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Σεισμική Συμπεριφορά Κεκλιμένων Πασσάλων:
Επιζήμιος ή Ευνοΐκός ο Ρόλος τους ;
Seismic Behaviour of Inclined Piles: Role Beneficial or
Detrimental ?
Αμαλία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ1, Nίκος ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ2, Γιάννης Αναστασόπουλος3,
Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : H χρήση των κεκλιμένων πασσάλων εθεωρείτο μέχρι πρότινος σεισμικώς
επιζήμια. Πολλοί δε κανονισμοί ακόμη και σήμερα συνιστούν την αποφυγή της χρήσης τους
(π.χ. EC8 / Part 5, ΕΑΚ 2000]. Σκοπός του άρθρου είναι η συστηματική διερεύνηση της
σεισμικής συμπεριφοράς θεμελιώσεων με κεκλιμένους πασσάλους, και η αποσαφήνιση της
συμβολής τους στην απόκριση τόσο της ίδιας της θεμελίωσης όσο και της υποστηριζόμενης
κατασκευής. Διεξάγονται τριδιάστατες αναλύσεις πεπερασμένων στοιχείων, (ι) της
κινηματικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κεκλιμένου πασσάλου, και (ιι) της αλληλεπίδρασης
εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής. Διερευνούνται (α) ο αριθμός και η διάταξη της πασσαλοομάδας, (β) ο τύπος σύνδεσης πασσάλου–κεφαλόδεσμου (άρθρωση ή πάκτωση), (γ) η φύση
του εδάφους, (δ) η σεισμική διέγερση, και (ε) τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της ανωδομής
(χθαμαλή ή υψίκορμη). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων καταδεικνύουν τις περιπτώσεις
όπου η σεισμική απόκριση των κεκλιμένων πασσάλων είναι ικανοποιητική εντοπίζοντας
ταυτόχρονα αδυναμίες τους.
ABSTRACT : For many years, the seismic behaviour of inclined piles has been considered
detrimental, and many codes require that such piles be avoided (e.g. EC8 / Part 5, ΕΑΚ
2000]. The goal of the paper is to parametrically investigate the seismic response of
foundations with inclined piles, and to shed light on the beneficial or detrimental role of
inclined piles on both the superstructure and the foundation itself. 3D finite element analysis
is conducted, of (i) the kinematic soil–pile interaction, and (ii) the response of soil–piles–
superstructure systems to seismic loading. The parameters are: (a) the number of piles and
pile configuration, (b) the type of pile-to-cap connection (hinged or fixed conditions), (c) the
type of soil, (d) the seismic excitation, and (e) the geometrical characteristics of the
superstructure. The results of the analyses highlight cases of satisfactory performance of the
inclined piles, emphasizing at the same time on their deficiencies.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
Η διερεύνηση της συμπεριφοράς των κεκλιμένων πασσάλων δεν έχει λάβει αρκετή προσοχή,
οι δε δημοσιεύσεις στο αντικείμενο αυτό είναι σχετικώς λίγες. Οι κεκλιμένοι πάσσαλοι
χρησιμοποιούνται συχνά όταν απαιτείται πρόσθετη εγκάρσια δυσκαμψία για την παραλαβή
οριζοντίων φορτίων (π.χ. φόρτιση λόγω ωθήσεως γαιών ή ύδατος). Παρ’ όλα αυτά, η χρήση
των κεκλιμένων πασσάλων θεωρούνταν μέχρι πρότινος επιβλαβής, και πολλοί κανονισμοί
ακόμα και σήμερα συνιστούν την αποφυγή της χρήσης τους [π.χ. Ευρωπαϊκός Κανονισμός
(EC8 / Part 5), ΕΑΚ (2000)].
Τα κυριότερα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί από διάφορους ερευνητές εναντίον της
χρήσης των κεκλιμένων πασάλων είναι τα ακόλουθα:
•

καταπόνηση σε “παρασιτική” κάμψη λόγω συνίζησης ή στερεοποίησης του εδάφους

•

επιβολή στον κεφαλόδεσμο
εναλλασσομένου προσήμου

•

απομείωση του θλιπτικού φορτίου στους κεκλιμένους πασσάλους, με αποτέλεσμα την
μείωση της αντοχής τους σε κάμψη

•

παραμένουσα στροφή της θεμελίωσης στην περίπτωση ασύμμετρης
πασσάλων.

ασύμμετρων

δυνάμεων

μεγάλου

μεγέθους

και

κλίσης των

Πρόσφατα όμως, η μελέτη ιστορικών περιστατικών έδειξε ότι η χρήση καταλλήλως
σχεδιασμένων κεκλιμένων πασσάλων μπορεί να είναι ευεργετική τόσο για την σεισμική
συμπεριφορά της ανωδομής, όσο και των ιδίων των πασσάλων (Gazetas & Mylonakis 1998).
Παραδείγματα τέτοιων περιστατικών, όπου δηλαδή οι κεκλιμένοι πάσσαλοι έδρασαν
ευεργετικά, αποτελούν η αποβάθρα Maya Wharf (σεισμός Kobe, 1995), η γέφυρα OhbaOhashi στην Ιαπωνία (1984), και η γέφυρα Landing Road στην Νέα Ζηλανδία (σεισμός
Edgecumbe, 1987). Τα περιστατικά αυτά αποτέλεσαν το κίνητρο για την αριθμητική
διερεύνηση (με 3Δ προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων) της σεισμικής συμπεριφοράς
ομάδων με κεκλιμένους πασσάλους.
Το παρόν άρθρο συνοψίζει αποτελέσματα εκτενών παραμετρικών αναλύσεων με την μέθοδο
των ΠΣ. Η έμφαση δίδεται στην σεισμική απόκριση απλών διατάξεων με κεκλιμένους
πασσάλους σε πλήθος εξιδανικευμένων εδαφικών προφίλ (Σχήμα 1), καταδεικνύουν δε τις
περιπτώσεις όπου η σεισμική απόκριση των κεκλιμένων πασσάλων είναι ικανοποιητική,
εντοπίζοντας ταυτόχρονα πιθανές αδυναμίες τους.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΠΑΣΣΑΛΟΥ
Αν καί η δυναμική συμπεριφορά μεμονωμένου κατακορύφου πασσάλου έχει μελετηθεί
εκτενώς, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην συμπεριφορά κεκλιμένων πασσάλων. Για την
κάλυψη του εν λόγω κενού, πραγματοποιούνται καταρχάς 3Δ αναλύσεις με ΠΣ για την μελέτη
της απόκρισης μεμονωμένου πασσάλου υπό στατική και δυναμική φόρτιση στην κεφαλή.
Αυτό το είδος φόρτισης προκύπτει από τις αδρανειακές δυνάμεις της ανωδομής. Το έδαφος
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και ο πάσσαλος προσομοιώνονται με οκτακομβικά εξαεδρικά στοιχεία με ελαστικές ιδιότητες.
Τα εξιδανικευμένα εδαφικά προφίλ που μελετώνται είναι τα ακόλουθα: (α) ομοιογενές
έδαφος, (β) ανομοιογενές έδαφος, “Gibson”, όπου το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους
αυξάνεται γραμμικά με το βάθος, και (γ) δίστρωτοι εδαφικοί σχηματισμοί. Παράγονται οι
ακόλουθες νέες εκφράσεις για τον υπολογισμό της οριζόντιας στατικής δυσκαμψίας
μεμονωμένου πασσάλου, KHH, όπου λαμβάνεται υπόψιν η γωνία κλίσης θ, για πασσάλους σε
ομοιογενές (Εξίσωση 1) και ανομοιογενές (Εξίσωση 2) εδαφικό προφίλ:

⎛ Ep ⎞

2

0.21cos θ

K HH ≈ 1.08Es d (1 + 4 tan θ ) ⎜
2

K HH

⎟
⎝ Es ⎠

⎛ Ep ⎞
≈ 0.6dEo (1 + tan θ ) ⎜
⎟
⎝ Eo ⎠

(1)

0.35(1+ 0.5 tan2 θ )

(2)

όπου d η διάμετρος του πασσάλου, Ep το μέτρο ελαστικότητας του πασσάλου, Es το μέτρο
ελαστικότητας του εδάφους. Eo το μέτρο ελαστικότητας του εδάφους σε βάθος z = d για το
έδαφος Gibson. Η λικνιστική δυσκαμψία και η συζευγμένη παλινδική–λικνιστική δυσκαμψία
βρέθηκαν ότι δεν επηρεάζονται από την γωνία θ. Για τον λόγο αυτόν, οι διαθέσιμες στην
βιβλιογραφία εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξαρτήτως γωνίας θ (π.χ. Gazetas
1984, Mylonakis & Gazetas 1999).
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Σχήμα 1. Το πρόβλημα που αναλύεται στο άρθρο
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Σχήμα 2. Μεταβολή των δυναμικών παλινδικών και λικνιστικών δυσκαμψιών για γωνίες κλίσης θ = 0o,
15o, και 25o ως συναρτήσεις του a0 (L / d = 15, Ep / Es = 500, ομοιογενές έδαφος)

Επίσης προέκυψε ότι οι δυναμικές δυσκαμψίες δεν μεταβάλλονται σημαντικά με την
συχνότητα (Σχήμα 2). Έτσι, κατά τον σχεδιασμό μπορεί να γίνει θεώρηση σταθερών
(ανεξαρτήτων από την συχνότητα) δυναμικών δυσκαμψιών χωρίς σημαντικό σφάλμα, οι δε
ανωτέρω σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας
κεκλιμένου πασσάλου σε ομοιογενές και ανομοιογενές έδαφος.
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
Εξετάζονται οι σύνθετες δυσκαμψίες ομάδας πασσάλων με ένα ή δύο κεκλιμένους
πασσάλους. Μελετώνται δύο τύποι σύνδεσης πασσάλου-κεφαλοδέσμου: άρθρωση και
πάκτωση.
Η κανονικοποίηση των σύνθετων δυσκαμψιών της πασσαλομάδας γίνεται με το άθροισμα
των δυσκαμψίων των μεμονωμένων πασσάλων, αγνοώντας την μεταξύ τους αλληλεπίδραση.
Με τον τρόπο αυτόν, παράγονται οι λόγοι αποδοτικότητας της πασσαλομάδας, οι οποίοι
αποτελούν έναν έμμεσο τρόπο μέτρησης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των πασσάλων της
κάθε διάταξης. Αγνοώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των πασσάλων οι δυσκαμψίες στην
κεφαλή της πασσαλομάδας εκφράζονται μέσω των ακολούθων σχέσεων:

K% GHH = nK S (θ ) HH

(3)

n

n

i =1

i =1

K% GRR = nK S (θ ) RR + K S (θ )VV ∑ xi 2 + 2 K S (0) HR sin θ ∑ xi
G
K% VV
= nK S (θ )VV

(4)
(5)

G
όπου K% GHH , K% GRR , και K% VV
η παλινδική, λικνιστική και κατακόρυφη δυσκαμψία της
πασσσαλομάδας, αντίστοιχα, K S (θ ) HH , K S (θ ) RR , και K S (θ )VV παλινδική, λικνιστική και
κατακόρυφη δυσκαμψία του μεμονωμένου πασσάλου (κατακορύφου ή κεκλιμένου ανάλογα
με την διάταξη), K S (0) HR η συζευγμένη παλινδική-λικνιστική δυσκαμψία κατακορύφου
πασσάλου, n ο αριθμός των πασσάλων, θ η γωνία κλίσης του πασσάλου, και x το 1/2 της
απόστασης μεταξύ διαδοχικών πασσάλων. Αντικαθιστώντας θ = 0 στην Εξίσωση (4),
καταλήγουμε στην έκφραση της λικνιστικής δυσκαμψίας για την κατακόρυφη πασσαλομάδα.
Τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων διαιρούνται με τις Εξισώσεις (3-5) για την
δημιουργία των λόγων αποδοτικότητας (Σχήμα 3).
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Σχήμα 3. Κανονικοποιημένες σύνθετες δυσκαμψίες απλών διατάξεων με κεκλιμένους πασσάλους σε
δίστρωτο σχηματισμό. (Ep / Es1 = 1000, Vs1 / Vs2 = 1 / 2, h1 / d = 9.5, L / d = 15, s / d = 3, θ = 25ο)

Παρόλο ότι το πλήθος των παραμέτρων που εξετάστηκαν είναι σχετικά περιορισμένο για την
εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων σε ότι αφορά τις σύνθετες δυσκαμψίες διατάξεων με
κεκλιμένους πασσάλους, η έρευνα οδήγησε στις ακόλουθες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις:
(i)

Λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των πασσάλων (s / d = 3) η δυσκαμψία και η
απόσβεση μεταβάλλονται ομαλά με την συχνότητα
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(ii)

Οι ομάδες με κεκλιμένους πασσάλους αναπτύσσουν μεγαλύτερη παλινδική δυσκαμψία
από την κατακόρυφη πασσαλομάδα. Επιπλέον, η άρθρωση στην κεφαλή επιφέρει
περαιτέρω αύξηση της εν λόγω διαφοράς.

(iii)

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των πασσάλων στις διατάξεις με κεκλιμένους πασσάλους
είναι πιο περιορισμένη γεγονός που φαίνεται από τους μεγαλύτερους λόγους απόδοσης
καί για την οριζόντια καί για την κατακόρυφη δυσκαμψία. Αυτό οφείλεται πιθανότατα
στην αύξηση της απόστασης των πασσάλων με το βάθος στις περίπτωσεις όπου
υπάρχουν κεκλιμένοι πάσσαλοι.

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ
Διερευνάται η κινηματική απόκριση απλών διατάξεων με έναν ή δύο κεκλιμένους πασσάλους
στα προαναφερθέντα εξιδανικευμένα εδαφικά προφίλ. Δίνεται έμφαση στην επίδραση της
σύνδεσης πασσάλου–κεφαλοδέσμου με την μελέτη δύο ακραίων τύπων: πάκτωσης και
άρθρωσης. Στα σύνορα του προσομοιώματος επιβάλλονται κατάλληλοι κινηματικοί
περιορισμοί ώστε να προσομοιώνεται η κίνηση ελευθέρου πεδίου. Ως διέγερση στη βάση
χρησιμοποιούνται 3 πραγματικές καταγραφές σεισμικών κραδασμών που καλύπτουν μεγάλο
εύρος συχνοτήτων (Σχήμα 4).
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Σχήμα 4. Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης που χρησιμοποιήθηκαν ως διέγερση και τα αντίστοιχα φάσματα
απόκρισης.
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Σχήμα 5. Επίδραση της διάταξης των πασσάλων και του τρόπου σύνδεσης πασσάλου-κεφαλοδέσμου
στην κινηματική απόκριση πασσαλομάδων σε ανομοιγενές εδαφικό προφίλ (Ts = 0.29 s, Ep / Es(d) =
1000, L / d = 15, θ = 25ο)

Αναλύονται οι πιό σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν την κινηματική απόκριση ομάδων
με κεκλιμένους πασσάλους, όπως: (α) η φύση του εδαφικού προφίλ, (β) η γωνία κλίσης των
πασσάλων, και (γ) η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος του εδάφους σε σχέση με το εύρος των
δεσποζουσών περιόδων της διέγερσης.
Αρχικά μελετάται η κινηματική απόκριση των τριών πασσαλομάδων σε κατακορύφως
διαδιδόμενα αρμονικά κύματα. Τα αποτελέσματα της κινηματικής αλληλεπίδρασης εδάφους–
κεκλιμένου πασσάλου απεικονίζονται με την μορφή των εξής λόγων:

Iu =

Up
U

και

Iφ =

ff

Φp d
U

(6)

ff

όπου U p το πλάτος της οριζόντιας μετατόπισης του κεφαλοδέσμου, Φ p το πλάτος της
στροφής του κεφαλοδέσμου, και U
το πλάτος της μετακίνησης του ελευθέρου πεδίου. Μιά
ff
τυπική μεταβολή των δύο αυτών λόγων με την αδιάστατη συχνοτική παράμετρο a0 δείχνεται
στο Σχήμα 5 για κάθε μια από τις τρείς πασσαλομάδες, σε έδαφος τύπου Gibson, για τους
δύο τύπους σύνδεσης πασσάλου–κεφαλοδέσμου. Παρατηρείται ότι οι ομάδες με κεκλιμένους
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πασσάλους (διατάξεις “b” και “c”) φιλτράρουν τις υψίσυχνες συνιστώσες της κίνησης του
ελευθέρου πεδίου περισσότερο από ότι η κατακόρυφη πασσαλομάδα, λόγω της αυξημένης
ασυμβατότητας μεταξύ των μετακινήσεων κεκλιμένου πασσάλου και ελευθέρου πεδίου.
Επιπλέον, η στροφή του κεφαλοδέσμου είναι πιό σημαντική σε ομάδες με κεκλιμένους
πασσάλους, ιδιαιτέρως στην περίπτωση άρθρωσης μεταξύ πασσάλου-κεφαλοδέσμου.

Vertical pile group

Group with piles inclined at 5o

Group with piles inclined at 15o

Group with piles inclined at 25o

Σχήμα 6. Παραμορφωμένο σχήμα πασσαλομάδων πακτωμένων στην κεφαλή με πασσάλους σε
διάφορες γωνίες κλίσης.
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Σχήμα 7. Μέγιστη κανονικοποιημένη : (a) καμπτική ροπή, και (b) αξονική δύναμη κατά μήκος του
πασσάλου (μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές από τα τρία επιταχυνσιογραφήματα [Λευκάδα, Αίγιο,
JMA]). Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε κάθε διάταξη και πάσσαλο (που δείχνεται με γκρί χρώμα)
στο κάτω μέρος του σχήματος. (Ts = 0.29 s)

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων με τα τρία επιταχυνσιογραφήματα οδηγούν σε
ενδιαφέροντα συμπεράσματα, εκ των οποίων τα πιο σημαντικά συνοψίζονται ως ακολούθως:

(i)

Η ασυμβατότητα των μετακινήσεων κεκλιμένου πασσάλου και ελευθέρου πεδίου γίνεται
πιο έντονη με την αύξηση της γωνίας κλίσης. Αποτέλεσμα: μείωση των μετακινήσεων
στους κεκλιμένους πασσάλους κατά την σεισμική φόρτιση. Αυτό είναι επιθυμητό όπου
υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί στις μετατοπίσεις και είναι σε συμφωνία με την συχνά
παρατηρηθείσα συμπεριφορά των κεκλιμένων πασσάλων υπό συνθήκες εκτεταμένων
εδαφικών μετακινήσεων (όπως ρευστοποίηση και οριζόντια εξάπλωση). Οι οριζόντιες
μετατοπίσεις μειώνονται σημαντικά με την αύξηση της γωνίας κλίσης του πασσάλου,
ταυτόχρονα όμως αυξάνεται η στροφή του κεφαλοδέσμου (Σχήμα 6)
(ii) Οι κεκλιμένοι πάσσαλοι αναπτύσσουν μεγαλύτερη καμπτική ροπή στην κεφαλή από την
ομάδα κατακορύφων πασσάλων με πάκτωση στην κεφαλή σε όλα τα εξιδανικευμένα
προφίλ που μελετήθηκαν. Μάλιστα δε, η καμπτική ροπή αυξάνει με την γωνία κλίσης. Η
άρθρωση στην κεφαλή επιφέρει σημαντική μείωση της καμπτικής ροπής σε όλες τις
διατάξεις (Σχήμα 7a).
(iii) Η σύνδεση πασσάλου-κεφαλοδέσμου επηρεάζει σημαντικά την συμπεριφορά της
θεμελίωσης. Η άρθρωση στην κεφαλή έχει ως αποτέλεσμα την μικρότερη καταπόνηση
του πασσάλου αλλά ταυτόχρονα οδηγεί σε μεγαλύτερη μετατόπιση και στροφή του
κεφαλοδέσμου.
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(iv) Οι κεκλιμένοι πάσσαλοι αναπτύσσουν μεγαλύτερη αξονική δύναμη από τους
κατακορύφους λόγω της οριζόντιας ταλάντωσης του εδάφους, η οποία στην περίπτωση
των κεκλιμένων πασσάλων έχει καί κατακόρυφη συνιστώσα. Μάλιστα δε, τα αξονικά
φορτία αυξάνονται με την αύξηση της γωνίας κλίσης του πασσάλου (Σχήμα 7b).

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ–ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ–ΑΝΩΔΟΜΗΣ
(Κινηματική καί Αδρανειακή Δράση)
Δύο νέες παράμετροι προστίθενται τώρα σε αυτές που επηρεάζουν την κινηματική
συμπεριφορά: (i) τα χαρακτηριστικά της ανωδομής, δηλαδή το ύψος και η θεμελιώδης
ιδιοπερίοδος της πακτωμένης (ανένδοτης) ανωδομής, και (ii) ο αριθμός των πασσάλων.
Μελετώνται δύο τύποι κατασκευών, οι οποίοι προσομοιώνονται ως μονοβάθμιοι ταλαντωτές,
με τρεις ιδιοπεριόδους: (a) μια υψίκορμη ανωδομή με κρίσιμο μηχανισμό φόρτισης των
πασσάλων την ροπή ανατροπής, και (b) μια κοντή ανωδομή με κρίσιμο μηχανισμό φόρτισης
την τέμνουσα. Διερευνάται επίσης η απόκριση διατάξεων με 2, 4, 6 πασσάλους.

Fixed pile–to–cap connection

Hinged pile–to–cap connection
Hstr = 12 m

6
5

1x2

4
3
2
1
0

Hstr = 12 m

6

SA mass / PGAfree-field

5
4

2x2

3
2
1
0

Hstr = 12 m
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0
0
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1

T : sec
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Σχήμα 8. Κανονικοποιημένα φάσματα αποκρίσεως της κίνησης της μάζας (“floor” response spectra)
για διάφορες διατάξεις. Κανονικοποίηση ως προς την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση του ελευθέρου
πεδίου. (Ανομοιογενές εδαφικό προφίλ, διέγερση: Λευκάδα, Hstr = 12 m, Ts = 0.29 s, Ep / Es(L) = 67,
Tstr = 0.44 s, θ = 25ο).
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Τα σημαντικότερα συμπεράσματα για ομάδες κεκλιμένων πασσάλων σε συνδυασμό με
υψίκορμες κατασκευές περιγράφονται ως ακολούθως:
(i)

Οι κατασκευές που θεμελιώνονται σε απλές διατάξεις με έναν ή δύο κεκλιμένους
πασσάλους έχουν μεγαλύτερες ιδιοπεριόδους λόγω της μικρότερης καμπτικής
δυσκαμψίας των εν λόγω πασσαλομάδων, ειδικά στην περίπτωση άρθρωσης μεταξύ
πασσάλου-κεφαλοδέσμου. Η εν λόγω σύνδεση σε συνδυασμό με τους κεκλιμένους
πασσάλους οδηγεί στην πιο ικανοποιητική απόκριση καί της κατασκευής καί της
θεμελίωσης αφού έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των επιταχύνσεων στη μάζα και
μικρότερη καταπόνηση των πασσάλων και της ανωδομής. Παρόλα αυτά, η ευμενής
επίδραση της άρθρωσης στην μείωση των μεγίστων επιταχύνσεων της ανωδομής
περιορίζεται με την αύξηση του αριθμού των πασσάλων στην διάταξη, λόγω της
μείωσης της ιδιοπεριόδου της ανωδομής. Ειδικά στην περίπτωση συνύπαρξης
κατακορύφων και κεκλιμένων πασσάλων στην ίδια διάταξη, η άρθρωση δεν επιφέρει
μείωση των επιταχύνσεων (Σχήμα 8).

(ii)

Η οριζόντια σχετική μετατόπιση (drift) της κατασκευής, όταν αυτή είναι θεμελιωμένη σε
ομάδα με κεκλιμένους πασσάλους, είναι σημαντικά μικρότερη από την περίπτωση
κατακόρυφης πασσαλομάδας καί για τους δύο τύπους σύνδεσης πασσάλουκεφαλοδέσμου. Η μείωση αυτή αποδίδεται στην μικρότερη οριζόντια μετακίνηση του
κεφαλοδέσμου και την μεγαλύτερη περιστροφή της κατασκευής. Η αύξηση της γωνίας
κλίσης οδηγεί σε μικρότερη καταπόνηση της κατασκευής και μειωμένες οριζόντιες
μετακινήσεις της μάζας, με μόνο μειονέκτημα την μεγαλύτερη στροφή του
κεφαλοδέσμου.

(iii)

Στο Σχήμα 9 απεικονίζεται το παραμορφωμένο σύστημα εδάφους-θεμελίωσηςανωδομής για διατάξεις με κατακορύφους και κεκλιμένους πασσάλους. Διακρίνονται οι
δύο τύποι σύνδεσης πασσάλου-κεφαλοδέσμου. Είναι εμφανές ότι οι ομάδες με
κεκλιμένους πασσάλους αναπτύσσουν μεγαλύτερη στροφή στον κεφαλόδεσμο. Η
άρθρωση οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της στροφής όταν υπάρχουν κεκλιμένοι
πάσσαλοι. Οι εν λόγω πάσσαλοι αναπτύσσουν μικρότερες μετατοπίσεις από την
κατακόρυφη πασσαλομάδα, πλεονέκτημα που περιορίζεται όταν υπάρχει άρθρωση
στην κεφαλή.

(iv)

Η καμπτική ροπή που αναπτύσσεται στην κεφαλή των κεκλιμένων πασσάλων είναι
μεγαλύτερη από των κατακορύφων ανεξαρτήτως της φύσεως του εδαφικού προφίλ
(Σχήμα 10). Μάλιστα δε, η ροπή αυξάνεται με την αύξηση της γωνίας κλίσης. Αυτό το
συμπέρασμα ισχύει καί για κατασκευές με μεγάλη ιδιοπερίοδο, όπου η αδρανειακή
αλληλεπίδραση είναι περιορισμένη. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στον
σχεδιασμό του κεφαλοδέσμου.

(v)

Η συμμετρική διάταξη με κεκλιμένους πασσάλους αναπτύσσει μικρότερες αξονικές
δυνάμεις από την ομάδα κατακορύφων πασσάλων (Σχήμα 11) ! Το εκ πρώτης όψεως
παράδοξο αυτό γεγονός αποδίδεται στην δυσανάλογα μεγάλη ροπή ανατροπής που
ασκείται στον κεφαλόδεσμο, την οποία η κατακόρυφη πασσαλομάδα αναλαμβάνει
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κυρίως με αξονική λειτουργία. Επόμενο είναι λοιπόν, η σύνδεση στον κεφαλόδεσμο να
μην επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος της αναπτυσσόμενης αξονικής δύναμης, ειδικά σε
διατάξεις αποτελούμενες αποκλειστικά από κατακορύφους πασσάλους. Παρόλα αυτά,
κεκλιμένοι πάσσαλοι εντός σχετικώς στιφρού εδάφους σε συνδυασμό με ανωδομές
μεγάλης ιδιοπεριόδου δύνανται να αναπτύξουν μεγαλύτερες αξονικές δυνάμεις από ό,τι
οι κατακόρυφοι πάσσαλοι. Τούτο δε λόγω της μεγάλης συμβολής της κινηματικής
φόρτισης στην σεισμική απόκριση των κεκλιμένων πασσάλων.
(vi)

Στην περίπτωση όπου οι κεκλιμένοι πάσσαλοι βρίσκονται σε μαλακές εδαφικές
στρώσεις, ο λόγος των εντατικών μεγεθών (καμπτική ροπή και αξονική δύναμη) που
αναπτύσσονται στον κεκλιμένο πάσσαλο προς τα αντίστοιχα μεγέθη του κατακορύφου
πασσάλου πακτωμένης κεφαλής μειώνεται σημαντικά.

Σχήμα 9. Παραμορφωμένο σύστημα εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής (συντελεστής μεγέθυνσης: 200)
σε 2 στιγμιότυπα για πάκτωση και άρθρωση στην κεφαλή (διέγερση: Αίγιο, ανομοιογενές εδαφικό
προφίλ, Ts = 0.29 s, Ep / Es (L) = 67, Tstr = 0.44 s, Hstr = 12 m, θ = 25o)
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Σχήμα 10. Μέγιστη κανονικοποιημένη καμπτική ροπή σε πασσάλους με διάφορες γωνίες κλίσης.
Κανονικοποίηση ως προς την απόκριση της κατακόρυφης πασσαλομάδας με πάκτωση στην κεφαλή
(μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές από τα τρία επιταχυνσιογραφήματα [Λευκάδα, Αίγιο, JMA]). Τα
αποτελέσματα αναφέρονται σε κάθε διάταξη και πάσσαλο (που δείχνεται με γκρί χρώμα) στο κάτω
μέρος του σχήματος. (Ανομοιογενές εδαφικό προφίλ, Ts = 0.29 s, Ep / Es(L) = 67, Tstr = 0.44 s, Hstr =
12 m)

Σχήμα 11. Μέγιστη κανονικοποιημένη αξονική δύναμη σε πασσάλους με διάφορες γωνίες κλίσης.
Κανονικοποίηση ως προς την απόκριση της κατακόρυφης πασσαλομάδας με πάκτωση στην κεφαλή
(μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές από τα τρία επιταχυνσιογραφήματα [Λευκάδα, Αίγιο, JMA]). Τα
αποτελέσματα αναφέρονται σε κάθε διάταξη και πάσσαλο (που δείχνεται με γκρί χρώμα) στο κάτω
μέρος του σχήματος. (Ανομοιογενές εδαφικό προφίλ, Ts = 0.29 s, Ep / Es(L) = 67, Tstr = 0.44 s, Hstr = 12
m)

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα για ομάδες κεκλιμένων πασσάλων σε συνδυασμό με
χθαμαλή ανωδομή είναι τα εξής:
(i)

Η θεμελιώδης ιδιοπερίοδος της ανωδομής λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική
ενδοσιμότητα της θεμελίωσης, είναι περίπου ίση με την ιδιοπερίοδο της ή ανένδοτα
στηριζόμενης ανωδομής ανεξαρτήτως της διάταξης των πασσάλων. Η σύνδεση
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πασσάλου-κεφαλοδέσμου δεν επηρεάζει την απόκριση της ανωδομής, σε αντίθεση με
την περίπτωση της υψίκορμης κατασκευής όπου η άρθρωση στην κεφαλή των
πασσάλων μειώνει σημαντικά τις επιταχύνσεις στην ανωδομή. Στο Σχήμα 12
απεικονίζεται η παραμόρφωση των διατάξεων με κατακορύφους και κεκλιμένους
πασσάλους σε συνδυασμό με χθαμηλή ανωδομή. Διακρίνονται οι δύο τύποι σύνδεσης
πασσάλου-κεφαλοδέσμου.
(ii)

Η οριζόντια σχετική “μετατόπιση” (“drift”) της ανωδομής δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από
την διάταξη των πασσάλων και την σύνδεση πασσάλου-κεφαλοδέσμου.

Σχήμα 12. Παραμορφωμένο σχήμα του συστήματος εδάφους-θεμελίωσης-ανωδομής (συντελεστής
μεγέθυνσης: 200) σε δύο στιγμιότυπα (διέγερση: Αίγιο, ανομοιογενές εδαφικό προφίλ, Ts = 0.29 s, Ep /
Es (L) = 67, Tstr = 0.44 s, Hstr = 1 m, θ = 25o)
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Σχήμα 13. Μέγιστη κανονικοποιημένη καμπτική ροπή στους πασσάλους. Κανονικοποίηση ως προς
την απόκριση της κατακόρυφης πασσαλομάδας με πάκτωση στην κεφαλή (μέγιστες, ελάχιστες και
μέσες τιμές από τα τρία επιταχυνσιογραφήματα [Λευκάδα, Αίγιο, JMA]). Τα αποτελέσματα
αναφέρονται σε κάθε διάταξη και πάσσαλο (που δείχνεται με γκρί χρώμα) στο κάτω μέρος του
σχήματος. (Ts = 0.29 s, Tstr = 0.44 s, Hstr = 1 m, θ=25ο)
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Σχήμα 14. Μέγιστη κανονικοποιημένη αξονική δύναμη στους πασσάλους. Κανονικοποίηση ως προς
την απόκριση της κατακόρυφης πασσαλομάδας με πάκτωση στην κεφαλή (μέγιστες, ελάχιστες και
μέσες τιμές από τα τρία επιταχυνσιογραφήματα [Λευκάδα, Αίγιο, JMA]). Τα αποτελέσματα
αναφέρονται σε κάθε διάταξη και πάσσαλο (που δείχνεται με γκρί χρώμα) στο κάτω μέρος του
σχήματος. (Ts = 0.29 s, Tstr = 0.44 s, Hstr = 1 m, θ=25ο)

(iii)

Η καμπτική ροπή στους κεκλιμένους πασσάλους εξαρτάται από την φύση του εδαφικού
προφίλ και την ιδιοπερίοδο της ανωδομής. Οι κεκλιμένοι πάσσαλοι σε έδαφος Gibson
αναπτύσσουν μικρότερες καμπτικές ροπές από τους κατακορύφους, όταν οι
αδρανειακές δυνάμεις που προέρχονται από την ανωδομή είναι σημαντικές (όταν
δηλαδή η ιδιοπερίοδος της κατασκευής είναι κοντά στην δεσπόζουσα ιδιοπερίοδο της
διέγερσης). Στην περίπτωση ομοιογενούς εδαφικού προφίλ η μείωση αυτή δεν είναι
ιδιαιτέρως σημαντική (Σχήμα 13).

(iv)

Οι ομάδες μέ κεκλιμένους πασσάλους αναπτύσσουν μεγαλύτερες αξονικές δυνάμεις
από την αποκλειστικώς κατακόρυφη πασσαλομάδα, επειδή στην περίπτωση χθαμηλής
ανωδομής η κινηματική φόρτιση αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής (κινηματικής
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+ αδρανειακής) φόρτισης των πασσάλων (Σχήμα 14). Η διαφορά μεταξύ της αξονικής
δύναμης που αναπτύσσεται στους κεκλιμένους και κατακορύφους πασσάλους
εξαρτάται πρωτίστως από την φύση του εδαφικού προφίλ και την ιδιοπερίοδο της
κατασκευής. Στο Σχήμα 15 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές κατανομές μετατοπίσεων
και εντατικών μεγεθών (καμπτικής ροπής και αξονικής δύναμης) για την συμμετρική
ομάδα κεκλιμένων πασσάλων και την κατακόρυφη πασσαλομάδα.
(v)

Όταν η ιδιοπερίοδος της κατασκευής είναι μεγάλη (σε σχέση πάντα με το εύρος των
δεσποζουσών περιόδων της διέγερσης), η κινηματική αλληλεπίδραση εδάφουςθεμελίωσης παίζει καθοριστικόν ρόλο στην απόκριση των κεκλιμένων πασσάλων, με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγαλυτέρων ροπών και αξονικών δυνάμεων.
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Σχήμα 15. Κανονικοποιημένες κατανομές: (α) οριζόντιας μετατόπισης, (β) καμπτικής ροπής, και (γ)
αξονικών δυνάμεων κατά μήκος πασσάλου πακτωμένης κεφαλής. Χαμηλή (αριστερή στήλη) και
υψίκορμη (δεξιά στήλη) ανωδομή. Κανονικοποίηση με την απόκριση κατακόρυφης πασσαλομάδας
πακτωμένης κεφαλής. (Διέγερση: Λευκάδα, ανομοιογενές εδαφικό προφίλ, Tstr = 0.44 s, θ = 25ο )
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ
ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΤΗ
Η έλλειψη καταγραφών της σεισμικής απόκρισης κεκλιμένων πασσάλων είτε σε ιστορικά
περιστατικά είτε σε πειράματα, οδήγησε στη διεξαγωγή πειραμάτων σε φυγοκεντριστή στα
πλάισια του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος QUAKER, στο Laboratoire Central des
Ponts et Chaussées (LCPC) στην Νάντη. Η κύρια συγγραφέας (Α.Γ) συμμετείχε σε μεγάλο
μέρος των εν λόγω πειραμάτων, τα οποία αποσκοπούσαν στην μελέτη της σεισμικής
απόκρισης απλών διατάξεων πασσάλων (1 x 2) (Σχήμα 16). Οι πασσαλομάδες καί η
περιβάλλουσα εδαφική στρώση ξηρής άμμου τύπου Fontainebleau τοποθετούνται σε
εύκαμπτο διατμητικώς παραμορφούμενο κιβώτιο (Equivalent Shear Beam Βox).
Η διέγερση στη βάση του κιβωτίου είναι ημίτονο πολλών κύκλων, πλάτους 0.45 g. Οι δοκιμές
έγιναν σε δύο συχνότητες, 3Hz και 4 Hz (σε πραγματική φυσική κλίμακα). Σε κάθε έναν
πάσσαλο τοποθετήθηκαν παραμoρφωσιόμετρα για την καταγραφή των καθ’ ύψος καμπτικών
ροπών.

Σχήμα 16. Διατάξεις πασσάλων που μελετήθηκαν πειραματικά

H προσομοίωση των πειραμάτων έγινε με τριδιάστατες αναλύσεις ΠΣ (Σχήμα 17). Τα
αποτελέσματα των αναλύσεων συγκρίνονται ικανοποιητικά με την καταγραφείσα απόκριση
των πασσάλων σε όρους καμπτικών ροπών (Σχήμα 18). Με τις αναλύσεις ΠΣ επετεύχθη η
αναπαραγωγή των παρατηρηθέντων φαινομένων στις δοκιμές φυγοκεντριστή. Τονίζεται ότι
καί τα πειράματα φυγοκεντριστή καί οι αναλύσεις Π.Σ. δείχνουν ότι η ασύμμετρη
πασσαλομάδα αναπτύσει μικρότερη τιμή μέγιστης καμπτικής ροπής από την κατακόρυφη. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην παρουσία του μεγάλης μάζας κεφαλοδέσμου, η οποία προκαλεί
αδρανειακή φόρτιση στους πασσάλους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι κεκλιμένοι
πάσσαλοι δύνανται να αναπτύξουν μικρότερες καμπτικές ροπές από τους κατακορύφους
όταν η ανωδομή είναι κοντή (στην περίπτωση αυτήν ανωδομή είναι μόνον ο κεφαλόδεσμος)
και όταν η σχετική δυσκαμψία πασσάλου-εδάφους είναι μεγάλη. Στην περίπτωση όπου η
μάζα του κεφαλοδέσμου ήταν αμελητέα (μια μάλλον ανεδαφική περίπτωση, δεδομένου ότι
είναι αδύνατον να δημιουργηθεί πάκτωση στην κεφαλή των πασσάλων σε φυγοκεντριστή
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χωρίς κεφαλόδεσμο μεγάλης μάζας) η καμπτική ροπή στην κεφαλή των κεκλιμένων
πασσάλων θα ήταν μεγαλύτερη από τους κατακορύφους.

accelerometers

Fontainebleau
sand

Elastic layer

0.45 g

Σχήμα 17. Σχηματική απεικόνιση των διατάξεων που μελετήθηκαν στα πειράματα με το
φυγοκεντριστή και προσομοιώματα Π.Σ. που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις.
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Σχήμα 18. Κατανομή μεγίστων καμπτικής ροπής από τα αποτελέσματα αναλύσεων Π.Σ. και τις
δοκιμές φυγοκεντριστή για κατακόρυφη και ασύμμετρη διάταξη πασσάλων. Συχνότητα διέγερσης: 4
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Hz

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Ένδειξη για την επίδραση της μή-γραμμικότητας του εδάφους στην σεισμική συμπεριφορά
ομάδων με κεκλιμένους πασσάλους παρουσιάζεται εδώ μέσω παραμετρικών αναλύσεων.
Σκοπός μας είναι ο έλεγχος της ορθότητας μερικών εκ των βασικοτέρων συμπερασμάτων
της μέχρι τώρα μελέτης, όταν το έδαφος παύει να είναι γραμμικώς ελαστικό. Αναφερόμαστε
σε δύο πασσαλομάδες, αποτελούμενες από δύο κατακορύφους καί δύο κεκλιμένους
πασσάλους, σε ανομοιογενές συνεκτικό έδαφος. Καί εδώ μελετάται η επίδραση του ύψους
της ανωδομής, με ελαστική δομητική συμπεριφορά πασσάλων και ανωδομής. Η
συμπεριφορά του εδάφους προσομοιώνεται με κριτήριο διαρροής Von-Mises, με μήγραμμικό κινηματικό νόμο κράτυνσης, και συσχετισμένη πλαστική ροή.
Η εξέλιξη της διαρροής του εδάφους γύρω από τις δύο ομάδες πασσάλων, στην περίπτωση
υψίκορμης ανωδομής απεικονίζεται στο Σχήμα 20.
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Σχήμα 19. Εδαφικές παράμετροι και γεωμετρία του υπό μελέτη προβλήματος.

Είναι προφανές ότι γύρω από την κεκλιμένη πασσαλομάδα αναπτύσσονται μεγαλύτερες
πλαστικές παραμορφώσεις από ότι στην κατακόρυφη πασσαλομάδα. Οι αναλύσεις έδειξαν
ότι στην περίπτωση υψίκορμης ανωδομής (π.χ. βάρθρο γέφυρας) οι κεκλιμένοι πάσσαλοι με
άρθρωση στην κεφαλή έχουν την πιό ικανοποιητική απόδοση σε όρους καταπόνησης
πασσάλου και ανωδομής. Επιπλέον, οι κεκλιμένοι πάσσαλοι αναπτύσσουν, αφενός μεν
μικρότερες καμπτικές ροπές και μεγαλύτερες αξονικές δυνάμεις από τους κατακορύφους
στην περίπτωση χαμηλής ανωδομής, αφετέρου δε μεγαλύτερες καμπτικές ροπές και
μικρότερες αξονικές δυνάμεις στην περίπτωση υψίκορμης ανωδομής.
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Οι εν λόγω παρατηρήσεις συμφωνούν με προηγούμενα συμπεράσματα που προέκυψαν από
την απλοποιητική ελαστική θεώρηση συμπεριφοράς του εδάφους. Σημειώνεται ότι όλα τα
αποτελέσματα των γραμμικών αναλύσεων κανονικοποιήθηκαν με την απόκριση της
κατακόρυφης πασσαλομάδας πακτωμένης κεφαλής δημιουργώντας με τον τρόπο αυτόν
αδιάστατους λόγους απόκρισης. Η επίδραση της μή-γραμμικότητας του εδάφους στους
αδιαστατοποιημένους λόγους απόκρισης δέν αλλάζει τα βασικά συμπεράσματα που έχουμε
συνάγει μέχρι τώρα.

t = 0.68 s

t = 1.54 s

t = 3.34 s

Σχήμα 20. Ισοϋψείς πλαστικών παραμορφώσεων σε διαφορετικά στιγμιότυπα (συντελεστής
μεγέθυνσης: 30). Οι πλαστικές παραμορφώσεις της κατακόρυφης και κεκλιμένης πασσαλομάδας
πακτωμένης κεφαλής απεικονίζονται στην ίδια κλίμακα σε κάθε χρονική στιγμή (Διέγερση: JMA, Hstr =
12 m).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ : ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όπως προαναφέρθηκε, η χρήση των κεκλιμένων πασσάλων εθεωρείτο μέχρι πρότινος
επιζήμια για την σεισμική απόκριση των κατασκευών, πολλοί δε κανονισμοί ακόμη και
σήμερα συνιστούν την αποφυγή της χρήσης τους. Για παράδειγμα, ο Γαλλικός Αντισεισμικός
Κανονισμός (AFPS 90) αναφέρει ξεκάθαρα ότι “Κεκλιμένοι πάσσαλοι δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την παραλαβή σεισμικών φορτίων”. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός
(Eurocode EC8 / Part 5) και ο ΕΑΚ (2000), αν και με μιά λιγότερο περιοριστική διατύπωση,
συνιστούν εν γένει την αποφυγή της χρήσης κεκλιμένων πασσάλων για την παραλαβή
εγκαρσίων φορτίων, στην δε περίπτωση χρησιμοποίησής τους απαιτούν κατάλληλον
σχεδιασμό για την ασφαλή παραλαβή αξονικών και καμπτικών δυνάμεων. Η έρευνα που
σκιαγραφήθηκε στο παρόν άρθρο συμβάλλει στην βαθύτερη κατανόηση της σεισμικής
συμπεριφοράς των κεκλιμένων πασσάλων, οι οποίοι δύνανται υπό προϋποθέσεις να
συμβάλουν θετικά στην απόκριση τόσο της θεμελίωσης όσο και της ανωδομής. Τα
συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για την
μελλοντική εξέλιξη των σχετικών κανονιστικών διατάξεων.
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