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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία αναλύεται η συμβολή των κατακόρυφων γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων στην επιτάχυνση του φαινομένου της στερεοποίησης αργιλικών εδαφών και
εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά και
απόδοσή τους. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία τοποθέτησής τους και δίνονται στοιχεία για το
σχεδιασμό της προφόρτισης με τη βοήθεια των στραγγιστηρίων. Τέλος σχολιάζονται διάφοροι
παράγοντες που είτε οδηγούν σε αποκλίσεις από τις θεωρητικές προβλέψεις είτε σε
κατασκευαστικές δυσκολίες και προτείνονται μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο στη
φάση του σχεδιασμού όσο και της κατασκευής για την επιτυχή εφαρμογή της προφόρτισης με
στραγγιστήρια.
ABSTRACT: This paper deals with the contribution of prefabricated vertical drains (PVD) to the
acceleration of the consolidation of fine grained soils. Also their technical characteristics and other
factors affecting their performance are analyzed. In addition, their installation procedure is
described and a design procedure is outlined. Finally, factors that lead either to deviations from
theoretical forecasts or to construction difficulties are discussed and actions that need to be taken
both at the design stage and during construction are proposed for the successful application of
preloading accelerated by PVD.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερες
υποβαθμισμένες από πλευράς εδαφικών
χαρακτηριστικών περιοχές χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή έργων, είτε λόγω έλλειψης
χώρων (περιαστικές περιοχές) είτε λόγω
αύξησης των απαιτήσεων των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών μεγάλων έργων υποδομής
(οδοποιία,
λιμένες,
αεροδρόμια,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, κλπ.).
Αποτέλεσμα αυτού είναι μία παρατηρούμενη
αύξηση στη χρήση μεθόδων βελτίωσης των
χαρακτηριστικών
του
υπεδάφους
προκειμένου να αυξηθεί η φέρουσα ικανότητά
του και να μειωθεί η συμπιεστότητά του.
Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, αφ’ ενός για τη μείωση της συμπιεστότητας του υπεδάφους και κατ’ επέκταση των
καθιζήσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργικής
ζωής ενός έργου και αφ’ ετέρου για την αύξηση της διατμητικής του αντοχής, είναι και η
προφόρτιση, κυρίως αργιλικών εδαφών, με
σκοπό την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέ-

ρους των καθιζήσεων από στερεοποίηση και
την επίτευξη ικανοποιητικής αντοχής του εδάφους θεμελίωσης πριν από την κατασκευή
του έργου. Η διαδικασία της προφόρτισης
συχνά επιταχύνεται με τη χρήση κατακόρυφων στραγγιστηρίων ή/και αύξηση του ύψους
της προφόρτισης, εφ’ όσον η φέρουσα ικανότητα του εδάφους το επιτρέπει.
Τα στραγγιστήρια αυτά μπορεί να
αποτελούνται είτε από αμμοπασσάλους /
χαλικοπασσάλους διαμέτρου συνήθως 0,501,00 m είτε από γεωσύνθετα στραγγιστήρια
μορφής λωρίδας πλάτους 100 mm συνήθως.
Στην παρούσα εργασία αναλύεται η αρχή
λειτουργίας των στραγγιστηρίων, περιγράφονται τα είδη των κατακόρυφων στραγγιστηρίων και τα σχετικά τους πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα, αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατακόρυφων γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων και πως αυτά επηρεάζουν τη
συμπεριφορά και την απόδοσή τους, περιγράφεται η διαδικασία τοποθέτησης τους και
τονίζονται τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής, αναπτύσσονται οι παράγοντες
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που επηρεάζουν στο σχεδιασμό των στραγγιστηρίων και δίδεται η αντίστοιχη μεθοδολογία σχεδιασμού και τέλος σχολιάζονται διάφοροι παράγοντες που είτε οδηγούν σε αποκλίσεις από τις θεωρητικές προβλέψεις είτε
σε κατασκευαστικές δυσκολίες και προτείνονται μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και
της κατασκευής, για την επιτυχή εφαρμογή
της προφόρτισης με κατακόρυφα γεωσύνθετα
στραγγιστήρια.

στην επιφάνεια του εδάφους, κάτω από το
επίχωμα προφόρτισης – βλ. σχήμα 1). Έτσι
το νερό των πόρων ρέει οριζόντια προς το
πλησιέστερο στραγγιστήριο και από εκεί κατακόρυφα προς τη στρώση αποστράγγισης.

2. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
«Καθίζηση» δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο
από μείωση του όγκου των κενών του
εδάφους. Στην περίπτωση κορεσμένου
εδάφους, καθίζηση μπορεί να προκύψει μόνο
με την απομάκρυνση του νερού που
βρίσκεται
μέσα
στους
πόρους
του.
Λαμβάνοντας υπόψη την πολύ χαμηλή
διαπερατότητα των αργιλικών εδαφών
αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο χρόνος που
απαιτείται για να στραγγίσει το νερό από τους
πόρους του εδάφους και να ολοκληρωθεί το
φαινόμενο της στερεοποίησης μπορεί να είναι
πολύ μεγάλος (ακόμα και δεκαετίες). Ο
χρόνος αυτός είναι ανάλογος του τετραγώνου
της απόστασης που πρέπει να διανύσει το
νερό για να φθάσει σε ένα ελεύθερα
στραγγιζόμενο στρώμα (π.χ. ένα πολύ
εκτεταμένο στρώμα άμμου ή στην ελεύθερη
επιφάνεια του εδάφους). Κατά συνέπεια ένας
τρόπος για να μειωθεί δραστικά ο
απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης της
στερεοποίησης (άρα και των καθιζήσεων),
είναι η μείωση του μήκους της διαδρομής που
θα πρέπει να διανύσει το νερό για να
απομακρυνθεί από τους πόρους του
εδάφους. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι τα
περισσότερα εδάφη έχουν μεγαλύτερη
διαπερατότητα κατά την οριζόντια διεύθυνση
απ’ ότι κατά την κατακόρυφη (συνήθως 2-5
φορές) λόγω της στρωσιγένειας που
εμφανίζουν και της παρουσίας πολλών
λεπτών ενστρώσεων ιλύος ή λεπτής άμμου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο καλύτερος τρόπος για να μειωθεί ο χρόνος στερεοποίησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στο
νερό να αποστραγγίζει οριζόντια και σε μικρή
απόσταση. Αυτό επιτυγχάνεται πολύ αποτελεσματικά με την τοποθέτηση εντός του εδάφους κατακόρυφων στραγγιστηρίων σε μικρή
μεταξύ τους απόσταση, τα οποία επικοινωνούν με ένα οριζόντιο στρώμα μεγάλης διαπερατότητας (π.χ. ένα κοκκώδες στρώμα

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της ροής του
νερού των πόρων και της εξέλιξης των
καθιζήσεων χωρίς (άνω) και με τη χρήση
(κάτω)
κατακόρυφων
γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων.
Figure 1. Schematic representation of pore
water flow and settlement development
without (up) and with (down) the use of PVD.
3. ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Η χρήση κατακόρυφων στραγγιστηρίων για
την επιτάχυνση του φαινομένου της
στερεοποίησης και την ταχύτερη ολοκλήρωση
των καθιζήσεων και αύξηση της αντοχής του
εδάφους δεν είναι κάτι καινούργιο. Η μέθοδος
αυτή έχει εφαρμοστεί από τη δεκαετία του
1930, ο Barron δε το 1948 δημοσίευσε
αναλυτική
λύση
της
εξέλιξης
της
στερεοποίησης λόγω ακτινικής ροής του
νερού των πόρων προς ένα κατακόρυφο
φρέαρ.
Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί και στην
Ελλάδα επί τουλάχιστον 40 χρόνια. Για παράδειγμα ο διάδρομος προσαπογειώσεων
του αεροδρομίου της Κέρκυρας έχει κατα-
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σκευαστεί τη δεκαετία του 1960 επί επιχώματος εντός της λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου
πάνω σε μαλακές αργίλους, όπου η εξέλιξη
της στερεοποίησης επιταχύνθηκε με τη βοήθεια αμμοπασσάλων (Τζιτζάς, 1968).
Από τη δεκαετία του 1950 έχει αρχίσει
διεθνώς
η
εφαρμογή
κατακόρυφων
γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων
ως
εναλλακτική λύση αυτής των παραδοσιακά
χρησιμοποιούμενων
αμμοπασσάλων
παλαιότερα
και
χαλικοπασσάλων
πιο
πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα, τα γεωσύνθετα
στραγγιστήρια
αποτελούνται
από
ένα
πολυμερή πυρήνα, η μορφή του οποίου
επιτρέπει την ευχερή κατακόρυφη ροή του
νερού, ο οποίος περιβάλλεται από ένα
πολυμερές (ή και χάρτινο στο παρελθόν)
φίλτρο (συνήθως γεωύφασμα), το οποίο
εμποδίζει τη διέλευση των κόκκων του
εδάφους
και
την
απόφραξη
του
στραγγιστηρίου. Η συνήθης μορφή των
στραγγιστηρίων αυτών είναι αυτή της
λωρίδας πλάτους 100 mm συνήθως και
πάχους περί τα 3-4 mm (βλ. σχήμα 2), ενώ
πιο σπάνια έχει χρησιμοποιηθεί στο
εξωτερικό και η κυκλική διατομή διαμέτρου
περί τα 50 mm (βλ. φωτογραφίες 1-3).
Τα πλεονεκτήματα των κατακόρυφων
γεωσύνθετων στραγγιστηρίων, που τελικά
έχουν επιβάλλει τη χρήση τους έναντι των
αμμοπασσάλων τα τελευταία 20 χρόνια, είναι:
Χαμηλό κόστος.
Μεγάλη ταχύτητα τοποθέτησης.
Εξασφάλιση συνέχειας στραγγιστήριου.
Μικρότερη διακίνηση αδρανών υλικών.

Καθαρότερο εργοτάξιο.
Μικρότερη
διατάραξη
του
εδάφους
(ιδιαίτερα σημαντικό σε ευαίσθητες
αργίλους).
Για την ανάλυση της ακτινικής ροής προς
τα κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια ο
Hansbo (1981) συμπλήρωσε την εργασία του
Barron (1948) λαμβάνοντας υπόψη την
αντίσταση των στραγγιστηρίων στη ροή του
νερού μέσω αυτών, καθώς και την
επιβράδυνση της ροής του νερού σε μία
διαταραγμένη και αναζυμωμένη ζώνη γύρω
από τα στραγγιστήρια, που δημιουργείται
κατά την τοποθέτηση των γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων εντός του εδάφους.
Άλλες πιο πρόσφατες χρήσεις των κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων την
τελευταία δεκαετία είναι η απομάκρυνση υγρών ή αερίων ρύπων από το έδαφος με την
εφαρμογή κενού (Gabr et al, 1995, Bowders
et al, 2005), καθώς και η στερεοποίηση του
εδάφους με τη μέθοδο της ηλεκτρο-όσμωσης
με τη χρήση αγώγιμων γεωσυνθετικών υλικών για την κατασκευή των γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων (δηλ. διπλή λειτουργία του
στραγγιστηρίου τόσο ως πόλος για την εφαρμογή της ηλεκτρο-όσμωσης για τη δημιουργία
υπερπιέσεων πόρων, όσο και ως κατακόρυφου στραγγιστηρίου υπό την κλασσική έννοια
για την εκτόνωση αυτών των υπερπιέσεων –
Calabria, 2005).

Σχήμα 2. Τυπικές διατομές κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων.
Figure 2. Typical sections of PVD.
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Φωτ. 1-3.
Διάφοροι τύποι κατακόρυφων
γεωσύνθετων στραγγιστηρίων.
Photo 1-3.
Various types of PVD.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Όπως προαναφέρθηκε, τα δύο κύρια συστατικά στοιχεία των κατακόρυφων γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων είναι ο πυρήνας τους και το
φίλτρο που τον περιβάλλει.
Ο πυρήνας αποτελείται συνήθως από πολυμερές υλικό (πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο, PVC, πολυεστέρα ή πολυολεφίνη), έχει
πλάτος συνήθως 100 mm (έχουν αναφερθεί
πλάτη 90-300 mm) και πάχος (εξωτερική
διάσταση διατομής) συνήθως 3-4 mm (έχουν
αναφερθεί πάχη 2-10 mm), είναι δε έτσι διαμορφωμένος ώστε να επιτρέπει την ελεύθερη
ροή του νερού κατά μήκος του (βλ. μερικά
παραδείγματα στις φωτογραφίες 1-3 και στο
σχήμα 2). Ο πυρήνας θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονα τα εξής:
Επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό έτσι ώστε
να παραλαμβάνει χωρίς αστοχία τις εφελκυστικές δυνάμεις που αναπτύσσονται κα-

τά την τοποθέτηση (συνήθως ≥ 1 kN – βλ.
Karunaratne et al, 2003).
Επαρκή ακαμψία κάθετα στο επιπεδό του,
σε συνδυασμό με κατάλληλη διαμόρφωση
της διατομής, έτσι ώστε αφ’ ενός να μη
μειώνεται το πάχος της διατομής αφ΄ ετέρου δε να μη «στραγγαλίζεται» η διατομή
από τη διείσδυση του φίλτρου στο εσωτερικό της, προκειμένου το στραγγιστήριο να
διατηρεί την παροχετευτική του ικανότητα
όταν υφίσταται μεγάλες πλευρικές πιέσεις
(βλ. σχήματα 3 και 4). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οργανισμού CIRIA (1991) η
ελάχιστη απαιτούμενη παροχετευτική ικανότητα ενός κατακόρυφου γεωσύνθετου
στραγγιστηρίου υπό τις πλέον δυσμενείς
συνθήκες πεδίου (πλευρικές πιέσεις 300500 kPa) πρέπει να είναι τουλάχιστον 100150 m3/έτος.
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Σχήμα 3. Απομείωση της ενεργού διατομής
του στραγγιστηρίου λόγω διείσδυσης του φίλτρου (Chai & Miura, 1999).
Figure 3. Reduction of PVD effective drainage area due to filter intrusion (Chai & Miura,
1999).

Σχήμα 4. Απομείωση της ενεργού διατομής
του στραγγιστηρίου συναρτήσει της πλευρικής πίεσης (Chai & Miura, 1999).
Figure 4. Reduction of PVD effective drainage area as a function of confining pressure
(Chai & Miura, 1999).

Σχήμα 5. Παραμορφωμένα
στραγγιστήρια
διαφόρων τύπων λόγω σημαντικής καθίζησης
του εδάφους και απομείωση της παροχετευτικής τους ικανότητας συναρτήσει της παραμόρφωσης.
Figure 5. Deformed shape of various PVD
due to considerable soil settlement and deterioration of their discharge capacity as a function of soil deformation.

Επαρκή ευκαμψία υπό αξονικό θλιπτικό
φορτίο, έτσι ώστε να μην αστοχεί σε λυγισμό (δημιουργία «τσακίσματος») σε μεγάλες καθιζήσεις του εδάφους και να διατηρεί
κατά συνέπεια ένα μεγάλο μέρος της παροχετευτικής του ικανότητας ακόμα και μετά από βράχυνση κατά 20-25% (βλ. σχήμα
5).
Το φίλτρο αποτελείται συνήθως από υφαντό ή μη γεωύφασμα και σπανιότερα από

χαρτί. Το φίλτρο θα πρέπει να εξασφαλίζει
ταυτόχρονα τα εξής:
Ικανοποιητική συμπεριφορά έναντι μηχανικών καταπονήσεων (αντοχή σε εφελκυσμό, σχίσιμο, διάτρηση και διάρρηξη) για
τη διασφάλιση από φθορά ή βλάβες κατά
την εγκατάσταση στο πεδίο (Χρυσικός
κ.α., 2006). Ιδιαίτερη σημασία έχει η αντοχή σε εφελκυσμό έτσι ώστε να παραλαμβάνει το κατακόρυφο στραγγιστήριο χωρίς
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αστοχία τις εφελκυστικές δυνάμεις που
αναπτύσσονται κατά την τοποθέτηση (συνήθως ≥ 1 kN – βλ. Karunaratne et al,
2003).
Ικανοποιητική διαπερατότητα κάθετα στο
επίπεδό του, έτσι ώστε να μην επιβραδύνεται η εισροή του αποστραγγιζόμενου νερού των πόρων προς το εσωτερικό του
στραγγιστηρίου. Γενικά συνιστάται (CIRIA,
1991):
kγεωυφάσματος ≥ 10.kεδάφους

(1)

Ικανοποιητική λειτουργία φίλτρου, έτσι ώστε αφ’ ενός να συγκρατούνται οι κόκκοι
του εδάφους αφ’ ετέρου δε να μη φράσσουν οι πόροι του γεωυφάσματος από λεπτόκοκκα υλικά. Οι παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να εξασφαλιστούν ικανοποιητικά με τα παρακάτω κριτήρια για τα
γεωυφάσματα των φίλτρων των κατακόρυφων στραγγιστηρίων (CIRIA, 1991):
Υφαντά:
Μη υφαντά:
Γενικά:

3.D15 ≤ Ο95 ≤ D85
3.D15 ≤ Ο95 ≤ 1,8.D85
Ο95 ≤ 300 μm

κόρυφου οδηγού, ώστε να εξασφαλίζεται η
κατακορυφότητά τους. Το ειδικό χαλύβδινο
περίβλημα θα πρέπει να έχει ικανοποιητική
θλιπτική αντοχή ώστε να μπορεί να αναλάβει
με ασφάλεια αξονικό φορτίο τουλάχιστον 200
kN.
Η κατακορυφότητα του οδηγού ελέγχεται
κατά δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις
πριν από την έναρξη κάθε βάρδιας και περιοδικά κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Ο τρόπος
στήριξης του οδηγού είναι τέτοιος ώστε να
εξασφαλίζεται η κατακορυφότητά του καθ'
όλη τη διάρκεια των εργασιών έμπηξης των
στραγγιστηρίων και μετακινήσεων του γερανού από θέση σε θέση (βλ. φωτογραφία 4).

(2)
(3)
(4)

όπου:
Ο95 = χαρακτηριστικό μέγεθος πόρων που
δηλώνει ότι μόνο 5% των πόρων του γεωυφάσματος έχουν άνοιγμα μεγαλύτερο
από το μέγεθος αυτό.
D85 = διάμετρος κόκκων που δηλώνει ότι
το 85% των κόκκων του εδάφους έχει διάμετρο μικρότερη από αυτή.
D15 = διάμετρος κόκκων που δηλώνει ότι
το 15% των κόκκων του εδάφους έχει διάμετρο μικρότερη από αυτή.
Τα κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια τοποθετούνται μέσα στο έδαφος με τη
βοήθεια ειδικού γερανού με κατακόρυφο οδηγό (βλ. φωτογραφία 4), περιβεβλημένα από
ειδικό χαλύβδινο στέλεχος κοίλης (ορθογωνικής, κυκλικής ή ρομβοειδούς διατομής – βλ.
σχήμα 6 και φωτογραφίες 5-7), το οποίο κινείται κατακόρυφα κατά μήκος του οδηγού και
το οποίο ανασύρεται με την ολοκλήρωση της
τοποθέτησης (βλ. σχήμα 7).
Η έμπηξη του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος, το οποίο προστατεύει τo κατακόρυφο γεωσύνθετο στραγγιστήριο κατά την
έμπηξη, γίνεται δονητικά, με δονητή ικανό να
επιβάλλει κατακόρυφο φορτίο τουλάχιστον
200 kN. Ο δονητής και το ειδικό χαλύβδινο
περίβλημα ολισθαίνουν κατά μήκος του κατα-

Φωτ. 4. Γερανός τοποθέτησης κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων.
Photo 4. PVD installation rig.

Πλατής Α.Δ. (2007). «Κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια».
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Φωτογραφίες 5-7 και Σχήμα 6.
Διάφοροι τύποι ειδικών χαλύβδινων περιβλημάτων για την έμπηξη των στραγγιστηρίων
στο έδαφος.
Photos 5-7 and Figure 6.
Typical mandrels for band-shaped drains.

Πλατής Α.Δ. (2007). «Κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια».
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Σχήμα 7. Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας τοποθέτησης κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων στο έδαφος.
Figure 7. Schematic representation of PVD installation procedure.
Το στραγγιστήριο αγκυρώνεται στο κάτω
άκρο του, πριν από την έμπηξη, σε ειδική χαλύβδινη πλάκα αγκύρωσης, η οποία παραμένει μετά την ανάσυρση του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος μέσα στο έδαφος (βλ. φωτογραφίες 8 και 9). Εναλλακτικά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ράβδος ή μεταλλική διατομή
σχήματος V (βλ. σχήμα 8 και φωτογραφία 6).
Σκοπός της πλάκας αυτής είναι αφ΄ ενός η
αγκύρωση του στραγγιστηρίου και η διατήρησή του στη θέση του κατά την ανάσυρση του
ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος και αφ΄ ετέρου η σφράγιση του κάτω άκρου του περιβλήματος, έτσι ώστε να αποτραπεί η διείσδυση εδαφικού υλικού εντός αυτού κατά την έμπηξη. Η αγκύρωση του στραγγιστηρίου γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται
η μη αποκόλλησή του από την πλάκα αγκύρωσης σαν συνέπεια των εφελκυστικών δυνάμεων που αναπτύσσονται στο στραγγιστήριο από τριβές στο σύστημα κατά τη διάρκεια
της έμπηξης. Το πάχος και η ακαμψία της
πλάκας αγκύρωσης θα πρέπει να είναι ανάλογες της διατομής του χαλύβδινου περιβλήματος και της πιθανής παρουσίας σκληρών
ενστρώσεων στο έδαφος, έτσι ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση της πλάκας αγκύρωσης κατά την έμπηξη και το πιθανό «φρακάρισμά» της στο κάτω άκρο του χαλύβδινου
περιβλήματος.

Φωτ. 8-9. Διάφοροι τύποι πλακών αγκύρωσης και στερέωση στραγγιστηρίου επ’ αυτών.
Photos 8-9. Close-up view of detachable
shoes and securing of PVD on them.

Πλατής Α.Δ. (2007). «Κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια».
Ημερίδα «Γεωτεχνικές Εφαρμογές Γεωσυνθετικών Υλικών», ΕΒΕΑ, 11-1-2007, Αθήνα.
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στραγγιστήριο στο άνω άκρο του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος. Σε κάθε σημείο αλλαγής διεύθυνσης του στραγγιστηρίου υπάρχουν ράουλα προκειμένου να μειώνονται οι
τριβές και να κινείται ελεύθερα το στραγγιστήριο (βλ. φωτογραφία 13).
Πάνω στον οδηγό υπάρχει συνήθως αριθμημένη κλίμακα ανά 0,20 m, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εύκολη μέτρηση του βάθους έμπηξης του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος
κάτω από το δάπεδο εργασίας.

Σχήμα 8. Διάφοροι τύποι αγκύρωσης του
κάτω άκρου των κατακόρυφων γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων.
Figure 8. Typical detachable shoes used
with PVD mandrels.
Μετά το πέρας έμπηξης κάθε στραγγιστηρίου και την ανάσυρση του ειδικού χαλύβδινου περιβλήματος, αποκόπτεται το στραγγιστήριο σε ύψος τουλάχιστον 100 mm πάνω
από το δάπεδο εργασίας (βλ. φωτογραφία
10). Σε θαλάσσια έργα (βλ. φωτογραφία 11),
όπου δεν είναι εύκολο να γίνει αποκοπή του
στραγγιστηρίου στη στάθμη του πυθμένα, το
στραγγιστήριο κόβεται εναλλακτικά στο επιθυμητό μήκος πριν από την έμπηξή του στο
έδαφος. Σ' αυτή την περίπτωση προβλέπεται
ανάσυρση της ταινίας μέσα στο ειδικό χαλύβδινο περίβλημα με σύστημα τροχαλίας και
σχοινιού, το οποίο διατηρείται τεντωμένο καθ'
όλη τη διάρκεια της έμπηξης.
Τα στραγγιστήρια παραλαμβάνονται στον
τόπο του έργου σε ρολούς. Οι ρολοί τοποθετούνται σε ειδική υποδοχή πάνω στο γερανό
έμπηξης (βλ. φωτογραφία 12) και συγκρατούνται πλευρικά και σε όλο τους το ύψος
από κατάλληλο σύστημα, μπορούν δε να περιστρέφονται ελεύθερα κατά την έμπηξη, έτσι
ώστε να τροφοδοτείται απρόσκοπτα το

Φωτ. 10. Κόψιμο άνω άκρου στραγγιστηρίου
μετά την ανάσυρση του χαλύβδινου περιβλήματος.
Photos 10.
Cutting of PVD after mandrel
withdrawal.

Πλατής Α.Δ. (2007). «Κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια».
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Φωτ. 11. Τοποθέτηση κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων στη θάλασσα.
Photo 11. Off-shore PVD installation.

Φωτ. 12. Στερέωση ρολού στραγγιστηρίου
επί του γερανού.
Photo 12. PVD roll placed on the rig.
Φωτ. 13. Ράουλα καθοδήγησης στραγγ/ρίου.
Photo 13. PVD guiding pulleys.
Πλατής Α.Δ. (2007). «Κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια».
Ημερίδα «Γεωτεχνικές Εφαρμογές Γεωσυνθετικών Υλικών», ΕΒΕΑ, 11-1-2007, Αθήνα.
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5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ
Όπως αναπτύχθηκε νωρίτερα, η ταχύτητα
εξέλιξης της στερεοποίησης, όταν αυτή επιταχύνεται με τη βοήθεια κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων, εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται
τόσο με τα χαρακτηριστικά των στραγγιστηρίων και τη διάταξή τους, όσο και με τα χαρακτηριστικά του εδάφους, αλλά και με τη μέθοδο τοποθέτησης. Επιγραμματικά οι παράγοντες αυτοί είναι:
Κάνναβος στραγγιστηρίων (μορφή διάταξης – συνήθως τετραγωνική ή τριγωνική –
και μεταξύ τους απόσταση – συνήθως
1,00-2,00 m).
Μέγεθος και μορφή στραγγιστηρίου (πλάτος/διάμετρος και πάχος).
Μήκος στραγγιστηρίου και τρόπος στράγγισης (από το ένα ή και από τα δύο άκρα).
Απομένουσα μακροχρόνια παροχετευτική
ικανότητα στραγγιστηρίων λαμβάνοντας
υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
στραγγιστηρίων που αναπτύχθηκαν νωρίτερα.
Οριζόντια διαπερατότητα εδάφους.
Οριζόντιος συντελεστής στερεοποίησης
του εδάφους (cvh).
Πάχος ζώνης αναζύμωσης και διατάραξης
που
δημιουργείται
γύρω
από
το
στραγγιστήριο κατά την τοποθέτησή του
στο έδαφος.
Ποσοστό απομείωσης της οριζόντιας
διαπερατότητας
εντός
της
ζώνης
αναζύμωσης και διατάραξης.
Η διαδικασία της στερεοποίησης λόγω
ακτινικής
αποστράγγισης
κορεσμένων
εδαφών περιγράφεται από τη σχέση του
Barron (1948), η οποία δίνει το μέσο βαθμό
οριζόντιας στερεοποίησης (Ūh) συναρτήσει
του χρόνου (βλ. επίσης σχήμα 9):
Ūh = 1 - e

-n

(5)

Ds = μέτρο πλευρικά παρεμποδιζόμενης συμπίεσης του εδάφους (από δοκιμές συμπιεστότητας)
γw = ειδικό βάρος νερού ≈ 10 kN/m3
t = χρόνος στερεοποίησης
de = 1,05.s (3-γωνικός κάνναβος - βλ. σχ. 9)
de = 1,128.s (4-γωνικός κάνναβος - βλ. σχ. 9)
s = απόσταση μεταξύ των στραγγιστηρίων

Σχήμα 9. Διάφορες διατάξεις και ισοδύναμος
κύλινδρος
κατακόρυφων
γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων.
Figure 9. Different PVD patterns and equivalent cylinder.
Ο συντελεστής F εκφράζει την αντίσταση
στη ροή που δημιουργείται τόσο από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του στραγγιστηρίου
όσο και από τη ζώνη αναζύμωσης και διατάραξης γύρω από αυτό. Σύμφωνα με τον
Hansbo (1981) ο συντελεστής αυτός δίνεται
από τη σχέση:
F = ln(de/dr) – 0,75 + 0,64.π.l2.(kh/qw) +
+ (kh/kr).ln(dr/dw)
(8)

όπου:

όπου:

n = (8.cvh) / (de2.F)
(6)
cvh = οριζόντιος συντελεστής στερεοποίησης
= kh.Ds/γw
(7)
kh = οριζόντια διαπερατότητα του εδάφους
(συνήθως kh/kv = 2-5)

dw = ισοδύναμη διάμετρος στραγγιστηρίου =
= (b+t)/2
(Chai & Miura, 1999)
b = πλάτος στραγγιστηρίου
(συνήθως 100 mm)
t = πάχος στραγγιστηρίου (συνήθως 3-4 mm)
dr = διάμετρος της ζώνης αναζύμωσης
(συνήθως dr/dw = 1,5-3,0)

Πλατής Α.Δ. (2007). «Κατακόρυφα γεωσύνθετα στραγγιστήρια».
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l = μέγιστο μήκος στράγγισης στραγγιστηρίου
(ίσο με το συνολικό μήκος του στραγγιστηρίου για στράγγιση από το ένα άκρο
και με το ήμισυ του μήκους του στραγγιστηρίου για στράγγιση και από τα δύο άκρα)
kh = οριζόντια διαπερατότητα του εδάφους
(συνήθως kh/kv = 2-5 αλλά μπορεί να είναι
και αρκετά μεγαλύτερο)
kr = οριζόντια διαπερατότητα εντός της ζώνης
αναζύμωσης (συνήθως kh/kr = 2-8 αλλά
μπορεί να είναι και αρκετά μεγαλύτερο)
qw = παροχετευτικότητα στραγγιστηρίου
λαμβάνοντας
υπόψη
τις
πιθανές
μακροχρόνιες απομειώσεις της λόγω
πλευρικής συμπίεσης, πτύχωσης και
μερικής απόφραξης (βλ. σχήματα 4 και 5).
Βάσει της σχέσης (5) μπορεί να γίνει
εκτίμηση
της
χρονικής
εξέλιξης
της
στερεοποίησης για διάφορους καννάβους
στραγγιστηρίων
και
να
επιλεγεί
ο
καταλληλότερος
ανάλογα
και
με
το
χρονοδιάγραμμα του έργου.
Στο σχήμα 10 φαίνεται μία τυπική περίπτωση της χρονικής εξέλιξης της στερεοποί-

ησης στο το νέο λιμένα Ηγουμενίτσας, τόσο
χωρίς στραγγιστήρια όσο και με στραγγιστήρια σε τετραγωνικό κάνναβο πλευράς
1,00x1,00-1,50x1,50-2,00x2,00 m. Η περίπτωση αυτή αφορά στρώμα αργίλου υψηλής
πλαστικότητας πάχους 14 m, στραγγιζόμενου
πάνω και κάτω, για το οποίο έχει προκύψει
από ανάστροφες αναλύσεις ότι kh/kv = 1,5,
kh/kr = 2 και dr/dw = 2,0. Παρατηρούμε την ιδιαίτερα σημαντική μείωση του χρόνου που
επιτυγχάνεται για την ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του φαινομένου της στερεοποίησης με τη χρήση των στραγγιστηρίων,
καθώς και τη σοβαρή επιρροή του καννάβου
επί του χρόνου αυτού. Πιο συγκεκριμένα,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το 80% της
στερεοποίησης απαιτούνται:
50 χρόνια περίπου χωρίς στραγγιστήρια.
4,5 χρόνια περίπου με στραγγιστήρια σε
κάνναβο 2,00x2,00 m.
1 χρόνος περίπου με στραγγιστήρια σε
κάνναβο 1,00x1,00 m.

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗΣ
ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΚΑΝΝΑΒΟ
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Σχήμα 10.
Figure 10.

Χρονική εξέλιξη στερεοποίησης με και χωρίς κατακόρυφα στραγγιστήρια.
Variation of degree of consolidation with time with and without PVD.
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Θα πρέπει εδώ να αναφερθούν ορισμένοι
παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τόσο
τη χρονική εξέλιξη όσο και το μέγεθος των
καθιζήσεων και που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της προφόρτισης:
Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού συνεχών ενστρώσεων άμμου ή αμμοϊλύος μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντική επιτάχυνση της
στερεοποίησης λόγω οριζόντιας στράγγισης ακόμα και χωρίς τη χρήση στραγγιστηρίων. Η ευεργετική παρουσία αυτών
των ενστρώσεων, εφ΄ όσον εντοπιστούν
με βεβαιότητα, μπορεί να ληφθεί υπόψη
στο σχεδιασμό της προφόρτισης με ή χωρίς στραγγιστήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη
μικτή ροή που προκύπτει (τόσο κατακόρυφη προς τις ενστρώσεις όσο και οριζόντια προς τα στραγγιστήρια).
Αν οι προαναφερθείσες ενστρώσεις δεν
είναι συνεχείς, ο μόνος τρόπος για να αξιοποιηθούν είναι μέσω κατακόρυφων
στραγγιστηρίων ή ανακουφιστικών φρεάτων. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να
αραιωθεί ο κάνναβος των στραγγιστηρίων
μετά από προσεκτικό σχεδιασμό (η έκταση
της πληροφορίας που χρειάζεται για τις
ενστρώσεις είναι σ’ αυτή την περίπτωση
σημαντική).
Η παρουσία σκληρών/ πυκνών ενστρώσεων εντός του μαλακού υπεδάφους μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες έμπηξης ή
και σε στρέβλωση του ειδικού χαλύβδινου
περιβλήματος (ιδιαίτερα σημαντικό σε θαλάσσια έργα όπου το μήκος λυγισμού είναι
μεγάλο). Η αύξηση των διαστάσεων του
περιβλήματος προκειμένου να αυξηθεί η
αντοχή και η ακαμψία του έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της διαμέτρου της ζώνης αναζύμωσης με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης των στραγγιστηρίων
(αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται κατάλληλα
υπόψη στο σχεδιασμό των στραγγιστηρίων). Μία λύση για την αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού είναι η προδιάτρηση ή
η χρήση νερού εκτοξευόμενου με πίεση
από το κάτω άκρο (jet), αλλά αυτό βέβαια
συνεπάγεται αύξηση του κόστους και του
χρόνου τοποθέτησης των στραγγιστηρίων.
Σε οργανικά εδάφη και τύρφες ένα μεγάλο
μέρος των καθιζήσεων (πολλές φορές το
μεγαλύτερο) προέρχεται από δευτερογενή
συμπίεση, που έπεται της πρωτογενούς
στερεοποίησης και είναι ερπυστικού τύπου, χωρίς να σχετίζεται με εκτόνωση πίεσης πόρων και στράγγιση νερού. Συνε-

πώς η χρήση στραγγιστηρίων από μόνη
της για την ταχεία ολοκλήρωση του φαινομένου της πρωτογενούς στερεοποίησης
δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των μελλοντικών καθιζήσεων του έργου και θα πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλη υπερφόρτιση του εδάφους (βλ. Πλατής κ.α.,
2006).
Η επιλογή του κατάλληλου κατακόρυφου
γεωσύνθετου στραγγιστηρίου και του καννάβου, αλλά και η επιρροή των προαναφερθέντων παραγόντων, δεν είναι πάντα
εύκολο να ληφθούν υπόψη και αναπόφευκτα υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες. Γι΄
αυτό το λόγο απαιτείται αφ΄ ενός η κατασκευή δοκιμαστικού επιχώματος (ιδιαίτερα
στα μεγάλης κλίμακας έργα, όπου ο χρόνος και το κόστος της προφόρτισης είναι
σημαντικά), όπου θα ελέγχεται με κατάλληλες ενόργανες μετρήσεις η αποτελεσματικότητα διαφόρων καννάβων και τύπων
στραγγιστηρίων και η ανάγκη χρήσης
τους, αφ΄ ετέρου δε η συνεχής λήψη μετρήσεων (καθιζήσεων, πιέσεων πόρων και
οριζόντιων μετακινήσεων) κατά τη διάρκεια
της προφόρτισης, έτσι ώστε να επιβεβαιώνονται οι παραδοχές σχεδιασμού και να
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αν οι αποκλίσεις είναι σοβαρές.
6. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και
από αναλύσεις, μετρήσεις και παρακολούθηση της συμπεριφοράς πολλών έργων στην
Ελλάδα, στα οποία έχει εφαρμοστεί η μέθοδος της προφόρτισης για τη βελτίωση των
μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
α) Η χρήση κατακόρυφων γεωσύνθετων
στραγγιστηρίων αφ΄ ενός μεν για την επιτάχυνση των καθιζήσεων και την ολοκλήρωσή
τους κατά τη διάρκεια της κατασκευής αφ΄
ετέρου δε για τη βελτίωση των διατμητικών
χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης,
είναι μία αποτελεσματική μέθοδος, η οποία
προσφέρει ταχύτητα, οικονομία και μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον έναντι της
μεθόδου των αμμοπασσάλων.
β) Απαιτείται προσεκτική επιλογή του είδους του γεωσύνθετου στραγγιστηρίου που
θα χρησιμοποιηθεί, ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική συμπεριφορά τόσο
έναντι μηχανικών καταπονήσεων όσο και μα-
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κροχρόνιας διατήρησης της παροχετευτικότητάς τους.
γ) Απαιτείται προσεκτική επιλογή του εξοπλισμού έμπηξης των κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητική απόδοση σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή διατάραξη
του εδάφους.
δ) Απαιτείται προσεκτική επιλογή των παραμέτρων σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη
τόσο τα μακροχρόνια χαρακτηριστικά των
στραγγιστηρίων όσο και των ιδιαιτεροτήτων
του εδάφους θεμελίωσης. Δοκιμές συμβατότητας στραγγιστηρίων – εδάφους ή εμπειρία
από αντίστοιχη χρήση καθώς και κατάλληλες
επί τόπου δοκιμές θεωρούνται απαραίτητα
στοιχεία για την επιτυχή οικονομικά και τεχνικά εφαρμογή των κατακόρυφων γεωσύνθετων στραγγιστηρίων σε κάθε έργο.
ε) Θεωρείται απαραίτητη η κατασκευή δοκιμαστικού επιχώματος πριν από την κατασκευή του έργου προκειμένου να ληφθούν
εγκαίρως ενόργανες μετρήσεις της συμπεριφοράς του εδάφους και της συμβολής των
στραγγιστηρίων, έτσι ώστε να γίνει οικονομοτεχνικά σωστά η επιλογή του καννάβου των
στραγγιστηρίων και να προγραμματισθούν
αποτελεσματικά οι διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου, ιδιαίτερα σε μεγάλης κλίμακας έργα.
στ) Προκειμένου να μειωθούν αποτελεσματικά οι καθιζήσεις από δευτερογενή συμπίεση
θα πρέπει να γίνεται προφόρτιση του εδάφους με φορτίο που θα προκαλεί αύξηση των
ενεργών τάσεων στο έδαφος τουλάχιστον
50% μεγαλύτερες (και αν αυτό είναι εφικτό
100% μεγαλύτερες) από αυτές της κατασκευής. Η προφόρτιση προτείνεται να παρατείνεται και πέραν του χρόνου ολοκλήρωσης της
πρωτογενούς στερεοποίησης, εφ’ όσον το
χρονοδιάγραμμα του έργου το επιτρέπει.
ζ) Η γεωτεχνική έρευνα θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται με την εκτέλεση επαρκούς αριθμού στατικών πενετρομετρήσεων σε συνδυασμό με δοκιμές αποτόνωσης
των πιέσεων πόρων με τη βοήθεια πιεζοκώνου, προκειμένου αφ’ ενός μεν να εντοπίζεται
η πιθανή παρουσία λεπτών αμμωδών/ αμμοϊλυωδών ενστρώσεων, αφ’ ετέρου δε να
μετράται επί τόπου η διαπερατότητα του εδάφους, δεδομένου ότι και τα δύο επηρεάζουν σημαντικά την ταχύτητα αποστράγγισης
του εδάφους και κατά συνέπεια τη χρονική
εξέλιξη του φαινομένου της στερεοποίησης
και την τελική επιλογή του καννάβου των
στραγγιστηρίων.
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