπλισµοί (πολυµερικές λωρίδες, πολυµερικά γεωπλέγµατα ή φύλλα) συνήθως
είναι πολυεστερικής ή πολυαιθυλενικής σύστασης, χωρίς να αποκλείονται άλλοι τύποι.
Οπλισµοί από ίνες (fiber, carbon) έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί ερευνητικά σε προσωρινές
κατασκευές.
Τα χαρακτηριστικά µηχανικής αντοχής που πρέπει να δίνονται για τους πολυµερικούς
οπλισµούς συνίστανται στις τιµές αντοχής σε εφελκυσµό για τις δεδοµένες συνθήκες τοποθέτησης, περιβάλλοντος και θερµοκρασίας, αντίστοιχα σε ταχείες φορτίσεις καθώς και σε αργές
φορτίσεις που ισοδυναµούν µε την ωφέλιµη διάρκεια χρήσης του οπλισµένου επιχώµατος (όριο
αντοχής σε ερπυσµό). Επίσης θα πρέπει να δίνονται οι τιµές των παραµορφώσεων σε
διάφορες τιµές εφελκυστικού φορτίου, συναρτήσει της διάρκειας φόρτισης (ισόχρονες
καµπύλες τάσης - παραµόρφωσης). Τέλος, δίνονται και οι τιµές των επιµέρους παραµέτρων
που επιτρέπουν τον υπολογισµό του συντελεστή τριβής σε εξόλκευση, εφόσον είναι γνωστή η
γωνία τριβής του υλικού επίχωσης.
Σχετικές προδιαγραφές που αφορούν τους πολυµερικούς οπλισµούς (κατά EN 14475-2006):
EN 13251, EN ISO 13431, ENV ISO 10722, EN ISO 12957, EN 12224, EN 12225.

Το µήκος των οπλισµών προκύπτει κατόπιν των ελέγχων ευστάθειας. Σύµφωνα µε τις
γαλλικές οδηγίες, το ελάχιστο πάντως µήκος είναι L≥0,4Hm στον πόδα ή µέσο L≥0,4Hm για
κατακόρυφη παρειά (Hm=το στατικό ύψος του οπλισµένου επιχώµατος). Ο σχεδιασµός ως προς
το µήκος των οπλισµών καθ΄ ύψος θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να σχηµατίζεται κατά το
δυνατόν ένα γεωµετρικώς κανονικό οπλισµένο πρίσµα. Οι αλλαγές µήκους µεταξύ των δύο
γειτονικών οπλισµών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ∆L=0,15Hm.
Μικρά µήκη οπλισµού µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή εφόσον το επιτρέπει το
έδαφος θεµελίωσης και το οπίσθιο άοπλο τµήµα (π.χ. να διατίθεται υψηλή φέρουσα ικανότητα του
εδάφους θεµελίωσης, το άοπλο τµήµα να είναι µε καλά συµπυκνωµένο υλικό επιχώµατος ή αποτελούµενο από φυσικό υλικό πρανούς που δεν µεταβιβάζει οριζόντια ώθηση).
Τέλος, σύµφωνα µε τις γαλλικές οδηγίες, οι διαδοχικές στρώσεις οπλισµού συνιστάται να µην
απέχουν καθ’ ύψος λιγότερο από 0,20m, ούτε περισσότερο από 0,80m, ούτως ώστε το οπλισµένο
σώµα του επιχώµατος να διατηρεί οµογενή συµπεριφορά.
∆ιάφοροι τύποι και µορφές στοιχείων οπλισµών δίνονται ενδεικτικά στη συνέχεια:
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4.1 Χαλύβδινοι οπλισµοί

4.2 Πολυµερικοί οπλισµοί

Σχήµα 4: Ορισµένα τυπικά είδη οπλισµών (κατά EN 14475-2006).
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Πίνακας 3: Παράδειγµα προδιαγραφόµενων τιµών για παραµέτρους υλικών οπλισµένου επιχώµατος µε πολυµερικούς οπλισµούς
Μονάδες

1. Φορτίσεις
Ίδιο βάρος οπλισµένου επιχώµατος

γ1

3

kN/m

Τιµές
21,5

Συντελεστής πίεσης νερού πόρων εντός του οπλισµένου επιχώµατος

maxru

Μόνιµη δυσµενής επιφόρτιση

maxQ1

kN/m

Μεταβλητή επιφόρτιση επί του οπλισµένου επιχώµατος (κινητό)

maxq

kN/m

Οριζόντια Σεισµική επιτάχυνση

maxαh

0,14

Κατακόρυφη Σεισµική επιτάχυνση

maxαv

0

0,05
2
2

20

2. Γεωυλικά
Οπλισµένο Επίχωµα : Θραυστά κοκκώδη υλικά Ε4 (∆ιάσταση κόκκων <80mm), 3<PH<10
Μέγιστο πάχος στρώσης συµπύκνωσης :25cm , Β.Σ.?95% κατά AASHO T-180D
Χαρακτηριστική Ενεργός γωνία τριβής οπλισµένου επιχώµατος :
Χαρακτηριστική Ενεργός συνοχή οπλισµένου επιχώµατος :

minφ'1k

Deg

0
38,0

36,0
2

minc'1k

kN/m

Χαρακτηριστική Ενεργός γωνία τριβής όπισθεν εδάφους

φ'2k

Χαρακτηριστική Ενεργός συνοχή όπισθεν εδάφους

c'2k

Deg
2
kN/m

Χαρακτηριστική Αστράγγιστη συνοχή όπισθεν εδάφους

Cu2k

kN/m

γ2

kN/m

21,5

φ'fk

38,0

Φαινόµενο βάρος όπισθεν εδάφους
Χαρακτηριστική Ενεργός γωνία τριβής εδάφους θεµελίωσης

0

2
3

Χαρακτηριστική Ενεργός συνοχή εδάφους θεµελίωσης

c'fk

Deg
2
kN/m

Χαρακτηριστική Αστράγγιστη συνοχή εδάφους θεµελίωσης

cufk

kN/m

γf

kN/m3

21,5

Τύποι :

80

Φαινόµενο βάρος εδάφους θεµελίωσης
3. Γεωπλέγµατα

0

2

120

Είδος : Μονοαξονικά, απο Πολυµερικό Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE ή πολυεστερικά, υψηλής αντοχής έναντι βιολογικής
δράσης, αδρανή σε χηµικές ουσίες και προστατευµένα έναντι UV ακτινοβολίας µε σταθεροποιητή carbon black
Εφελκυστική χαρακτηριστική αντοχή σε ταχεία φόρτιση
(Short term, ISO 10319,2602)
minTk,uLt,short
kN/m
88,0
136,0
max Παραµόρφωση στην Tk,uLt,short (Short term, ISO 10319)

maxεk,pic

%

11,5

11,4

Εφελκυστική χαρακτηριστική αντοχή σε βραδεία φόρτιση t=120 ετών
υπό 20 οC (Long term, BS 6906,ASTM 5262)

Tk,uLt,120

kN/m

34,2

49,0

Συντελεστής µείωσης έναντι αποκλίσεων της παραγωγής

fm11

1,02

1,03

Συντελεστής µείωσης λόγω χρονικής προέκτασης ∆εδοµένων

fm12

1,03

1,04

fm=fm11*fm12

1,05

1,07

Συντελεστής µείωσης παραγωγής - προέκτ. ∆εδοµένων
Ακτινικό Μέτρο Παραµόρφωσης σε εφελκυσµό Jk=Tk/εk
Short Term Jk γιά εk=2% :

minJk,2%

kN/m

1.185

1.900

Short Term Jk γιά εk=5% :

minJk,5%

kN/m

904

1.510

Loading t=1000 hours 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=15%*Tk,ult :

maxε15,1000h

%

2,8

2,6

Loading t=1000 hours 20oC Παραµόρφωση εk γιά Τmob=25%*Tk,ult :

maxε25,1000h

%

5,0

4,8

o

Loading t=1000 hours 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=35%*Tk,ult :

maxε35,1000h

%

7,5

7,7

Loading t=1000 hours 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=40%*Tk,ult :

maxε40,1000h

%

8,9

9,8

Loading t=120 years 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=15%*Tk,ult :

maxε15,120y

%

3,3

3,1

Loading t=120 years 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=25%*Tk,ult :

maxε25,120y

%

5,8

5,8

maxε35,120y

%

9,0

9,7

1,15

1,10

1,00

1,00

o
o

o
o

Loading t=120 years 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=35%*Tk,ult :
o

maxε40,120y

Loading t=120 years 20 C Παραµόρφωση εk γιά Τmob=40%*Tk,ult :
o

%

4. Παράµετροι αλληλεπίδρασης
Φθορά γεωπλέγµατος λόγω συνθηκών τοποθέτησης

fd=fm21
fd=fm22

Φθορά γεωπλέγµατος λόγω συνθηκών τοποθέτησης (short term)
Τελική Ασφαλής Εφελκυστική χαρακτηριστική αντοχή σε ταχεία φόρτιση:
Tfk,uLt,short=Tk,uLt,short /(fd*fe)

minTfk,uLt,short

kN/m

76,5

123,6

minTfk,uLt,120

kN/m

28,3

41,6

Τελική Ασφαλής Εφελκυστική χαρακτηριστική αντοχή σε βραδεία
ο

φόρτιση t=120 ετών υπό 20 C :Tfk,uLt,120= Tk,uLt,120 /(fm*fd*fe)
Λόγος τριβής (για το επιλεχθέν υλικό) fds=tanφ΄gsk / tanφ'1k

minfds

0,90

0,85

fds*tanφ'1k
Συντελεστής
τριβής µ*=γεωσυνθετικών
Γεωτεχνικές εφαρμογές
υλικών, ΤΕΕ, Αθήνα, 11 Ιανουαρίου, 2007

minµ*

0,65

0,62 8

3.3 Επενδύσεις παρειάς πρανούς οπλισµένου επιχώµατος
Η παρειά του οπλισµένου επιχώµατος µπορεί να επενδυθεί µε διάφορους τρόπους, ανάλογα
της κλίσης της, της χρήσης του έργου και των εκάστοτε απαιτήσεων περιβάλλοντος. Ως ελάχιστη
απαίτηση, ο τρόπος και τα υλικά της επένδυσης θα πρέπει να προστατεύουν την παρειά
τουλάχιστον έναντι διάβρωσης για την προβλεπόµενη διάρκεια ωφέλιµης χρήσης του έργου. Ο
τύπος της επένδυσης θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούµενη κατά περίπτωση αντοχή. Επίσης, θα
πρέπει να υλοποιείται µε ακρίβεια µεγαλύτερη από τις επιτρεπτές κατασκευαστικές αντοχές.
Το σύστηµα επένδυσης θα πρέπει να µην επηρεάζεται από τις αναµενόµενες διαφορικές
καθιζήσεις κατά την διάρκεια της ωφέλιµης χρήσης του έργου.
Οποιοδήποτε άνοιγµα ή αρµός του συστήµατος επένδυσης θα πρέπει να προστατεύεται
κατάλληλα έναντι του ενδεχοµένου διαρροής του υλικού του επιχώµατος µέσω αυτού.
Γενικά, από µηχανικής άποψης, µπορούν να διακριθούν τρεις κατηγορίες επενδύσεων:
- ∆ύσκαµπτες επενδύσεις (προκατασκευασµένες πλάκες ή αρθρωτά συνδεµένοι δόµοι από
σκυρόδεµα).
- Ηµιεύκαµπτες επενδύσεις (χαλύβδινα πλέγµατα, συρµατοπλέγµατα - συρµατοκιβώτια,
ηµιελλειπτικά χαλύβδινα ελάσµατα).
- Πλήρως εύκαµπτες επενδύσεις (αναδιπλώσεις γεωπλεγµάτων, ανεξάρτητες επενδύσεις
παρειάς µε γεωδύκτια και φυτικές γαίες).
Επιµέρους προδιαγραφές υλικών επένδυσης καθώς και τυπικά παραδείγµατα στοιχείων και συστηµάτων επένδυσης δίνονται στη συνέχεια.
Πίνακας 4: Προδιαγραφές - απαιτήσεις σχετικά µε τα συστήµατα επένδυσης (κατά EN 14475-2006)
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Σχήµα 5: Στοιχεία επένδυσης πρανών οπλισµένων επιχωµάτων (κατά EN 14475-2006).
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Πίνακας 5. Συστήµατα επενδύσεων πρανών οπλισµένων επιχωµάτων (EN 14475-2006)
5.1:

5.2:

PARTIAL HEIGHT FACING PANELS

FULL HEIGHT FACING PANELS
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5.3:

5.4:

SLOPING PANELS

PLANTER UNITS
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5.5:

SEGMENTAL CONCRETE BLOCKS

5.6:

KING POST SYSTEM
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5.7:

SEMI ELLIPTICAL STEEL FACE

5.8:

STEEL WIRE GRID
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5.9:

5.10:

GABION BASKET

WRAPPED AROUND (without formwork)
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5.11:

WRAPPED AROUND (with formwork) or BAGGED

5.12:

IN SITU CONCRETE FACING

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

16

3.4 Τυπικοί συνδυασµοί ποιότητας υλικών επίχωσης, οπλισµών και επενδύσεων
∆ίνονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί:
Πίνακας 6: Τυπικοί συνδυασµοί γεωϋλικών επίχωσης, οπλισµών και συστήµατος επένδυσης (κατά
ΕΝ 14475-2006).
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4. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ KAI ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
Παρατίθενται στην συνέχεια ορισµένες συνήθεις εφαρµογές των οπλισµένων επιχωµάτων
4.1 Επιχώµατα οδοποιίας
4.1.1 Κυκλοφορούµενα επιχώµατα, σε αντικατάσταση τοίχων αντιστήριξης στέψης ή ποδός, όταν
δεν διατίθεται το απαιτούµενο πλάτος για την εφαρµογή των ήπιων κλίσεων πρανών που
απαιτούν τα άοπλα επιχώµατα (π.χ. νέα επιχώµατα ή επιχώµατα διαπλάτυνσης υφιστάµενων
οδών σε περιορισµένο διατιθέµενο εύρος κατάληψης).
4.1.2 Κυκλοφορούµενα επιχώµατα, σε αντικατάσταση έργων γεφύρωσης ή υψηλών τοίχων ποδός,
σε περίπτωση ισχυρής εγκάρσιας κλίσης φυσικού εδάφους (π.χ. σε περίπτωση που είναι
πρακτικά γεωµετρικώς ανέφικτη η εφαρµογή των ήπιων κλίσεων πρανών που απαιτούν τα
άοπλα επιχώµατα).
4.1.3 Επιχώµατα ακροβάθρων γεφυρών, είτε σε αντικατάσταση των τοίχων αντεπιστροφής, είτε και
σε αντικατάσταση των ίδιων των βάθρων.
4.1.4 Κυκλοφορούµενα επιχώµατα ήπιας κλίσης πρανών, µε οπλισµό στην στέψη, στη βάση σε
περιπτώσεις ανάγκης ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους ή
οµογενοποίησης των συνθηκών έδρασης για αποφυγή διαφορικών καθιζήσεων.
4.1.5 Κυκλοφορούµενα επιχώµατα ήπιας κλίσης πρανών, µε οπλισµό υπό την στάθµη έδρασης
του οδοστρώµατος σε περίπτωση χρήσης υλικού σώµατος του επιχώµατος που δύναται να
παρουσιάσει παραµορφώσεις µε το χρόνο, π.χ. λόγω παγοπληξίας ή και έντονων µεταβολών
υγρασίας.
4.1.6 Ηχητικά φράγµατα: Ηχοπλάσµατα µε επιχώµατα απότοµης κλίσης, συνήθως µε χρήση
φυτεύσιµων σπονδυλωτών δόµων ως σύστηµα επένδυσης.
4.2 Επιχώµατα για διαµορφώσεις
4.2.1 ∆ηµιουργία επίπεδων χώρων (αύλειων, αναληµατικών βαθµιδωτών κατασκευών) έναντι
κατασκευής κλασσικών τοίχων στέψης εξοπλισµένου σκυροδέµατος.
4.3 Επιχώµατα ως στοιχεία βαρύτητας για αντιστήριξη απότοµων ασταθών κλίσεων
φυσικού εδάφους ή / και ορυγµάτων
4.3.1 Οπλισµένα αντίβαρα απότοµης κλίσης σε κατολισθαίνουσες ή επικίνδυνες προς κατολίσθηση
περιοχές, µε δηµιουργία τεχνητής βαθµίδας στη στέψη του επιχώµατος, η οποία παρέχει
πρόσθετη παθητική προστασία στον κατάντη χώρο.
4.4 Κρηπιδώµατα, διευθετήσεις υδατορευµάτων
4.4.1 Οπλισµένα κατακόρυφα κρηπιδώµατα σε λιµενικά έργα
4.4.2 Οπλισµένες απότοµης κλίσης επενδύσεις όχθεων υδατορευµάτων.
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5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
5.1 Γενικές αρχές - Κανονισµοί
Ο υπολογισµός ευστάθειας των οπλισµένων επιχωµάτων προς το παρόν βασίζεται κατά κύριο
λόγο στην µέθοδο οριακής ισορροπίας (Ultimate Limite State) καθόσον οι αναλύσεις µε πεπερασµένα στοιχεία (ή διαφορές) παρουσιάζουν την πρόσθετη δυσκολία χρήσης κατάλληλων καταστατικών νόµων που να περιγράφουν µε την δέουσα ακρίβεια την βισκώδη (χρονικά εξαρτώµενη) συµπεριφορά των γεωσυνθετικών πλεγµάτων όπλισης.
Χρησιµοποιούνται έτσι οι διάφορες κλασικές µέθοδοι οριακών ελέγχων ευστάθειας (Bishop,
Fellenius, Janbu, Spencer κ.λπ.) µε εισαγωγή των αντοχών των πλεγµάτων (δηλαδή της εφελκυστικής αντοχής τους καθώς και της αντοχής έναντι εξόλκευσης) στις βασικές εξισώσεις ισορροπίας
των µεθόδων αυτών.
Εξετάζονται κατά τα λοιπά διάφορες µορφές πιθανής δυνητικής αστοχίας και προσδιορίζονται οι
κρισιµότερες, µε τους ελάχιστους συντελεστές ασφαλείας που συγκρίνονται µε τις ελάχιστες κατά
περίπτωση θεωρούµενες ανεκτές τιµές, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ικανοποιητική
εδαφοστατική επάρκεια της κατασκευής.
Στα ίδια γενικά πλαίσια κινείται διεθνώς το σύνολο των υφιστάµενων οδηγιών και κανονισµών
που χρησιµοποιούνται σε διάφορες χώρες (όπως το BS 8006, η NF P94-220, η NF G3064 κ.λπ.),
µε πολλά κοινά σηµεία αλλά και επιµέρους όµως διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τους συντελεστές
ασφαλείας και τις εξεταζόµενες καταστάσεις ελέγχου, δεδοµένου µάλιστα ότι το θέµα των
οπλισµένων επιχωµάτων δεν καλύπτεται από τον Ευροκώδικα 7, το δε ισχύον πρότυπο EN 14475
καλύπτει προς το παρόν µόνο τα θέµατα κατασκευής και προδιαγραφών υλικών.
Στον Ελληνικό χώρο, πέραν του Ευροκώδικα 7 και του ΕΑΚ, υφίστανται επίσης οι πρόσφατες
οδηγίες µελετών οδικών έργων ΟΜΟΕ, οι οποίες περιλαµβάνουν απλή αναφορά στα οπλισµένα
επιχώµατα και στις σχετικές Βρετανικές οδηγίες καθώς και εκτενέστερη αναφορά - θέσπιση του
Γαλλικού κανονισµού της οπλισµένης γης NF P94-220 µε στοιχεία κατακόρυφης παρειάς και
χρήση χαλύβδινων ράβδων ή χαλύβδινων πλεγµάτων οπλισµού. Ο κανονισµός αυτός περιλαµβάνει πλήρη µεθοδολογία υπολογισµού της ευστάθειας της οπλισµένης γης µε ορισµό των συνδυασµών φόρτισης, των καταστάσεων ελέγχου και των τιµών των επιµέρους συντελεστών ασφαλείας
5.2 Μεθοδολογία οριακών ελέγχων (πολυµερικοί οπλισµοί)
Για τον έλεγχο των οπλισµένων επιχωµάτων µε κλίση παρειάς ηπιότερη των 76° χρησιµοποιείται η µεθοδολογία υπολογισµού της ευστάθειας έναντι οριακής κατάστασης (ULS method) µε
θεώρηση πρισµατικών γενικώς (ή και κυκλικών) επιφανειών δυνητικής αστοχίας σε συνθήκες
επίπεδης παραµόρφωσης, διερχόµενων κατά περίπτωση τόσο ανάντη - πίσω από το οπλισµένο
τµήµα του επιχώµατος, όσο και µέσω του οπλισµένου τµήµατος καθώς και µέσω του εδάφους θεµελίωσης αυτού. Ανεξαρτήτως της επιµέρους µεθόδου που χρησιµοποιείται στην ανάλυση (π.χ.
κατά Bishop, κ.λπ.), διερευνώνται και προσδιορίζονται οι κρισιµότερες πιθανές επιφάνειες δυνητικής θραύσης, κυκλικού ή πολυγωνικού σχήµατος.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, κυρίως για απότοµες κλίσεις παρειάς και σε εδάφη θεµελίωσης µε
χαµηλή σχετικώς φέρουσα ικανότητα (π.χ. χαλαρά εδάφη θεµελίωσης ή και µε ισχυρή φυσική
κλίση), πρέπει επιπροσθέτως να διεξάγεται και ξεχωριστός έλεγχος φέρουσας ικανότητας, θεωρουµένων των κατακόρυφων, των οριζοντίων φορτίων καθώς και της εκκεντρότητας αυτών στη
βάση του απότοµου οπλισµένου επιχώµατος.
Στους ως άνω υπολογισµούς, τα γεωπλέγµατα συνεισφέρουν στην ευστάθεια, των εκάστοτε
υπολογιζόµενων πρισµάτων µε την αύξηση των ανθιστεκόµενων δυνάµεων που υπολογίζεται ως η
ελάχιστη εκ της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασµού και της αντοχής σε εξόλκευση για κάθε
γεώπλεγµα το οποίο τέµνει την θεωρούµενη επιφάνεια δυνητικής ολίσθησης. Η αντοχή αυτή των
γεωπλεγµάτων επιπροστίθεται στην διατµητική αντίσταση του εδάφους κατά µήκος της επιφάνειας
ολίσθησης, η οποία και θεωρείται ότι µπορεί κατά προτεραιότητα να αναπτυχθεί, δοθέντος ότι η
µετακίνηση που απαιτείται προς τούτο είναι µικρή και δεν επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του
εύκαµπτου γεωσυνθετικού πλέγµατος για να παραλάβει εφελκυσµό.
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Η εφελκυστική αντοχή του γεωπλέγµατος, είναι ανεξάρτητη του βάθους τοποθέτησης του,
εξαρτάται όµως από την χρονική διάρκεια παραµονής της αναπτυσσόµενης εφελκυστικής
δύναµης, δοθέντος ότι τα γεωπλέγµατα κατασκευάζονται από πολυµερικά συνθετικά υλικά, τα
οποία διαθέτουν βισκώδη συµπεριφορά µε έντονα φαινόµενα ερπυσµού και χαλάρωσης υπό
σταθερή τάση (ή σταθερή παραµόρφωση αντιστοίχως).
Αντιθέτως, η αντοχή σε εξόλκευση είναι συνάρτηση του βάθους τοποθέτησης του γεωπλέγµατος καθώς και του συντελεστή τριβής µεταξύ του γεωπλέγµατος και του εδάφους επίχωσης.
Εξαρτάται επίσης από τα µήκη των τµηµάτων του γεωπλέγµατος πίσω και εντός του πρίσµατος
δυνητικής ολίσθησης, µε την σηµείωση ότι αν το σύστηµα επένδυσης της παρειάς του πρανούς
διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα και είναι σταθερά συνδεδεµένο µε τα γεωπλέγµατα, τότε το
µήκος εξόλκευσης είναι αποκλειστικά το µήκος πίσω από την επιφάνεια δυνητικής ολίσθησης.
5.3 Συνδυασµοί φόρτισης - καταστάσεις ελέγχου
Λαµβάνοντας υπόψη τα καθοριζόµενα στους Ευρωκώδικες, τον κανονισµό οπλισµένης γης, τις
ΟΜΟΕ και τον ΕΑΚ, ορίζονται τρεις βασικοί συνδυασµοί φορτίσεων:
1. Σε στατικές συνθήκες µε συνήθη ετήσιας επαναφοράς υπόγεια νερά (ST-W),
2. Σε στατικές συνθήκες µε πεντηκονταετούς επαναφοράς υπόγεια νερά (ST-W50),
3. Σε σεισµό µε συνήθη ετήσιας επαναφοράς υπόγεια νερά (EQ-W).
Για κάθε βασικό συνδυασµό φόρτισης, ελέγχονται οι ακόλουθες καταστάσεις δυνητικής
αστοχίας:
ΕS:Εξωτερική ευστάθεια οπλισµένου επιχώµατος, καταστάσεις όπου το έδαφος εκτός του
οπλισµένου τµήµατος του επιχώµατος αποτελεί κρίσιµη παράµετρο είτε λόγω συνολικής
αστάθειας (ESGL), είτε λόγω υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας θεµελίωσης (ΕSBC), είτε
λόγω ολίσθησης στη βάση της θεµελίωσης (ESSL)
IS: Εσωτερική ευστάθεια οπλισµένου επιχώµατος, καταστάσεις όπου το οπλισµένο µε τα
γεωπλέγµατα σώµα του επιχώµατος αποτελεί κρίσιµη παράµετρο, είτε λόγω υπέρβασης της
εφελκυστικής αντοχής των γεωπλεγµάτων (ISTR), είτε λόγω εξόλκευσης των γεωπλεγµάτων
(ΙSPU).
CS:Σύνθετη ευστάθεια όπου οι δυνητικές επιφάνειες ολίσθησης διέρχονται εν µέρει µέσα από το
άοπλο και εν µέρει µέσα από το οπλισµένο τµήµα του εδάφους.
Ορίζονται τέλος και οι βασικές καταστάσεις λειτουργικότητας (SE) για τον έλεγχο των παραµορφώσεων.
Οι περιπτώσεις ελέγχου που προκύπτουν από τους συνδυασµούς φόρτισης και τις καταστάσεις
ελέγχου που προαναφέρθηκαν, αναγράφονται στον πίνακα 7.
5.4 Συντελεστές ασφαλείας
Για την διεξαγωγή των ελέγχων, παρουσιάζονται στη συνέχεια δύο δυνατότητες:
α. Με γενικευµένη εφαρµογή µερικών συντελεστών επί των φορτίσεων και των παραµέτρων
αντοχής των γεωϋλικών και των γεωπλεγµάτων καθώς και επί της µεθοδολογίας. Στην
περίπτωση αυτή, οι επιλύσεις θα πρέπει να καταλήγουν σε γενικό συντελεστή ασφαλείας
(συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης) Γtot≥1,0 κατά τα καθοριζόµενα στον Ευροκώδικα 7, την NF
P94-220 και τον ΕΑΚ.
β. Εναλλακτική δυνατότητα επιλύσεων κατ’ αντιστοιχία των ΟΜΟΕ. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η εφαρµογή µερικών συντελεστών ασφαλείας σε ότι αφορά την εφελκυστική αντοχή και
την αντοχή σε εξόλκευση των γεωπλεγµάτων καθώς επί της φέρουσας ικανότητας του εδάφους
θεµελίωσης και επί της µεθοδολογίας. Οι λοιποί µερικοί συντελεστές τίθενται ίσοι προς την
µονάδα. Οι επιλύσεις αυτές θα πρέπει να καταλήγουν σε ολικό συντελεστή ασφαλείας µε
προτεινόµενες τιµές FS≥1.4 ή 1.3 ή 1.0 αντίστοιχα για τους τρεις βασικούς συνδυασµούς φορτίσεων που ορίσθηκαν.
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5.5 Τιµές παραµέτρων και χαρακτηριστικά γεωπλεγµάτων
Όσον αφορά τα συνθετικά γεωπλέγµατα, οι τιµές των παραµέτρων εφελκυστικής αντοχής και
αντοχής σε εξόλκευση προκύπτουν βάσει των εξής χαρακτηριστικών τιµών που πρέπει να παρέχονται από τον κατασκευαστή τους :
Εφελκυστική αντοχή: Λόγω της βισκώδους συµπεριφοράς των γεωσυνθετικών υλικών, η
εφελκυστική αντοχή δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από την χρονική διάρκεια παραµονής της
φόρτισης. Για ταχείες παροδικές φορτίσεις (όπως ο σεισµός) λαµβάνεται αντίστοιχη τιµή αντοχής
σε ταχεία φόρτιση, η οποία αποµειώνεται µε τους µερικούς συντελεστές ασφαλείας λόγω φθοράς
κατά την εγκατάσταση και λόγω οξύτητας - αλκαλικότητας του περιβάλλοντος. Οι συντελεστές
αυτοί λαµβάνουν τιµές αναλόγως του τύπου του γεωπλέγµατος καθώς και της κοκκοµετρίας και
του pH του υλικού επίχωσης.
Για µακροχρόνια φόρτιση, λαµβάνεται η αντίστοιχη εφελκυστική αντοχή του γεωπλέγµατος σε
θερµοκρασιακές συνθήκες που γενικώς ισχύουν στο έργο, η οποία και αποµειώνεται κατ΄ αρχάς µε
τους µερικούς συντελεστές λόγω αποκλίσεων της παραγωγής και χρονικής επέκτασης δεδοµένων,
και εν συνεχεία µε τους µερικούς συντελεστές λόγω φθοράς κατά την εγκατάσταση και συνθηκών
pH του υλικού επίχωσης, όπως προαναφέρθηκε και αναγράφεται ενδεικτικά στο παράδειγµα του
πίνακα 3.
Αντοχή σε εξόλκευση: ∆ίνεται η τιµή του συντελεστή τριβής µεταξύ του γεωπλέγµατος και του
εδαφικού υλικού επίχωσης, που συνήθως υπολογίζεται βάσει της τιµής του λόγου τριβής του
συγκεκριµένου τύπου γεωπλέγµατος (για διάφορης σύστασης υλικό επίχωσης) και της θεωρούµενης εσωτερικής γωνίας τριβής του υλικού επίχωσης που θα χρησιµοποιηθεί.
Οι χαρακτηριστικές τιµές αντοχής και εξόλκευσης που προκύπτουν µε τον παραπάνω τρόπο,
προκειµένου να µετατραπούν σε τιµές σχεδιασµού, υπόκεινται σε µειώσεις µε χρήση των κατά
περίπτωση αντίστοιχων µερικών συντελεστών ασφαλείας που αναγράφονται στον πίνακα 7.
Στον πίνακα 3 περιλαµβάνεται ένα παράδειγµα καθορισµού των παραµέτρων των τιµών των
γεωπλεγµάτων που υπεισέρχονται στους ελέγχους. Αναγράφονται επίσης οι τιµές των µέτρων παραµόρφωσης καθώς και της αξονικής ανηγµένης παραµόρφωσης σε εφελκυσµό συναρτήσει της
κινητοποιούµενης εφελκυστικής δύναµης Τmob (εκφρασµένης ως ποσοστό της αντοχής σε ταχεία
φόρτιση) για διάφορες χρονικές διάρκειες φόρτισης. Οι τιµές αυτές χρησιµοποιούνται κατά κύριο
λόγο στους ελέγχους κατά την οριακή κατάσταση λειτουργικότητας, προκειµένου να εκτιµηθεί το
µέγεθος της µετακατασκευαστικής ερπυστικής παραµόρφωσης των γεωπλεγµάτων και κατά
συνέπεια η οριζόντια παραµόρφωση της παρειάς του οπλισµένου επιχώµατος µε το χρόνο.
Οι χαρακτηριστικές τιµές αντοχών, λόγου τριβής και παραµόρφωσης που αναγράφονται ως
παράδειγµα στα σκιασµένα κελιά του πίνακα 3, ορίζουν τις απαιτήσεις των χαρακτηριστικών του
γεωπλέγµατος προκειµένου να πληρεί τις προϋποθέσεις χρήσης του για την συγκεκριµένη
εφαρµογή που µελετάται.
5.6 Προσεγγιστικός έλεγχος λειτουργικότητας
Με δεδοµένη τη δυσκολία διεξαγωγής αξιόπιστων αναλύσεων σε κατάσταση λειτουργικότητας,
οι οποίες απαιτούν την χρήση πεπερασµένων στοιχείων µε βισκοελαστοπλαστικούς νόµους
συµπεριφοράς για τα πολυµερικά γεωπλέγµατα, ένας πρώτος τέτοιος προσεγγιστικός ενδεικτικός
έλεγχος θα µπορούσε να γίνει σε απλές περιπτώσεις υιοθετώντας την παραδοχή ότι κινητοποιείται
κατά προτεραιότητα η διατµητική αντοχή του εδάφους, οπότε και υπολογίζεται στη συνέχεια µε
επαναληπτικές οριακές επιλύσεις το µέγεθος της εφελκυστικής δύναµης Τmob των γεωπλεγµάτων
που απαιτείται να ενεργοποιηθεί ώστε να ισχύουν οριακά (µε επιµέρους συντελεστές καθώς και
ολικό συντελεστή ασφαλείας ίσους προς 1) οι βασικές εξισώσεις ισορροπίας εντός του οπλισµένου
σώµατος του επιχώµατος. Στους επαναληπτικούς αυτούς υπολογισµούς, θεωρείται ότι η εφελκυστική δύναµη είναι ίση για όλα τα πλέγµατα ιδίου τύπου και µέτρου παραµόρφωσης, ή ότι
κατανέµεται αντιστρόφως ανάλογα του µέτρου παραµόρφωσης σε περίπτωση πλεγµάτων διαφορετικού µέτρου παραµόρφωσης (θεωρείται προσεγγιστικά ότι ισχύει σταθερό πεδίο οριζόντιων
παραµορφώσεων).
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Η κατανοµή της κινητοποιούµενης εφελκυστικής δύναµης Τmob κατά µήκος του γεωπλέγµατος,
βάσει πειραµατικών αποτελεσµάτων, µπορεί να θεωρηθεί είτε τριγωνική είτε και εν µέρει τραπεζοειδής (όταν η παρειά του πρανούς είναι δύσκαµπτη ή και ηµιεύκαµπτη και συνδέεται σταθερά
µε τις απολήξεις των γεωπλεγµάτων). Η ολοκλήρωση του διαγράµµατος της εφελκυστικής δύναµης Τmob κατά µήκος του γεωπλέγµατος οδηγεί στον υπολογισµό της απόλυτης εφελκυστικής
παραµόρφωσης ∆L, βάσει της σχέσης:
∆L≅αLTmob/Jk=αLεmob

(6)

όπου α=0,5÷0,6, αναλόγως της θεωρούµενης κατανοµής της Τmοb κατά µήκος του γεωπλέγµατος.
Με δεδοµένο το µήκος L καθώς και την τιµή της κινητοποιούµενης εφελκυστικής δύναµης Τmob,
βάσει των χαρακτηριστικών του γεωπλέγµατος προσδιορίζεται το µέγεθος της ανηγµένης εφελκυστικής παραµόρφωσης εmob για διάφορες χρονικές διάρκειες παραµονής της φόρτισης. Η µετακατασκευαστική απόλυτη οριζόντια ερπυστική παραµόρφωση ∆L(t)-∆L(to) σε χρόνο t-to (όπου to είναι
ο χρόνος κατά την αποπεράτωση της κατασκευής του επιχώµατος), είναι πλέον εύκολο να εκτιµηθεί από τη σχέση:
∆L(t)-∆L(to)=αL(εmob(t)-εmob(to))

(7)

Το µέγεθος της παραµόρφωσης αυτής θα πρέπει να είναι µικρότερο από τα ανεκτά αποδεκτά
όρια παραµόρφωσης που τίθενται για το οπλισµένο επίχωµα βάσει των λειτουργικών του απαιτήσεων. Συνήθως, η µετακατασκευαστική οριζόντια ερπυστική παραµόρφωση στην καθοριζόµενη
διάρκεια ωφέλιµης χρήσης του έργου, συνιστάται, βάσει των σχετικών διεθνών κανονισµών, να
µην υπερβαίνει το 0,2% έως 1% του ύψους του επιχώµατος, αναλόγως της σπουδαιότητας αυτού,
της φύσης και των λειτουργικών απαιτήσεων του έργου καθώς και του τρόπου κατασκευής.
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